Przedstawiamy wysokiej jakości produkty convenience,
dedykowane segmentowi HORECA. Przygotujesz je w bardzo
prosty sposób, zawsze są chrupiące, smaczne i apetyczne,
a co najważniejsze są policzalne i bardzo wydajne.
Produkty AJ Food możesz serwować w każdym punkcie
gastronomicznym jako starter, przekąskę lub danie główne.
Długo utrzymują chrupkość i ciepło, co sprawia, że doskonale
sprawdzają się także do serwowania na wynos i w opcji z dostawą do domu.

by

Każdy produkt AJ Food tworzymy z myślą o połączeniu go z frytkami i specjalnościami Farm Frites
w gotowy, kompleksowy i atrakcyjny koncept sprzedażowy. Proponowane przez nas koncepty to popularne
i sprawdzone rozwiązania, dające możliwość urozmaicenia karty menu i wygenerowania wysokich
zysków. Łącz, zestawiaj i zyskuj.

PRODUKTY

Produkty z kurczaka to podstawa dań covenience na rynku
polskim. Nasz różnorodny asortyment pozwala stworzyć
ciekawe i proﬁtowe koncepty gastronomiczne
dla wielu segmentów rynku gastronomicznego.
Produkty drobiowe Aj Food to zawsze rewelacyjny
smak i wysoka jakość. Szczególną wagę przykładamy
do ich policzalności, gdyż wiemy, jak ważne dla
sprawnej i efektywnej pracy w kuchni są szybkie
w przygotowaniu, powtarzalne i niezawodne produkty.

z kurczaka
HIT

STRIPSY

8-10 min
/200°C

z kurczaka

Panierowane polędwiczki z kurczaka w złotej panierce.
Zaskakująco chrupiące z wierzchu i jednocześnie
bardzo soczyste w środku. Znakomite jako danie
główne lub przekąska. Kalibrowane i policzalne.
nr art.: 001.201 / 001.211, Karton 5 x 1050 g, 1 szt. ok. 45 g

POPSY

2,5-3 min
/175°C

13-15 min
/180°C

z kurczaka

Mięso z piersi kurczaka uformowane w pyszne
kuleczki w chrupiącej panierce z płatkami ryżowymi.
Produkt idealny jako przystawka lub przekąska. Policzalny.
nr art.: 002.209, Karton 8 x 1000 g, 1 szt. ok. 9 g

NOWOŚ

Ć!

KULECZKI

z piersi, panierowane

2,5-3 min
/175°C

Kuleczki z mięsa piersi kurczaka otoczone chrupiącą panierką
to w pełni policzalny, delikatny produkt, który pozwala
stworzyć wiele smacznych przekąsek lub przystawek.
nr art.: 002.229, Karton: 8 x 1000 g, 1 szt. ok. 9 g

13-15 min
/180°C

NUGGETSY

2,5-3 min
/170°C

10-12 min
/200°C

2-2,5 min
/175°C

18-20 min
/180°C

3-3,5 min
/170°C

18-22 min
/180°C

2-3 min
/175°C

ok 12 min
/180°C

CHRUPI,ACE
Klasyczne, panierowane nuggetsy z formowanego
mięsa z kurczaka. Łagodny smak sprawia, że uwielbiają
je dzieci. Proste w przygotowaniu, powtarzalne
i policzalne.

nr art.: 001.212, Karton: 9 x 1000 g, 1 szt. ok. 23 g

NUGGETSY

, ze
w tempur
Mięso z kurczaka formowane w charakterystyczny kształt
nuggetsów otoczone chrupiącą, delikatną tempurą. Idealne
jako smaczna przekąska lub jako dodatek do zestawu dla
dzieci. Proste w przygotowaniu, powtarzalne i policzalne.

nr art.: 022.223, Karton: 9 x 1000 g, 1 szt. ok. 20 g

FINGERSY

z kurczaka

Soczysta przekąska uformowana z kawałków piersi
kurczaka w chrupiącej i złocistej panierce.
Skalibrowane i policzalne.
nr art.: 002.202, Karton 10 x 1000 g, 1 szt. ok. 40 g

NACHOSY

, z serem
z kurczaka

Soczyste kawałki ﬁleta piersi kurczaka z dodatkiem sera
topionego w charakterystycznym trójkątnym kształcie.
Chrupiąca panierka z dodatkiem chipsów typu tor�lla
i płatków chili. Doskonałe jako przekąska dla dorosłych.
nr art.: 000.251, Karton 10 x 1000 g, 1 szt. ok. 17 g

NO

WOŚĆ!

