100% rostlinné výrobky

Nabídka produktů pro segment
HoReCa
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100% rostlinné výrobky

Omáčky maya
rostlinné alternativy majonéz

maloobchodní balení

gastro balení

Omáčky maya jsou vyráběny tradiční metodou emulgace. Díky tomu mají krémovou konzistenci, na kterou
jsou zákazníci zvyklí. Báječná chuť, smetanová barva a ta správná konzistence uspokojí každého labužníka.
Omáčky jsou skvělé jako základ do salátů, pomazánek a všude tam, kde se běžně používají majonézy.
Výhody pro obchodní partnery:
• Nejširší portfolio rostlinných alternativ majonéz v
mnoha příchutích.
• Neobsahuje sóju, laktózu, vejce ani cholesterol.
• Svou skvělou chutí uspokojí nejen vegany a
vegetariány., ale i ostatní spotřebitele.
• Pochoutková maya je skvělým základem pro přípravu
dalších omáček, pomazánek a dressingů.

Maya se hodí do:
- burgerů - pomazánek- salátů - tortill - sendvičů
- ke grilování aj.
Příchutě:
• pochoutková • tatarská
• kari • česneková
... a připravujeme další!

Balení:
• 5 kg kbelík

Tip na recept: Burger s Coleslawem (2 porce)
Suroviny: trhané kousky např. Jackfruitu Jacky F., 2 stroužky
česneku, ½ cibule, 100 ml BBQ omáčka, trocha oleje na
osmažení, salát Coleslaw (lze připravit s naší pochoutkovou
mayou), housky, rajčata, salátové listy, cibulové kroužky,

Produkty a Složení:

omáčka maya.

pochoutková - Řepkový olej, rostlinný nálev, cukr,
pitná voda, ocet kvasný lihový, přírodní citronová
šťáva, jedlá sůl, hořčičné semínko, koření, stabilizátor:
guma guar; modifikovaný bramborový škrob, regulátor
kyselosti: kyselina citronová.

Postup: Jackfruit (dále jen chlebovník) scedíme, důkladně
stlačíme a opláchneme vodou a nakrájíme ho na menší kousky.
Orestujeme cibuli do zlatova. Přidáme česnek a kousky
chlebovníku. Vše společně restujeme, jakmile chlebovník
zhnědne, přidáme BBQ omáčku a dalších 5 minut restujeme.
Orestované kousky vytvarujeme do tvaru burgeru, vložíme
do zapékací mísy a pečeme v troubě 30 minut při teplotě
200°C.

tatarská - Řepkový olej, zeleninová směs 20 % (okurka,
cibule, pažitka), rostlinný nálev, cukr, ocet kvasný
lihový, pitná voda, přírodní citronová šťáva, hořčičné
semínko, jedlá sůl, koření, stabilizátory: guma guar,
modifikovaný škrob; konzervanty: sorban draselný,
benzoan sodný; regulátor kyselosti: kyselina citronová.
kari - Řepkový olej, rostlinný nálev, cukr, kari 2 %, pitná
voda, ocet kvasný lihový, přírodní citronová šťáva,
hořčičné semínko, jedlá sůl, koření, stabilizátory:
guma guar, modifikovaný škrob; konzervanty: sorban
draselný, benzoan sodný; regulátor kyselosti: kyselina
citronová.
česneková - Řepkový olej, rostlinný nálev, česnek
sušený 8 %, cukr, ocet kvasný lihový, pitná voda,
přírodní citronová šťáva, hořčičné semínko, jedlá sůl,
koření, stabilizátor: guma guar; konzervanty: sorban
draselný, benzoan sodný; regulátor kyselosti: kyselina
citronová.
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Po vytažení z trouby burgery vložíme do bulky, ozdobíme
cibulkou, rajčaty, lístky salátu a naši omáčkou maya, příchuť
necháme na vás. Podáváme se salátem Coleslaw.
Více receptů najdete na www.sineafoods.com.
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Schlagfix

