KOŘENÍ A KOŘENÍCÍ PŘÍPRAVKY
PRODUKTOVÝ KATALOG

Vážení zákazníci,
v ruce držíte nové vydání produktového katalogu GurmEko. Tradičně na stránkách katalogu
naleznete přehled všech základních produktů z naší nabídky, určených jak pro provozovatele
gastronomických zařízení, tak zákazníky z oblasti průmyslových potravinářských podniků.
Najdete tu kompletní informace o produktech, základních typech balení a nově i přehled
gramáží a produktových čísel pro snadnější objednávání.
Katalog je logicky členěn do 10 produktových kategorií. Nově je v katalogu kategorie BIO koření.
Věříme, že katalog vám usnadní výběr z naší nabídky, která je v oblasti gastronomie nejširší
na trhu. Změnili jsme podobu katalogu, co ale nikdy nezměníme, je přístup k nasazené laťce
kvality našich výrobků. Stále budeme zajišťovat dodávky zboží nejvyšší kvality na trh
v České a Slovenské republice i v Maďarsku.
Za tým pracovníků společnosti GurmEko
Jan Jelínek, výkonný ředitel
ditel

Jak jde čas – aneb putování historií
s důležitými milníky společnosti GurmEko

Založení společnosti
s ručením omezeným
a vstup na český trh.

Na gastronomický
trh uvedena
stá originální
kořenící směs.

1997

1991
Orientace na trh
s kořením.
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GurmEko vstupuje
na zahraniční trhy –
Slovenská republika.

2006

Na gastronomický
trh uvedeny produkty
molekulární kuchyně.
Uvedení produktů
ČISTÁ LINIE na trh.

2013

2015

2001

2008

2014

Na gastronomický
trh uvedeny
konvenience.

GurmEko vstupuje
na zahraniční
trhy – Maďarsko.

GurmEko se stává
plnoprávným
členem ESA.

Na gastronomický
trh uvedena nová
řada BIO koření.

Expanze
do Radonic.
2017

2016
Získání
certifikace IFS.

2021

2019
Gurmeko oslavuje
jubileum.

Kdo jsme

Jdeme s dobou

Jsme ryze českou rodinnou ﬁrmou, která byla založena
v roce 1991. Postupně jsme rozšířili naše působení z České
republiky na slovenský a maďarský trh. Od svého prvopočátku
se zaměřujeme na dodávky koření, kořenících směsí, přípravků
a dalších produktů přímo k vám jak prostřednictvím našich
partnerských velkoobchodů, tak formou přímého prodeje.

Sledujeme pozorně vývoj na trhu gastronomie a potravinářského
průmyslu. V souladu s novými trendy neustále inovujeme
a rozšiřujeme naši nabídku o další produkty. Naším cílem je
vyhovět všem požadavkům zákazníků a stát se jasnou první
volbou při výběru správného dodavatele koření.
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Kvalita
Nabízíme široký sortiment vysoce kvalitního jednodruhového koření,
kořenících směsí, přípravků a dalších produktů. Spolupracujeme pouze
s prověřenými dodavateli, jejichž dodávky procházejí kontinuální kontrolou
kvality. Neustále inovujeme a následně kontrolujeme i vlastní procesy výroby
a dohlížíme na stabilně vysokou kvalitu našich produktů.

Široký sortiment
Nabízíme nejširší portfolio koření, kořenících směsí a potravinářských přípravků
určených pro gastronomii a potravinářský průmysl. V naší nabídce naleznete více
než 300 produktů rozdělených do deseti kategorií. Naprostou většinu produktů
nabízíme v několika možnostech balení od praktických mini dóz, přes dózy pro větší
odebíraný objem až po výhodné fóliové balení. Pro velké odběry, především ze strany
výrobců potravin, jsme schopni realizovat nestandardní velkoobjemová balení.

Péče o zákazníka
Na trhu v České republice disponujeme nejširší sítí obchodních zástupců, kteří jsou
připraveni konzultovat vaše požadavky a připravit individuální nabídku. Společně
s pracovníky našeho zákaznického centra jsou schopni nabídnout optimální skladbu
produktů šitých na míru vašim potřebám. Dokonale vysvětlí rozdíly mezi nabízenými
produkty. V případě zájmu se stanou vašimi poradci ve světě koření.

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG
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V naší nabídce naleznete:
5–7
8–14
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BIO KOŘENÍ A ZELENINA
JEDNODRUHOVÉ KOŘENÍ, ZELENINA A OLEJNATÁ SEMENA

15–18

KOŘENÍCÍ SMĚSI A PŘÍPRAVKY – ČISTÁ LINIE

19–27

KOŘENÍCÍ SMĚSI A PŘÍPRAVKY

28–30

KONVENIENCE

31

HOUBY

32

SOLI

33

POTRAVINOVÉ PŘÍPRAVKY

34

MOLEKULÁRNÍ KUCHYNĚ

BIO koření a zelenina
Stále více lidí zařazuje do svého jídelníčku podle možnosti chemicky
neošetřené přírodní potraviny. Poptávka roste a BIO se stalo životním
stylem. Pokud jste nenašli co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.
GurmEko BIO vám dodáme v praktických mini dózách s nezaměnitelnou
BIO etiketou. Nadále zůstáváme u neprůhledných obalů, abychom
maximálně zachovali barvu, chuť a celkový vzhled koření.