SKRZYDEŁKA

3-4 min
/175°C

z kurczaka, pieczone

18-20 min
/200°C

Chrupiące i soczyste pieczone skrzydełka z kurczaka
w aromatycznych marynatach. Skalibrowane i policzalne.
• Łagodne - NOWOŚĆ!
• Hot& Spicy
nr art.: 001.207 / 001.204, Karton: 10 x 1200 g,
Pałki ok. 55 g / Listki: ok. 35 g

SKRZYDEŁKA
z kurczaka, pAnierowane

4-5 min
/175°C

20-22 min
/200°C

Pyszne i soczyste skrzydełka w aromatycznej i złocistobrązowej
panierce, utrzymującej długo swoją chrupkość.
Skalibrowane i policzalne.
nr art.: 001.205 / 001.206, 10 x 1200 g, Pałki: ok. 60 g / Listki: ok. 40 g

KOTLET

any
z piersi kurczaka, panierow

3-3,5 min 16-18 min
/170°C
/180°C

Delikatne mięso z piersi kurczaka w formie klasycznego
kotleta w tradycyjnej chrupiącej panierce. Produkt
formowany, zawsze policzalny.
nr art.: 000.225, Karton 10 x 1000 g, 1 szt. 130 g +/- 10 g

KOTLET

piknikowy z kurczaka

2,5-3 min
/170°C

Delikatne i soczyste mięso z piersi kurczaka uformowane
w pyszne okrągłe kotleciki. Bardzo chrupiąca panierka.
Idealny do przygotowania Chicken burgera.
Produkt formowany, zawsze policzalny.
nr art.: 000.230, Karton 6 x 1500 g, 1 szt. 75 g

KOTLET

Z Mie,SA NOGI KURCze,CEJ

3,5-4,5 min 25-28 min
/170°C
/200°C

Okrągły, niepanierowany kotlet z mięsa z nogi kurczęcej. Produkt
doskonały do serwowania na talerzu jako klasyczny, domowy
kotlet z frytkami lub ziemniaczkami. Świetny w bułce jako solidny,
soczysty burger z kurczaka.
nr art.: 000.240, Karton 10 x 910 g, 1 szt. 130 g

FILET

z kurczaka, panierowany

4-5 min
/170°C

20-25 min
/200°C

Tradycyjny ﬁlet uformowany z soczystych kawałków piersi
kurczęcej w złocistej panierce. Policzalna, powtarzalna porcja.
Świetny na talerzu z ziemniaczkami, pokrojony na sałacie lub
w bułce jako burger.
nr art.: 000.203, Karton 8 x 1250 g, 1 szt. 130 g +/-10 g

KEBAB

cie,ty z mie, sa nogi kurcze,cej

Świetnie doprawiony cięty kebab z pieczonego mięsa nogi kurczaka.
Maksimum smaku przy minimum wysiłku – wystarczy podgrzać
i gotowe. Świetny na talerzu, w bułce, a także jako dodatek do pizzy.
nr art.: 000.234, Karton 10 x 1000 g

HAMBURGERY
przyprawionE

• XS drobiowy 60 g
• XXL drobiowo-wieprzowy 73 g
• MAX drobiowo-wieprzowy 90 g
Smaczne hamburgery. Idealnie doprawione.
Do dań na talerzu z frytkami oraz w bułce.
nr art.: 000.224, Karton 10 x 1000 g, 1 szt. 60 g
000.217, Karton 9 x 1000 g, 1 szt. 73 g
000.218, Karton 8 x 1080 g, 1 szt. 90 g

2,5-3 min
/170°C

8-10 min
/180°C
4-6 min

Wołowina

Nasze produkty wołowe wytwarzane są z wysokiej jakości mięsa
wołowego, dostarczanego wyłącznie przez certyﬁkowanych
dostawców (BRC / IFS). Do obróbki mięsa stosowane
są najnowocześniejsze technologie, a proces
produkcji odbywa się w zakładach
specjalizujących się w przetwórstwie
mięsa wołowego.