rostlinné smetany a šlehačky
V současnosti je Schlagfix nejoblíbenější značkou rostlinných šlehaček v Německu. Důvodem, proč je
Schlagfix tak populární, je fakt, že jejich produkty poskytují unikátní kombinaci udržitelných složek bez
alergenů s dokonalou chutí a funkčností. To jsou důvody, proč tyto výrobky nejsou vhodné pouze pro
alergiky nebo vegany, ale také pro všechny, kteří chtějí jíst zdravěji a žít udržitelnější život.
Výhody pro obchodní partnery:
• 100% bez živočišný složek, V-label, Halal a Kosher
certifikace.
• Neobsahují sóju, laktózu ani jiné alergeny.
• Výrobky lze skladovat v teplotách 4-25 °C.
• Široké možnosti použití v teplé i studené kuchyni.
• Ověřená oblíbená značka nemléčných výrobků.
Produkty a Složení:
Univerzální šlehačkový krém - Pitná voda,
palmojádrový olej (plně hydrogenovaný, RSPO) 25 %,
dextróza, glukózový sirup, emulgátory: polysorbát
60, mono– a diglyceridy mastných kyselin, estery
polyglycerolu s mastnými kyselinami; škrob,
stabilizátory: hydroxypropylmethylcelulosa, karboxymethylcelulosa; jedlá sůl, aroma.
Slazený šlehačkový krém - Pitná voda, palmojádrový
olej (plně hydrogenovaný, RSPO) 25 % velké balení,
cukr (12 % velké balení, 13 % malé, balení), dextróza,
glukózový sirup, emulgátory: polysorbát 60, mono- a
diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu
s mastnými kyselinami; škrob, stabilizátory:
hydroxypropylmethylcelulosa, karboxymethylcelulosa; jedlá sůl, aroma.
Šlehačkový krém ve spreji - Pitná voda, palmojádrový
olej (RSPO) 15 %, cukr 10 %; dextróza, propelant: oxid
dusný; glukózový sirup, zvlhčující látka: sorbitol;
emulgátory: estery mon- a digliceridů mastných kyselin
s kyselinou mono- a diacetyl vinnou, polysorbát 60;
zahušťovadlo: hydroxypropylmethylcelulosa; škrob,
jedlá sůl, aroma.
Smetanový krém do kávy - Voda, palmový tuk (RSPO)
10 %, dextróza, glukózový sirup, emulgátory: polysorbát
60, stearoylaktylát sodný, monoa diglyceridy mastných
kyselin, estery polyglycerolu mastných kyselin;
škrob, stabilizátory: hydroxypropylmethylcelulosa,
celulosa, karboxymethylcelulosa; regulátory kyselosti:
citronany sodné, fosforečnany sodné.
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Produkty Schlagfix se se hodí do:
- polévek - omáček - desertů - zmrzlin - kávy
- smoothies - pohárů aj.
Balení a Trvanlivost:
Šlehačkové krémy (univerzální a slazený)
tetrapak 1 l / min. trvanlivost: 4 měsíce
Šlehačkový krém ve spreji
sprej-tuba 200 ml / min. trvanlivost: 4 měsíce
Smetanový krém do kávy
kapucínky 10*10 ml / min. trvanlivost: 4 měsíce

Tip na recept:
Suroviny: 1 velká cibule, 400 g čerstvá rajčata, 5 ks sušená
rajčata, 1,5 l zeleninový bujón, 50 ml olivový olej, 100 ml
smetana Schlagfix, sůl a pepř, čerstvá bazalka.
Postup: Na oleji necháme zpěnit nadrobno nakrájenou
cibuli. Přidáme rajčata, zeleninový bujón, osolíme.
Vaříme 15 minut a poté směs rozmixujeme ponorným
mixérem a dochutíme bazalkou a čerstvě mletým
pepřem.
Na zjemnění přidáme 100 ml šlehačky Schlagfix.
Více receptů najdete na www.sineafoods.com.
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Veggie

alternativa masa z pšenice a cizrny

Naše produkty řady Veggie jsou chutnou unikátní alternativou masa z cizrny a pšeničného proteinu. Malé kousky
se hodí do směsí, salátu nebo k těstovinám, plátky zase skvěle nahradí steak. Příprava a dochucení už je pak na
kuchaři. Lze orestovat na pánvi či připravit v troubě. Jejich nespornou výhodou je, že před otevřením nemusí být
uskladněné v chladu.
Výhody pro obchodní partnery:
•
•
•
•

Chutná alternativa masa bez sóji.
Nevyžaduje chlazené uskladnění ani přepravu.
Široké možnosti použití.
Tipy na recepty.