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG
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BAZALKA DRCENÁ (80 g)

ČESNEK GRANULÁT (380 g)

ČESNEK MLETÝ (280 g)

16B190100000
Bylinka s aromatickou chutí a vůní je
určena především pro přípravu italských
pokrmů od těstovin přes pizzu až
po polévky a saláty. Často se
používá v kombinaci s rajčaty
a mozzarellou.

16B193200000
Hrubý česnekový granulát lze použít
jako plnohodnotnou náhradu čerstvého
česneku. V kuchyni šetří práci (i peníze)
s loupáním a roztíráním stroužků.
Nejprve ale musí dostat zpět
vodu, kterou ztratil sušením.

16B190400000
Stejně jako mletá BIO cibule je
i sušený mletý česnek v gastronomii velmi
oblíbený. Chuť a vůně je velmi podobná
čerstvému česneku, ale na rozdíl
od čerstvého lze sušený
česnek dlouho skladovat.

CIBULE MLETÁ (270 g)

FENYKL MLETÝ (180 g)

CHILLI MLETÉ (250 g)

16B190300000
Sušená mletá cibule je užitečným
pomocníkem v každé kuchyni.
Dá se použít při tepelné úpravě masa
a zeleniny nebo přípravě vývarů
a polévek. Poté co získá zpět
vodu, kterou ztratila sušením,
je její chuť velmi podobná čerstvé.

16B190500000

16B190700000
Vybrali jsme pro vás opravdu
pálivou variantu z těch druhů
chilli papriček, které mají pálivost
okolo 180 tisíc jednotek Scovilleho
stupnice. Kam si ho troufnete
v BIO menu použít, je jen na vás.

KARDAMOM MLETÝ (170 g)

KMÍN CELÝ (280 g)

16B190900000
Vhodný pro přípravu svátečního nebo
vánočního pečiva. Své hosty si získáte
vynikající chutí čajů, kávy, nealko
i alko nápojů s kardamomem.
Populární je i smetanová
zmrzlina ochucená tímto kořením.

16B191000000
Při vaření brambor, přípravě chlebových
těst nebo ochucení hustých zeleninových
polévek se bez tohoto koření neobejdete.
Platí to i při pečení vepřového masa
nebo klasickém nakládání zelí.

KORIANDR MLETÝ (200 g)

KURKUMA MLETÁ (290 g)

LEVANDULE KVĚT (60 g)

16B191400000
Po příjemně nasládlých semenech
koriandru sáhněte při grilování
a pečení ryb nebo při přípravě
vlastního pečiva. Spolu
s kmínem dobře ochutí houby,
luštěniny, těstoviny nebo saláty.

16B191600000
Přestože je kurkumě přisuzováno
mnoho příznivých zdravotních účinků,
je oblíbená hlavně pro svoji žlutou
barvu – přírodní barvivo. Lze ji
použít pro nápravu nevýrazné
barvy vaječných žloutků,
těstovin apod.

16B191700000
Modroﬁalové kvítky levandule dekorují
nejrůznější pokrmy. Přidat se mohou
při pečení ryb, jehněčího masa nebo použít
při výrobě originálních nápojů. Velmi
snadná je příprava
levandulového cukru.

MAJORÁNKA DRHANÁ (60 g)

MUŠKÁTOVÝ OŘECH ML. (260 g)

OREGÁNO DRCENÉ (60 g)

16B191900000
Typické koření pro přípravu bramboráku,
hutných podzimních a zimních polévek,
játrových knedlíčků, guláše, mletého
masa nebo luštěnin. Bez
majoránky se neobejde
žádná zabijačka.

16B192000000
Podporuje chuť k jídlu, ale musí se
dávkovat opatrně – je aromatický.
Skvěle ochutí husté smetanové
polévky nebo pečenou zvěřinu.
Hodí se i do sladkých pokrmů,
sušenek a pečiva.

16B193300000
Oregáno je kořením italských těstovin,
pizz, rajčatových omáček a polévek.
Díky lehce nahořklé chuti vyžaduje
opatrné dávkování. V mexické
kuchyni se používá třeba
k ochucení fazolí nebo kukuřice.

Fenykl má nasládlou, lehce štiplavou
chuť a nezaměnitelnou vůni. Využijete
ho při zadělávání chlebových těst,
pečení mas, přípravě rybích
polévek, salátů a omáček,
ale třeba i jablečných koláčů
nebo meruňkového páje.

KMÍN ŘÍMSKÝ MLETÝ (220 g)
(cumin)
16B191200000
Má lehce nahořklou chuť a silné
aroma, které připomene vůni
kari směsí. Přidává se zejména
do pokrmů z mletého masa
nebo zeleniny a do bílých
krémových omáček.