BURGERY

4-6 min

- E 100%
WOLOW
Mięso wołowe na burgery jest siekane, mielone, a następnie
formowane i zamrożone ciekłym azotem. Dzięki temu zachowuje
100% smaku, aromatu i wartości odżywczych. Dzięki starannie
dobranej perforacji uformowanego mięsa, burgery wysmażają się
równomiernie i zachowują kształt. Gotowe rozwiązanie w postaci
mrożonego burgera pozwala oszczędzić czas, a mięso po grillowaniu
bądź smażeniu pozostaje delikatne, soczyste. Świetnie komponuje
się także na talerzu z pozostałymi składnikami.
Dostępne w szerokiej gamie gramatur.

nr art.: 000.418, Karton 54 x 65 g
000.414, Karton 40 x 100 g
000.415, Karton 30 x 150 g

WOŁOWINA

wolno gotowana

000.412, Karton 24 x 180 g
000.413, Karton 20 x 200 g

Wołowina wolno gotowana we własnym sosie przez minimum
8 godzin. Unikalna oferta na rynku, która pozwala cieszyć się
świetnym smakiem mięsa wołowego przygotowanego przy użyciu
minimalnych ilości przypraw, aby wydobyć naturalny smak.
Produkty można przygotować w prosty sposób w wielu
urządzeniach gastronomicznych, osiągając imponujące efekty
przy użyciu kilku prostych zabiegów. Sprawdzą się jako przystawka,
danie na wynos i smakowite danie główne. Oferta dla restauracji,
karczm, restauracji hotelowych, burgerowni i food trucków.

POLICZKI

- E
WOLOW

7-9 min
10-20 min
/150°C bez rozmrażania

Policzki wołowe całe 65%, sos własny powstały w trakcie obróbki
termicznej 35%. Przyprawy: sos sojowy, sól, pieprz czarny. Każdy
policzek zapakowany w oddzielny woreczek.
nr art.: 000.450, Karton: 20 x ok. 450 g (produkt zmienno-wagowy)

ŻEBERKA

- E
WOLOW

12-15 min
15-20 min
/180°C bez rozmrażania

Żeberka wołowe 3-kostne. Szponder wołowy 98%.
Przyprawy: sos sojowy, sól i pieprz. Każde 3-kostne żeberko
zapakowane w oddzielny woreczek.
nr art.: 000.452, Karton: 18 x ok. 600 g (produkt zmienno-wagowy)

SZARPANA

- INA
WOLOW
Szarpana wołowina. Mięso wołowe 97% (mostek,
karkówka i zrazowa) krojone w 4-5 cm paski.
Przyprawy: czarny pieprz i czosnek.

nr art.: 000.451, Karton: 10 x 1000 g

4-6 min

kilka min
bez rozmrażania

10-20 min
/150°C

Wege
NOWOŚ

Ć!

Idąc za systematycznie rosnącą popularnością
kuchni wege, proponujemy w naszej ofercie
ciekawe i smakowite produkty roślinne.
Można z nich skomponować wiele ciekawych
dań, które doskonale sprawdzą się serwowane
na miejscu lub w ofercie take away.

SPRING ROLLS
Z WARZYWAMI

5-6 min 18-20 min
/175°C
/200°C

Warzywny farsz (60%) na bazie kapusty, marchwi i cebuli,
starannie zawinięty w chrupiące, pszenne ciasto ﬁlo. Soczyste
wnętrze i chrupiąca panierka sprawdzą się idealnie jako
przystawka. Pełna policzalność pozwoli na bezproblemową
pracę każdego gastronomika.
nr art.: 200.601, Karton 4 x 1000 g, 1 szt. ok. 50 g

KULKI

WARZYWNE W TEMPURZE

3-3,5 min 12-14 min
/175°C
/200°C

Kulki warzywne w tempurze z farszem z całych różyczek
brokułu i kalaﬁora o delikatnym, maślanym aromacie. Świetnie
doprawione. Alternatywa lub dodatek do dań mięsnych.
nr art.: 000.101, Karton 10 x 1000 g, 1 szt. ok. 17 g

BURGERY

3,5-4,5 min
/175°C

WARZYWNE, Panierowane

Doskonale przyprawione burgery na bazie całych różyczek
brokułu i kalaﬁora o delikatnym maślanym aromacie.
Charakteru nadaje złocista, chrupiąca panierka.
nr art.: 000.104, Karton 10 x 910 g, 1 szt. 130 g +/- 10 g

BURGERY

3-3,5 min 14-16 min
/175°C
/200°C

Z BURAKA
Pełne smaku burgery z grubo tartych gotowanych buraków
i kawałków marchewki, z dodatkiem kaszy gryczanej.
Charakteru nadają im wyraziste przyprawy.

nr art.: 000.106, Karton 10 x 1000 g, 1 szt. ok. 100 g

SER

CHRUPIACY

? ANY
???
OW
???IER
PAN

Wygodna i szybka w przygotowaniu przekąska. Ser
w chrupiącej panierce. Smaczne i sycące danie jarskie.
Doskonały również jako dodatek do burgerów.
nr art.: 000.302, Karton 1 x 3500 g, 1 szt. 125 g

Ryby i owoce

morza

Unikalna oferta ryb i owoców morza to obowiązkowe pozycje w daniach
serwowanych na wiele sposobów w restauracjach, barach i bistrach,
zarówno w lokalu, jak i na wynos. Ryby w aromatycznym cieście piwnym
i trójwymiarowym chrupiącym panierze są idealne w koncepcie
Fish&Chips. Do dań street foodowych i urozmaicenia
oferty restauracyjnej świetnie sprawdzą się
sardele i krewetki w cieście.

