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Teljes élet  
a Vitamaximával

Fit Bar gyümölcsös 
szeletek
• valódi gyümölcsökkel
• étcsokoládéba mártva
• fedezik a szükséges napi vitaminbevitel 15%-át
• fedezik a szükséges napi rostbevitel 27%-át*
• vegán

N-Drink Proteinital
• fehérjeforrás
• gluténmentes
• oldódó rostokkal
• lágy, banános ízzel
• ideális választás étvágytalanság, vagy rágási / 

nyelési problémák esetén
• vízzel és tejjel egyaránt elkészíthető

Gluténmentes kásák
• gluténmentes
• édes és sós ízek
• csökkentett laktóztartalommal
• 10-féle vitaminnal
• elegendő csupán tejjel, vagy vízzel leönteni
• önmagában és gyümölccsel is 

fogyasztható

*a Forest fruit és Exotic fruit ízesítések

Copyright: AG FOODS Group a. s., www.agfoods.hu 
Ingyenes. Tévedések és hibák joga fenntartva.
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Kedves Olvasóink!

Harci Ákos vagyok az 
AG FOODS Hungary Kft.  
Foods Service részlegének 
menedzsere. 

Lassan két évtizede dolgozom 
a  kereskedelmi szektorban. 
Tizenhárom évet Magyarország 

egyik legnagyobb, magyar tulajdonú édesipari 
cégénél töltöttem, és az ott megszerzett tudásomat 
és kapcsolati tőkémet szeretném az AG FOODS-
nál hasznosítani. Tavaly október óta erősítem 
a csapatot, és célom, hogy közös erővel a szakmai 
tapasztalatokat összekovácsolva szélesítsük piaci 
jelenlétünket. 

Nehéz hónapokon vagyunk túl, de bízunk abban, hogy 
az élet hamarosan visszatér a régi kerékvágásba.

A  Tealevél 2021-es kiadványát tartják a  kezükben, 
melyet az eddigiektől eltérően, megpróbáltunk egy 
kicsit személyesebbé tenni. 

Szeretném bemutatni Önöknek az AG FOODS 
cégcsoport magyarországi Food Service részlegét.

Teljes országos lefedettséggel, hattagú 
értékesítési csapattal próbáljuk az Önök munkáját 
megkönnyíteni. Célunk, hogy aktív részesei legyünk 
a  mindennapjaiknak, hogy megfeleljünk az új piaci 
elvárásoknak, és széleskörű portfóliónkkal változatos 
és színes lehetőségeket teremtsünk az étkeztetés 
területén. Tapasztalt értékesítési csapatunkra 
a jövőben is maximálisan számíthatnak. 

Annak ellenére, hogy általában „teás” cégként  
tartanak bennünket számon, a  kiadvány 
katalógus részét átlapozva egyértelművé válik, 
hogy termékkínálatunk már bőven túlmutat 
ezen, hiszen a  teák mellett szeletáruk, italok és 
italkoncentrátumok, főzéshez, sütéshez való 
kiegészítők is a rendelkezésükre állnak.

Újdonságként kínáljuk Magyarországon az UNASYS+ 
rendszerünket, mely professzionális megoldást 
biztosít a megfelelő reggeli és napközbeni folyadék 
bevitel biztosításához, kiváltva több előkészítő 
folyamatot, amely a tea, kakaó, pótkávé és egyéb 
italok elkészítéséhez elengedhetetlen.

További információkért a rendszerrel kapcsolatban 
keressék bizalommal az adott területen, értékesítő 
kollégánkat.

Tisztelettel,

Harci Ákos, Food Service manager
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BE M U TAT KO Z U N K
AG HU

ÁDÁSZNÉ A. KATALIN
BEOSZTÁS: TERÜLETI KÉPVISELŐ
TERÜLET: CSONGRÁD-CSANÁD 
MEGYE, BÁCS-KISKUN MEGYE, 
BÉKÉS MEGYE

Mióta dolgozik a cégnél? 2017.08.22.
Kedvenc itala az AG FOODS portfólióból? 
Majestic Málna Camu-camu
Kedvenc étele? Töltött káposzta
A legrendhagyóbb étel, amit valaha fogyasztott? 
Gőzgombóc
Hova jár legszívesebben nyaralni? Magyarország 
hegyvidékei
Kedvenc kirándulóhely, amit bátran ajánlana? 
Eger és környéke
Házi kedvenc? Tacsi kutya Boni névre hallgat 
Egy átlagos hétköznapi napirend: Munka 
, család, egy kis mozgás, este olvasás vagy 
zenehallgatás
Mivel tölti (szívesen) a hétvégéket? Családdal 
barátokkal kártyázás, főzés együtt.
Miért szereti a munkáját? Változatos, 
kihívásokkal teli. Sok új embert ismerhetek meg.
Milyen tervei vannak 2021-re (munka- és 
magánélet egyaránt)? Folyamatosan megfelelni 

a főnökeim elvárásainak, a fel nem tárt 
lehetőségek maximális kiaknázása a területemen. 
Bővíteni az ismereteimet a szakmámmal 
kapcsolatban. Magánéletben szeretnék nyelvet 
tanulni, a gyermekeimet segíteni.

BÍRÓ HENRIETTA
BEOSZTÁS + TERÜLET: TERÜLETI 
KÉPVISELŐ    SZABOLCS - SZATMÁR 
BEREG MEGYE  ÉS HAJDÚ BIHAR 
MEGYE

Mióta dolgozik a cégnél? 2013  június 15 - én 
kezdtem dolgozni az AG FOODS HUNGARY Kft 
- nél képviselőként ami elég nehezen indult, de 
a kitartó munka meghozta gyümölcsét. 
Kedvenc itala az AG FOODS portfólióból? 
Termékeinkből  sok kedvencem van de a biogena 
teákat tenném az első helyre amelyet naponta 
többször is fogyasztunk családommal. 
Kedvenc étele? Kedvenc ételem  a kacsamáj 
brülee  
Hova jár legszívesebben nyaralni? Utazni 
nagyon szeretek. Kedvenc nyaralóhelyünk 
Görögország, Sarti. Ide járunk évek óta és aki 
csak teheti  menjen el egyszer erre a csodás 
helyre. 

PÁRBESZÉD

Kedvenc kirándulóhely, amit bátran ajánlana? 
Kirándulni a Zemplénbe járunk rendszeresen. 
Több vár is található itt, sok túra útvonallal  
bátran ajánlom mindenkinek aki szereti 
a hegyvidéket. 
Házi kedvenc? Kertes házban élünk így 
természetesen a kutya a család barátja. 
Egy átlagos hétköznapi napirend... A napom 
nagy része a munkámmal telik, ami késő 
délutántól már anyai  és háziasszonyi szerepre 
cserélődik. 
Milyen tervei vannak 2021-re (munka- és 
magánélet egyaránt)? Remélem 2021 egy 
sokkal jobb év lesz a tavalyinál.Remélem, hogy 
sokkal többet fogok tudni  a munkám területén 
teljesíteni. 

DEÁKNÉ EDINA
BEOSZTÁS + TERÜLET: TERÜLETI 
KÉPVISELŐ; BUDAPEST, PEST 
MEGYE, FEJÉR MEGYE

Mióta dolgozik a cégnél? 2010 elején érkeztem 
először a céghez, egy kisebb kihagyással azóta is 
erősítem a csapatot.
Kedvenc itala az AG FOODS portfólióból? 
Majestic tea szilva-noni.
Kedvenc étele? Párizsi szelet almakompóttal
A legrendhagyóbb étel, amit valaha 
fogyasztott? Tevekolbász, cápahús.
Hova jár legszívesebben nyaralni? Görögország 
- tengerpart
Kedvenc kirándulóhely, amit bátran ajánlana? 
Magyarországi viszonylatban Aggtelek és 
környéke, vagy Tihany. Külföldi utakat is nézve 
Görögország tengerparti vidéke.
Házi kedvenc? Még nincs.
Egy átlagos hétköznapi napirend… Reggel 
6-kor kelek, szigorúan kávéval indítom a napot 
Általában 7 óra körül indulok el dolgozni. 
Délután az unokáimért megyek az iskolába (egy 

8 és egy 7éves kislány „Nagyija” vagyok.
Mivel tölti (szívesen) a hétvégéket? Konyha, 
főzés, háztartás, unokák. Szép időben 
kertészkedés.
Miért szereti a munkáját? Sikerorientált vagyok, 
szeretem, a meglévő partnereimmel kialakult 
jó kapcsolatot, illetve motivál ha sikerül új 
partnereket felkutatni.
Milyen tervei vannak 2021-re (munka- és 
magánélet egyaránt)? Magánéleti szempontból 
folyamatos célom a harmonikus családi élet 
fenntartása. Az egészség megőrzése érdekében 
várom a jó időt, hogy lehetőségünk legyen egy 
kicsit többet sportolni. Munka tekintetében 
várom, hogy visszatérjen a megszokott (covid 
előtti) állapot.

W E I DI NG E R Z S OLT
TERÜLETI  KÉPVISELŐ:  GYŐR-
MOSON-SOPRON MEGYE, 
VAS MEGYE,  KOMÁROM-
ESZTERGOM MEGYE

Mióta dolgozik a cégnél? 2020.01.02.
Kedvenc itala az AG FOODS portfólióból? 
Gyümölcs teák
Kedvenc étele? Street XL Fruity, Rozskorong
A legrendhagyóbb étel, amit valaha 
fogyasztott? Lazac, tonhal
Hova jár legszívesebben nyaralni?  
Horvátország
Kedvenc kirándulóhely, amit bátran ajánlana? 
Szigetköz
Házi kedvenc? Kutya
Egy átlagos hétköznapi napirend…
6 órakor kelek 
Reggeli bevásárlás
7 órakor indulok dolgozni
16 órakor megyek a kislányomért az iskolába



PÁRBESZÉD

Tanulok a kislányommal
Vacsora 
Pihenés
Alvás
Miért szereti a munkáját? 1995 óta dolgozok 
ebbe a munkakörbe, szeretem a kihívásokat. 
Szeretek az emberekkel foglalkozni. 
Milyen tervei vannak 2021-re (munka- és 
magánélet egyaránt)? 
Nagyobb forgalmak elérése. Vírus mentes élet. 

B OR DÁS KATA
BEOSZTÁS + TERÜLET: 
FO OD SERVICE KÉPVISELŐ. 
B ORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 
MEGYE ÉS HEVES MEGYE 
TERÜLETÉN

Mióta dolgozik a cégnél? 2018.08.01-étől 
dolgozom az AG Foods Hungária kft-nél.
Kedvenc itala az AG FOODS portfólióból? 
Amit kedvenc italként fogyasztok teák: Bencini kávé, 
Varesina kávé.
Kedvenc étele? Kedvenc ételem sok van. Köztük 
szerepel rántott szeletek, tárkonyos raguleves, 
kacsacomb párolt káposztával. 
Hova jár legszívesebben nyaralni? A Balaton 
térsége a kedvenc nyaraló helyem. 
Kedvenc kirándulóhely, amit bátran ajánlana? 
Zempléni térséget kiránduló helynek mindenkinek 
ajánlom. 
Egy átlagos hétköznapi napirend… 
Napirend:Reggel 12 éves kisfiam iskolába indítása, 
partnerek látogatása, délután gyermekem ellátása, 
tanulás stb., torna, olvasás pihenésképp. 
Mivel tölti (szívesen) a hétvégéket? Hétvégét 
a családdal töltöm. Kirándulás, közös programok. 
Miért szereti a munkáját? Szeretem a kihívást és az 
elért sikereket. Szeretem, hogy mindenütt szeretettel 
fogadnak, elismerést kapok a partnerektől azzal, hogy 

rendeléssel ajándékoznak meg. Számítanak rám, amit  
hűségemmel
viszonzok. A legnagyobb elismerés, ha ajánlanak 
egymásnak és ezzel újabb üzletet hozhatok.
Milyen tervei vannak 2021-re (munka- és 
magánélet egyaránt)? Terveim között van 
újabb partnerek megszerzése pl:Baromfiudvar. 
Magánéletben családi házunk szépítése. 

KATÓ TA M ÁS
BEOSZTÁS + TERÜLET: 
TERÜLETI  KÉPVISELŐ. 
SOMO GY-TOLNA-BAR ANYA 
MEGYÉK.

Mióta dolgozik a cégnél? 2012.06.01
Kedvenc itala az AG FOODS portfólióból? 
Biogena teák
Kedvenc étele? Juhtúrós sztrapacska, sok 
szalonnával. 
A legrendhagyóbb étel, amit valaha fogyasztott? 
Homár, béka. 
Hova jár legszívesebben nyaralni? Balaton, Bikal 
Puchner Kastély.
Kedvenc kirándulóhely, amit bátran ajánlana? 
Cuha völgye, ördög árok(Bakony), Badacsony, 
Mátra,Villány
Házi kedvenc? Nincs, ha lenne skótjuhász kutya.
Egy átlagos hétköznapi napirend… Reggeli, 
kávé, meló, vásárlás, vacsi, pihi, alvás.
Mivel tölti (szívesen) a hétvégéket? Balaton 
pihi.+Barátok kaja, buli, zsuga. Utazás
Miért szereti a munkáját? Mert azt csinálom, 
amit szeretek, amihez értek, illetve szeretek 
embereknek, partnereknek tanácsot adni.
Milyen tervei vannak 2021-re (munka- és 
magánélet egyaránt)? Tartani a megszerzett 
partnerek forgalmát, barátságát. Szeretnék már 
párommal elutazni az elmaradt utazásokat 
bepótolni, ha lesz rá keret! Készülni a 2022-es 
Luxemburgi Szakács-Cukrász VB-re.

6 |  | 7

BŐVEBB INFÓ 32 OLD.

fruity 
garden

Fedezze fel a teakivonatot 
tartalmazó 

gyümölcskoncentrátumokat,  
új ízekben, kétféle kiszerelésben.  

Zöld tea  
& Sárgabarack

Fekete tea  
& Citrom

50% gyümölcstartalom • hideg és meleg 
vízzel egyaránt elkészíthető • hígítás: 

1:14 • tartósítószerek és édesítőszerek 
nélkül

TARR LINDA
BEOSZTÁS + TERÜLET: FOOD 
SERVICE ASSZISZTENS

Mióta dolgozik a cégnél? 2017.07.03.
Kedvenc itala az AG FOODS portfólióból? 
Majestic tea szilva-noni
Kedvenc étele? Nincs kedvencem, sokféle ételt 
szeretek, főleg a zöldséges fogásokat.
A legrendhagyóbb étel, amit valaha 
fogyasztott? Egyszer megkóstoltam a cápát. Az 
íze nem volt annyira rendhagyó.
Hova jár legszívesebben nyaralni? 
Mindenképpen vízpartra megyek, vízimádó 
vagyok.
Kedvenc kirándulóhely, amit bátran ajánlana? 
Miskolctapolca és környéke. Nagyon szép 
hely és sok érdekesség van arra, például 
a barlangfürdő, a lillafüredi csónakázó tó, vagy 
a bobpálya.
Házi kedvenc? Molly nevű labrador. 5 éves, de 
olyan, mint egy nagy kölyökkutya. Imádom. 
Egy átlagos hétköznapi napirend… „work, 
drum, sleep, repeat.” 
Mivel tölti (szívesen) a hétvégéket? zenéléssel, 
kirándulással, néha pihenéssel.
Miért szereti a munkáját? Elsősorban 
a munkatársaim miatt, nagyon szeretem ezt 
a csapatot. Másodsorban azért, mert mindig 
örömmel töltenek el a vevőinktől érkező pozitív 
visszajelzések.
Milyen tervei vannak 2021-re (munka- és 
magánélet egyaránt)? Ezt nehéz lenne röviden 
kifejteni, még alakulnak a tervek, mint tudjuk, 
sokminden függ a vírushelyzettől.
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A FEHÉRJÉK FŐ FUNKCIÓJA
A fehérjék, vagyis a proteinek, a szénhidrátokkal 
és a zsírokkal együtt táplálkozásunk fő elemei, 
ún. makrotápanygok. Az energiaforrást 
jelentik testünk számára, mely lebontásuk által 
keletkezik. 1g fehérje 4kcal (17kJ)-t tartalmaz. 
Sokkal fontosabb azonban a szervezetünk 
számára kifejtett biológiai funkciójuk. 
Nélkülözhetetlenek nemcsak sejtjeink és 
szöveteink kialakulásához és megújulásához - 
mint az izomzat, szövetek, csontozat és bőr; de 
fontos szerepük van az izmok mozgásában, az 
idegi ingerek átvitelében, látási folyamatokban, 
az anyagcserében, enzim és hormonális 
folyamtokban és a szervezet védekező 
mechanizmusában.