PAPRIKA MLETÁ SLADKÁ (280 g)

PEPŘ ČERNÝ CELÝ (290 g)

16B192100000

16B192400000

16B192500000

Možností použití papriky v teplé
kuchyni je bezpočet. Skvěle se hodí
ale i do studené kuchyně. Třeba
společně s kurkumou můžete
vykouzlit oku i chuti lahodící
barevné tvarohové pomazánky
pro malé strávníky.

Naprostá univerzálnost tohoto snad
nejrozšířenějšího koření je dána
jeho výraznou pálivou chutí
a nezaměnitelným aroma.
Pokud budete mít po ruce
pepř, vždycky dochutíte
málo výrazný pokrm.

Mletý pepř se jako předpřipravený
produkt používá především k rychlému
dochucení velkého objemu
různých druhů mas, teplých
i studených omáček a polévek.
Standardně je součástí uzenin,
paštik a pomazánek.

PEPŘ RŮŽOVÝ (150 g)
(Schinus terebinthifolius)

PETRŽEL NAŤ DRCENÁ (40 g)

ROZMARÝN ŘEZANÝ (150 g)

16B192700000

16B192900000

Plody stromů z rodu Schinus nejsou
příbuznými pepře. Oblibu si získaly spíše
barvou než nasládlou chutí. Směs
růžového a černého celého pepře
je používána jako dekorace
do stolních mlýnků.

Rozhodně se nejedná jen o ozdobu
na talíře. Je to zdravá a prospěšná
zelenina, kterou BIO kvalita násobí.
Vývary, polévky, omáčky, nádivky,
pomazánky, dušená masa, saláty
a k tomu vaše fantazie vytvoří
desítky vynikajících pokrmů.

Rozmarýn využijete při přípravě kuřete,
nebo ho volte pro zeleninové a rajčatové
pokrmy, pizzu nebo zapékané brambory.
S bylinkou šetřete, aroma
je velmi silné.

SKOŘICE MLETÁ (230 g)

TYMIÁN DRCENÝ (130 g)

ZÁZVOR MLETÝ (210 g)

16B193000000

16B193400000

16B193100000

Toto voňavé a silně aromatické koření
využijete zejména při přípravě teplých
nápojů, koláčů a moučníků. Společně
s čokoládou, kávou nebo jablky
vytváří nezaměnitelně
atraktivní chutě.

Výrazná chuť a aroma tymiánu se hodí
k přípravě jakékoli zvěřiny, k dochucení
polévek, rajčatových omáček,
těstovin a pizz společně
s oregánem a bazalkou.

Skvěle pomůže při dochucování
ovocných salátů, kompotů a rýže,
ale i různých masitých pokrmů. Velmi
oblíbený je například zázvorový
čaj s citronem, a to díky své
chuti i zdravotním účinkům.

16B192600000

PEPŘ ČERNÝ MLETÝ (250 g)

PROVENSÁLSKÉ KOŘENÍ (100 g)
26B290100000

Jsme moc rádi, že vám můžeme
nabídnout také první BIO směs bylinek,
a to hned z vyhlášené francouzské
gastronomie. Dodává rybám,
salátům, pomazánkám
i drůbežímu masu
nezaměnitelnou vůni a chuť.

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG
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JEDNODRUHOVÉ KOŘENÍ, ZELENINA
A OLEJNATÁ SEMENA
Vhodně zvolené koření a sušená zelenina dodá připravovaným pokrmům výraznou chuť
a nevšední vůni. Běžné jídlo se tak se správně zvoleným kořením stane kulinářským zážitkem.
Vyberte si z více než 80 druhů jednodruhového koření a zeleniny z naší nabídky.
Buďte si jisti vysokou kvalitou a stálou a opakovatelnou chutí všech našich produktů,
které máme vždy skladem. Svět čisté chuti přírody je Vám otevřený, stačí vejít.
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ANÝZ CELÝ

230 g mini dóza 160100100000
120100100000
560 g dóza
150100100000
500 g fólie

ANÝZ MLETÝ

200 g mini dóza 160100200000
540 g dóza
120100200000

BADYÁN CELÝ

120 g mini dóza 160100300000
230 g dóza
120100300000
250 g fólie
150100300000

BADYÁN MLETÝ

200 g mini dóza 160100500000
490 g dóza
120100500000
250 g fólie
150100500000

BAZALKA DRCENÁ

80 g mini dóza 160100600000
120100600000
200 g dóza
150100600000
250 g fólie

BOBKOVÝ LIST CELÝ

30 g mini dóza 160100700000
70 g dóza
120100700000
250 g fólie
150100700000

BOBKOVÝ LIST MLETÝ

180 g mini dóza 160100800000
490 g dóza
120100800000

CELER NAŤ DRCENÁ

100 g mini dóza 160101300000
180 g dóza
120101300000
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CIBULE GRANULÁT
G1 (0,6 mm)