RYBA

W ciescie piwnym

4-5 min
/175°C

15-20 min
/185°C

Filet z miruny w aromatycznym i chrupiącym cieście piwnym.
Powtarzalne, policzalne porcje to wygoda i szybkość przygotowania.
Idealne do konceptu Fish&Chips.
nr art.: 000.805, 10 x 750 g, 1 szt. 50 g

ŁUPACZ

4-5 min
/175°C

15-20 min
/185°C

W ciescie

Łupacz, ryba dorszowata, to jedna z najpopularniejszych
ryb do konceptu Fish&Chips. Białe, delikatne mięso, smaczne
i soczyste po wysmażeniu, otulone aromatycznym, chrupiącym
ciastem piwnym. Powtarzalna jakość, policzalne porcje.
nr art.: 000.807, Karton: 10 x 750 g, 1 szt. ok. 58 g

ŁUPACZ

W chrupiacym PANIERZE

3-5 min
/175°C

15-20 min
/185°C

Delikatne, białe mięso łupacza w wyjątkowo chrupiącej,
przestrzennej panierce. Smakowite, wyrównane kawałki ryby.
Łatwe do przygotowania, policzalne porcje.
nr art.: 000.806, 10 x 750 g, 1 szt. ok. 36 g

NOWOŚ

Ć!

KREWETKI
w ciescie

Białe krewetki vannamei z hodowli w Chile i Peru, otoczone
lekkim ciastem typu tempura. Soczyste, delikatne krewetki
i super chrupiące ciasto wymagają wyłącznie krótkiej
obróbki termicznej. Powtarzalny i policzalny produkt.
nr art.: 200.301, Karton: 8 x 1000 g, 1 szt. ok. 15 g

NOWOŚ

Ć!

SARDELE

2-2,5 min
/175°C

W lekkiej panierce
Patroszone sardele atlantyckie w delikatnej mącznej panierce
wymagają jedynie wysmażenia. Charakterystyczny, wyrazisty
smak wyróżni je z oferty przekąsek rybnych. Łatwa policzalność
porcji, gdyż produkowane są z kalibrowanego surowca.

nr art.: 200.101, Karton: 10 x 500 g, 1 szt. ok. 10 g

mączne

PRODUKTY

W ofercie AJ Food to dania charakterystyczne dla wybranych kuchni
światowych. Japońskie pierożki Gyoza to tradycyjne danie kuchni
azjatyckiej, pochodzące od chińskich pierożków jiaozi. Chinkali to
kwintesencja kuchni gruzińskiej. Churros - tradycyjna słodycz
Hiszpanii zamknięta w parzonym ciasteczku.
Produkty mączne AJ Food świetnie smakują z frytownicy – idealnie
wysmażone, chrupiące i długo gorące – są doskonałym daniem na
wynos czy w dostawach.

GYOZA

.
PIEROZKI z KURCZAKIEM

2-2,5 min
4-6 min
/175°C we wrzątku

Pierożki produkowane według oryginalnej receptury japońskiego
szefa kuchni. Delikatny farsz (52%) z kurczęcego mięsa, białej
kapusty, pora i cebuli otulony ultra cienkim pszennym ciastem.
nr art.: 001.801, Karton: 6 x 1000 g, 1 szt. ok. 21 g

GYOZA

.
PIEROZKI z WARZYWAMI

2-2,5 min
4-6 min
/175°C we wrzątku

Pierożki w utracienkim cieście produkowanym według
oryginalnej receptury japońskiego szefa kuchni.
Delikatny, warzywny farsz (52%) przygotowany
z białej kapusty, marchwi, pora i cebuli.

nr art.: 001.802, Karton: 6 x 1000 g, 1 szt. ok. 21 g

NOWOŚ

PIEROŻKI

Ć!

a’la Chinkali

gotowanie ok. 10 minut
we wrzątku
/ parzenie ok. 15 min

Charakterystyczne dla tych pierożków są kształt sakiewki
i mięsny farsz z bulionem. Nasze pierożki z wieprzowo-wołowym
farszem są wyprodukowane według klasycznej gruzińskiej
receptury.
nr art.: 001.803, Karton: 6 x 1000 g, 1 szt. ok. 40 g

NOWOŚ

Ć!