AJÁNLOTT FEHÉRJEBEVITEL
A fehérjéket szervezetünk nem raktározza, 
ezért szükséges ezek bevitele a mindennapi 
táplálékkal vagy kiegészítőkkel. Szervezetünk 
a fehérjéket alkotóelemeire, aminosavakra 
bontja. Ezekből a természetben 20 fordul elő. 
Egyesek esszenciálisak, vagyis elengedhetetlenül 
szükségesek. Ezeket az emberi szervezet képtelen 
előállítani ezért táplálák formájában szükséges 
a bevitelük. A többi aminosav nem esszenciális, 
ezeket szervezetünk más aminosavakból 
képes előállítani. Azokat a fehérjéket, melyek 
szervezetünk számára optimális esszenciális 
aminosav összetevőkkel rendelkeznek, teljes 
értékűeknek nevezzük. Ezen fehérjék forrása 
főként az állati eredetű élelmiszerek – tojás, hús 
tej és a belőlük készült termékek. A növényi 
eredetű komplex aminosav spektrummal 
rendelkező táplálék a szója. Szinte minden 
növényi és néhány állati eredetű pl. kötőszöveti 
protein nem teljes értékű. Tehát amennyiben 
csak növényi eredetű táplálékot fogyasztunk, 
fokozottan kell ügyelnünk a változatosságra 
és az egyes élelmiszerek kombinációjára, főleg 
a hüvelyesekre és gabonafélékre. Az állati 
és növényi eredetű proteinek ideális aránya 
1:1. Az ajánlott fehérjebevitel felnőtt ember 
esetében a táplálkozási referenciaadatok 
alapján 0,8 g/testsúly kg naponta. A Modern 
Táplálkozástudományi Intézet adatai alapján 
az egészség és testsúly optimalizálására és az 
izomtömeg megőrzésére a szeniorok esetén, 
valamint amatőr sportolók esetében az ajánlott 
fehérjebevitelt 1,2–1,6 g/kg. Mindez függ az 
aktív testsúlytól, kortól, nemtől, az aktivitás 
formájától, és az általános egészségi állapottól. 
A napi energiabevitel mennyiségét 15–31 %-ban 

kellene, hogy fehérjék alkossák. Amennyiben  
nem szenvedünk veseelégtelenségben, nem kell 
aggódni a fokozott fehérjebeviteltől sem, egészen 
2,2 g/kg értékig, akár táplálék, vagy kiegészítők 
formájában.

FEHÉRJÉK A SPORTOLÓ 
ÉTRENDJÉBEN
Napjainkban gyakran találkozhatunk 100%-os 
proteinek szárított vagy más formában előállított 
változatával, vagy olyan termékekkel, melyek 
proteint tartalmaznak – italok, rudacskák stb.  
Ezek főleg sűrített savó alapú koncentrátumok, 
kivonatok, esetleg ezek dehidratált változatai, 
kazein alapú proteinek vagy növényi proteinek 
a vegetariánusok számára (pl. szója, borsó, 
rizs, kender vagy ezek kombinációja). Ezeket 
a termékeket főleg az amatőr és profi sportolók 
keresik, de alkalmasak idősebb, beteg, vagy 
lábadozó személyek étrendjébe is. A fehérjék 
hosszantartó teltségi érzést keltenek, vagy 
egyszerűbben fogalmazva, fogyasztásuk után 
nem jelentkezik rövid időn belül az éhségérzet. 
Fogyasztásukat ajánlott elosztani egész napra és 
bizonyos mértékben minden egyes étkezéshez.

PROTEINEK A BETEGEK ÉS IDŐSEK 
TÁPLÁLKOZÁSÁBAN
Minden beteg és idősebb személy számára 
igen fontos a helyesen megválasztott 
táplálék, mivel a szervezetük, mely képtelen 
a kellő mennyiségű, biológiailag értékes 
táplálék felvételére, elkezdi felhasználni saját 
tartalékait, vagyis izom és zsírszöveteit. Mindez 
rendkívül megterheli a szervezetüket, mivel 
az elveszíti fehérje-tartalékát. Ezekre viszont 
minden páciensnek szüksége van, hogy 
immunrendszere védekezhessen a fertőzések 
ellen, jól gyógyuljanak műtét utáni sebeik, 
illetve, hogy megőrizze fizikai erejét és 
önállóságát. Sajnos tény, hogy a szervezet 
fehérje-tartalékai gyorsabban elfogynak, mint 
ahogy újratermelődnek a betegség után. Bár 
a beteg jól érzi magát, testsúlya emelkedik, 
de előbb a zsírszövet növekszik, csak aztán az 
izomzat. Az idősebb pácienseknél az izomzat 
megújítása általában igen nehéz, szinte 
lehetetlen. Ezért elengedhetetlenül szükséges, 
hogy már a gyógykezelés elején maguk 
a páciensek és hozzátartozóik is ügyeljenek 
a helyes, jó minőségű fehérjéket tartalmazó 
étrendre. Szakértők körében már régen ismert 
az a tény, hogy egy jól táplált, magasabb BMI-
vel rendelkező páciens, a rosszul táplált beteggel 

A zsírokkal és szacharidokkal együtt alkotják az emberi táplálkozás fő elemeit.
Egy sor fontos feladatot látnak el – az izmok kialakításától kezdve egészen a
létfontosságú hormonok és ellenanyagok termeléséig. Mennyi fehérjét ajánlott 
beiktatni táplálkozásunkba?Mi fenyeget ezek hosszútávú hiánya esetén? Mely 
fehérjeforrások a legmegfelelőbbek?És egyáltalán, miért is oly fontosak a fehérjék?

Szöveg: Ing. Lenka Jelínková, az AG FOODS fejlesztőmérnöke,
 Mgr. Marie Kohutová, DiS, az Olomouci Kórház Gyógyétkeztetési Osztályának vezetője
Foto: Shutterstock.com

A Z ÉT K E Z É S A L A P JA

FEHÉRJÉK

A HÚS 
FEHÉRJETARTALMÁT 
ELSŐSORBAN 
A TEJTERMÉKEK, 
VALAMINT 
A HÜVELYESEK 
(ELSŐSORBAN 
A SZÓJA) MÚLJÁK 
FELÜL.
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ellentétben, jobban viseli például az onkológiai 
kezelés mellékhatásit, ritkábbak a műtét utáni 
komplikációk, jobban regenerálódnak a sérült 
szövetek. Egy konkrét példát felhozva, egy 
egészséges emberrel szemben, egy páciensnek, 
felfekvő sebekkel, melyek elég gyakoriak az idős 
immobil páciensek esetében, egy kilogramm 
testsúlyra 1,5 g fehérjét kellene fogyasztania. 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy 70 kg 
súlyú embernek naponta 105 g fehérjére lenne 
szüksége, vagyis egyebek mellett, pl.: 100g 
kemény sajtot + 2 tojást + 100 g csirkemellet 
+ 100 g félzsíros túrót + 130 g lazacot + 50 g 
földimogyorót kellene elfogyasztania. Ezzel 
ellentétben a nem megfelelő mennyiségű 
fehérjebevitel csökkent kollagéntermelést 
eredményez, ami elengedhetetlen az egészséges és 
erős szövetek fejlődéséhez, aminek következtében 
elhúzódik a sebgyógyulás ideje, és a lecsökkent 
immunitás következtében nő a fertőzés veszélye. 
Amennyiben egy súlyosabb beteg páciens 
bármi okból képtelen elfogyasztani a szokásos 
ételeket, szükség van speciális megoldásokra. 
Elsősorban nekik ajánljuk étrendjük kiegészítését 
természetes, fehérjedús élelmiszerekkel, 
modulált dietetikumokkal és enterális, ún. 
shipping táplálékkal. A fehérjetartalmú ételekből 
a páciensnek ízlése szerint ajánlhatunk sajtokat, 
túródesszertet, tojást, minőségi sonkát, sovány 
húst, halat, szárított tejet stb.

TERMÉKEINK FEHÉRJETARTALMA
Az előbb említett páciensek számára kitűnő 
választás a Vitamaxima N-drink PROTEIN 
proteinital, mely szintén gazdag fehérjékben, 
emellett gluténmentes. Egyszerű az elkészítése, 
ízletes, oldott rostanyagot tartalmaz, nem túl 
édes és kellemes, banánízű. Azok is szívesen 
fogyasztják, akik étvágytalanok, esetleg 
nehezebben rágnak vagy nyelnek. Fel szeretnénk 
hívni a figyelmet arra, hogy diszfágiás páciensek 
esetében ajánljuk az italt klinikai sűrítőszerrel 
sűríteni, hogy elejét vegyük a folyadék nem 
kívánt aspirációjának. A keverék hígítható 
vízzel, tejjel vagy amennyiben szükség lenne 
nagyobb mennyiségű energiabevitelre és nincs 
akadálya, akkor zsírral is. Ennek elkészítéséhez 
használhatunk folyékony tejszínt, vagy tejszín 
és tej keverékét. Kipróbáltuk: egy adag 170 ml, 
12%-os, hűtött, főzőtejszínnel történő hígítást. 
Az ital szintén ízletes volt, csak valamivel sűrűbb, 
mintha tejjel hígítottuk volna. Otthon lehetőség 
van az így elkészített italt azonnal egy kisebb 
edényben lefagyasztani és mint fagylaltot, 

kiskanállal elfogyasztani. Kombinálhatjuk 
még gyümölccsel, pudinggal, tejszínhabbal, 
túróval vagy palacsintával. Következő lehetőség 
lefagyasztani az italt a jégtartókban, és mint 
golyócskákat, napközben ezeket szopogatni, 
vagy felhasználni gyümölcskoktélokhoz. Ezt 
a lehetőséget bizonyára szívesen fogadja bárki 
a forró nyári napokban, mint frissítőt és fehérje 
utánpótlást, melyre gyakran az egészséges 
embereknek is szükségük van.

Az elkészült ital tápértéke a készítéséhez 
használt folyadék alapján Vitamaxima 
N-drink Protein -170 ml (a számításhoz az SW 
Nutriservist használtuk)

MGR. MARIE KOHUTOVÁ, DIS.
az Olomouci Kórház Gyógyétkeztetési 
Osztályának vezetője

Már 20 éve dolgozik táplálkozási szakértőként. 
Az Olomouci Kórházat 2016-óta erősíti, ahol 
a kezelt bedegek étrendjéért felel. Csapatával 
együtt feladata a tápanyagok szempontjából 
veszélyeztetett páciensekről való gondoskodás, 
valamint a tanácsadás.  Tagja a Táplálkozási 
szakértők szervezetének. Figyelemmel kíséri 
a szakami társaságok új ajánlásait, legyen szó 
gyermek-, vagy felnőtt-étkeztetésről, ezeket 
igyekszik átültetni a gyakorlatba. Aktív előadő, 
és oktat a kassai orvosi egyetemen.

VITAMAXIMA 
N-DRINK PROTEIN

LÁGY BANÁNOS ÍZ, 
MELY FELFRISSÍT 
ÉS ELTELÍT

BŐVEBBEN: 32 
OLD.

Kész ital  
170 ml

Energia
(kJ)

Fehérje
 (g)

Szénhidrát 
(g)

Zsír 
(g)

Vízzel 860 27,5 12,0 4,7
Sovány tejjel 1 196 33,3 20,3 7,3
Teljes tejjel 1 327 33,1 20,2 11,2
Tejszínnel 
12% 1 820 32,5 19,0 24,7

ÉRDEKESSÉG

B-komplexnek nevezzük a B-vitaminok azon csoportját, melyek elengedhetetlenek 
testünk anyagcseréjének helyes működéséhez. A  B-vitamin hiánya gyakran 
párosul fáradtsággal, kimerültséggel, bőrproblémákkal, a koncentráció-képesség 
vagy a  fertőzések elleni immunitás hiányával. B-komplex szedése javallott pl. 
túlzott pszichikai vagy fizikai megterhelés esetén, amikor szervezetünk számára 
fontos ezen anyagok folyamatos bevitele. 
Szöveg: Alena Matušková, AG FOODS szerkesztősége
Foto: Shutterstock.com

TÁ PL Á L É K T E ST N E K É S E L M É N E K

B-VITAMIN

FÓKUSZBAN
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MILYEN PROBLÉMÁKAT OKOZ 
A B-VITAMIN HIÁNYA?
Bizsergésen kívül az emberek gyakran éreznek égető 
érzést az ujjaikban, elnehezül a lábuk, fájdalmat 
éreznek, vagy ellenkezőleg az érzékelés teljes 
megszűnését. További jelenség a herpesz és a bőrpír. 
Ennek oka épp valamelyik B-vitamin csoport hiánya. 
Testünk képtelen létezni nélkülük. A B-vitamin 
részt vesz a neurológiai folyamatokban (beleértve 
a sebek vagy az átmetszett idegek gyógyulását), 
kedélyállapotunk és fizikai teljesítőképességünk 
javításában, herpeszek kialakulásában, ajkunk 
kiszáradásával, repedezésével, vagy például 
a száraz, viszkető bőr és az anémia (vérképződés 
elégtelensége) kialakulásában. Extrém esetekben 
kialakulhat a Beri-beri nevű kór is, mely végzetes 
következményekkel járhat.

HOL KERESSÜK A B-VITAMINT?
Lehetőség akad, számos növényi és állati 
eredetű táplálék is lehet a B-vitaminok forrása. 
B-komplexben gazdagok például az élesztő, 
hüvelyesek, diófélék, hús és belsőségek, sajtok, 
tej, tojás, leveles zöldég, vagy a teljes kiőrlésű 
gabonafélék. Nem szabad elfeledni, hogy ezek 
a vitaminok érzékenyek a hőmérsékletre, és 
főzés közben lebomlanak, de nem kedvez nekik 
a fagyasztás sem. Testünk B-vitamin hiányát számos 
tényező okozhatja. Többek között a stressz, vagy 
a gyenge minőségű, nem megfelelően elkészített 
élelmiszerek (például a finomított cukrok túlzott 
fogyasztása semlegesíti B-vitamin tartalékainkat, 
hasonló hatásuk van a környezetünkben előforduló 
toxikus anyagoknak). A vegetariánusoknak és 
vegánoknak, akik nem fogyasztanak húsféléket, 
illetve egyéb állati eredetű készítményeket, 
fokozottan kellene ügyelniük néhány B-vitaminra. 

B-KOMPLEX: MIRE ÉS MIÉRT?
Összesen nyolc féle B vitamin létezik, és 
mindegyikük más, specifikus hatással van az 
emberi szervezetre. Mivel hatásuk kölcsönösen 
összefügg, ajánlott együttes szedésük. Ezért is 
kapták a B-komplex nevet. A B1 volt az első 
nemcsak a B-vitaminok csoportjából melyet 
felfedeztek, (innen az egyes szám) de, ez volt 
a legelső felfedezett vitamin is. Egy sor, az élethez 
elengedhetetlenül szükséges anyag is ezért kapta 
a „vitamin” nevet, ami két latin eredetű szó 
a „vital” és az „amine”, azaz élet és aminok vagyis 
létfontosságú aminok. Ma már tudjuk, hogy 
ezek nem aminok, a  vitamin kifejezés mégis 
megmaradt. Nézzük meg most közelebbről az egyes 
B-vitaminokat.

B1-vitamin (tiamin)
Táplálkozásunk fontos része. Mivel nem 
raktározódik el az emberi szervezetben, ezért 
legfeljebb egy hétig tart ki. Ráadásul a tea vagy 
kávé fogyasztása nagy mennyiségű B1-vitamint 
semlegesít. Tiamint tartalmaz például a hús, méz, 
hántolatlan gabona és a diófélék. A B1-vitamin 
fontos a cukrok és a keményítő lebontásában, 
vagyis jelentős szerepe van szervezetünk 
anyagcseréjében. Jó hatással van az idegrendszer 
működésére és a pszichikai aktivitásra épp úgy, 
mint a szív és keringési rendszerre.

B2-vitamin (riboflavin, ovoflamin, laktoflavin, 
G vitamin)
Sárga-narancssárga színű természetes 
színezőanyag, mely ellenáll a magas 
hőmérsékletnek, de fény hatására lebomlik. A B2 
vitamin fontos a bőr, a szem, a szívműködés 
és egyéb szerveink megfelelő állapotának 
fenntartásához.
B3-vitamin (niacin, nikotinamid, PP vitamin)
További tagja a B-komplex vitaminoknak, mely 
fontos szerepet játszik szervezetünk energetikai 
anyagcseréjében. Szintézise az emberi szervezetben 
korlátozott, ezért szükséges a pótlása élelmiszerekkel 
vagy étrendkiegészítőkkel. B3 vitamint tartalmaz pl. 
a máj, pulykahús, tonhal, leveles zöldség, hüvelyesek, 
tej, tojás. A niacin bevitele a többi B-vitaminnal 
együtt ajánlott. Fokozott fogyasztása javallott lázas 
betegség, fertőzés, terhesség és szoptatás esetén, 
idősebb korban, valamint fokozott pszichikai és 
fizikai terhelés esetén.
B5-vitamin (pantoténsav)
A neve szerint mindenütt jelenlévő vitamin. 
A görög eredetű „pantothenát” szó ugyanis 
„mindenütt jelen lévőt” jelent. A B5-vitamin 
minden élelmiszer anyagcseréjében részt 
vesz. Aktív formája elengedhetetlen nemcsak 
a szacharidok és zsírok lebontásában, de számos, 
az élethez szükséges anyag  szintézisében is. 
A pantoténsav hozzájárul a kimerültség és 
a fáradságérzet leküzdése mellett a kiegyensúlyozott 
mentális tevékenységhez is.