280 g mini dóza 160101400000

CIBULE MLETÁ

500 g fólie

CIBULE PLÁTKY

100 g mini dóza 160101600000
200 g dóza
120101600001
250 g fólie
150101600000

CIBULE RESTOVANÁ

150 g mini dóza 160101700000
350 g dóza
120101700000
500 g fólie
150101700000

1

ČERNUCHA CELÁ

ČESNEK MEDVĚDÍ DRCENÝ

ČESNEK PLÁTKY

500 g fólie

150102000000

40 g mini dóza 160102350000

180 g mini dóza 160102300000
120102300000
420 g dóza
150102300000
500 g fólie

150101500000

1,6 %

ČESNEK GRANULÁT

ČESNEK MLETÝ

ČESNEKOVÁ PASTA PS10

320 g
800 g
500 g
1300 g

mini dóza
dóza
fólie
fólie

160102100000
120102100000
150102100000
150102100001

240 g mini dóza 160102200000
600 g dóza
120102200000
500 g fólie
150102200000

1000 g PE Box
5000 g PE Box

610601100000
610601100005

11 %

ČESNEKOVÁ PASTA PS30

1000 g PE Box
5000 g PE Box

610601000000
610601000005

ESTRAGON LIST ŘEZANÝ

50 g mini dóza 160102400000
110 g dóza
120102400000

31,5 %

FENYKL CELÝ

150 g mini dóza 160102500000
120102500000
440 g dóza

FENYKL MLETÝ

200 g mini dóza 160102600000
530 g dóza
120102600000

HOŘČICE BÍLÁ CELÁ

380 g mini dóza 160102700000
900 g dóza
120102700000
500 g fólie
150102700000

HOŘČICE BÍLÁ MLETÁ

250 g mini dóza 160102800000
500 g dóza
150102800000
500 g fólie
150102800000
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JEDNODRUHOVÉ KOŘENÍ, ZELENINA A OLEJNATÁ SEMENA
HRÁŠEK ZELENÝ MLETÝ

320 g mini dóza 160103200000
150103200000
320 g fólie

HOŘČICE TMAVÁ CELÁ

380 g mini dóza 160102900000
820 g dóza
120102900000
500 g fólie
150102900000
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HŘEBÍČEK CELÝ

190 g mini dóza 160103000000
470 g dóza
120103000000

HŘEBÍČEK MLETÝ

250 g mini dóza 160103100000
600 g dóza
120103100000
100 g fólie
150103100001

CHILLI KROUŽKY

50 g mini dóza 160103355000
120103355000
100 g dóza

CHILLI MLETÉ EXTRA
40 - 50 tisíc SHU

250 g mini dóza 160103310000

CHILLI MLETÉ

250 g mini dóza 160103300000
590 g dóza
120103300000
500 g fólie
120103300000

CHILLI MLETÉ HABAŇEROS 200 g mini dóza 160103320000
140-180 tisíc SHU

CHILLI PAPRIČKY
CELÉ 1-3 cm

100 g mini dóza 160103400001
120103400000
250 g dóza
150103400001
250 g fólie

CHILLI PAPRIČKY DRCENÉ

220 g mini dóza 160103550000
450 g dóza
120103550000
500 g fólie
150103550000

CHILLI VLASY

50 g mini dóza 160103350000
100 g dóza
120103350000

CHIPOTLE PAPRIČKY
MLETÉ

330 g mini dóza 160103600000
100 g fólie
150103600000

JALOVEC CELÝ

180 g mini dóza 160103700000
400 g dóza
120103700000

JALOVEC MLETÝ

160 g mini dóza 160103800001
400 g dóza
120103800001

KARDAMOM MLETÝ

250 g mini dóza 160104000000
500 g dóza
120104000000

KARDAMOM SEMENA

320 g mini dóza 160104100000
800 g dóza
120104100000

KARDAMON CELÝ ZELENÝ

170 g mini dóza 160103900001
450 g dóza
120103900001

KAROB PRÁŠEK

280 g mini dóza 160180400000
280 g fólie
150180400000

160104500000
120104500000
150104500000
150104500001

KMÍN DRCENÝ

220 g mini dóza 160104700000
550 g dóza
120104700000
500 g fólie
150104700000

KMÍN MLETÝ

180 g mini dóza 160104800000
120104800000
450 g dóza
150104800000
500 g fólie

KMÍN ŘÍMSKÝ
CELÝ (cumin)

220 g mini dóza 160104900000
550 g dóza
120104900000
500 g fólie
150104900000

KMÍN ŘÍMSKÝ
MLETÝ (cumin)