CHURROS

DESER z HISZPANII

3-4 min
/180-200°C

Pszenne ciastko parzone w kształcie łezki / pętelki. Pełna
policzalność i łatwość przygotowania - cechy, które doceni każdy
gastronomik. Dodatek cukru pudru lub sosu czekoladowego czyni
z nich doskonały, doceniany na całym świecie hiszpański deser.
Polecamy słodkie sosy
Fanex dla smacznych,
wygodnych rozwiązań

nr art.: 200.501, Karton: 4 x 1000 g, 1 szt. ok. 28 g

Sosy
i

Tłuszcze
NOWOŚ

Ć!

Sosy nieodłącznie towarzyszą naszym produktom w gastronomii.
Do naszej oferty wprowadzamy kultowe pozycje dostosowane
specjalnie do indywidualnych kategorii produktowych.
W ofercie AJ Food znajdują się tłuszcze specjalne przeznaczone do
głębokiego smażenia. To produkty o najwyższej jakości w swoich
segmentach, gwarantujące długotrwałe, bezpieczne smażenie
w wysokich temperaturach.

HOLENDERSKI SOS
do frytek

Kultowy, klasyczny sos na bazie majonezu o charakterystycznej,
lekko kwaskowatej nucie, która podkreśla smak frytek. Ten lekki
sos to numer 1 na rynkach krajów Beneluxu, kolebce frytek,
nie tylko belgijskich. Dostępny w kilku wariantach opakowań.
nr art.: 300.101 - Karton 54 x 40 ml
300.002 – Zgrzewka 15 x 800 ml
300.003 – Wiaderko kwadrat 2,5 l
300.004 – Wiadro 10 l

HOLENDERSKI SOS

serowy

NOWOŚ

Ć!

Ten pysznie kremowy sos o lekko pikantnym smaku sera Gouda
to prawdziwy HIT rynku holenderskiego. Może być serwowany na
zimno i na gorąco, dzięki temu świetnie sprawdza się w burgerach
i podawany na frytkach jako tzw. loaded fries. Produkt WEGAŃSKI.

nr art.: 301.602 – Zgrzewka 8 x 850 ml
301.603 – Wiaderko 5 l

TŁUSZCZ WOŁOWY
.
. ,bokiego smazenia
do gle
Najwyższej jakości bezwonny tłuszcz rafinowany do smażenia
o stałej konsystencji. Świetnie podkreśla smak potraw. Idealny do
smażenia frytek belgijskich. Gwarancja smażenia bez utraty jakości.

nr art.: 000.601, Karton 4 x 2500 g

OLEJ
SŁONECZNIKOWY
EFFO DEEP FRY

Wysokooleinowy olej słonecznikowy przeznaczony
do głębokiego smażenia. Bezwonny. Może być używany
zdecydowanie dłużej niż standardowy olej roślinny.
Nie pryska, nie pieni się i nie dymi.
nr art.: 000.602, Karton BiB 10 litrów

Więcej niż produkt

Łatwość
przygotowania

Oszczędność
czasu

Wydajność
i efektywność porcji

Wołowina wolno gotowana. Doskonale krucha, aromatyczna i wyjątkowo soczysta wołowina – mamy na to swój
sposób! Najwyższej jakości mięso wołowe, gotowane przez minimum 8 godzin w sosie własnym, przy użyciu minimalnej
ilości przypraw, następnie zamrożone. Każde opakowanie to starannie przygotowana porcja, którą można przygotować już
w 7 minut bez konieczności rozmrażania! Łatwe do przygotowania na wiele sposobów w różnych urządzeniach
Doskonała podstawa wielu dań dla restauracji, karczm, restauracji hotelowych, burgerowni i fast foodów.

Szarpana wołowina na frytkach z batatów
Farm Frites z sosem teriyaki i dymką.

Polecamy w ofercie take away

Szarpana wołowina po azjatycku
z sosem teriyaki i z frytkami Farm Frites

Hot dog z szarpaną wołowiną i frytkami
ze skórką Home Style Farm Frites

Wykorzystaj nasze materiały
marketingowe i pokaż swoje
menu klientom:

Megabox - szarpana wołowina na frytkach

Policzek wołowy w bułce z dodatkami
i frytkami schłodzonymi Farm Frites.

Szarpana wołowina
w burgerze

Ulotka
z propozycjami
dań

Karta menu

Plakaty A2 z miejscem na cenę

Jeden produkt wiele dań
Zawsze

Optymalna,

powtarzalna wielkość

polędwiczka

Super
chrupiące

Stripsy – niekwes�onowany król produktów convenience – jest najbardziej wszechstronnym produktem
w naszej ofercie. Te delikatne, soczyste polędwiczki pozwalają BARDZO SZYBKO stworzyć szeroki wachlarz dań,
które za pomocą dodatków sprawdzają się zarówno w formie przekąskowej, jak i restauracyjnej.