A „BÉSEK“ AKKOR 
IS FONTOSAK, 
HA NINCSENEK 
LÁTVÁNYOS 
EGÉSZSÉGÜGYI 
GONDJAINK.

FÓKUSZBAN

B6-vitamin (pyridoxin, pyridoxal, pyridoxol, 
pyridoxamin)
Fontos vitamin, főleg a sportolók számára, akik 
fokozott mértékben fogyasztanak fehérjéket, 
hormonális antikoncepciót használó nők, illetve 
cöliákiában szenvedők számára. A B6-vitamin 
ugyanis hozzájárul a hormonális aktivitás 
irányításához, és részt vesz az aminosavak 
anyagcseréjében. A B6-vitamin egy sor 
élelmiszerben van jelen, kezdve a sertéshústól, 
a belsőségeken, halakon keresztül a zöldségeken 
át (sárgarépa, kelkáposzta, káposzta, spenót) 
a hüvelyesekig, dió- és gabonafélékig. 
Mennyisége azonban a hőkezeléssel jelentősen 
csökken.
B7-vitamin (biotin, H vitamin)
Mint a B-komplex egyik képviselője, részt 
vesz az emberi szervezet anyagcseréjében, de 
hatással van a hajra, nyálkártyára és a bőrre is. 
Időnként H-vitaminnak is nevezik, ami német 
nyelven a bőrrel (haut) kapcsolatos hatására utal. 
Leginkább a májban és a tojássárgájában fordul 
elő. Szervezetünk fő biotin termelői viszont 

a bélrendszerünkben élő baktériumok.
B9 vitamin (levélsav, folsav, folát)
Élelmiszerekből történő nehezebb felszívódása
miatt a szakemberek a folsav bevitelét
a szervezetbe étrendkiegészítők formájában
javasolják. Főleg terhesség ideje alatt,
pontosabban már néhány héttel előtte,
mivel hatással van a magzat fejlődésére.
Míg a folsav felszívódása élelmiszerekből
50%, és főzéskor szinte megsemmisül, addig
étrendkiegészítők esetében ez az arány
közel 100%. Ahogy a neve is mutatja, gazdag B9
vitaminforrások a leveles zöldségek, pl. saláta,
káposzta. Folsavat tartalmaznak azonban más

zöldségfélék (karfiol, brokkoli, paradicsom,
uborka) gyümölcsök (mangó, avokádó, banán)
dió, gabonafélék, valamint a belsőségek. 
B12-vitamin (kobalamin)
Utolsó a B-vitaminok csoportjában és 
gyakorlatilag kizárólag állati eredetű 
élelmiszerekben fordul elő. Fogyasztására 
táplálékkiegészítők formájában főleg 
a vegánoknak kellene ügyelniük, akik számára 
a B12-vitamin bevitele szervezetükbe nehezen 
megoldható. Emellett hatása az emberi 
szervezetre igen jelentős: a B12 részt vesz 
a sejtosztódás folyamatában, az immun- és 
idegrendszer működésének szabályozásában, 
illetve a vörösvérsejtek termelődésében. 
A B12-vitamin része a máj-, bél- valamint 
a hasnyálmirigy megbetegedések elleni 
gyógyszereknek. A vitamin jelentős forrásai 
a tojás, sajt, tej, hús és a belsőségek.

MIKÉNT JAVÍTHATJA 
A B-KOMPLEX ÉLETÜNK 
MINŐSÉGÉT?
A B-vitaminok fontosak akkor is, amikor 
látszólag nincsenek egészségügyi problémáink. 
Legfontosabb feladatuk ugyanis az 
idegrendszer egészségének fenntartása. 
Szó szerint gondoskodnak az idegsejtek és 
idegpályák egészségéről. Az összes B-vitamin 
kiegyensúlyozott fogyasztása fontos az 
idegrendszer megbetegedéseinek megelőzése 
szempontjából. Legyen szó akár egy fájdalmas 
csigolyák közti „idegbecsípődésről”, kezünk 
vagy lábunk ujjaiban érzett bizsergésről, vagy 
az övsömör gyógyulásáról, a B vitaminok 
nélkülözhetetlenek. Idegrendszerünk 
karbantartása fontos agyunk frissessége és jó 
közérzetünk megtartása miatt is. A B-vitamin 
hatása leginkább a stresszes helyzetekben 
figyelhető meg, amikor minden egyes adagjuk 
segít abban, hogy mosolyogva úrrá legyünk 
a gondokon. A B-vitaminok szedése ajánlott 
fokozott pszichikai és fizikai terhelés esetén is. 
Alkalmas az immunitás növelésére és egy sor 
egyéb betegség gyógyításakor is. Tekintettel 
az egyszerű hozzájutásához, beszerzése nem 
probléma. Amennyiben észleljük hiányát, 
elég megállni a legközelebbi gyógyszertárban 
és máris besorolhatjuk őket az étrendünkbe. 
Annak ellenére, hogy a B-vitamin gyorsan 
kiürül szervezetből, és nem ismertek negatív 
hatásai sem rövid-, sem hosszútávú túladagolás 
esetén, tartsuk be az étrend- kiegészítők esetében 
javallott napi adagokat. 

A VEGETARIÁNU-
SOKNAK ÉS 

VEGÁNOKNAK, 
AKIK NEM FO-
GYASZTANAK 
HÚSFÉLÉKET, 

ILLETVE EGYÉB 
ÁLLATI EREDETŰ 
KÉSZÍTMÉNYEKET, 
FOKOZOTTAN 
KELLENE ÜGYEL-
NIÜK A MEGFE-
LELŐ B-VITAMIN 
BEVITELRE. ENNEK 
EGYIK LEHETŐSÉ-
GE A TÁPLÁLÉK-KI-
EGÉSZÍTŐ.
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játszik az alkalmazott módszer és a gyorsaság, 
miközben a legkímélőbb a kéz feldolgozás. 
Néhány ipari feldolgozással foglalkozó 
tanulmány kimutatta, hogy a már pár órával 
a betakarítás után is megfigyelhető a biológiailag 
aktív anyagok csökkenése. A gél minőségét 
a jelenlévő, hashajtó hatású antrakinonokat is 
tartalmazó latex mennyisége is befolyásolja. 
Kímélő feldolgozásnak számít a porlasztásos- és 
a fagysztva-szárítás is, melynek eredménye egy 
por állagú termék, melyet pl. teakeverékekbe, 
vagy instant termékekbe tesznek.
A gél jótékony hatását az olyan összetevői 
erősítik, mint az A-, B-, C- és E-vitaminok, 
ásványi anyagok, emésztés támogató enzimek, 
aminosavak, zsírsavak, és nem utolsó sorban 
a lektinek. A 200 biológiailag aktív anyagnak 
köszönhetően felhasználása igencsak széleskörű, 
legyen szó szörpökről, likőrről, vagy dzsúszokról. 

AZ ALOE VERA OT THONI 
TERMESZTÉSE
Egyáltalán nem nehéz. Legegyszerűbb venni 
egy palántát, de magokból is kinevelhetjük. 
Ami fontos, hogy elegendő napfényt kapjon. Az 
aloe napi 8-10 óra napsütést igénye. így fontos, 
hogy az ablakhoz közel legyen, lehetőleg déli 
oldalon. Figyeljünk a nedvességre, mert pl. 
a harmatcseppek megégethetik a levelét. Viszont, 
ha azt tapasztaljuk, hogy a levelek barnás színt 
kapnak, csökkenthetünk a napfény mennyiségén. 
Virágföld és homok keverékével megfelelő 
táptalajt biztosíthatunk a növénynek. A cserép 
aljára tegyünk néhány követ. Az aloe kedveli 
a meleget, de
megtűri a fagykörüli hőmérsékletet is. Nyáron 
locsoljuk gyakran, télen elegendő csupán 
kéthetente egyszer.

AMIRE FIGYELNI KELL
Túlzott fogyasztása emésztőrendszeri görcsöket, 
vagy erőteljesebb hasmenést eredményezhet. 
Bőrkiütések csak elvétve fordultak elő, még 
hosszútávú fogyasztás esetén is.

ALOE A PORTFÓLIÓBAN
Portfóliónkban méltó helyet foglal el a Majestic 
termékcsalád Aloe vera & Szeder gyümölcstea. 
A gyümölcs és a gyógynövény tökélete 
kombinációja télen átmelegít, nyáron pedig 
kellemesen hűsít. Ugyanez az ízvilág szörp, és 
párnás teaként is választható.

AZ ALOE EGYSZE-
RŰEN SZAPORÍT-
HATÓ. VÁGJON 
LE EGY LEVELET, 
A KÖZEPÉHEZ 
VISZONYÍTVA 
A LEHETŐ LEGMÉ-
LYEBBEN. HAGYJA 
KB.EGY HÉTIG 
ÁLLNI, HOGY 
BESZÁRADJON. 
MAJD ÜLTESSEL 
EL A LEVELET 
KAKTUSZFÉLÉK 
SZÁMÁRA MEGFE-
LELŐ SZUBSZTRÁ-
TUMBA. A NÖVÉNY 
AKÁR MÁR 10 NAP 
ELTELTÉVEL IS 
MEGÉLED. 

RECEPTEK
Az otthon termszetett aloe vera tökéletes alapja 
néhány ízletes receptnek.

FRISSÍTŐ JUICE
300 ml juice (narancs, alma, multivitamin)
kb. 50 g Aloe vera velő
A hozzávalókat alaposan turmixolja el, ízlés szerunt 
adjon hozzá szénsavmentes vizet és mézet, és 
a frissítő ital máris fogyastható.

EMÉSZTÉST NYUGTATÓ MIX
1 teáskanál Aloe vera lé
1 teáskanál fehér joghurt
1 teáskanál méz
Keverje össze a hozzávalókat. Elegendő napi egy 
kanál, a maradékot hűtőben tárolhatjuk.

KANDÍROZOTT ALOE VERA, MELY NYUGTATJA 
A GYOMROT ÉS AZ EMÉSZTŐRENDSZER
100 g Aloe vera leveléből nyert gél
100 g cukor
A nagyobb adagokra porciózott gélt keverje el 
cukorral, tegye lezárható üvegedénybe, és hagyja 
állni pár napig. Alkalmanként keverje meg.

ALOE A KOZMETIKÁBAN
A növényből készült gél kiváló bőrtisztító tonikként. 
Gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően 
problémás bőrön is alkalmazható. Kiváló száraz, 
töredezett hajvégek ápolására. Olívaolajjal keverve 
fényes és egészséges megjelenést biztosít a hajnak.
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HERBÁRIUM

A BOTANIKUSZ SZEMÉVEL
Az Aloe az egyszikűek osztályába, a liliomfélék 
családjába tartozó gyógynövény. Valószínűleg 
az Arab-félszigetről származik, akárcsak a többi 
Aloe fajta, mint az Aloe purpurea, yemenica, 
cutissima és bakeri. Jelen cikkünkben Az Aloe 
vera növényre fókuszálunk.
A növényt a megfelelő klímával rendelkező 
helyeken az egész világon termesztik. A kifejlett 
aloe akár 90 cm magasra is megnőhet, hosszú, 
tüskeszerű kinövésekkel tarkított, világoszöld 
levelek jellemzik. Sárga és piros virágai általában 
magas szárakon képződnek. Termése egy 
magokkal teli zárt tok.
Leggyakrabba a szubtrópusi, vagy a trópusi 
övezet melegebb éghajlati övezeteiben található 
meg, de szobanövényként is termeszthetjük 

– ebben az esetben ne feledkezzünk meg az 
elegendő mennyiségű fényről, és a jó áteresztő-
képességgel rendelkező homokos talajról. 
Európában Spanyolország, Portugália, Itália és 
Görögország rendelkezik megfelelő feltételekkel 
a növény számára.
 
ALOE GÉL ÉS LATEX
A növény, jótékony tulajdonságait már többezer 
éve ismerik. Két fő összetevője a hashatjó hatású 
latex, valamint a külsőleg – égési sérülések, 
horzsolások, apróbb sebek – alkalmazott gél. 
Az átlátszó, sűrű Aloe vera gél a húsos levelek 
belsejében található. Színtelen, zselészerű, 
illatmentes, kesernyés anyag. Fő hatóanyagai 
a poliszacharidok, melyek az enzimek 
működésének hatására gyorsan degradálódnak. 
Ezért a gél minőségénél meghatározó szerepet 
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Felhasznált részei: levél

Hatóanyagai: poliszacharidok, 
A-, B-, C- és E-vitamin, ásványi 
anyagok, enzimek, aminosakav, 
zsírsavak és lektinek.

Tulajdonságai: hatákony 
segítég sebgyógyulásban, 
égések, horzsolások, és egyéb 
kisebb sebek esetén

Csökkenti a menstruációs  
fájdalmakat

Támogatja a bél- és 
emésztőrendszer normál 
funkcióját

Csökkenti a krónikus fáradtságot 
és a feszültség-érzetet.

Antioxidáns hatás

Jótékony hatással van 
a vér glükózszintjére

Erősíti az immunrendszert és 
a szervezet védekező-képességét

Szöveg: Dagmar Lomnická, fejlesztési laboratórium AG FOODS Group a. s. 
Fotó: shutterstock.com

A SI VATAG L I L IOM A
ALOE VERA

AZ ALOE VERA 
KÖNNYEN 
TERMESZTHETŐ ÉS 
JÓ SZOLGÁLATOT 
TESZ PÉLDÁUL 
NAPÉGÉSNÉL IS. 



RECEPTEK
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Főzzünk

PAVEL 
BERKYVEL
Mi történik, ha egy stílus- és részletkedvelő ember a főzés 
szerelmese is? Készítsük el együtt Pavel kedvenc specialitásait.

Szöveg: Alena Matušková, AG FOODS szerkesztőség
Fotó: Shutterstock.com

LAZAC, UBORKÁS GAZPACHO, 
SAVANYÚ RETEK
Lazac: 500 g lazac | 1000 ml zöldségleves alaplé | 
1 EK édesköménymag | 1 citrom héja | 150 ml száraz 
fehérbor
Uborkás gazpacho: 2 db kígyóuborka | 100 g 
metélőhagyma | 100 g bazsalikom | 1 TK wasabi 
paszta | 150 g mascarpone | 1/2 TK kristálycukor
Savanyú retek: 1 csokor retek | 100 ml borecet | 100 
ml víz | 100 g cukor | só

A zöldségleves alapléhez hozzátesszük a köménymagot és 
a citrom reszelt héját. Jól elkeverjük, és felforraljuk. Mérséklet 
lángon hagyjuk forrni. Egy kisebb edényben elkeverjük 
a borecetet, a cukrot, a sót és a vizet. Összeforraljuk, majd 
levesszük a tűzről. A retket vékony szeletekre vágjuk, és 
leöntjük a még forró (de nem forrásban lévő) borecetes 
lével. Tálalásig a hűtőszekrényben tároljuk. Az uborkákat 
meghámozzuk, szétvágjuk, a magokat a közepéből kivájjuk; 
csak az uborka kemény részét használjuk fel, melyet kisebb 
darabokra szeletelünk. A felaprított metélőhagymával 
együtt turmixgépbe tesszük. Hozzáadjuk a wasabit, egy 
csipet sót és borsot. Sűrű, krémes állagúra keverjük. Egy 
tálban összekeverjük a mascarponeval, szükség esetén 
lecsöpögtetjük, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
A lazacot kiporciózzuk, és mindkét oldalát megsózzuk. 
(kézzel alaposan dörzsöljük bele a sót a halba). Óvatosan 
a forró alaplébe tesszük, majd  8 percig blansírozzuk. Ezután 
a lazacot kivesszük, és lehúzzuk a bőrét. A bőrt két sütőpapír 
között, egy vízzel teli edényt használva nehezéknek, sütőlapon 
mindkét oldalról kb. 3,5 perc alatt ropogósra sütjük. Tálalás: 
szedjük ki a gazpachot egy mélytányérba, a közepére 
helyezzük a lazacot, ennek tetejére, a savanyú retket, melyet 
a lazac ropogós bőrével fedünk le. 