210 g mini dóza 160105000000
560 g dóza
120105000000
500 g fólie
150105000000

KOPR SEMÍNKO CELÉ

180 g mini dóza 160105320000
440 g dóza
120105320000
500 g fólie
150105320000

KMÍN CELÝ

10

250 g
600 g
500 g
1000 g

mini dóza
dóza
fólie
fólie

KOPR ŠPIČKY

40 g mini dóza 160105300000
120105300000
110 g dóza

KORIANDR CELÝ

170 g mini dóza 160105400000
120105400000
380 g dóza
150105400000
500 g fólie

KORIANDR LIST CILANTRO

50 g mini dóza 160105450000
120105450000
110 g dóza

KORIANDR MLETÝ

170 g mini dóza 160105500000
120105500000
490 g dóza
150105500000
500 g fólie

KURKUMA MLETÁ

250 g mini dóza 160105800000
120105800000
600 g dóza
150105800000
500 g fólie

LEVANDULE KVĚT

60 g mini dóza 160105900000
120105900000
140 g dóza

LIBEČEK DRCENÝ

60 g mini dóza 160106000000
120106000000
140 g dóza
150106000000
200 g fólie

LNĚNÉ SEMÍNKO HNĚDÉ

350 g mini dóza 160106100000
120106100000
800 g dóza

LNĚNÉ SEMÍNKO ZLATÉ

350 g mini dóza 160106105000
150106105000
350 g fólie

MAJORÁNKA DRHANÁ

50 g
130 g
150 g
500 g

MAJORÁNKA
DURYŇSKÁ DRHANÁ

40 g mini dóza 160106250000
120106250000
100 g dóza

MUŠKÁTOVÝ KVĚT MLETÝ

250 g mini dóza 160106500000
120106500000
600 g dóza
150106500001
100 g fólie

MUŠKÁTOVÝ OŘECH CELÝ

280 g
600 g
250 g
3 ks

mini dóza
dóza
fólie
fólie

160106600000
120106600000
150106600000
110106600001

mini dóza
dóza
fólie
fólie

160106200000
120106200000
150106200000
150106205001

MUŠKÁTOVÝ OŘECH MLETÝ 300 g mini dóza 160106700000
700 g dóza
100 g fólie

120106700000
150106700000

NOVÉ KOŘENÍ CELÉ

200 g mini dóza 160106800000
120106800000
450 g dóza
150106800000
500 g fólie

NOVÉ KOŘENÍ MLETÉ

220 g mini dóza 160106900000
120106900000
490 g dóza
150106900000
500 g fólie

OREGÁNO DRCENÉ

100 g mini dóza 160107000000
120107000000
220 g dóza
150107000000
150 g fólie

PPAPRIKA MLETÁ
DELIKATES (maďarský
typ, 170–110 ASTA)

250 g mini dóza 160107455000
120107455000
550 g dóza
150107455000
500 g fólie

PAPRIKA MLETÁ
LAHŮDKOVÁ EXTRA
(maďarský typ,
130–90 ASTA)

240 g
600 g
500 g
5000 g

mini dóza
dóza
fólie
box

160107260000
120107260000
150107260000
130107260000

PAPRIKA MLETÁ SLADKÁ
(španělský typ,
80–60 ASTA)

240 g
600 g
500 g
5000 g

mini dóza
dóza
fólie
box

160107400000
120107400000
150107400000
130107400000

PAPRIKA PÁLIVÁ

240 g mini dóza 160107350000
120107350000
550 g dóza
150107350000
500 g fólie

PAPRIKA ZAUZENÁ

240 g mini dóza 160107105000
120107105000
600 g dóza
150107105000
500 g fólie

PAPRIKOVÁ DRŤ ČERVENÁ

200 g mini dóza 160107500000
120107500000
590 g dóza

PAPRIKOVÁ DRŤ ZELENÁ

200 g mini dóza 160107600000
120107600000
470 g dóza

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG
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JEDNODRUHOVÉ KOŘENÍ, ZELENINA A OLEJNATÁ SEMENA
PAŽITKA ŘEZANÁ

60 g mini dóza 160108100000
120108100000
200 g dóza
150108100001
150 g fólie

PEPŘ BÍLÝ CELÝ

PEPŘ BÍLÝ MLETÝ

260 g mini dóza 160108500000
650 g dóza
120108500000
500 g fólie
150108500000

PEPŘ BOURBONSKÝ
(Piper borbonense)

PEPŘ CAYENSKÝ MLETÝ

200 g mini dóza 160108600000
600 g dóza
120108600000
500 g fólie
150108600000

PEPŘ ČERNÝ CELÝ

280 g mini dóza 160108700000
650 g dóza
120108700000
500 g fólie
150108700000

PEPŘ ČERNÝ DRCENÝ

250 g mini dóza 160108800000
650 g dóza
120108800000

PEPŘ ČERNÝ MLETÝ

220 g
600 g
500 g
800 g

PEPŘ ČERNÝ MLETÝ
(min. 500 g/l)

300 g mini dóza 160108950000
120108950000
700 g dóza
150108950000
500 g fólie

PEPŘ DLOUHÝ
(Fructus piperis longi)

40 g mini dóza 160108550000
100 g fólie
150108550000

PEPŘ RŮŽOVÝ
(Schinus
terebinthifoilius)

150 g mini dóza 160109000000
300 g dóza
120109000000
500 g fólie
150109000000

PEPŘ SEČUÁNSKÝ CELÝ

110 g mini dóza 160109100000
350 g dóza
120109100000

PEPŘ TASMÁNSKÝ
HORSKÝ
(Tasmania lanceolata)

