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chlapské

název kód charakteristika / složení symboldávkování
[g/kg]

chuťový profil

Marinad Chicken 
wings AA-mix

FVZA-08276

Pikantní výrazná chuť této marinády posune vaše 
grilování do další dimenze. Je vynikající na důbeží 
křidélka, ale nezklame vás ani na jiném drůbežím či 
vepřovém mase.

sůl jedlá (max. 40 %), olej (řepkový), sušená zelenina 
(rajčatový prášek, česnek), stabilizátor E 262, 
extrakt/y koření, kvasničný extrakt, koření, aroma, 
ocet kvasný, plně ztužený tuk řepkový

30,0
pepř černý, česnek, 

cibule, rajče NaCl

Marináda pikantní FVZA-07137

Příjemně kořeněná marináda s "horkými" místy 
jemně pálivých paprikových floků. Má jemnou 
kmínovovou a česnekovou notu v základu 
doplněnou o krásnou bylinkovou notu majoránky.

koření  (pepř černý,  kmín,  paprika s ladká, 
majoránka), sušená zelenina (česnek, paprika floky, 
petrželová nať), glukózový sirup, vláknina, škrob, 
látky zvýrazňující chuť a vůni E 621, E 635, kyselina 
(citrónová), extrakt/y koření 

30,0
kmín, česnek, 
paprika sladká, 

majoránka 

Marináda Flamengo 
A-mix

FVZA-04671

Výrazná papriková marináda s výraznou chutí 
i barvou. Lahodí jazyku i oku.

olej (řepkový), koření (pepř černý, paprika sladká, 
kmín, majoránka), sůl jedlá (max. 10 %), sušená 
zelenina (česnek, paprika floky, petrželová nať), látky 
zvýrazňující chuť a vůni E 621, E 635, extrakt/y koření 
(paprika, rozmarýn, pepř černý), plně ztužený tuk 
řepkový

paprika sladká, pepř 
černý, kmín, 

česnek, majoránka, 
petržel nať

výrobek neobsahuje glutamát NaCl výrobek obsahuje sůlvýrobek neobsahuje látky deklarované e kódy
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dívčí

název kód charakteristika / složení symboldávkování
[g/kg]

chuťový profil

Marináda koprová 
A-mix

FVZA-08274

Osvěžuj íc í  kořenění  této marinády hezky 
zvýrazňuje přirozenou chuť masa.  Velmi dobrá pro 
všechny druhy masa včetně ryby.

olej (řepkový), sušená zelenina (cibule, česnek, 
petrželová nať, kopr), látky zvýrazňující chuť a vůni 
E 621, antioxidant E 300, plně ztužený tuk řepkový, 
extrakt/y koření, aroma

22,0
česnek, cibule, 

kopr, petržel nať, 
glutamát

Marináda česnek. 
šalvěj NF A-mix

FVZA-09260

Vepřové, drůbeží, jehněčí  i telecí maso získá v této 
marinádě pohádkovou chuť i vůni. Marináda má 
výrazné masové tělo, na pozadí česneku, 
s příjemnými bylinkovými tóny.

olej (řepkový), sušená zelenina (česnek), látky 
zvýrazňující chuť a vůni E 621, koření (šalvěj, 
saturejka), plně ztužený tuk řepkový, extrakt/y koření

45,0

pepř černý, česnek, 
paprika sladká, 
šalvěj, koriandr, 

saturejka

Koření grilovaná 
zelenina solo

FVZA-08088

Vynikající marináda pro přípravu grilované zeleniny 
osvěží vaše chuťové buňky. Budete velmi příjemně 
překvapeni, pokud tuto marinádu použijete pro 
okořenění grilované ryby.

sůl jedlá (max. 47 %), cukr, sušená zelenina (česnek, 
cibule), látky zvýrazňující chuť a vůni E 621, koření 
(rozmarýn, tymián, bazalka, saturejka), extrakt/y 
koření

20,0rozmarýn, tymián, 
bazalka, saturejka

NaCl

výrobek neobsahuje glutamát NaCl výrobek obsahuje sůlvýrobek neobsahuje látky deklarované e kódy

3



rodinná grilovačka

název kód charakteristika / složení symboldávkování
[g/kg]

chuťový profil

Marináda Rajčatová 
Bril S-mix

FVZA-10141

Vel ice lahodná marináda na kuřecí  maso 
s rajčatovými tóny lehce podpořenými římským 
kmínem, který v tomto případě nedominuje, ale 
pouze příjemně podtrhuje chuť rajčat. Pro svou 
lahodnost a jemnost byl i tento výrobek zařazen do 
řady "Dětská grilovačka".

sušená zelenina (rajčatový prášek, cibule), koření 
(paprika sladká), (bazalka), modifikovaný škrob, 
glukózový sirup, zahušťovadlo E 415, extrakt/y 
koření 

30,0
paprika sladká, 
rajče, bazalka, 

římský kmín, cibule

Marináda Olymp 
S-mix

FVZA-10111

Marináda s chutí laděnou do cibulky zjemněná 
přídavkem smetany velmi dobrá na kuřecí i vepřové 
maso.

smetana sušená, modifikovaný škrob, sušená 
zelenina (česnek,  petrželová nať,  c ibule) , 
zahušťovadlo E 415, koření, hydrolyzát rostlinný

30,0

aroma smetanové, 
cibule, česnek

výrobek neobsahuje glutamát NaCl výrobek obsahuje sůlvýrobek neobsahuje látky deklarované e kódy
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sladké grilování

název kód charakteristika / složení symboldávkování
[g/kg]

chuťový profil

Směs pro med 
marinádu zázvor A

FVZA-10563

Nabízíme Vám dvě kořenící směsi pro přípravu 
medových marinád.  Jednu se svěží chutí  zázvoru, 
druhou  s dominantními tony skořice. Obě  směsi 
perfektně dokreslují základní medovou chuť vaší 
marinády.

olej (řepkový), sušená zelenina (česnek, rajčatový 
prášek, cibule), koření (chilli, pepř černý, tymián), 
plně ztužený tuk řepkový, extrakt/y koření, kyselina 
(citrónová), aroma

30,0

zázvor, muškátový 
ořech, česnek, 

paprika sladká, rajče

Směs pro med 
marinádu skořic A

FVZA-10591

Nabízíme Vám dvě kořenící směsi pro přípravu 
medových marinád.  Jednu se svěží chutí  zázvoru, 
druhou  s dominantními tony skořice. Obě  směsi 
perfektně dokreslují základní medovou chuť vaší 
marinády.

olej (řepkový), koření (chilli, pepř černý, skořice, 
tymián, hřebíček), sušená zelenina (česnek, 
rajčatový prášek, cibule), plně ztužený tuk řepkový, 
extrakt/y koření, kyselina (citrónová), aroma

30,0

zázvor, muškátový 
ořech, česnek, 
paprika sladká, 
rajče, hřebíček, 

skořice

výrobek neobsahuje glutamát NaCl výrobek obsahuje sůlvýrobek neobsahuje látky deklarované e kódy
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