JUHTÚRÓS GALUSKA SZALONNÁVAL
800 g burgonya | 300 g búza rétesliszt | 250 g juhtúró | 
200 g tejföl | 500 g szalonna | só | bors | metélőhagyma 
a tálaláshoz | olaj

A burgonyát meghámozzuk és megmossuk, majd kb. a felét 
a reszelő legfinomabb részén, másik felét a közepes finomságú 
részén lereszeljük. Hozzáadunk 250 g lisztet, összekeverjük, 
szükség estén a maradék liszt felhasználásával galuska 
sűrűségűre. Sózzuk. Egy nagyobb fazékban 1 EK sóval vizet 
forralunk. Közben elkészítjük a juhtúrós krémet: a juhtúrót 
elkeverjük a tejföllel, sózzuk, borsozzuk. A forrásban lévő 
vízbe galuskaszaggatóval kiszaggatjuk a burgonyás tésztát. 
A galuska akkor lesz kész, ha feljön a víz felszínére. Ezután 
rögtön a juhtúrós masszába forgatjuk. Egy serpenyőben 

felforrósítunk 1 EK olajat, melyben aranybarnára sütjük 
a kockára vágott szalonnát. A galuskát  sült szalonnával, egy 
kis szalonnazsírral lecsepegtetve tálaljuk.

GYPSY BURGER
Hús: 500 g csontos borjú oldalas | 2 EK mustármag | ½ 
EK egész feketebors | 1 EK őrölt édes paprika | olaj | só | 
cheddar sajt
Hagyományos lisztes tócsni: 400 g búza rétesliszt | 
sütőpor | só | víz
Hagyma chutney: 4 db vöröshagyma | 1 EK méz | vaj | 
só
Házi majonéz: 2 db tojás | 1 EK mustár | 1 EK citromél | 
250 ml növényi olaj | só | bors

Egy mozsárban apróra törjük a mustármagot és  a borsot 
egy nagyobb csipet sóval, ezzel fűszerezzük a húst. 
Hozzáadjuk az olajat, a paprikát, és mindkét oldaláról újra 
sózzuk. A keveréket alaposan beledörzsöljük a húsba, majd 
előmelegített sütőben, kb. 120 °C-on 2,5-3 órán keresztül 
sütjük. A hús a sütés teljes időtartama alatt maradjon lefedve. 
Miután megsült, hagyjuk kicsit hűlni, majd szedjük le 
a csontról a tiszta húst, amit vágjunk fel kisebb darabokra. 
A lisztet szitáljuk át, és keverjük el benne a sütőpor ¾-ét.  
Sózzuk, adjunk hozzá kb.1 dl vizet, majd dolgozzuk össze. 
Szükség szerint adagoljunk hozzá még vizet, addig, míg 
kompakt állagú tésztát nem kapunk, amely nem ragad, de 
nem is túl kemény. Gyúródeszkán nyújtsuk ki kb. 1 cm 
vastagságúra, majd szúrjunk ki belőle zsemlenagyságú 
köröket. Konyharuhával letakarva pihentessük 10-15 percig. 
Zsiradékmentes serpenyőben süssük mindkét oldalukat 
kb. 10 percig. Hámozzuk meg a hagymát, majd vágjuk 
félkarikára. Egy serpenyőben melegítsük fel a vajat, dobjuk 
rá a hagymát, majd nagy lángon hirtelen pirítsuk át. Adjuk 
hozzá a mézet, sózzuk, majd pár percig még reszteljük. 
Öntsük fel  kb. 1,5 dl vízzel, és enyhe lángon, alkalmanként 
megkeverve főzzük addig, míg a hagyma megpuhul, és a víz 
teljesen elpárolog. Egy tálban keverjük el a két tojás sárgáját, 
a mustárt, a citromlevet, és sózzuk meg. Folyamatos keverés 
mellett adjuk hozzá az olajat, míg sűrű majonézt nem kapunk. 
Ízlés szerint ízesítsük sóval, borssal, zöldfűszerekkel. A tócsnit 
vágjuk ketté. Az alsó felére kerüljön a reszelt sajt, majd 
a hagyma chutney, a hús, és ismét egy réteg sajt. Helyezzük 
pár másodpercre a sütőbe, majd fedjük le a tócsni majonézzel 
megkent felső részével.

LAZAC, UBORKÁS 
GAZPACHO, SAVANYÚ 
RETEK

JUHTÚRÓS GALUSKA 
SZALONNÁVAL

GYPSY BURGER
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KÁSÁK 37-38. OLD

GYÜMÖLCS-ZÖLDSÉG ITALOK 26. OLD.

PÜRÉK 46 OLD.

HÜVELYESEK 51 OLD

TECHNOLÓGIA 53-54 OLDCEREÁLIÁK 36.OLD

KÁVÉ ÉS KÁVÉS ITALOK 29 OLD TÉSZTÁK ÉS KÖRETEK 49 OLD

TEÁK 20-25 OLD

TERMÉKKATALÓGUS
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Bejelentés az alábbi elérhetőségeken: 
az illetékes területi képviselőnél, vagy a központi  
elérhetőségek egyikén: telefon 0036 1 430 2260,
e-mail info@agfoods.eu

ÁRUÁTVÉTELI 
KISOKOS

A csomagolás sértetlensége és a küldemény átadása

Eljárás probléma észlelés esetén

A reklamáció bejelentésének folyamata

A küldeményt a fuvarozó az 
első zárható kapunál, vagy 

rámpánál adja át. 

Amennyiben a csomagoláson 
külsérelmi nyomok láthatóak, az 

átvevő nem köteles átvenni 
a küldeményt. 

A küldemény minden 
esetben AG FOODS jelzéssel 

ellátott =  
AG FOODS szalag.   

A szalagnak minden esetben 
sértetlennek kell lennie. 

A küldeményt a futár minden esetben 
aláírás / és bélyegző / ellenében adja 

át. A küldemény kísérőokmánnyal ellátott 
(szállítólevél, számla... a megrendelő 

igényétől függően) -  a szállítólevélből a 
futár egy példányt köteles a feladó részére 

visszajuttatni. 

A küldeményt a partner 
teljes egészében veszi 
át, a tételes ellenőrzés 
csak az átvétel után 

történik meg.

Amennyiben a küldemény mégis átvételre 
kerül, szükséges az észlelt sérülést, vagy 
hiányt a kísérőokmányon feltüntetni.

A partner köteles az észlelt hiányt 24 órán belül 
jelenteni az illetékes képviselőnek, vagy a központnak. 
A reklamáció jelentése abban az esetben is szükséges, 

ha a küldeménnyel kapcsolatos hiányosság már 
a kísérőokmányon is jelzésre került, illetve akkor is, ha 

az csak a küldemény kibontása után lett észlelve.

A reklamáció bejelentéséhez az alábbi információk szükségesek:
• a vásárló neve és címe
• sérült termék esetén a termékről + kartonról készült 

helyszíni fotó, gyártási szám (termékcímke)
• a reklamált hiányosság észlelésének dátuma
• a termék azonosítása, megnevezése
• a reklamált termék mennyisége (értékesítési 

egységben)

• gyártás dátuma, a karton/ok száma
• a kézbesítés dátuma
• a szállítólevél száma, melyen a reklamált termék 

megérkezett
• a hiba leírása, a reklamáció oka
• a bejelentő neve, elérhetősége

A fenti reklamációs útmutató be nem tartása a reklamáció el nem fogadását vonhatja maga után. 
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Porított tea fekete tea kivonattal, C-vitaminnal, csökkentett 
energiatartalommal. A tea forró italként és hűsítő jeges teaként egyaránt 
elkészíthető.

Ízesítés:
• Őszibarack (ID 23041)
• Citrom (ID 23042)
• Mandarin (ID 23043)
• Feketeribizli (ID 23044)

Közkedvelt porított tea valódi zöld tea kivonattal, alacsony energiatartalommal, 
C-vitaminnal. Tartósítószereket és színezékeket nem tartalmaz. Elkészítése 
páratlanul egyszerű: oldja fel forró, vagy hideg vízben, és máris kész.

Ízesítés:
• Mandarin (ID 26531) 
• Alma (ID 26532) 
• Citronella (ID 26554)

AG FINE TEA FEKETE TEA

AG FINE TEA ZÖLD TEA

Tömeg / 
űrtartalom  

(g)

Kész termék 
(l/kg)

Adagszám 
(0,2l)

Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 200 g 10−12 l 50−60 50 db 12

Tömeg / 
űrtartalom  

(g)

Kész termék 
(l/kg)

Adagszám 
(0,2l)

Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 200 g 10−12 l 50−60 50 db 12

C-vitaminnal

C-vitaminnal

fekete tea kivonat

Zöld tea kivonattal

egyszerű adagolás

forró-, vagy hideg tea

• Tengerész (ID 23045)
• Narancs (ID 23046) 
• Alma (ID 23047)
• Körte (ID 23048)

Kedves Partnereink!

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni az egyes termékek esetén bekövetkezett névváltozásról. 
Egyes esetekben a névváltozásnak praktikus okai voltak, más esetekben az attraktivitás 
növelése volt a cél. Ugyanakkor biztosítjuk Önöket, hogy  külső megjelenésben bekövetkezett 
esetleges módosítás nem jelent változást magában a termékben. Bármilyen kérdés esetén 
forduljanak hozzánk bizalommal, és keressék ügyfélszolgálatunkat, vagy  illetékes területi 
képviselőjüket. Köszönjük bizalmukat!

az AZ FOODS csapata

A Fine Tea piros teái nemcsak élénk színükkel, de intenzív illatukkal és 
kellemes ízükkel egyaránt elvarázsolnak. Az alacsony energiatartalom mellett 
C-vitaminnal gazdagítottak. A tea hibiszkusz-kivonatból készült, teinmentes. 
Próbálja ki forró italként, vagy hűsítő nyári finomságként egyaránt.

Ízesítés:
• Meggy (ID 26031)
• Gyümölcskeverék (ID 26034)
• Eper (ID 26032)
• Téli nyugalom (ID 26035) 
• Dinnye (ID 26033)

AG FINE TEA PIROS TEA

Tömeg / 
űrtartalom  

(g)

Kész termék 
(l/kg)

Adagszám 
(0,2l)

Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 200 g 10−12 l 50−60 50 db 12

telt szín

hibiszkusz-kivonat

kellemes íz

A Fine Tea rózsaszín teáit karakteres telt szín és illat, valamint páratlan íz 
jellemzi. A tea hibiszkusz-és csipkebogyó-kivonatból készült, C-vitaminnal, 
alacsony energiatartalommal. Forró és jeges italként egyaránt megállja 
a helyét.

Ízesítés:
• Málna (ID 27011)
• Indián nyár (ID 27012)

AG FINE TEA RÓZSASZÍN TEA

Tömeg / 
űrtartalom  

(g)

Kész termék 
(l/kg)

Adagszám 
(0,2l)

Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 200 g 10−12 l 50−60 50 db 12

C-vitamin
csipkebogyó-kivonat

frissítő ital

Piros tea az érett mangó és alma ízével.
A fruktóz- és szteviol-glikozid édesítőknek köszönhetően (a sztívia levelében 
található természetes édesítő) megfelel a szénhidrát-metabolizmus 
problémákkal (diabétesz) küzdő személyeknek is. Forró és hideg vízzel 
egyaránt elkészíthető.

Ízesítés:
• Mangó & Alma (ID 23400) 

AG PIROS TEA

Tömeg / 
űrtartalom  

(g)

Kész termék 
(l/kg)

Adagszám 
(0,2l)

Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 200 g 10−12 l 50−60 50 db 12

C-vitamin

fruktózzal és szeviol-gli-
koziddal édesítve

TERMÉKKATALÓGUS
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Ideális választás a közétkeztetésben. Gondosan válogatott alapanyagok 
kombinációja a mindennapokra.

Ízesítés:
• Fekete tea (ID 5811101V)
• Zöld tea & Szeder (5811212V) 
• Menta tea (ID 5811301V)

BIOGENA KLASIK

• Frissítő gyógynövény tea (ID 5811302V)
• Hárs tea (ID 5811305V)

BIOGENA ORIGINAL

TERMÉKKATALÓGUS

Gyógynövény ízesítésű teák gyógynövény-kivonatokkal és C-vitaminnal.
Forró és hideg vízzel egyaránt elkészíthető.

Ízesítés:
• Fekete tea citromfű kivonattal, Alma (ID 26600)
• Fekete tea gyömbér kivonattal, Méz-citrom (ID 26603)

AG GYÓGYNÖVÉNY ÍZESÍTÉSŰ TEÁK

Tömeg / 
űrtartalom  

(g)

Kész termék 
(l/kg)

Adagszám 
(0,2l)

Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 200 g 10−12 l 50−60 50 db 12

gyógynövény-kivonatok

fruktózzal és szukralózzal édesítve

Fekete tea kivonattal, C-vitaminnal, szárított citromlével.

Ízesítés:
• Citrom (ID 23201N)
• Feketeribizli (ID 23202N)
• Meggy (ID 23205N)
• Alma-Körte (ID 23206N) 

ÉDESÍTÉS NÉLKÜLI TEÁK
Cukorbetegek is 
fogyaszthatják

egyszerű adagolás

C-vitaminnal

Tömeg / 
űrtartalom  

(g)

Kész termék 
(l/kg)

Adagszám 
(0,2l)

Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 20 g 10−12 l 50−60 100 db 18

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Adag / 

csomag
Csomag / 

kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Fekete tea 50 g 10 l 50 10 10 csomag 24

Zöld tea & Szeder 70 g 10 l 50 10 8 csomag 24

Menta tea 50 g 10 l 50 10 4 csomag 24

Frissítő gyógynövény tea 100 g 10 l 50 5 8 csomag 24

Hárs tea 50 g 5 l 25 5 8 csomag 24

kiegyensúlyozott 
ízvilág

minőségi 
alapanyagok

A gyümölcs és gyógynövények kombinációja páratlan gyümölcsteákban. 
Minden ízesítés legalább 50% gyümölcsöt tartalmaz. 

Ízesítés:
• Jó Reggelt 100 g (ID 5811209V)
• Jó Reggelt 50 g (ID 5811609V)
• Csipkebogyó  & Hibiszkusz 100 g (ID 5811205V)
• Csipkebogyó 100 g (ID 5811204V)
• Őszibarack 100 g (ID 5811206V)
• Erdei gyümölcs 100 g (ID 5811208V)
• Erdei gyümölcs 50 g (ID 5811608V)
• Vadmeggy 100 g (ID 5811223V)
• Vadmeggy 50 g (ID 5811623V)
• Erdei Málna 100 g (ID 5811231V)
• Erdei Málna 50 g (ID 5811631V)
• Multivitamin 100 g (ID 5811211V)
• Vanília 100 g (ID 5811235V)
• Rooibos & Gyümölcs 100 g (ID 5811230V)
• Narancs & citromfű 100 g (ID 5811218V)
• Fruit Selection 100 g (ID 5811256V)

min. 50% gyümöl-
cstartalom

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Adag / 

csomag
Csomag / 

kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Jó Reggelt 100 g 10 l 50 10 6 csomag 12

Jó Reggelt 50 g 5 l 25 5 4 csomag 12

Csipkebogyó  & Hibiszkusz 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Csipkebogyó 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Őszibarack 100 g 10 l 50 10 6 csomag 12

Erdei gyümölcs 100 g 10 l 50 5 6 csomag 24

Erdei gyümölcs 50 g 5 l 25 5 4 csomag 24

Vadmeggy 100 g 10 l 50 10 6 csomag 12

Vadmeggy 50 g 5 l 25 5 4 csomag 12

Erdei Málna 100 g 10 l 50 10 6 csomag 12

Erdei Málna 50 g 5 l 25 5 4 csomag 12

Multivitamin 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Vanília 100 g 10 l 50 10 6 csomag 12

Rooibos & Gyümölcs 100 g 10 l 50 10 6 csomag 12

Narancs & Citromfű 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Fruit Selection 100 g 10 l 50 10 6 csomag 12



telt íz

nagy 
gyümölcsdarabokkal

széles 
ízválaszték
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A gyümölcs, a gyógynövény, és a prémium teák gondosan válogatott 
ötvözete. Egy termékcsalád, mely megfelel a legújabb piaci trendeknek.

Ízesítés:
• Alma & Echinacea 100 g (ID 5811237V)
• Eper & Ginkgo 100 g (ID 5811238V)
• Áfonya & Homoktövis 100 g (ID 5811239V)
• Édes Szilva 100 g (ID 5811240V)
• Aloe Vera & Szeder 100 g (ID 5811241V)
• Goji & Lime 100 g (ID 5811242V)
• Sárgabarack & Nopál 100 g (ID 5811246V)
• Citrom & Withania 100 g (ID 5811244V)
• Málna & Withania 100 g (ID 5811245V)
• Gyümölcs puncs Alma 100 g (ID 5811219V)
• Meggy & Bodza 100 g (ID 5811248V)
• Mangó & Rózsa 100 g (ID 5811255V)

BIOGENA PREMIUM

BIOGENA EXTRA TEA GAZDASÁGOS CSOMAGOLÁSBAN

Az édes körte és a pikáns gyömbér egyedülálló ízkombinációja, gyermekek-
nek és felnőtteknek egyaránt. Ideális választás a hűvösebb napokra.

Ízesítés:
• Gyömbér & Körte 100 g (ID 5811214V)
• Körte & Carob (ID 5811610V) 

Valódi fekete tea, vagy gyümölcs teák gazdaságos, 100 db-os kiszerelésben. 
Ideális megoldás nagy gasztro létesítményekbe, kórházakba, és minden olyan 
helyre ahol fontos, a tea tasak higiénikus csomagolása.