Veggie kousky se hodí do:
- směsí - guláše - salátů - tortil - sendvičů - k
těstovinám - na pizzu aj.
Veggie plátky lze servírovat jako:
- steak - řízek - k různým druhům příloh

Produkty a složení:
Veggie Kousky - Pitná voda, pšeničný protein 17 %, cizrna
13 % (mouka a celé kusy), slunečnicový olej, pšeničná
vláknina, jedlá sůl, přírodní aromata.
Veggie Plátky - Pitná voda, pšeničný protein 15 %, cizrna
11 % (mouka a celé kusy) dýňová semínka 5,4 %, zelená
čočka 4,5 %, slunečnicový olej, pšeničná vláknina, smažená
cibule 0,9 %, jedlá sůl, přírodní aromata.

Balení:
• bílý sáček 500 g - Veggie kousky
• bílý sáček 200 g / 1 kg - Veggie plátky
Trvanlivost:
• 3 měsíce

Tip na recept: Salát s Veegie kousky (4 porce)
Suroviny: Veggie kousky 400 g, paprika žlutá 100 g, paprika zelená 100 g, paprika červená 100 g, červená cibule
50 g, rajčata 100 g, okurka salátová 100 g, listový salát 1 kus, sójová omáčka 50 g, špetka chilli, špetka solia a pepře,
slunečnicový olej 50 ml, ocet 30 g, cukr 30 g, sůl 5 g, voda 200 ml
Postup: Na pánvi s troškou slunečnicového oleje
orestujeme dozlatova Veggie kousky, přidáme sůl, pepř,
špetku chilli a sojovou omáčku. Na nálev do salátu si
svaříme ocet, cukr, sůl s vodou a necháme vychladit. Na
tenké plátky nakrájíme papriky i červenou cibuli. Na
kostky nakrájíme okurky a rajčata. Opraný hlávkový
salát natrháme. Připravenou zeleninu vložíme do
misky, zalijeme nálevem a promícháme.
Takto promíchaný salát servírujeme na talíři a přidáme
připravené kousky.
Více receptů najdete na www.sineafoods.com.
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Jackfruit Jacky F.
chlebovník - alternativa masa

BIO Jackfruit Jacky F. (dále jen chlebovník) nabízí nové příležitosti veganům, vegetariánům i všem, kteří
omezují konzumaci masa.
Výrobek je zdravý, BIO certifikovaný a neobsahuje umělé přísady. Díky jeho masové konzistenci lze chlebovník
skvěle dochutit mnoha druhy koření a připravit z něj například „masové“ kuličky, orestované plátky, asijské
kari nebo trhané „maso“. Ve všech podobách chutná výborně.
Výhody pro obchodní partnery:
• Jedinečný výrobek na českém trhu.
• Udržitelný dodavatelský řetězec, včetně přímého
obchodu a podpory malých zemědělců.
• Produkt ekologického zemědělství.
• Dlouhá doba min. trvanlivosti výrobku.
• Nabídka výrobku v praktickém obalu (plechovka).
• Servis obchodních zástupců sineafoods na
provozovnách..
• Tipy na recepty.

Chlebovník se hodí do:
- burgerů - směsí - guláše - salátů - tortill - sendvičů
- k těstovinám - na pizzu aj.
Balení:
• plechovka 400 g / pevný podíl 225 g - 12 ks / karton
• plechovka 2,8 kg / pevný podíl 1,7 kg - 3 ks / karton
Minimální trvanlivost:
• 10 měsíců

Složení:
• BIO chlebovník, voda, mořská sůl, BIO šťáva z limetky

Tip na recept: Guláš z chlebovníku (4 porce)
Suroviny: 1 plechovka BIO Jacky F. Jackfruit, 2 cibule, 1 malá dóza rajčatové omáčky, 5 g mleté sladké papriky,
100 ml zeleninového vývaru, 1 lžíce sójové omáčky, 1 lžička oleje, 1 čili paprička, 1/2 lžičky koření na guláš, lístky
bazalky, olej, sůl, pepř, paprika, mouka (na zahuštění). Jako příloha brambory nebo nudle, dle chuti.
Postup: Chlebovník scedíme, důkladně stlačíme a
opláchneme vodou a nakrájíme ho na kousky. Na
rozpáleném oleji zprudka osmahneme. Přidáme cibuli
a opékáme ji, dokud nemá zlatavou barvu. Přidáme
chlebovník, který je připraven, jakmile se z něj odpaří
voda a trochu se zbarví. Přidáme mletou papriku a
zarestujeme.
Smícháme rajčata s vývarem, pepřem a čili papričkou
a připravenou omáčku zahřejeme. Přidáme gulášové
koření a sójovou omáčku, promícháme a zakryjeme.
Vaříme 10 minut. Mezitím si v osolené vodě uvaříme
brambory nebo těstoviny.
Poté přidáme do rajčatové omáčky připravený
chlebovník. Promícháme, dochutíme a dle libosti
můžeme zahustit moukou.
Více receptů najdete na www.sineafoods.com.
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SEER

