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2019
Грил вкусове

Изключително разнообразие от подправъчни смеси

БАЛКАНСКИ ПОДПРАВЪЧЕН МИКС
лук, магданоз, риган, куркума, 
чубрица, целина и др.

БИЛКИ С МАСЛО ПОДПРАВЪЧЕН МИКС
магданоз, чесън и много масло 
за прекрасен вкус

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ГРИЛ
лук, червен пипер, черен пипер,  
чесън, лека пушечна нотка и др.

АМЕРИКАНСКО БАРБЕКЮ
червен пипер, лук, чили, кимион, чесън, магданоз,
домати на прах, опушен кориандър и др.

БРАТВУРСТ БАЛКАН
праз, кимион, черен пипер и др.

УНИСПАЙС КЕБАПЧЕ
традиционна технология и вкус

БУРГЕР М
черен пипер, копър, карамфил и др.



Грил технологии
помощни средства за безупречни крайни продукти

2019

ПРОФРЕШ EU

ФРЕШ БИНД

ФРЕШ ЛОНГ ЛАЙФ

БИНДУС БЕЗ ФОСФАТИ

УНИСПАЙС БАЗА ММ

ВИТАЦЕЛ WF300

VEPRO I-RED

VEPRO 95 HV

стандарт Стара планина за млени меса

отлична спойка и водосвързване

дълготрайна свежест и трайност

технология свободна от фосфати

база за млени меса

натурални фибри

високофункционален протеин

естествен оцветител



Пилешки грил
за по-крехък, по-вкусен и по-предпочитан грил

ЦАРТЕРЛИНГ ПАУЪР
безупречна технология за по-крехък, 
по-вкусен, по-предпочитан грил

БИНДУС
надеждно производство посредством
технология свободна от фосфати

ГРИЛ НАТУР
чили, червен пипер, магданоз

ГРИЛ МИКС ЕКО
кориандър, червен пипер, бял пипер, куркума, 
кимион, джинджифил, чили, женско биле и др.

САТЕ МЕЛАНЖ
червен пипер, кориандър, куркума, кимион, 
джинджифил, лимонова трева, индийско 
орехче, мащерка и др.

2019



Грил маринати
за всеки вкус и всеки вид месо

АРИЗОНА
черен пипер, лук, червен пипер, чесън, 
приятна пушечна нотка и др.

БИЛКИ С МАСЛО
много масло, магданоз, чесън, 
лук, куркума и др.

ПЕЧЕН ЛУК
лук, черен пипер, синап, куркума, 
карамелизирана захар и др.

ПАПРИКА С МАСЛО
масло, червен пипер, чили, индийско орехче, 
лук, черен пипер, магданоз и др.

ДИВ ЧЕСЪН
див чесън, чесън, праз, див лук,
куркума, чили и др.

ЧИЛИ БРИЛЯНТ
чесън, черен пипер, лук, кориандър, червен пипер, 
чили, куркума, нежна пушечна нотка и др.
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Грил обвивки
за всеки вкус и всеки вид месо

ЯДЛИВИ КОЛАГЕНОВИ ОБВИВКИ 
Бързо и ефикасно производство, готови за пълнене,
постоянен калибър, изключително крехки при отхапване,
много добър външен вид на крайния продукт.

ЕСТЕСТВЕНИ ОБВИВКИ
Голямо разнообразие от овчи, свински и говежди 
черва с отлично качество и постоянен калибър.

ОВЧИ ЧЕРВА НА ШПУЛИ

2019

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)