HIT

STRIPS BURGER

chrupiące i soczyste stripsy
podane w bułce
w towarzystwie frytek, sosu
i surówki – każdy miłośnik
burgerów KOCHA ten zestaw!
Serwuj z frytkami
schłodzonymi lub kolorowymi
Fiesta Fries od Farm Frites!

stripsy
z frytkami

TO GO

STRIPSY Z FRYTKAMI
i sosem to bardzo proste
i szybkie do przygotowania
danie, na które skuszą się
zarówno dzieci jak
i dorośli :)

WRAP Z KROJONYMI
STRIPSAMI

SAŁATKA ZE STRIPSAMI
Z WARZYWAMI

z warzywami i smakowitym
sosem, ciekawie podany
z frytkami zachęca wielu
miłośników zawijanych dań.

to świetna propozycja dla konsumentów
poszukujących lżejszych propozycji w menu.
Odpowiednie dodatki pozwalają szybko
i łatwo stworzyć smakowite
i zróżnicowane propozycje.

Pokaż swoje dania klientom,
korzystając z naszych materiałów
marketingowych:

Papier

Karty menu

Plakaty A2 z miejscem na cenę

złociste frytki to sprawdzony
Chrupiące rybki iprzepis
na zysk!
Proste

przygotowanie

Różnorodność
smaków

Policzalność
porcji

Wybierz smak ryby preferowany przez Twoich klientów
– wyrazista miruna lub delikatny łupacz i serwuj klasycznie
po brytyjsku rybę z frytkami świeżymi
lub Ultimate Farm Frites.

W ofercie
również
łupacz .
w cieście

Megabox - Łupacz w cieście z frytkami

Tutka - Miruna w cieście z frytkami

Hiszpańskie
nowości!
Nasze hiszpańskie nowości przeniosą Twoich klientów
wprost nad ciepłe wody, gdy zaserwujesz im wyśmienite,
chrupiące sardele lub krewetki w cieście, w towarzystwie
chłodzonych frytek Farm Frites.

Rożek - Łupacz w chrupiącym panierze
z frytkami i sosem

Kubełek - Sardele
w chrupiącej
panierce
z frytkami

Kubełek
- Krewetki
w cieście
z frytkami

Zachęć klientów do wybranych propozycji, wykorzystując nasze wizualizacje zestawów:
Papier

Karty menu

Plakaty z miejscem na cenę

Wege Koncepty

Odpowiadaj na wege trendy! Skorzystaj z naszych
wege opcji – od wegetariańskich i wegańskich produktów po gotowe wege koncepty.

Skorzystaj z naszych materiałów,
stwórz atrakcyjne menu, oparte
na kuchni roślinnej i przyciągaj
smakoszy wege rozwiązań.

Pierożki Gyoza

Pierożki Gyoza mega szybkie
i super chrupiące.

GYOZA
Z MIĘSEM I WARZYWAMI

Pokaż klientom
swoją ofertę

Wzbogać menu o pierożki Gyoza.
Wysmaż je przez 2 minuty we
frytownicy i serwuj na różne sposoby.
Efekt gwarantowany!
Pierożki w rożku z sosem

GYOZA
Z WARZYWAMI

Plakaty

Megabox pierożków z frytkami
Ulotki

Pierożki w kubełku
z krążkami cebulowymi
Farm Frites

Marketing

tools

Dajemy Ci wsparcie marketingowe w postaci materiałów
reklamowych, dzięki którym przyciągniesz klientów swoją
atrakcyjną ofertą!

Konceptowe plakaty z miejscem na cenę dostępne
w rozmiarach A2 i 32 x 59 cm.
Karty menu wizualizujące poszczególne dania i koncepty (rozmiar 25 x 25 cm).

A także:

Karty menu

Plakaty A2
z miejscem na cenę

Katalog

Papier

• Pakiety startowe na dobry
początek współpracy :)
• Dostęp do bazy zdjęciowej*
• Materiały marke�ngowe dostępne
są u naszych przedstawicieli w ramach
wsparcia sprzedaży i dedykowanych
promocji oraz do zakupu w sklepie.
*(dla zalogowanych klientów).