Ízesítés:
• Fekete tea (ID 5811425V)
• Gyümölcstea Erdei gyümölcs (ID 5811426V)
• Gyümölcstea Vérnarancs (ID 5811427V)

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Adag / 

csomag
Csomag / 

kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Gyömbér & Körte 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Körte & Carob 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Tömeg / űrtartalom Adagszám db /kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság 
(hónap)

Fekete tea 100 x 1,5 g 100 100 kt 24

Gyümölcstea Erdei gyümölcs 100 x 2,2 g 100 100 kt 24

Gyümölcstea Vérnarancs 100 x 2,2 g 100 100 kt 24

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Adag / 

csomag
Csomag / 

kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Alma & Echinacea 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Eper & Ginkgo 100 g 10 l 50 10 6 csomag 12

Áfonya & Homoktövis 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Édes Szilva 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Aloe Vera & Szeder 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Goji & Lime 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Sárgabarack & Nopál 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Citrom & Withania 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Málna & Withania 100 g 10 l 50 10 5 csomag 24

Gyümölcs puncs Alma 100 g 10 l 50 10 6 csomag 12

Meggy & Bodza 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Mangó & Rózsa 100 g 10 l 50 10 6 csomag 24

Gondosan válogatott tealevelek, hatalmas gyümölcsdarabokkal, a még 
intenzívebb ízélmény érdekében. Az eredmény magáért beszél minden egyes 
pohár teában.

Ízesítés:
• Fekete tea (ID 520900) 
• Fekete tea Citrom (ID 520901) 
• Vadmálna (ID 520910) 
• Feketeribizli (ID 520911) 
• Eper, Tejszín ízesítéssel (ID 520912) 
• Erdei gyümölcs,Tejszín ízesítéssel (ID 520913)
• Tropic (ID 520914) 
• Zöld tea Narancs / Gránátalma (ID 520930) 
• Zöld tea Frissítő citrom (ID 520931)
• Citromfű & Alma (ID 520935)

AGTIVITEA

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Adag / 

csomag
Csomag / 

kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Fekete tea 50 g 15−20 l 75–100 10 10 csomag 24

Fekete tea Citrom 50 g 15−20 l 75–100 10 10 csomag 24

Vadmálna 100 g 15−20 l 75–100 10 10 csomag 24

Feketeribizli 100 g 15−20 l 75–100 10 10 csomag 24

Eper, tejszín ízesítéssel 100 g 15−20 l 75–100 10 10 csomag 24

Erdei gyümölcs, tejszín ízesítéssel 100 g 15−20 l 75–100 10 10 csomag 24

Tropic 100 g 15−20 l 75–100 10 10 csomag 24

Zöld tea Narancs & Gránátalma 70 g 15−20 l 75–100 10 10 csomag 24

Zöld tea Friss Citrom 70 g 15−20 l 75–100 10 10 csomag 24

Citromfű & Alma 50 g 15−20 l 75–100 10 10 csomag 24

TERMÉKKATALÓGUS
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Egy kakaó, csökkentett zsírtartalommal. Széleskörű felhasználás. Nem 
tartalmaz hozzáadott cukrot. Ideális sütéshez, vagy valódi kakaó készítésére.

Ízesítés:
• AG Cacao Exclusive (ID 24201)

Ideális termék kakaós ital készítésére. Már édesítve, sovány kakaóporral 
(25%). Hideg, vagy forró tejjel egyaránt elkészíthető. Ideális joghurtok, 
pudingok, édes sütemények ízesítésére.

Ízesítés:
• KAO Grande (ID 24306N)

AG CACAO EXCLUSIVE

AG KAO GRANDE

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

AG Cacao Exclusive 200 g 25 db 12

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

KAO Grande 500 g 8 l 40 15 db 12

Válogatott almából készült mustok, melyet finom pasztörizációs eljárással 
tartósítottak. A termék így akár 1 évig is megőrzi szavatosságát, vitamin- és 
egyéb ásványi-anyag tartalmát. Modern, bag-in-box kiszerelésben is elérhető. 
Fogyasztható önmagában, vagy hígítva.

Ízesítés:
• 100% Alma must (ID 520722)
• 100% Körte must (ID 520724)
• 100% Alma-körte must (ID 520725)

100% MUSTOK

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Alma must 5 l 5–10 l 25–50 1 db 12

Körte must 5 l 5–10 l 25–50 1 db 15

Alma-körte must 5 l 5–10 l 25–50 1 db 15

hozzáadott cukor nélkül, természetesen 
előforduló cukrokat tartalmaz

Happy Day 100%-os üdítők a gyümölcsök telt ízével. Praktikus, 0,2l-es 
kiszerelésben, szívószállal. Ideális választás kirándulásokra.

Ízesítés:
• Narancs (ID 33222)
• Alma (ID 33223)
• Multivitamin RED (ID 33345)
• Ananász (ID 33346)

HAPPY DAY 100%

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Happy Day 200 ml 200 ml 1 27 kt 12

TERMÉKKATALÓGUS

C-vitaminnal

Gyümölcsital csökkentett cukortartalommal, attraktív ízekben. Ideális finomság 
iskolai kirándulásokra. Praktikus, visszazárható kupakkal.

Ízesítés:
• Mangó, alma,  sárgarépa  (ID 520678)
• Eper, banán, cékla (ID 520679)

FRUIT + VEGGIE

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 200 ml 200 ml 1 24 kt 12

ideális utitárs
csökkentett zsírtartalom

intenzív sötét szín

egyszerű elkészítés

kakaó + cukor kombinációja

alacsony energiatartalom

Egy rendhagyó ital, mely ötvözi a tej és a gyümölcs jótékony hatásait. A-, C-, 
és E-vitaminnal.

Ízesítés:
• Tenger gyöngye (ID 520670)
• Karibi csillag (ID 520671)

DON SIMON GYÜMÖLCSITAL TEJJELgyümölcs és tej

higiénikus kiszerelés

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 200 ml 200 ml 1 30 kt 12
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TERMÉKKATALÓGUS

Forró kakaós ital kakaóval és szárított tejsavóval. A Basic édesítés nélküli ízesí-
tés szárított tejport is tartalmaz.
Kellemes ízének köszönhetően valóban közkedvelt ital.

Ízesítés:
• Enzo Bencini Plus (ID 24304N)
• Enzo Bencini  Plus Basic (ID 24320N)
• Enzo Bencini  Plus Delicate (ID 24310) - cukorbetegek is fogyaszthatják

ENZO BENCINI PLUS

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Enzo Bencini Plus 1000 g 8 l 40 10 db 12

Enzo Bencini Plus Basic, Delicate 750 g 10 l 50 10 db 18

egyszerű elkészítés

tejsavóval

minőségi kakaóval

Ízletes, jól oldódó, kiadós pótkávé italok, melyek nem igényelnek szűrést. 
Elkészítésük során nem képződik üledék. Chicory Dream - szárított tejsavóval; 
Chicory Standard - nem tartalmaz cukrot és egyéb adalék-anyagokat; Chicory 
Premium - hozzáadott cukor és édesítő nélkül, szárított sovány tejjel és 
szárított tejsavóval. 

Chicory Dream ízesítés:
• Basic (édesítés nélkül) (ID 24403N)
• Delicate (szukralóz) (ID 24404N)
• Mild (ID 24411N)
• Sweet (cukor) (ID 24412N)
• Easy (ID 24415N)
• Classic (ID 24410)

Chicory Standard ízesítés:
• Standard 130 g (ID 24401)
• Standard 500 g (ID 24400) 

Chicory Premium ízesítés:
• Chicory Premium (ID 24436) 

- cukorbetegek is fogyaszthatják

CHICORY - PÓTKÁVÉ ITALOK

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Chicory Dream Basic 750 g 10 l 50 10 db 12

Chicory Dream Delicate 750 g 10 l 50 10 db 12

Chicory Dream Mild 1000 g 10 l 50 10 db 12

Chicory Dream Sweet 1000 g 8 l 40 10 db 12

Chicory Dream Easy 600 g 10 l 50 10 db 12

Chicory Dream Classic 750 g 10 l 50 10 db 12

Chicory Standard 130 g 10–14 l 50–70 25 db 18

Chicory Standard 500 g 39–54 l 195–270 10 db 18

Chicory Premium 750 g 10 l 50 10 db 12

egyszerű és gyors elkészítés

kiadós

nem szükséges szűrni

Chicorea cereális kávé pótkávéval és instant kávéval.

Ízesítés:
• Chicorea Standard (ID 24402)

CHICOREA

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Chicorea 100 g 10 l 50 40 db 12

egyszerű elkészítés

tejbe vagy vízbe

instant kávéval

Az Agiberia For Shake Vitakao egy egyedülálló kakaós ital, jól oldódó, granulált 
formában. Szórjon egy bögrébe 4-6 kiskanál Vitakaot, öntse fel 250 ml forró, 
vagy hideg tejjel, és az ízletes kakaós ital máris kész.

Ízesítés:
• Agiberia For Shake Vitakao (ID 22071N)

Vitaminok:
A termék vitamintartalma: C-Vitamin: 6 mg (7,5 % referencia beviteli érték, 
E-Vitamin: 1,398 mg (11,7 % referencia beviteli érték), B1-Vitamin: 0,108 mg 
(9,8 % referencia beviteli érték), B12-Vitamin: 0,186 mg (13,3 % referencia 
beviteli érték), B3-Vitamin: 1,782 mg (11,1 % referencia beviteli érték), B5-
Vitamin B5: 0,48 mg (8 % referencia beviteli érték), B6-Vitamin: 0,144 mg 
(10,3 % referencia beviteli érték)
- nem tartalmazza a tej tápértékét

AGIBERIA FOR SHAKE VITAKAO

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Agiberia For Shake Vitakao 500 g 10 l 50 10 db 24

vitaminokkal

granulált forma

gyors oldódás

Az Agiberia For Shake tej ízésétésére szolgál, 
egyedülálló ízének és illatának köszönhetően hoz-
zájáruk a tejfogyasztás növekedéséhez.
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A tökéletes zöld-, vagy fekete tea élményéért. A citrom alternatívája, porított 
változatban. Egy tasak 10 liter tea ízesítésére elegendő.

Ízesítés:
• AG Limonek (ID 23197)

AG LIMONEK

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Adag / csomag

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

AG Limonek 20 g 10 l 50 20 csomag 12

szárított citromlével

Tipp a forró nyári napora:

Próbálja ki citromos limonádék 
készítésére.

TERMÉKKATALÓGUS

Egy innovatív ital, mely biztosítja a megnövekedett fehérjefogyszatást azoknál, 
aki étvágytalanságban szenvednek, vagy esetlegesen nem találnak elegendő 
időt a rendszeres étkezésre. A lágy banános íz, vízzel és tejjel is elkészíthető.

Ízesítés:
• Vitamaxima N-Drink Protein banán ízesítéssel (ID 21169)

VITAMAXIMA N-DRINK PROTEIN

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Vitamaxima N-Drink Protein 30 g 0,10 l 1 15 csomag 12

fehérjeforrás

Italpor, szárított sárgarépa lével (koncentrált sárgarépalé) és almalével. Ízletes, 
frissítő ital, mely mosolyt csal minden gyermek arcára.

Príchute:
• Sárgarépa – alma (ID 21098)

BÉBIRÉPA RÉPÁS-ALMÁS ITALPOR

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Bébirépa Répás-almás 
italpor

800 g 10−12 l 50−60 10 db 12

AG PRO CATERING CREAMER
AG PRO Catering Creamer egy márka, mely a klasszikus tejszín kiváló szárí-
tott alternatívája. Selymesen lágy ízt kölcsönöz a mártásoknak, leveseknek, 
a teának és a kávénak egyaránt. Helyettesítse vele a tejszínt, vagy az édesítés 
nélküli sűrített tejet.

Ízesítés:
• AG PRO Catering creamer (ID 24104)  

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

AG PRO Catering Creamer 1000 g 10 db 18

hosszú szavatosság
egyszerű adagolás

lágy tejszínes íz

Gyümölcskoncentrátumok 100% gyümölcslé készítésére. Cool Bar 
technológiára közvetlenül csatlakoztatható, de italhűtő-adagolóban is 
elkészíthető.
Praktikus, 5l-es „bag-in-box“ kiszerelésben, vagy 0,72l-s üvegben.

BiB ízesítés:
• Narancs (ID 5872185Z)
• Alma (ID 5872186Z)
• Tropic (ID 5872187Z)
• Ananász (ID 5872189Z) A KÉSZLET EREJÉIG

Ízesítés - 0.72l üveg:
• Alma (ID 28694)
• Narancs (ID 28695)
• Tropic (ID 28697)

Tipp: 
100%-os narancs-, vagy almaléhez hígítsa a koncentrtátumot 1:5 arányban. 
100% tropic-, vagy ananászléhez hígítsa a koncentrátumot 1:4 arányban.

Bag in Box 
Egy innovatív kiszerelés, mely egyszerű kezelést és tárolást biztosít. 
A koncentrátum egy zárókupakkal ellátott műanyag tasakban található. 
A kényelem kedvéért mindez egy kartondobozba került elhelyezésre.

BIOGENA FRUITY GARDEN PURE

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Adag / csomag

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

BiB 5 l 40 l 200 1 db 24

Üveg 0,72 l 5,76 l 28 15 db 18

ajánlott adagolás 1:7
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Fruity Garden koncentrátumok. Állandó résztvevői az iskolai étkeztetésnek. 
Egyedülálló összetevőiknek és 50% gyümölcs-zöldség-tartalmuknak valamint 
a  változatos kiszerelésnek köszönhetően széleskörű közkedveltségre tettek 
szert.

Ízesétés - 1l-es kiszerelés:
• Alma (ID 28510)
• Citrom (ID 28511)
• Narancs (ID 28513)
• Mangó (ID 28514)
• Tropic (ID 28515)
• Cola (ID 28518)
• Feketebodza-citrom (ID 28590)
• Feketeribizli (ID 28591)
• Kivi (ID 28592)

Ízesítés - 5l-es kiszerelés:
• Alma (ID 28500)
• Citrom (ID 28501)
• Narancs (ID 28503)
• Mangó (ID 28504)
• Tropic (ID 28505)
• Cola (ID 28508)
• Feketebodza-citrom (ID 28595)

Ízesítés - BiB:
• Narancs (ID 5872169Z)
• Alma (ID 5872170Z)
• Grapefruit (ID 5872259Z)
• Cékla & Faeper (ID 5872258Z)
• Kumquat (ID 5872261Z)
• Eper (ID 28840) ÚJDONSÁG
• Fekete tea & Citrom (ID 28841) ÚJDONSÁG
• Zöld tea & Sárgabarack (ID 28842) ÚJDONSÁG

BIOGENA FRUITY GARDEN

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

1l-es kiszerelés 1 l 15 l 75 15 db 12

5l-es kiszerelés 5 l 75 l 375 3 db 12

BiB 5 l 75 l 375 1 db 12

hígítás 1:14

kiváló íz

• Grapefruit (ID 28593)
• Cékla & Faeper (ID 28594)
• Sárgadinnye (ID 28660)
• Fekete tea & Citrom (ID 28836) 

ÚJDONSÁG
• Zöld tea & Sárgabarack (ID 28837) 

ÚJDONSÁG
• Eper (ID 28838) ÚJDONSÁG

• Feketeribizli (ID 28596)
• Kivi (ID 28597)
• Grapefruit (ID 28599)
• Cékla & Faeper (ID 28598)
• Eper (ID 28839) ÚJDONSÁG

TERMÉKKATALÓGUS

Italkoncentrátumok 10% gyümölcstartalommal, rendhagyó ízekben.

Ízesítés 1l-es kiszerelés:
• Aloe vera & Szeder (ID 5872234Z)
• Menta & Citrom (ID 5872232Z)
• Szilva & Noni (ID 5872233Z)
• Körte & Maca (ID 5872230Z)
• Mandarin & Gyömbér (ID 5872231)
• Sárgabarack & Camu Camu (ID 5872235Z)

Ízesítés 5l-es kiszerelés:
• Aloe vera & Szeder (ID 5872244Z)
• Menta & Citrom (ID 5872242Z)
• Szilva & Noni (ID 5872243Z)
• Körte & Maca (ID 5872240Z)
• Mandarin & Gyömbér (ID 5872241)

Ízesítés BiB:
• Körte & Maca (ID 5872250Z)
• Mandarin & Gyömbér (ID 5872251Z)
• Menta & Citrom (ID 5872252Z)
• Szilva & Noni (ID 5872253Z)
• Sárgabarack & Camu Camu (ID 5872254Z)

BIOGENA 10% KONCENTRÁTUM

gyümölcstartalom

hígítás 1:19

hígítás 1:7

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

1l-es kiszerelés 1 l 20 l 100 15 db 12

5l-es kiszerelés 5 l 100 l 500 3 db 12

BiB 5 l 100 l 500 1 db 12

Gyümölcskoncentrátum 25% gyümölcslé készítésére. Cool Bar technológiára 
közvetlenül csatlakoztatható, de italhűtő-adagolóban is elkészíthető.
Praktikus, 5l-es „bag-in-box“ kiszerelésben.