alternativy sýrů

Sinea SEERy jsou chutnou novinkou v rodině produktů sinea a plně funkční alternativou k živočišným sýrům.
Obsahují 3,3 % proteinu, a jsou tedy nutričně vhodnější alternativou, než běžné rostlinné sýry vyrobené ze škrobu
a tuku. Při tepelné úpravě se krásně roztékají, jsou vhodné na přípravu kroket, smaženého SEERu, aj. Lze je strouhat
na pizzu, do těstovin a zapečených pokrmů. Vhodné jsou i do sendvičů, na jednohubky nebo prostě jen tak.

Výhody pro obchodní partnery:
•
•
•
•
•
•

100% rostlinná řada alternativ sýrů.
Bez použití konzervačních látek.
Obsahuje 3,3 % proteinu.
Neobsahují lepek, laktózu, GMO ani sóju.
Jemná textura a lahodná chuť.
Široké možnosti použití - chová se jako živočišný
sýr. Je vhodný pro přímou konzumaci, na
strouhání, smažení i rozpékání.
• Tipy na recepty.

Produkty a složení:
• SEERspříchutíCheddar-Pitná voda, kokosový olej,
modifikovaný škrob (kukuřičný, tapiokový), maltodextrin,
protein z fava fazole, aroma, jedlá sůl, kvasničný extrakt,
barvivo: karoteny.
PŘIPRAVUJEME:
• SEER s příchutí Gouda - Pitná voda, kokosový olej,
modifikovaný škrob (kukuřičný, tapiokový), maltodextrin,
protein z fava fazole, aroma, jedlá sůl, kvasničný extrakt,
barvivo: karoteny.
• SEER s příchutí Gorgonzola - Pitná voda, kokosový olej,
modifikovaný škrob (kukuřičný, tapiokový), maltodextrin,
protein z fava fazole, aroma, jedlá sůl, kvasničný extrakt.
• SEER s příchutí Kozí - Pitná voda, kokosový olej,
modifikovaný škrob (kukuřičný, tapiokový), maltodextrin,
protein z fava fazole, aroma, jedlá sůl, kvasničný extrakt.
Tip na recept: Cannelloni se SEERem a omáčkou
Suroviny: 12 ks cannelloni, Bramborová náplň se SEERem
Cheddar: 1 velká cibule, 3 stroužky česneku, 150 g čerstvého
špenátu, 200 g SEERu Cheddar, ½ lžičky římského kmínu, ½
lžičky mletého koriandru, sůl, pepř, olej. Rajčatová omáčka:
1 cibule, 3 stroužky česneku, 500 ml rajčatového pyré, 1 lžička
cukru, 1 lžička bazalky, sůl, pepř, olej.
Postup: Cibuli nakrájíme na drobno a na pánvi na střední
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SEERy se hodí:
Krájené: - do sendvičů - na chleba - na jednohubky - do
burgerů - na smažení (obalované) - do salátů - jen tak k
vínu...aj.
Strouhané: - do těstovin - na pizzu - na zapékání - do
pomazánek - na ozdobení různých pokrmů...aj.

Balení:
• umělé střívko 1,5 kg - cihla

Aktuální trvanlivost:
• 25 dní

teplotě restujeme na oleji. Prolisujeme česnek do pánve k
cibuli. Přidáme koriandr a římský kmín, povařené drcené
brambory a chvíli společně opékáme, dokud cibulka úplně
nezměkne. Přidáme SEER s příchutí Cheddar nakrájený
na kostičky a společně rozmixujeme na hladkou směs.
Dle chuti přidáme sůl a pepř. Směs necháme schladit,
Cannelloni naplníme vlažnou směsí a vložíme do zapékací
misky. Cibuli nakrájíme nadrobno a na troše oleje na střední
teplotě orestujeme do zlatova. Přidáme prolisovaný česnek,
bazalku a cukr. Vše zalijeme rajčatovým pyré, osolíme,
opepříme a povaříme 15 min. Nakonec dochutíme solí
a pepřem. Hotovou rajčatovou omáčku přelijeme přes
Cannelloni a zasypeme nastrouhaným SEERem s příchutí
Cheddar. Vložíme do rozpálené trouby na 180°C, zapečeme
25 minut a můžeme servírovat.
Více receptů najdete na www.sineafoods.com.