100 g fólie

PEPŘ ZELENÝ CELÝ

110 g mini dóza 160109200000
300 g dóza
120109200000
500 g fólie
150109200000

PEPŘ ZELENÝ DRCENÝ

230 g mini dóza 160109300000
590 g dóza
120109300000

PEPŘ ZELENÝ V NÁLEVU

200 g PE dóza
890 g plech

150108651000

340 g mini dóza 160108300000
800 g dóza
120108300000
500 g fólie
150108300000

150 g mini dóza 160108652000
100 g fólie
150108652000

mini dóza
dóza
fólie
fólie

160108900000
120108900000
150108900000
150108910001

110109400000
110109450000

19 %

PETRŽEL NAŤ DRCENÁ

90 g mini dóza 160109700000
120109700000
200 g dóza
150109700000
250 g fólie

PÍSKAVICE ŘECKÉ
SENO MLETÉ

330 g mini dóza 160109900000
800 g dóza
120109900000

PÍSKAVICE ŘECKÉ
SENO CELÉ

250 g fólie

RAJČATOVÝ PRÁŠEK

300 g mini dóza 160110200001
750 g dóza
120110200001

ROZMARÝN ŘEZANÝ

150 g mini dóza 160110300000
120110300000
400 g dóza
150110300000
250 g fólie

ŘEPA ČERVENÁ PUDR

350 g mini dóza 160110355000
250 g fólie
150110355000

SATUREJKA DRCENÁ

130 g mini dóza 160110400000
300 g dóza
120110400000

SEZAMOVÉ SEMÍNKO BÍLÉ

300 g mini dóza 160110600000
700 g dóza
120110600002
500 g fólie
150110600000

150109800000
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300 g mini dóza 160110650000
120110650000
770 g dóza
150110650000
500 g fólie

SKOŘICE CELÁ TYČINKY
8-10 cm (Cinnamomum
zeylanicum)

100 g mini dóza 160110705000

SKOŘICE CELÁ
TYČINKY 8 cm

190 g mini dóza 160110700000
120110700000
350 g dóza
500 g fólie
150110700000

SKOŘICE MLETÁ

280 g mini dóza 160110900000
600 g dóza
120110900000
500 g fólie
150110900000

SKOŘICE MLETÁ
(Cinnamomum
zeylanicum)

200 g mini dóza 160110910000
150110910000
500 g fólie

SLUNEČNICE LOUPANÁ

310 g mini dóza 160508100000
310 g fólie
150508100000

SUMAH

280 g mini dóza 160111000000
500 g fólie
150111000000

ŠAFRÁN CELÝ
(Supperior)

0,2 g ZIP sáček 110110110001
1 g ZIP sáček 110110110002
5 g ZIP sáček 110110110003

ŠALVĚJ DRCENÁ

70 g mini dóza 160111300000
120111300000
170 g dóza

ŠÍPEK PLOD DRCENÝ

250 g mini dóza 160370055000
750 g dóza
120370055000
250 g fólie
150370055000

ŠPENÁT PUDR

250 g mini dóza 160111310000
250 g fólie
150111310000

TYKEV DUŽINA PUDR

200 g mini dóza 160180700000
200 g fólie
150180700000

TYKEV SEMÍNKO
BEZSLUPKÉ PEKAŘSKÉ

350 g mini dóza 160180500000
150180500000
350 g fólie

TYKEV SEMÍNKO
BEZSLUPKÉ TŘÍDĚNÉ

350 g mini dóza 160180300000
350 g fólie
150180300000

TYKEV SEMÍNKO MLETÉ

340 g mini dóza 160180600000
340 g fólie
150180600000

TYMIÁN DRCENÝ

100 g mini dóza 160111400000
340 g dóza
120111400000
250 g fólie
150111400000

SEZAMOVÉ SEMÍNKO
ČERNÉ
11

8%

VANILKA BOURBON MLETÁ 170 g mini dóza 160111600000
100 g fólie

150111600000

VANILKA TOBOLKA BOURBON MADAGASKAR
(15-20 cm)

250 g fólie*
2 kusy fólie*
5 kusů fólie*

110111500002
110111500004
110111500005

VANILKOVÁ PASTA
VANILKOVÁ PASTA BASIC

180 g mini dóza 160111800000
180 g mini dóza 160111805000

YZOP NAŤ DRCENÁ

130 g mini dóza 160180100000
250 g dóza
120180100000
250 g fólie
150180100000

ZÁZVOR KANDOVANÝ

320 g mini dóza 160111950000
150111950000
100 g fólie

ZÁZVOR MLETÝ

220 g mini dóza 160111900000
560 g dóza
120111900000
500 g fólie
150111900000

*Fólie, případně balení dle požadavků zákazníka.