Ízesítés:
• Feketeribizli (ID 5872188Z)

BIOGENA 25% KONCENTRÁTUM

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 5 l 40 l 200 1 db 24
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Happy Garden szirupok a közétkeztetésbe - verhetetlen ár/érték aránnyal. 
A továbbfejlesztett receptúra alapján most 0,1% gyümölcslével. Praktikus, 5l-
es „bag in box“ kiszerelésben egyaránt elérhető.

Ízesítés - 1l-es kiszerelés:
• Narancs (ID 28570)
• Őszibarack (ID 28572)
• Málna (ID 28573)
• Eper (ID 28574) 

Ízesítés - 5l-es kiszerelés:
• Narancs (ID 28560)
• Alma (ID 28561)
• Őszibarack (ID 28562)
• Málna (ID 28563)
• Eper (ID 28564) 

Ízesítés - BiB:
• Narancs (ID 5872190Z)
• Málna (ID 5872193Z)
• Őszibarack (ID 5872192Z)
• Eper (ID 5872194Z)

HAPPY GARDENpraktikus kiszerelés

hígítás 1:29

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

1l-es kiszerelés 1 l 30 l 150 15 db 9

5l-es kiszerelés 5 l 150 l 750 3 db 9

BiB 5 l 150 l 750 1 db 12

A Happy Garden termékcsaládja  diabéteszesek számára is fogyasztható 
ízekkel bővült. Fruktózzal és édesítőszerrel édesítve.

Ízesítés:
• Mandarin (ID 28675)
• Meggy (ID 28676)

BIOGENA HAPPY GARDEN SOFT

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 1 l 30 l 150 15 ks 12

hígítás 1:29

fruktóz 24 %

tálalási tipp

a gyümölcsök és gyógynövények 
egyedülálló kombinációja - forró és hideg 
italnak egyaránt

Egy új termékcsalád a hidegen és melegen egyaránt elkészíthető 
koncentrátumok között. 40%-os gyümölcs-zöldség-összetevővel. 
A rendhagyó kombinációk egyedülálló ízvilágot varázsolnak elő. 1l-es, 
és praktikus 5l-es „bag in box“ kiszerelésben egyaránt.

Ízesítés 1l-es kiszerelés:
• Eper & Zsálya (ID 28663)
• Tőzegáfonya & Feketeberkenye 

(ID 28666)  

Ízesítés  BiB:
• Eper & Zsálya (ID 5872262Z)
• Tőzegáfonya & Feketeberkenye  

(ID 5872265Z)  

Bag in Box 
Egy innovatív kiszerelés, mely egyszerű kezelést és tárolást biztosít. 
A koncentrátum egy zárókupakkal ellátott műanyag tasakban található. 
A kényelem kedvéért mindez egy kartondobozba került elhelyezésre.

FRUITY GARDEN SEASON

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

1l-es kiszerelés 1 l 15 l 75 15 db 12

BiB 5 l 75 l 375 1 db 12

hígítás 1:14

hideg és meleg 
italként

40% gyümölcs-
zöldség arány

Ízletes italkoncentrátum tej ízesítésére. Kizárólag cukorral édesítve.
Új receptúra, új design.

Ízesítés:
• Eper (ID 22031)
• Vanília (ID 22032)
• Sárgabarack (ID 22039)
• Pisztácia (ID 22040)

BIOGENA HAPPY GARDEN FOR SHAKE

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 1 l 15 l 75 15 db 12

forró, vagy 
hideg tejbe

hígítás 1:14

TERMÉKKATALÓGUS
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TERMÉKKATALÓGUS

Gyermekek és felnőttek körében egyaránt közkedvelt cereáliák. Fogyassza 
tejjel, vagy joghurttal, ízesítse szárított, vagy friss gyümölccsel.

Ízesítés:
• Corn flakes 1 kg (ID 28265)
• Corn flakes 30 g (ID 28528) ÚJDONSÁG
• Honey Rings – mézes karika 30 g (ID 28458)
• Cereal Snack csokoládés párna (ID 28457)
• Choco balls 30 g (ID 28529) ÚJDONSÁG
• Kakaós golyó (ID 5872389Z)
• Kakaós hajó (ID 28142)
• Gabonapárnák mogyoróízű krémmel töltve (ID 33109)
• Müzli gyümölcsökkel - vödrös (ID 28366)
• Cinnamon Magic fahéjas cereália (ID 28459)
• Quinoa fit mézzel (ID 28454)

CEREÁLIÁK

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Corn flakes 1000 g 4 db 12

Corn flakes 30 g 15 kt 12

Cereal snack 35 g 15 kt 12

Honey Rings 30 g 15 kt 12

Choco balls 30 g 15 kt 12

Kakaós golyó 500 g 10 db 12

Kakaós hajó 500 g 10 db 12

Töltött párna 500 g 10 db 12

Müzli vödrös 2000 g 1 db 10

Cinnamon Magic 600 g 10 db 9

Quinoa Fit 350 g 12 db 12

joghurttal is kiváló

nagyméretű és porciós kiszerelés

gyermekek körében 
közkedvelt

Ízletes, lágy kásák minden korcsoportnak - gluténérzékenyeknek is. 
Cukorbetegek egyaránt fogyaszthatják. Kiváló reggeli, tízórai, vagy uzsonna. 
Ízlés szerint friss, vagy szárított gyümölccsel is fogyasztható.

Ízesítés:
• AG Rizs-köles kása (ID 24499)
• AG Rizs-köles kása 50 g - porciós (ID 24495)
• AG Rizs-köles kása banánnal (ID 24493)
• AG Rizs-köles kása banánnal 50 g - porciós (ID 24491)
• Rizs-köles kása sárgabarackkal (ID 24492)
• AG Hajdinakása (ID 24498)
• AG Rizs-sütőtök kása Körte ízesítéssel (ID 24497)
• AG Kukoricás - köleskása (ID 24506) 

Ízletes, lágy kásák minden korcsoportnak. Cöliákiában szenvedők is fo-
gyaszthatják, de a diabetikus étrendben is megtalálják a helyüket. Praktikus, 
adagos, tégelyes kiszerelésben. Legendő csupán tejjel, vagy vízzel felönteni, 
és máris fogyasztható.

Ízesítés:
• Vitamaxima Köles-cirok kása grillezett marhahúsos ízesítéssel (ID 28866)
• Vitamaxima Rizs-köles kása (ID 28850)
• Vitamaxima Rizs-köles kása banánnal (ID 28832)
• Vitamaxima Rizs-köles kása sárgarackkal (ID 28831)

AG GLUTÉNMENTES KÁSÁK

VITAMAXIMA TÉGELYES KÁSÁK
gluténmentes

csökkentett laktóztartalommal

10-féle vitaminnal

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Vitamaxima kásák 50 g 24 (3x8) kt 12

egyszerű elkészítés
könnyen emészthető

tejbe, vagy vízbe

kétszeres hígítás mellett 
italként is elkészíthető

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék Adagszám Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Rizs-köles kása 750 g 2,25 l 15 10 db 12

Rizs-köles kása 50 g 0,15 l 1 30 kt 12

Kása banánnal 750 g 1,5 l 15 10 db 12

Kása banánnal 50 g 0,1 l 1 30 kt 12

Kása sárgabarackkal 750 g 1,5 l 15 10 db 12

Hajdinakása 750 g 2,25 l 15 10 db 12

Rizs-sütőtök kása 750 g 2,25 l 15 10 db 12

Kukoricás-köleskása 750 g 2,25 l 15 10 db 12
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New Bar cereális szeletek magas szárított zöldségtartalommal. Kiváló fi-
nomság bárhol - bármikor, mely eltelít, és feltölt energiával.

Ízesítés:
• New Bar Cékla & Feketeribizli (ID 5872351Z)
• New Bar Banán & Keksz (ID 5872341Z)
• New Bar Túró & Áfonya (ID 5872342Z)
• New Bar Túró & Kakaó (ID 5872354Z)
• New Bar Túró & Málna (ID 5872355Z)

NEW BAR SZELETEK

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Túró & Kakaó,  
Túró & Málna

28 g 44 kt 12

Minden ízesítés 33 g 44 kt 12

Indítsa a napot a Vitamaxima Fit Barral. A gyümölcsszeletek 12-féle vitamint 
tartalmaznak, melyek megadják a szükséges napi vitaminbevitel 15%-át. 
Fit Bar szeletek étcsokoldásés, vagy joghortos öntettel. Kiválóan  űzik az 
édesség iránti vágyat. Az Exotic Fruits és Forest Fruits változat rostban és 
energiában gazdag.

Ízesítés:
• Vitamaxima Fit Bar Exotic Fruits (ID 28828)
• Vitamaxima Fit Bar Forest Fruits (ID 28829)
• Vitamaxima Fit Bar Sour Cherry & Yoghurt (ID 28830)

VITAMAXIMA FIT BARgyümölcstartalom

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Exotic fruits, Forest fruits 40 g 24 kt 8

Sour Cherry & Yogurt 30 g 24 kt 8

étcsokoládés, vagy joghurtos 
öntettel

Aki szereti a dióféléket, mert tudja, hogy egészséges, az válassza a MAX 
szeletek. Gondosan válogatott diófélék és 51%-os étcsokoládé. Ez az 
a kombináció, amit mindenki értékelni fog.

Ízesítés:
• Twiggy Max dióval (ID 28282)
• Twiggy Max pisztációval, csokoládéba félig mártott  (ID 28283)
• Twiggy Max kesudióval, csokoládéba félig mártott (ID 28284)

Egy finomság, mely mindig kéznél van. Gondosan válogatott, cseh 
alapanyagokból készült szelet. Rostokkal, ásványi anyagokkal és lecitinnel, 
mely pozitív hatást gyakorol az agyműködésre - egy valódban okos szelet.

Ízesítés:
• Twiggy Müzli almával (ID 28285)
• Twiggy Müzli kókusszal, kakaós öntettel  (ID 28286)
• Twiggy Müzli sárgabarackkal, joghurtos öntettel (ID 28287)
• Twiggy Müzli tőzegáfonyával és málnával, joghurtos öntettel (ID 28288)

Az Organic termékcsalád ökológiai gazdaságból származik. Nem tartalmaz 
kémiai anyagokat és genetikailag módosított alapanyagokat.

Ízesítés:
• Twiggy Organic banánnal (ID 28289) 
• Twiggy Organic sárgabarackkal (ID 28290)
• Twiggy Organic tőzegáfonyával és eperrel (ID 28824) ÚJDONSÁG

TWIGGY MAX

TWIGGY MÜZLI

TWIGGY ORGANIC

gyümölcsökkel teli szelet

BIO szeletek ökogazdaságból

diófélékkel teli szelet

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 30 g 24 kt 8

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 20 g 24 kt 8

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 35 g 24 kt 9

Instant kása szárított kókusz tejjel, nemcsak glutén érzékenyeknek, csökken-
tett laktóz tartalommal. A keverékből egyszerűen elkészíthető egy lágy, kön-
nyen emészthető kása, gazdag kókusz ízzel, és illattal. Ideális alap egy kiadós 
reggelihez,  vagy uzsonnához, főleg kakaóval, gyümölcsel vagy mogyoróval 
kombinálva.

Ízesítés:
• AG Rizs-kókusz kása (ID 24503)
• AG Rizs-kókusz kása 50 g - porciós (ID 24509) 

AG RIZS-KÓKUSZ KÁSA

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék Adagszám Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

AG Rizs-köles kása kókusszal 500 g 1 l 10 10 db 12

AG Rizs-köles kása kókusszal 50 g 0,1 l 1 30 kt 12

kiváló íz

egyszerű elkészítés

gluténmentes

TERMÉKKATALÓGUS
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TERMÉKKATALÓGUS

Igazi gyerekcsemege. Egy szelet kakaós golyócskákkal és joghurtos öntettel. 
A cereáliák, a szárított tej, a kakaó, a lecitin és a joghurtpor kombinációja transz-
zsírsavak nélkül feltölt energiával; legyen szó sportról, vagy tanulásról.

Ízesítés:
• Twiggy Cerix (ID 28291)
• Twiggy Cerix joghurtos öntettel, vitaminokkal (ID 28822) ÚJDONSÁG
• Twiggy Cerix kakaós öntettel, vitaminokkal (ID 28823) ÚJDONSÁG

TWIGGY CERIXcereáliákkal teli szelet

gyermekek körében közkedvelt

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Twiggy Cerix 20 g 24 kt 8

Twiggy Cerix s vitamíny 23 g 24 kt 8

Gyors snack praktikus kiszerelésben, kettesével csomagolva - hogy mindig 
kéznél legyen.

Ízesítés:
• Snack kakaós öntettel (ID 28074)
• Snack joghurtos öntettel (ID 28075)

BISCUIT GYORS SNACK
ideális útravaló

kiváló íz

puffasztott ropogós szeletek

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 24 g 20 kt 12

Ropogós kenyér, mely ideális alapja a tízórainak / uzsonnának. Fogyassza 
vajkrémmel, sonkával, sajttal. A ropogós kenyereket cukorbetegek is 
fogyaszthatják, a zöldséges ízesítés a gluténmentes étrendbe is beilleszthető.

Ízesítés:
• Zöldséges (ID 28066)
• Sajtos (ID 28067)
• BIO gesztenyés (ID 28045) A KÉSZLET EREJÉIG

ROPOGÓS KENYÉR

alacsony zsírtartalommal

cukorbetegek is fogyaszthatják

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Zöldséges, Sajtos 75 g (10 szelet) 56 kt 18

Gesztenyés 49 g (7 szelet) 44 kt 12

A Pirates rizsszeletek attraktív formája elsősorban a gyermekek figyelmét 
kelti fel. Praktikus, porciós 30g-os kiszerelés. Csontocska formájú rizs-alap 
rostokkal.

Ízesítés:
• Rizses csontocskák joghurtos ízű öntettel (ID 28099)

Könnyű és egészséges finomság, mely kiváló kiegészítője a főétkezéseknek. 
Rizses alap lágy tejcsokoládéba, ill. fehér csokoládéba mártva - páratlan 
helyettesítője a klasszikus édességeknek.

Ízesítés:
• Monkeys - rizsszeletek tejcsokoládéban (ID 28521)
• Monkeys - rizsszeletek fehér csokoládéban (ID 28520)

Rizses falatok páratlan formában. Ideális finomság gyerekeknek, de felnőttek 
körében egyaránt közkedvelt.

Ízesítés:
• Tejcsokoládés macik (ID 28080)

PIRATES - RIZSES CSONTOKCSKÁK 

RIZS-SZELETEK

RIZSES MACIK

csokoládéval

porciós kiszerelés

attraktív forma

szárított tejben gazdag 
öntet

ízletes nassolnivaló

alacsony transz-zsírsav tartalom

praktikus csomagolás

attraktív forma

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 11 g 30 kt 12

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Macik 3,5 g 100 kt 12

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Pirates 30 g 13 kt 15
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TERMÉKKATALÓGUS

Ökológiai gazdaságból származó ropogós BIO falatkák, gluténmentes kivi-
telben. Ideális kirándulásokra, vagy csak ha valami finom ropogtatnivalóra 
vágynánk. Kétféle - sajtos és ketchupos - ízesítésben. Nemcsak gyerekeknek.

Ízesítés:
• BioSaurus Ketchup (ID 28046)
• BioSaurus Sajt (ID 28047)
• 

BIOSAURUS

ökológiai gazdaságból

gluténmentes

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 15 g 10 kt 10

Ropogós szeletek, melyek feltöltenek energiával, de kiváló kiegészítők 
teához, kávéhoz. Mindhárom ostyaszelet kizárólag fruktózzal édesített. Ennek 
köszönhetően különféle diabetikus étrendbe illeszthetőek.

Ízesítés:
• DIABETA tejszínes-vaníliás ostyaszelet (ID 28235)
• DIABETA kókuszos, mártott ostyaszelet (ID 28236)
• DIAFABI áfonyás ostyaszelet (ID 28238)

DIABETA & DIAFABI OSTYASZELETEKfruktózzal édesítve

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Diabeta tejszínes 32 g 24 kt 11

Diabeta kókuszos 34 g 24 kt 10

Diafabi áfonyás 25 g 17 kt 11

Ropogós falatok szivecske formában tele rostokkal, vitaminokkal és ásványi 
anyagokkal, zabbal. Egy egészséges finomság, bármikor a nap folyamán.

Ízesítés:
• Müzli szivecskék csokoládéval és kókusszal (ID 5872399Z)

MÜZLI SZIVECSKÉKmagas rosttartalom

pálmazsírok nélkül

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Müzli szivecskék 25 g 30 kt 12

Rostokkal teli nassolnivaló felnőtteknek és gyerekeknek. Kizárólag nácdukorral 
édesítve.

