


СВЕ-ФЛЕКС ПРОДУКТИ 
ГРИЛ СЕЗОН

ВКУСОВЕ 

Подправъчни смеси със завладяващи вкусове!

ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

За сигурно и надеждно производство!

СТАБИЛИЗАТОРИ ЗА ТРАЙНОСТ

За повече спокойствие при готовите продукти!

НАТУРАЛНИ ФИБРИ

Изцяло екологично чисти продукти!

ПРОТЕИНИ

Без Е-номера, без ГМО, без алергени!

МАРИНАТИ

За всички видове месо и за всеки вкус!

СОСОВЕ 

За добавите уникалност във вкусовите 
усещания!

ОБВИВКИ 

За перфектна визия на Грил наденичките дори и 
след изпичане!

И ОЩЕ

Можете да разчитате на професионалната 
подкрепа от технологичния екип на СВЕ-ФЛЕКС 

и на изключителното ни разнообразие от  

ГРИЛ РЕЦЕПТИ БЕЗ ГРАНИЦИ!



За истински домашен грил 
Ви трябва точно това овкусяване!

Придава приятен балансиран 
вкус за Вашия грил!

Пъстър микс от натурални подправки 
с универсално приложение!

Вкусен по нашенски с добро 
съчетание на типични подправки!

Незабравим вкус, който ще Ви 
връща отново и отново там!

 ДОМАШЕН ГРИЛ

ГРИЛ НАТУР

ГРИЛ МИКС ЕКО

БАЛКАНСКИ ГРИЛ

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ГРИЛ

Всяка една подправъчна 
смес е приложима и като 

суха марината за овкусяване 
на цели меса или месни 

специалитети.

Балансиран вкус за една 
прекрасна домашна наденица!

Ще бъдете впечатлени от съвършената 
балканска комбинация.

Обзалагаме се, че не сте хапвали 
по-вкусен бургер!

Прекрасна „златна“ комбинация 
от подправки за дюнер и гирос!

Нежно овкусяване с балансиран 
букет от билки и подправки.

  ДОМАШНА НАДЕНИЦА

БРАТВУРСТ БАЛКАН

 БУРГЕР М

 ДЮНЕР ГОЛД

 САТЕ МЕЛАНЖ

Подправъчни смеси за овкусяване 

СВЕ-ФЛЕКС ГРИЛ СЕЗОН

www.swe-flex.com



Функционални 
продукти

Помощни 
средства 

с многостранно приложение, безупречни 
сензорни качества и неутрално поведение.
За повече сочност и по-добро отхапване!
Най-новите ни фибри без алергени:
      ВИТАЦЕЛ WF 300 
      ВИТАЦЕЛ BAF 200

НАТУРАЛНИ ФИБРИ

ПРОТЕИНИ
с висока функционалност и широка сфера на 
приложение за различни видове месни 
продукти. Изключителна стабилност при 
загряване и размразяване.
      VEPRO 95 HV - Отличен емулгатор. 
Подобрява текстурата. Предотвратява 
свиването при термична обработка.
      VEPRO I-RED - Естествен оцветител за 
отлично цветообразуване и цветозадържане!

За вкусни рецепти без Е-номера, 

без ГМО, без алергени. 

Гарантирано ЧИСТ ЕТИКЕТ!

 Профреш EU
Продукт съобразен изцяло със стандарт 
Стара планина и Европейските регламенти. 

Биндус без фосфати
Технология свободна от фосфати за 
надеждно производство.

 Фришин Пур 3D
Естествен консервант за запазване на вкуса 
и свежестта, подкрепящ зачервяването и 
цветозадържането.

За сигурно производство 

и безупречни крайни продукти!

Контролират рН-стойността 

и съхраняват дълго 

свежестта!

 Фреш Лонг Лайф
Комбиниран продукт за фиксиране и 
запазване на цвета. Намалява термичните 
загуби и удължава трайността.

СВЕ-ФЛЕКС ГРИЛ СЕЗОН
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Маринати
подходящи за различни видове месо!
Предлагаме многообразие от вкусови и 
цветови вариации. Бързо и лесно 
овкусявате желаните продукти и 
гарантирате прекрасен вкус и 
атрактивен външен вид за Вашите 
клиенти!

Марината Билки с масло
Марината Паприка с масло
Марината Чили Брилянт
Марината Див чесън
Марината Печен Лук

СВЕ-ФЛЕКС ГРИЛ СЕЗОН

Сосове
приготвени с най-добрите и свежи 
съставки!
С тях придавате завършен вид и 
допълвате палитрата си по уникален 
начин! Сосове без конкуренция 
за ГРИЛ БЕЗ ГРАНИЦИ!

Можете да предложите изцяло 
завършено ястие! 
Дайте свобода на фантазията си!

 Барбекю Голд
Б арбекю Класик
Ч еснов сос 
П ири Пири Сос

Експериментирайте с нас!

www.swe-flex.com



Можем да Ви предложим 
голямо разнообразие от овчи, 
свински и говежди черва с отлично 
качество и постоянен калибър.

Естествени 
обвивки 

Ядливи колагенови 
обвивки  
Бързо и ефикасно производство, 
готови за пълнене,   постоянен калибър, 
изключително крехки при отхапване,   
много добър външен вид на крайния 
продукт.

Ново в  портфолиото ни:
ОВЧИ ЧЕРВА НА ШПУЛИ -  
една отлична комбинация от отхапката 
на естествена и бързината на 
колагенова обвивка и безспорните 
предимства:
-   Намалено от два до три пъти 
производствено време.
-   Изключително добра обработка на 
обвивките 
-   Дълъг срок на годност (до 3 години).
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