Sklep

Z naszymi materiałami zwizualizujesz też ofertę

konceptowy

Zobacz, jak możemy Ci pomóc w powiększaniu zysków!

by

Serwuj konceptowe hity w trakcyjny sposób! Trendy opakowania, z których wybierzesz optymalny
dla siebie sposób serwowania, zamówisz w sklepie www.sklep.ajfood.pl oraz składając zamówienie
elektronicznie: sklep@ajfood.pl
megabox otwarty

megabox
zamykany

tutka

rożek

tacka

kubełek
(duży i mały)
skrzyneczka

W sklepie
możesz zakupić
także cyfrową
i drukowaną
wersję
plakatów.
deska dębowa

tablica 4 okienka

opakowania specjalne

Nazwa w katalogu

Nr artykułu
Aj Food

Liczba paczek
w kartonie

Liczba
kartonów
na palecie

Średnia waga
1 szt.

Wydajność
ilościowa
(średnia il.
szt./kg)

Termin
przydatności
(miesiące)

Sposób przygotowania

Alergeny
Frytownica

Piec konwekcyjny

Płyta grillowa

Stripsy z kurczaka

001.201

5 x 1050 g

88

ok. 45 g

20-24 szt.

12

3-3,5 min/175°C

Stripsy z kurczaka Hot&Spicy

001.211

5 x 1050 g

88

ok. 45 g

20-24 szt.

12

3-3,5 min/175°C

8-10 min/200°C

Filet z kurczaka panierowany

000.203

8 x 1250 g

56

130 g ± 10 g

ok. 7 szt.

10

4-5 min/170°C

20-25 min/200°C

Skrzydełka z kurczaka łagodne

001.207

10 x 1200 g

56

Pałki: ok. 55 g
/ Listki: ok. 35 g

ok. 25 szt.

12

3-4 min/175°C

18-20 min/200°C

Skrzydełka z kurczaka pikantne

001.204

10 x 1200 g

56

Pałki: ok. 55 g
/ Listki: ok. 35 g

ok. 25 szt.

12

4-4,5 min/175°C

18-20 min/200°C

Skrzydełka z kurczaka panierowane

001.205

10 x 1200 g

56

Pałki: ok. 60 g
/ Listki: ok. 40 g

ok. 20 szt.

12

4-5 min/170°C

20-22 min/200°C

Skrzydełka z kurczaka panierowane
pikantne

001.206

10 x 1200 g

56

Pałki: ok. 60 g
/ Listki: ok. 40 g

ok. 20 szt.

12

4-5 min/170°C

20-22 min/200°C

Fingersy z kurczaka

002.202

10 x 1000 g

48

ok. 40 g

ok. 25 szt.

18

3-3,5 min/175°C

18-22 min/200°C

Popsy z kurczaka

002.209

8 x 1000 g

63

ok. 9 g

ok. 110 szt.

18

2,5-3 min/175°C

13-15 min/180°C

Panierowane kulki z kurczaka

002.229

8 x 1000 g

63

ok. 9 g

ok. 110 szt.

18

2,5-3 min/175°C

13-15 min/180°C

Nachosy z kurczaka

000.251

10 x 1000 g

48

ok. 17 g

56-59 szt.

12

2-3 min/175°C

ok. 12 min/180°C

Chrupiące nuggetsy z kurczaka

001.212

9 x 1000 g

56

ok.23 g

ok. 45 szt.

12

2,5-3 min/170°C

10-12 min/200°C

Nuggetsy z kurczaka w tempurze

022.223

9 x 1000 g

56

ok. 20 g

ok. 50 szt

18

2-2,5 min/175°C

18-20 min/180°C

Kotlet piknikowy

000.230

6 x 1500 g

56

75 g

ok. 13 szt

12

2,5-3 min/170°C

12-16 min/200°C

Kotlet panierowany z piersi kurczaka

000.225

10 x 1000 g

48

ok. 130 g

ok. 7 szt.

10

3-3,5 min/170°C

16-18 min/180°C

24

Garnek

8-10 min/200°C

Kebab cięty z mięsa nogi kurczaka

000.234

10 x 1000 g

45

Kotlet z mięsa nogi kurczaka

000.240

10 x 910 g

56

130 g

ok. 7 szt.

12

3,5-4,5 min/175°C

25-28 min/200°C

5-7 min/200°C

Hamburger XXL - drobiowowieprzowy 73 g

000.217

9 x 1000 g

56

73 g

ok. 13 szt.

10

2,5-3 min/170°C

8-10 min/180°C

Hamburger MAX - drobiowowieprzowy 90g

000.218

8 x 1080 g

56

90 g

ok. 11 szt.

10

2,5-3 min/170°C

8-10 min/180°C

Hamburger XS

000.224

10 x 1000 g

56

60 g

ok. 16 szt.