Ízesítés:
• Nyolcaska graham, napraforgómaggal (ID 5872396Z)
• Nyolcaska naranccsal (ID 5872419Z)
• Nyolcaska mézeskalács fűszerkeverékkel (ID 5872420Z) ÚJDONSÁG

NYOLCASKA SZELETEK

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 30 g 60 kt 6

nádcukorral édesítve

keményített zsírok és tran-
sz-zsírsavak nélkül

Bombi Star: omlós mézeskalácsok gyümölcsös töltelékkel, kakaós bevonóba 
mártva.

Ízesítés:
• Bombi Star Eper (ID 33193) 
• Bombi star Sárgabarck (ID 33194) 

BOMBI STARomlós mézeskalács

gyümölcsös töltelék

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Bombi Star 45 g 18 kt 7

Közkedvelt csokoládés finomság gyermekeknek és felnőtteknek. Banános 
ízesítésű zselé étcsokoládéba mártva.

Ízesítés:
• Banános csoki (ID 33044) 

BANÁNOS CSOKI

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Banános csoki 25 g 35 kt 7

gyermekeknek és 
felnőtteknek egyaránt

klasszikus finomság
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klasszikus finomság kirándulásokra, vagy csak az íz kedvéért. Ostyaszelet 
tejes – kakaós bevonatban ízletes töltelékkel, többféle ízesítésben.

Ízesítés:
• Attack csokoládé ízű ostya (ID 33354)
• Attack tejkrém ízű ostya (ID 33355)
• Attack mogyoró ízű ostya (ID 33356)

ATTACKutázásokhoz kiváló

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 30 g 48 kt 10

Piskótaszeletek széles választákban, Olaszországból

Golosini  - Lágy, tartós péksütemény piskótatésztából, kakaós, vagy meggyes 
ízű töltelékkel 
Cream Milk - Puha tartós pélsütemény tejkrémmel (17%) és zsírszegény kaka-
ós öntettel (34%)
Brio Kakao - Lágy, tartós péksütemény kakaós töltelékkel
Croissant - Hagyományos, kakaós töltelékkel ízesített croissant.
Mini rolád - Puha töltött rolád.

Ízesítés:
• Cream Milk (ID 28090)
• Golosini Sárgabarack (ID 28093)
• Golosini Cacao (ID 288262) ÚJDONSÁG
• Golosini Cherry (ID 288267) ÚJDONSÁG
• Brio Kakao (ID 28097)
• Croissant Kakao (ID 33167)
• Midi Tiramisu (ID 28818) ÚJDONSÁG
• Mini piskótarolád kakaós töltelékkel (37%) (ID 28363)

LÁGY PISKÓTASZELETEK
kiváló finomság

ízletes töltelék

tartós péksütemény

Ízletes finomság, nemcsak a forró nyári napokra. Agiberia Sun. 
Gyümölcsdarabok szőlőlében, ill. őszibarack eperzselében.

Ízesítés:
• Peach in juice (ID 28889) 
• Fruitmix in jelly (ID 28888) 

AGIBERIA SUNmagas gyümölcstartalom

ideális finomság

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Peach in juice 113 g 60 kt 12

Fruitmix in jelly 123 g 60 kt 12

Gluténmentes, vagy klasszikus kerek piskóta minden korcsoport számára. 
Önmagában fogyasztva, vagy desszertek alapanyagaként is kiváló.

Ízesítés:
• Piskóta, gluténmentes (ID 28733)
• Piskóta, kerek (ID 28639)

PISKÓTÁK

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Piskóta, gluténmentes 120 g 28 ks 6

Piskóta, kerek 120 g 21 ks 9

100% gyümölcspürék hozzáadott cukor és édesítő nélkül, attraktív visszazárható 
kiszerelésben. Természetes tartósítószere az acerola-kivonat, mely C-vitaminban 
gazdag. Praktikus gyümölcsös finomság minden korcsportnak.

Ízesítés:
• Alma és Banán (ID5872112Z)
• Alma (ID5872113Z)
• Alma, Eper és Banán (ID5872114Z)
• Alma és Körte (ID5872115Z)

FRUIT ME UP GYÜMÖLCSPÜRÉ100% gyümölcstartalom

iskolákba

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 90 g 48 kt 12

Tömeg / űrtartalom Adag / csomag Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Cream Milk 280 g 8 15 csomag 8

Golosini 200 g 8 15 csomag 6

Brio Kakao 280 g 10 10 csomag 6

Croissant 270 g 6 8 csomag 8

Midi Tiramisu 280 g 10 12 csomag 6

Miniroláda 200 g 5 20 csomag 6
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Egy termék, széleskörű felhasználási lehetőséggel (reggeli, tízórai, desszert-
alap), minden korcsoportnak. Próbálja ki fagyasztva - a jégkrémek és 
fagylaltok egészséges alternatívájaként. Cukorbetegek és gluténérzékenyek is 
fogyaszthatják (búzadarás ízesítés kivételével).

Ízesítés - 5 kg-os kiszerelés:
• Alma (ID 28407)
• Alma - Eper (ID 28396)
• Alma - Sárgabarack (ID 28397)

Ízesítés 120 g:
• Alma (ID 28425)
• Alma - Eper (ID 28426)
• Alma - Sárgabarack (ID 28427)
• Körte - Alma (ID 28428)
• Alma - Sárgarépa (ID 28429)
• Alma - Málna - Cékla (ID 28423)
• Alma - Őszibaracak - Túró (ID 28424)
• Alma - Körte - Sütőtök (ID 28435)
• Alma - Banán - Búzadara (ID 28436)

AGIBERIA GYÜMÖLCS 
ÉS GYÜMÖLCS-ZÖLDSÉG PÜRÉK

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

5 kg-os kiszerelés 5000 g 2 db 18

120 g-os kiszerelés 120 g 48 kt 16

magas gyümölcstartalom

cukorbetegek is fogyaszthatják

Ízletes gyümölcspép praktikus 10 kg-os és 5 kg-os kiszerelésben.

Ízesítés - cukorral édesített:
• Alma & Őszibarack 5 kg (ID 5872110Z)
• Alma & Eper 5 kg (ID 5872106Z)
• Alma & Sárgabarack 5 kg (ID 5872107Z)

Ízesítés - édesítővel édesített:
• Alma & Sárgabarack 10 kg (ID 5872108Z)
• Alma & Eper 10 kg (ID 5872109Z)

GYÜMÖLCSPÉP

gluténmentes

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

10 kg-os kiszerelés 10 kg 1 db 12

5 kg-os kiszerelés 5 kg 2 db 12

Kiváló minőségű gyümölcskrémek és jamek. A hozzáadott szacharóz nélküli 
sárgabarackos ízesítést cukorbetegek is fogyaszthatják. Kínálatunkat a méz, 
a mustár és a ketchup egészíti ki. Mindez praktikus porciós kiszerelésben.

Ízesítés - AG tubus - AG:
• Gyümölcskrém Eper (ID 28316)
• Gyümölcskrém Sárgabarack (ID 28318)
• Gyümölcskrém Sárgabaracak - hozzáadott szacharóz nélkül (ID 28320)
• Ketchup - csemege (ID 28322)
• Virágméz - paszta (ID 28315)
• Mustár (ID 28321) 

Ízesítés - Jumel, tálca:
• Jam Eper - 45% gyümölcstartalom (ID 28312)
• Jam Sárgabarack - 45% gyümölcstartalom  (ID 28313)
• Jam Eper - hozzáadott szacharóz nékül (ID 28337)
• Jam Őszibarack - hozzáadott szacharóz nékül (ID 28338)
• Méz (ID 28330)

GYÜMÖLCSKRÉMEK, JAM, MÉZ...

praktikus kiszerelés

gluténmentes

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

AG méz 20 g 200 kt 36

AG gyümölcskrém 20 g 200 kt 12

AG mustár 20 g 200 kt 12

AG ketchup 17 g 200 kt 12

Jumel méz 20 g 288 kt 12

Jumel jam eper 20 g 120 kt 12

Jumel jam sárgabarack 20 g 120 kt 12

Jumel jam - hozzáadott szacharóz nékül 20 g 288 kt 18

Elsőosztályú édes mogyorókrém reggelire, uzsonnára. Joghurtok és kásák 
ízesítésére egyaránt felhasználható. Hideg és meleg desszertek kiváló 
alapanyaga.

Ízesítés:
• AG Mogyorókrém (ID 28876)

MOGYORÓKRÉMfenséges íz
kiváló uzsonna

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Mogyorókrém 1000 g 1 db 12
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Lágy dzsemek gyümölcsdarabokkal, hidegkonyhai felhasználásra. Hőálló. 
Kiváló alapanyag édes sütemények készítésére. Édes lekvár az alma ízével - 
kiváló alapanyag édes sütemények készítéséhez.

Ízesítés:
• Almás-Epres Jam (ID 28422)
• Sárgabarackos-Almás Jam (ID 28421)
• Hőálló jam - gyümölcskeverék (ID 28399)
• Szilva-Alma lekvár (ID 28420)

HAMÉ GYÜMÖLCSKEVERÉK  
ÉS SZILVA-ALMA LEKVÁR

gluténérzékenyek is fogyaszthatják

hidegkonyhai felhasználásra

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Jamek 4 kg 4 db 18

Hőálló jamek 4 kg 1 db 12

Szilvalekvár 4000 g 1 db 12

Fru Sweet (fruktó- és szukralóz alap) édesítőszer cukorbetegek számára. 
50 kg Fru Sweet 2 kg cukornak felel meg. 100 g Big Sweet (Sztívia kivonattal) 
1 kg cukornak édesítő-erejének felel meg.

Ízesítés:
• Fru Sweet (ID 24002N) - fruktóz, szukralóz
• Big Sweet (ID 24003N) - cukor, sukralóz
• Natur Sweet (ID 24004) - fruktóz, szetviol-glikozid A KÉSZLET EREJÉIG

AG ÉDESÍTŐK

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Fru Sweet 50 g 40 db 24

Big Sweet 100 g 80 db 24

Natur Sweet 100 g 80 db 24

krémek, habok, töltelékek készítésére

kiváló oldódás

Instant burgonyakása szárított tejjel és sóval, 83% szárított burgonyával. 
Burgonyás tészta - egy félkész termék, mely minden konyhában megtalálja 
a helyét.

Ízesítés:
• Burgonyakása tejjel és sóval (ID 20731) 
• Burgonyás tészta Special (ID 28362)

BURGONYÁS KEVERÉKEK

kiváló íz

egyszerű elkészítés

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Burgonyakása 5 kg 1 db 10

Burgonyás tészta 5 kg 1 db 12

Tészták és köretek széles választékban.

Termékfajták:
• Kuszkusz (ID 20741)
• Bulgur (ID 20740)
• Hajdina (ID 20742)
• Gluténmentes rizstészta - csillag (ID 5872416Z)
• Gluténmentes rizstészta - szarvacska (ID 5872417Z) 
• Semolina spagetti (ID 28053) 
• Semolina Orsó (ID 28054)  
• Semolina Szarvacska (ID 28055) 
• Semolina Rizstészta (ID 28056) 
• Jázmin rizs (ID 28044)
• Basmati rizs (ID 28051)
• Parboiled rizs (ID 28025) 
• Kerek szemű rizs (ID 28026) 
• Durum Kagyló tészta (ID ID 28886) ÚJDONSÁG

TÉSZTA, RIZS, KÖRETEK

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Kuszkusz, Bulgur 5 kg 1 db 18

Hajdina 2 kg 6 db 12

Rizstészta 2 kg 5 db 18

Semolina tészta 5 kg 2 db 36

Rizs 5 kg 1 db 18

köretnek és főételnek 
egyaránt kiváló

Almakompót saját lében, hozzáadott folyadék és cukor nélkül. Ideális
alapanyag édes sütemények készítéséhez.

Ízesítés:
• Sterilizált almaszeletek (ID 28043)

STERILIZÁLT ALMASZELETEK

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Sterilizált almaszeletek 5500 g 2 ks 18
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Minőségi alapanyagok nélkül egy konyha sem létezhet, és sokszor jó, ha van 
mit levenni a polcról. A Bassta konzervek bármely évszakban, minden igény-
nek megfelelnek.

Ízesítés:
• Bassta Paradicsompüré 4,5 kg (ID 28540)
• Bassta Paradicsompüré 0,8 kg (ID 28541)
• Bassta Tört paradicsom 4 kg (ID 28542)
• Bassta Csicseriborsó 2,5 kg (ID 28543)
• Bassta Kukorica 2,15 kg (ID 28544)
• Bassta Csiperke 2,5 kg (ID 28546)
• Bassta Tonhal 1 kg (ID 28547)
• Bassta Ananász - Darabok 3 kg (ID 28548)
• Bassta Mandarin 2,6 kg (ID 28549)
• Bassta Sárgabarack, felezett, hámozott 2,5 kg (ID 28551)

KONZERVEK BASSTA

Tömeg / űrtartalom Töltőtömeg Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Paradicsompüré 4 500 g - 3 db 24

Paradicsompüré 800 g - 12 db 24

Tört paradicsom 4 050 g - 3 db 36

Csicseriborsó 2 500 g 1 500 g 6 db 36

Kukorica 2 150 g 1 775 g 3 db 36

Csiperke 2 500 g 1 200 g 6 db 48

Tonhal 1 000 g 950 g 16 db 36

Ananász Darabok 3 050 g 1 840 g 6 db 24

Tört Mandarin 2 600 g 1 500 g 6 db 24

Sárgabarack Hámozott 2 500 g 1 500 g 6 db 36

A szárított zöldségtartalmú fűszerek ételeinek felejtetetlen ízt kölcsönözne. Őrölt, édes 
csemegepaprika - mártások és vajkrémek ízesítésére. AGÁTKA Natur - alacsony 
sótartalommal, gyermekek számára készült ételek fűszerezésére.

Ízesítés:
• AGáta Klasik (ID 28002)
• AGáta Easy (ID 28003)

Ideális étel a hosszú őszi és téli napokra, egy vitamin bomba mely számos előn-
nyel jár. Az AG savanyított káposztával elkészíthet különböző zöldségleveseket, 
szlovák káposzta levest, szegedi gulyást, vagy akár egy sós rétest is. Kínálatunkat 
bővítettük céklával, és uborkával, mely nagyszerű kiegészítője lesz a húsételeknek.

Ízesítés:
• AG Savanyított fehér káposzta (ID 28879)
• AG Cékla kockák sterilizált (ID 28884)
• AG Uborka sterilizált (ID 28885)

FŰSZEREK ÉS FŰSZERKEVERÉKEKAG STERILIZÁLT ZÖLDSÉG

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

AGáta Klasik 1000 g 10 db 24

AGáta Easy 2000 g 4 db 24

Őrölt, édes csemegepaprika 500 g 20 db 24

AGÁTkA Natis 500 g 15 db 24

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

AG Savanyított fehér káposzta 9700 g 1 db 48

AG Cékla koskák sterilizált 4000 g 1 db 48

AG Uborka sterilizált 9700 g 1 db 48

erőteljes aroma

• Őrölt, édes csemegepaprika (ID 28038)
• AGÁTkA Natis (ID 28004)

A hüvelyesek kiváló alternatívái a húsnak, hiszen nagy mennyiségben tartal-
maznak fehérjét. A klasszikus felhasználási terület mellett készülhet belőlük 
köret, egytálétel, paszta, vagy akár saláta is.

Ízesítés:
• Instant csicseriborsó liszt (ID 28064)
• Csicseriborsó 1 kg (ID 28852)
• Csicseriborsó 5 kg (ID 28853)
• Lencse, nagyszemű 1 kg (ID 28854)
• Lencse, nagyszemű 5 kg (ID 28855)
• Fehérbab 1 kg (ID 28856)
• Fehérbab 5 kg (ID 28857)
• Tarkabab Pinto 1 kg (ID 28858)
• Tarkabab Pinto 5 kg (ID 28859)
• Tarkabab 1 kg (ID 28860)
• Tarkabab 5 kg (ID 28861)

HÜVELYESEK

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Csicseriborsó liszt 500 g 20 ks 12

Hüvelyesek 1 kg 1000 g 1 ks 18

Hüvelyesek 5 kg 5000 g 1 ks 18
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Krémes protein-puding tejsavó-tartalommal, szárított gyümölcslével. Önma-
gában, vagy friss gyümölccsel kombinálva egyaránt fogyasztható. Ne felejtse 
el, hogy az egészséges életmód része nemcsak a kiegyensúlyozott étrend, 
hanem a megfelelő mozgás és a pozitív gondolkodás. Éljen egészségesen!

Ízesítés:
• Vitamaxima Protein Puding Málna (ID 20804)

VITAMAXIMA PROTEIN PUDING

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Protein Puding 350 g 3 l 20 20 db 12

gluténmentes

kívaló íz
fehérje

Egy adag ajánlott adagolás szerint sovány tejjel elkészítve 6,9 g fehérjét 
tartalmaz (= referencia beviteli érték 13%-a).