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG
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KOŘENÍCÍ SMĚSI A PŘÍPRAVKY

ČISTÁ LINIE
ČISTÁ LINIE je rozsáhlá řada kořenících směsí, které jsme vyvinuli pro zdravou
kuchyni. Stali jsme se průkopníky produktů, které neobsahují přidaný glutaman sodný,
žádná umělá barviva, konzervanty, zvýrazňovače chutí a ani žádné jiné přídatné
látky označované jako éčka či aditiva.
Vždy opakovatelná a vyvážená chuť směsí vám v kuchyni
ušetří čas, který můžete věnovat svým zákazníkům.

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG
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KOŘENÍCÍ SMĚSI A PŘÍPRAVKY – ČISTÁ LINIE
A
ADAMOVA
ŽEBRA
MEDOVÁ - ČL
M

260200051000 Výrazné medové aroma a nasládlá chuť. Směs vhodná pro přípravu pečených žebírek,
220200051000 bůčku, masa na gril. Obsahuje: papriku, sůl (max. 20 %), med sušený
250200051000 (14 %), cukr třtinový, česnek, cibuli, zázvor, kurkumu, extrakt koření (česnek).

350 g mini dóza
900 g dóza
500 g fólie

260209205000 Italská středně ostrá směs s chutí po česneku a chilli. Obsahuje: cibuli,
220209205000 česnek, papriku, sůl (max. 16 %), chilli, pepř, oregáno, petržel.
250209205000

230 g mini dóza
550 g dóza
500 g fólie

20 %

AAGLIO PEPERONCINI
IITALSKÉ - ČL
16 %

AAMERICKÁ STEAKOVÁ 260200305000 Ostrá kořeněná směs s typickou pepřovou chutí. Vhodná pro přípravu steaků a grilování,
220200305000 ale i rožnění všech druhů mas. Obsahuje: pepř, sůl (max. 18 %), papriku, česnek,
SSMĚS - ČL
250200305000 cibuli, cukr třtinový, bazalku, nové koření, petržel, kurkumu, extrakt koření (pepř).

300 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

260201005000 Bylinková chuť i vůně směsi vhodné pro přípravu bylinkového másla, nebo jako přísada do
220201005000 polévek, omáček, pomazánek a dalších pokrmů. Obsahuje: sůl (max. 19 %), pažitku, petržel,
250201005000 česnek, cibuli, papriku, oregáno, majoránku, kerblík, cukr třtinový, citronovou kůru a šťávu.

150 g mini dóza
350 g dóza
250 g fólie

260201455000 Papriková vůně, lehce štiplavá papriková chuť. Vhodná zejména pro grilování a rožnění
220201455000 libovolného druhu masa, steaků a klobás. Obsahuje: papriku, sůl (max. 20 %), oregáno,
250201455000 koriandr, rozmarýn, česnek, cibuli, cukr třtinový, chilli, extrakt koření (paprika).

280 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

260201555000 Atraktivní chuť a vůně česneku a medvědího česneku. Vhodné pro grilování všech
220201555000 druhů mas. Obsahuje: česnek (47 %), sůl (max. 20 %), cibuli, kmín, papriku, pepř,
250201555000 zázvor, česnek medvědí (1 %), petržel, citronovou kůru, extrakt koření (česnek).

300 g mini dóza
750 g dóza
500 g fólie

260201605000 Aromatická kořeněná vůně a nasládlá, mírně palčivá chuť koření typického
220201605000 pro rychlou přípravu asijských pokrmů. Obsahuje: papriku, koriandr,
250201605000 cukr třtinový, sůl (max. 10 %), kurkumu, česnek, cibuli, fenykl, skořici,
citronovou kůru, pískavici, zázvor, pepř, badyán, hřebíček.

280 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

GGARAM MASALA - ČL 260202105000 Exotická chuť a vůně. Doporučujeme směs využít pro přípravu marinád na

210 g mini dóza
530 g dóza
500 g fólie

18 %

BBYLINKOVÉ
MÁSLO - ČL
M
19 %

CCOUNTRY MIX - ČL

20 %

ČČESNEKOVÉ
VVARIACE - ČL
20 %

ČČÍNSKÉ KOŘENÍ - ČL

10 %

220202105000 rožnění, grilovaní i pečení jehněčího. Obsahuje: koriandr, pepř, kmín římský,
250202105000 skořici, citronovou kůru, hřebíček, kardamom, muškátový květ.

GGRILOVACÍ KOŘENÍ - ČL 260202205000 Univerzální, jemně mletá směs s kořeněnou vůni a paprikovou chutí. Skvělá
220202205000 pro grilování libovolného druhu masa a zeleniny. Obsahuje: sůl (max.
250202205000 20 %) , papriku, česnek, koriandr, hořčici, kmín, rostlinný olej.

300 g mini dóza
750 g dóza
500 g fólie

20 %

GGRILOVANÁ
ZZELENINA - ČL

260202855000 Univerzální směs česneku, papriky a bylinek, určená pro přípravu grilované zeleniny
250202855000 a jiných zeleninových pokrmů. Obsahuje: sůl (max. 19 %), papriku, česnek, cibuli, cukr
třtinový, šípek, pažitku, petržel, česnek medvědí, chilli, bazalku, oregáno, rozmarýn.