10

2,5-3 min/170°C

8-10 min/180°C

MINI Burger wołowy 65 g

000.418

3510 g (54 szt.)

154

65 g

ok. 15 szt.

12

4-6 min/200250°C

Burger wołowy 180 g

000.412

4320 g (24 szt.)

154

180 g

5 szt.

12

4-6 min/200250°C

Burger wołowy 200 g

000.413

4000 g (20 szt.)

154

200 g

5 szt.

12

4-6 min/200250°C

Burger wołowy 100 g

000.414

4000 g (40 szt.)

154

100 g

10 szt.

12

4-6 min/200250°C

Burger wołowy 150 g

000.415

4500 g (30 szt.)

154

150 g

6 szt.

12

4-6 min/200250°C

**Policzki wołowe wolno gotowane

000.450

20 x ok. 450 g

30

ok. 450 g

Wołowina szarpana wolno gotowana

000.451

10 x 1000 g

30

**Żeberka wołowe 3-kostne wolno
gotowane

000.452

18 x ok. 600 g

30

ok. 600 g

24

10-20 min/150°C
/ rozmrożony z
sosem

24

10-20 min/150°C /
rozmrożony

24

15-20 min/180°C
/ rozmrożony z
sosem

7-9 min bez
rozmrażania
4-6 min

7-9 min bez
rozmrażania
12-15 min bez
rozmrażania

Ryba w cieście

000.805

10 x 750 g

56

ok. 50 g

ok. 20 szt.

24

4-5 min/175°C

15-20 min/185°C

Łupacz w chrupiącym panierze

000.806

10 x 750 g

56

ok.36 g

26-28 szt.

18

3,5-5 min/170°C

15-20 min/185°C

Łupacz w cieście

000.807

10 x 750 g

56

ok. 58 g

16-18 szt.

24

4-5 min/175°C

15-20 min/185°C

Sardele w lekkiej panierce

200.101

10 x 500 g

99

ok. 10 g

ok. 100 szt.

12

2-2,5 min/175°C

-

Krewetki w cieście

200.301

8 x 1000 g

72

ok. 15 g

ok. 70 szt.

18

3-4 min/175°C

10-12 min/210°C

Pierożki Gyoza z kurczakiem

001.801

6 x 1 kg

48

ok. 21 g

ok. 48 szt.

10

2-2,5 min/175°C

4-6 min we
wrzątku

Pierożki Gyoza z warzywami

001.802

6 x 1 kg

48

ok. 21 g

ok. 48 szt.

10

2-2,5 min/175°C

4-6 min we
wrzątku

Pierożki a’la Chinkali

001.803

6 x 1 kg

48

ok.40 g

ok. 25 szt.

10

Kulki warzywne w tempurze

000.101

10 x 1000 g

56

ok. 17 g

56-59 szt.

10

3-3,5 min/175°C

Burger warzywny panierowany

000.104

10 x 910 g

56

130 g

ok. 7 szt.

10

3,5-4,5 min/175°C

Burger z burakiem

000.106

10 x 1000 g

56

100 g

ok. 10 szt.

10

3-3,5 min/175°C

Chrupiący ser panierowany

000.302

3500 g (28 szt.)

198

125 g

8 szt.

18

180°C do złotego koloru

Churros

200.501

4 x 1000 g

121

ok. 28 g

ok. 35 szt.

20

3-4 min/180°C

Spring Rolls z warzywami

200.601

4 x 1000 g

150

ok. 50 g

20 szt.

18

5-6 min/175°C

*Tłuszcz wołowy do smażenia o stałej
konsystencji

000.601

4 x 2500 g

70

2500 g

12

*Wysokooleinowy olej słonecznikowy
EFFO Deep Fry 10 litrów

000.602

10 l

76

9120 g

24

*Klasyczny sos do frytek 40 ml

300.001

54 x 40 ml

180

42 g

9

*Klasyczny sos do frytek 800 ml

300.002

15 x 800 ml

52

840 g

9

*Klasyczny sos do frytek 2,5 l

300.003

2,5 l

252

2628 g

9

*Klasyczny sos do frytek 10 l

300.004

10 l

60

10 510 g

9

*Sos serowy 850 ml

301.602

8 x 850 ml

104

866 g

9

*Sos serowy 5 l

301.603

5l

144

10 836 g

9

gotowanie ok. 10 min
parzenie ok. 15 min

SKORUPIAKI

mączne
wege

12-14 min/200°C

14-16 min/200°C

18-20 min/200°C

sosy/tłuszcze
wołowina

ryby
kurczak

sprzedaz@ajfood.pl
tel. 539 989 927