Pudingpor vaníliás, vagy körtés-fahéjas ízben - kiváló alternatívája az édes 
desszerteknek. Fogyasztható önmagában, vagy tejszínhabbal, gyümölccsel, 
piskótával. Tökéletes alapanyag édes krémek készítésére.
Elkészítés: 740 g AG puding, 10 l tej, 800–1000 g cukor.

Ízesítés:
• AG puding Vanília (ID 20800N)
• AG puding Fahéjas körte (ID 20802N)
• AG puding Cacao

kiváló íz

nem csomósodik

A szárított élesztő teljes értékben megfelel a firss élesztőnek. Magas minőség, 
minimális tárolási követelmények, hosszú szavatosság (24 hónap). A tökéletes 
kelt tészta garanciája.

Termékfajta:
• Szárított pékélesztő (ID 5001)

AG PUDING

INSTANT ÉLESZTŐ

Tömeg / 
űrtartalom

Kész termék
Adagszám 

(0,2l)
Db / kt

Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Minden ízesítés 740 g 10 l 50 10 db 12

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Élesztő 500 g 20 db 24

gluténmentes

a friss élesztővel megegyező 
minőség

egyszerű tárolás

NATEC duplafalú forróvíz-adagoló, kifejezetten a közétkeztetési szegmensbe. 
A gyors és egyszerű kezelésnek köszönhetően könnyedén elkészíti a kívánt 
mennyiségű és hőmérsékletű forró vizet 30–100°C között.

Típusok:
• VHV 11 l (ID 564241)
• VHV 16 l (ID 564242)

VHV vízforraló és adagoló, saját vízrekötéssel, félautomata (ADM), vagy 
manuális (D) feltöltéssel.  A gyors és egyszerű kezelésnek köszönhetően 
könnyedén elkészíti a kívánt mennyiségű és hőmérsékletű forró vizet 
30–100 °C között.

Típusok:
• VHV 7 l D (ID 29100048)
• VHV 15 l D (ID 565776)

Egy kancsó, mely speciálisan az ipari mosogatógépekben való tisztításra lett 
kifejlesztve - 95°C-ig. Kétféle színben - piros (édesített italok) és fehér (édesí-
tés nélküli italok cukorbetegeknek).

Típusok:
• HELIOS Wash kancsó 1 l piros (ID 740655)
• HELIOS Wash kancsó 1 l fehér (ID 740656)

NATEC FORRÓVÍZ-ADAGOLÓ

FORRÓVÍZ-ADAGOLÓ

HELIOS TERMOKANCSÓ

Méretek (szé × ma × mé) Tömeg (üresen) Garancia (hónap)

VHV Natec 11 l 35 x 50 x 35 cm 3,4 kg 12

VHV Natec 16 l 38 x 55 x 38 cm 4,2 kg 12

Méretek (szé × ma × mé) Tömeg (üresen) Garancia (hónap)

VHV 7 l D 32 x 62 x 30 cm 11 kg 12

VHV 15 l D 32 x 62 x 30 cm 13 kg 12

VHV 30 l ADM 40 x 58 x 40 cm 14 kg 12

VHV 30 l D 40 x 58 x 40 cm 14 kg 12

Méretek (szé × ma × mé) Tömeg (üresen) Garancia (hónap)

Minden típus 18 x 30 x 18 cm 0,7 kg 12

enyhe hőmérséklet-
csökkenés

mosogatógépben 
is tisztítható

költséghatékony 
megoldás

inox kivitel

vákumos hőizolációs betét

• VHV 30 l ADM (ID 565777)
• VHV 30 l D (ID 565778)
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Egy berendezés, melyet egyszerű üzemeltetés és alacsony működési költség 
jellemez. A kiadott italk függvényében egy-, két-, vagy háromtartályos (12l) 
változatban is választható. Inox géptest, törésmentes polikarbonát tartály.

Típusok:
• Cofrimell italhűtő-adagoló 1M (ID 532013)
• Cofrimell italhűtő-adagoló 2M (ID 561111)
• Cofrimell italhűtő-adagoló 3M (ID 561112)
• Cofrimell italhűtő-adagoló 2M 25 l (ID 532016)

Nagyvolumenű italkiadás alacsony beruházási és üzemeltetési költségek 
mellett. Gyors és egyszerű,modern hűtött ital készítés és kiadás. 
A berendezés - méreteinek köszönhetően - kényelmes elhelyezést biztosít 
a gasztonómiai egységekben. Mágneses italjelölés.

Típus:
• Biogena CoolBar (ID 5891001Z) 

Egy új berendezés forró italok kiadására. Az egyszerű vízrekötésnek, valamint 
a Bag in Box szirupoknak köszönhetően ízletes forró limonádét készíthet. 
Mágneses italjelölés.

Típus:
• Biogena HotBar (ID 566297) 

COFRIMELL ITALHŰTŐ-ADAGOLÓ

BIOGENA COOLBAR

BIOGENA HOTBAR

megbízható hűtőrend-
szer

állandó minő-
ség

megbízható 
melegítés

Akár 3-fajta ital (ivóvíz lehetőséggel)

kétféle ital + forró víz

Méretek (szé × ma × mé) Tömeg (üresen) Garancia (hónap)

Cofrimell 1 M 20 x 62 x 43 cm 25 kg 12

Cofrimell 2 M 40 x 62 x 41 cm 28 kg 12

Cofrimell 3 M 60 x 67 x 43 cm 35 kg 12

Cofrimell 2 M 25 l 79 x 62 x 42 cm 60 kg 12

Méretek (szé × ma × mé) Tömeg (üresen) Garancia (hónap)

Biogena CoolBar 26 x 45 x 56 cm 21,5 kg 12

Méretek (szé × ma × mé) Tömeg (üresen) Garancia (hónap)

Biogena HotBar 26 x 45 x 56 cm 21,5 kg 12

F E DE Z Z E F E L

A VALÓDI TEÁK 
VARÁZSLATOS VILÁGÁT

TERMÉKKATALÓGUS
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Exkluzív gyümölcs és gyógynövény tea válogatás, teli változatos ízekkel,  
a mindennapokra, és ünnepi pillanatokhoz is. Válasszon csábító gyümölcs, 
vagy gyógnövény íz kombinációkból. Kínálatunkban két karácsonyi különle-
gességet is talál. Mindez újonnan fényűző, bársonyos feketébe csomagolva.

Ízesítés:
• Noni & Szilva (ID 5800100V)
• Aloe Vera & Szeder (ID 5800101V)
• Goji & Lime (ID 5800102V)
• Acerola & Bodzavirág (ID 5800103V)
• Fehér Tea & Gránátalma (5800104V) A KÉSZLET EREJÉIG
• Fekete Tea & Kardamom (ID 5800170V) A KÉSZLET EREJÉIG
• Zöld Tea & Kamilla (ID 5800171V) A KÉSZLET EREJÉIG
• Málna & Camu Camu (ID 5800173V)
• Téli puncs (ID 5800176V)
• Fűszeres citrusfélék (5800179V) A KÉSZLET EREJÉIG
• Mango & Rózsa (ID 5800184V)
• Körte & Yerba Maté (5800187V)
• Meggy & Bodza (5800189V)
• Majestic Tea Maxi (ID 5800227V)

BIOGENA MAJESTIC TEA

Tea2O Adagszám Db / kt
Min. eladási 

egység
Szavatosság 

(hónap)

Majestic Tea Maxi 60 21 ks 24

Majestic Tea 20 12 ks 24

Gyümölcsteák egyedülálló variációja, mely a trópusi és hazai gyümölcsöket 
rendhagyó gyógynövényekkel kombinálja. Magával ragadó illatok és telt ízek 
kiegyensúlyozott harmóniában mindazzal, amit a körülöttünk élő környezete
kínál. Mindez egy egyedülálló, attraktív csomagolásban.

Ízesítés:
• Tea2O Gyömbér & Mandarin (ID 5800136V)
• Tea2O Áfonya & Pitaya (ID 5800137V)  A KÉSZLET EREJÉIG
• Tea2O Fekete ribizli & Acai (ID 5800138V)  A KÉSZLET EREJÉIG
• Tea2O Sárgabarack & Nopál (ID 5800183V)
• Tea2O Mangó & Őszibarack (ID 5800197V) 
• Tea2O Eper & Echinacea (ID 5800198V) 
• Tea2O Áfonya & Ginzeng (ID 5800199V) 
• Tea2O Maxi (ID 5800200V) 

BIOGENA TEA2O

Tea2O Adagszám Db / kt
Min. eladási 

egység
Szavatosság 

(hónap)

Tea2O Maxi 60 24 ks 24

Tea2O 20 12 ks 24

56 |
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Adagszám Db / kt
Min. eladási 

egység
Szavatosság 

(hónap)

Biogena Tea Cocktail 20 12 db 24

A Tea Cocktails termékcsalád a 2020-as nyár újdonsága, melyet a világ leg-
népszerűbb koktéljai inspiráltak. Fedezze fel a teák új dimenzióját, készítsen 
páratlan alkoholmentes italokat pár perc alatt, minimális erőfeszítéssel. A teák 
hideg és meleg vízzel egyaránt elkészíthetőek. Készítse el közkedvelt italait 
bárhol, bármikor.

Ízesítés:
• Biogena Tea Cocktail Cosmopolitan flavour (ID 5800190V)
• Biogena Tea Cocktail Mojito flavour (ID 5800191V)
• Biogena Tea Cocktail Orange Spritz flavour (ID 5800192V)
• Biogena Tea Cocktail Piña Colada flavour (ID 5800193V)

BIOGENA TEA COCKTAIL

Gondolt már arra, hogy körbeutazza a világot, és felfedezi az egyes térségek 
jellegzetes ízvilágát? Az új, Biogena Tea of the World teaválogatással most 
mindezt az otthona kényelméből teheti meg. Egy kollekció Dél-Amerika, Afrika, 
Ázsia és Európa teáiból, rendhagyó és klasszikus ízekkel. Egy csipetnyi utazás 
a kontinensek hat szegletébe.

BIOGENA TEA OF THE WORLD

Adagszám Db / kt
Min. eladási 

egység
Szavatosság 

(hónap)

Biogena Tea of the World 60 28 db 24

Ízesítés:

• Biogena Tea Of The World (ID 5800194V)

Gyümölcs- és gyógynövény teák változatos variációja. Próbálja ki a rendhagyó 
ízkombinációkat.

Ízesítés:
• Eper & Ginkgo (ID 5800300V)
• Áfonya & Homoktövis (ID 5800301V)
• Alma & Echinacea (ID 5800302V)
• Málna & Szeder (ID 5800303V)
• Erdei gyümölcs (ID 5800304V)
• Vérnarancs (ID 5800305V)
• Earl Grey (ID 5800308V)
• Green Tea Jasmine (ID 5800309V)
• Fruit Mix (ID 5800310V)
• Biogena Fantastic Maxi (ID 5800186V) 

BIOGENA FANTASTIC

Adagszám Db / kt
Min. eladási 

egység
Szavatosság 

(hónap)

Minden ízesítés 20 12 db 24

Biogena Fantastic Maxi 64 12 db 24

TERMÉKKATALÓGUS



 | 6160 |

Különleges gyógynövény tea keverékek, melyek az egész nap során elkísérik 
Önt a reggeli ébredéstől egészen az esti ellazulásig. Kostolja meg a kifeje-
zetten hölgyek részére megálmodott teáinkat, és kényeztesse testét, lelkét. 
A teák különleges tervezésű dobozokban elérhetők, melyek minden hölgy 
érdeklődését felkeltik.

Kényeztesse testét-lelkét otthona kényelmében. Teáink egyedülálló választékát 
gyógynövényes fürdőtasakokkal bővítettük. A tasakok a finom női bőr kényez-
tetésére, ápolására lettek kifejlesztve, de az urak is élvezni fogják az illatos 
fürdőt. 

Ízesítés:

• Biogena Beauty spa citromfüves fürdőtasak (ID 5851416V)

• Biogena Beauty spa levendulás fürdőtasak (ID 5851417V)

• Biogena Beauty spa kamillás fürdőtasak (ID 5851418V)

• Biogena Beauty spa zabpelyhes fürdőtasak (ID 5851419V)

• Biogena Beauty spa élénkítő fürdőtasak (ID 5851420V)

• Biogena Beauty spa tápláló fürdőtasak (ID 5851421V)

BEAUTEA

BIOGENA BEAUTY SPA

Adagszám Db / kt
Min. eladási 

egység
Szavatosság 

(hónap)

Biogena Beautea 60 28 ks 24

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Beauty spa citromfüves fürdőtasak 20 g 50 db 24

Beauty spa levendulás fürdőtasak 20 g 50 db 24

Beauty spa kamillás fürdőtasak 20 g 50 db 24

Beauty spa zabpelyhes fürdőtasak 50 g 30 db 24

Beauty spa élénkítő fürdőtasak 50 g 30 db 24

Beauty spa tápláló fürdőtasak 50 g 30 db 24

Ízesítés:

• Biogena Beautea (ID 5800229V)

Tömeg / űrtartalom Db / kt
Min. eladási 
mennyiség

Szavatosság

Biogena Organic China Gunpowder 100 g 20 db 24

Biogena Organic Japan Sencha 100 g 20 db 24

Biogena Organic Camomile 50 g 12 db 24

Biogena Organic Japan Matcha 50 g 20 db 24

Elsőosztályú teafüvek, Bio minőségben. A Biogena Organic termékcsalád a 
szálas teák megkoronázása. Elsőosztályú minőség, az egyes alapanyagok 
szervezetre való jótékony hatásával, BIO tanúsítvánnyal. 

Ízesítés:
• Biogena Organic China Gunpowder (ID 5800217V)
• Biogena Organic Japan Sencha (ID 5800218V)
• Biogena Organic Camomile (ID 5800219V)
• Biogena Organic Japan Matcha (ID 5800222V)

Tipp:
Elkészítés: Japán Matcha: Meleg és hideg italként egyaránt elkészíthető. 
1 teáskanál teát öntsön le  200ml forró (max.75 C) vagy hideg vízzel. 
keverőlapáttal, vagy shakerben keverje el . Fogyassza tejes, gyümölcsös vagy 
zöldséges smoothieval. 

BIOGENA ORGANIC

Páratlan karácsonyi teakollekció, telis-tele a meghitt, ünnepi percek hangulatát 
előidéző teákkal. Örvendeztesse meg szeretteit ezzel az egyedülálló 
válogatással.

Ízesítés:

• Biogena Winter Tea Excellent (ID 5800223V)

BIOGENA WINTER TEA EXCELLENT

Adagszám Db / kt
Min. eladási 

egység
Szavatosság 

(hónap)

Biogena Winter Tea Excellent 40 36 ks 24

TERMÉKKATALÓGUS



AG Rizs-kókusz kását

Reggelizzünk
Megújult recept, kókusztejjel 

Gluténmentes, csökkentett laktóz tartalommal 

Fehérje forrás 

Egyadagos (50 g) és gazdaságos (500 g) csomagolás

KAPCSOLAT

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye

06-20-319-7020

Budapest, Pest megye, Nógrád megye, Fejér megye

06-20-319-7012

Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye 

06-20-319-7002

Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Komárom-Esztergom megye, Zala megye, Veszprém megye

06-20-319-7015

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye

06-20-319-7013

Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye

06-20-319-7009

VasVas
VeszpremVeszprém FejerFejér

TolnaTolna CsongradCsongrád

BekesBékés

PestPest

BudapestBudapest

Bacs
Kiskun
Bács

Kiskun

BaranyaBaranya

SomogySomogy
ZalaZala

Komarom
Eszterom
Komarom
Eszterom

Gyor
Moson
Sopron

Győr
Moson
Sopron

Szabolcs
Szatmar
Bereg

Szabolcs
Szatmár
Bereg

Borsod Abauj
Zemplen

Borsod Abaúj
Zemplén

Hajdu
Bihar
Hajdú
Bihar

HevesHeves

NogradNograd

Jasz
Nagykum
Szolnok

Jasz
Nagykum
Szolnok

VeszpremVeszprém

SzegedSzeged

BekescsabaBékéscsaba

KecskemetKecskemet

KaposvarKaposvar

PecsPecs

ZalaegerstegZalaegersteg

TatabanyaTatabanya

GyorGyőrSopronSopron

SzombathelySzombathely

NyiregyhazaNyiregyhaza

MiskolcMiskolc

DebrecenDebrecen

SolnokSolnok

EgerEger

AG FOODS Hungary Kft. 
HU-1033 Budapest 
Szőlőkert utca 4/A - B épület 

Tel: +36-1-430-2260 
@ info.hu@agfoods.eu 
www.agfoods.eu
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MojiMojitto o 
flavour

flavour

PP ina ina 
CColaoladdaa

OOrange range 
SSpriprittzz

flavourCCoosmopolismopolittan an 
flavour

Engedje át magát a frissítő Biogena Tea 
Cocktali teák csábításának. 
Biogena Tea Cocktail - a világ 
legkedveltebb koktéljai által inspirálva.