300 g mini dóza
500 g fólie

GGULÁŠOVÉ
KKOŘENÍ – ČL

260202405000 Papriková, lehce pikantní chuť a silně kořeněná vůně. Směs je skvělá pro přípravu
220202405000 gulášů, omáček a polévek, a to s důrazem na nepálivost. Obsahuje: papriku,
250202405000 rajčatový prášek, česnek, cibuli, majoránku, cukr třtinový, pepř, kmín, koriandr.

230 g mini dóza
600 g dóza
500 g fólie

GGURMETKA - ČL

260202530000 Univerzální, jemně mletá ochucovací směs se zeleninovou chutí a vůní, připravená dle
220202530000 tradiční české receptury. Obsahuje: sůl (max. 39 %), cukr třtinový, karotku, česnek,
250202530000 cibuli, pastinák, pór, papriku, brambory, petržel, libeček, kurkumu, bobkový list, pepř.
230202530000

19 %

39 %
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400 g
1000 g
500 g
4000 g

mini dóza
dóza
fólie
box

GGYROS - ČL

260202605000 Původem řecká směs koření určená pro přípravu teplé i studené kuchyně. Obsahuje:
220202605000 papriku, sůl (max. 20 %), česnek, cibuli, koriandr, rajčatový prášek, kurkumu, cukr
250202605000 třtinový, pepř, petržel, oregáno, bazalku, rozmarýn, tymián, muškátový ořech.

320 g mini dóza
780 g dóza
500 g fólie

260202705000 Ostrá chuť typicky tuniské univerzální směsi, určené pro přípravu steaků
220202705000 nebo salátů, ale i dalších teplých pokrmů a příloh. Obsahuje: chilli, česnek,
250202705000 papriku, sůl (max. 9 %), rajčatový prášek, koriandr, kmín římský.

260 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

20 %

HHARISSA - ČL

9%

HHŘIBOVÉ KOŘENÍ - ČL 260202805000 Hřibová chuť a vůně pro dochucení polévek, omáček a dalších houbových
220202805000 jídel. Obsahuje: hřiby (22 %), sůl (max. 20 %), cibuli, koriandr, karotku,
250202805000 kmín, petržel, pepř, pastinák, česnek, citronovou kůru.

280 g mini dóza
650 g dóza
500 g fólie

IITALSKÁ BYLINNÁ
SSMĚS - ČL

260203305000 Nepálivá univerzální směs s chutí a vůní po klasických italských
220203305000 bylinkách. Vhodná pro přípravu pizzy, grilovaných mas, salátů a těstovin.
250203305000 Obsahuje: oregáno, bazalku, majoránku, tymián, rozmarýn, šalvěj.

100 g mini dóza
210 g dóza
250 g fólie

KKARÍ MADRAS - ČL

260203705000 Lehce pikantní varianta směsi typické pro dochucení masových a zeleninových
220203705000 jídel, polévek, rýže a dalších pokrmů. Obsahuje: koriandr, kurkumu, fenykl,
250203705000 pepř, zázvor, kmín, chilli, muškátový květ, papriku, hřebíček.

240 g mini dóza
550 g dóza
500 g fólie

KKMÍNOVÁ
KKRKOVIČKA - ČL

260203955000 Téměř univerzální směs pro úpravu vepřového masa, s výrazně
220203955000 kmínovou a kořeněnou chutí a vůní. Obsahuje: kmín (25 %),
250203955000 sůl (max. 20 %), cibuli, česnek, pepř, papriku, cukr třtinový, oregáno.

280 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

260205505000 Lehce pikantní chuť a kořeněné aroma si bude rozumět s úpravou drůbeže
220205505000 a mletých mas. Obsahuje: sůl (max. 21 %), papriku, cibuli, cukr třtinový,
250205505000 česnek, karotku, petržel, zázvor, kurkumu, skořici, koriandr, kmín, pepř,
citronovou kůru, bazalku, rozmarýn, extrakt koření (paprika).

300 g mini dóza
800 g dóza
500 g fólie

MLETÁ MASA M
ČČEVABČIČI - ČL

260204205000 Příjemně kořeněná směs s nádechem muškátu pro dochucení všech
220204205000 typů mletých mas. Obsahuje: papriku, česnek, cibuli, majoránku,
250204205000 pepř, saturejku, muškátový ořech, petržel, cukr třtinový.

200 g mini dóza
480 g dóza
500 g fólie

P
PAMPA
AARGENTINA - ČL

260206155000 Lehce pikantní chuť směsi s viditelnými kousky cibulky je ideální pro delší
220206155000 marinování i pečení. Obsahuje: cibuli, papriku, sůl (max. 20 %), petržel,
250206155000 česnek, koriandr, karotku, tymián, extrakt koření (paprika).

300 g mini dóza
800 g dóza
500 g fólie

PPEPŘ ČTYŘBAREVNÝ
CCELÝ - ČL

260206505000 Barevná směs bílého, černého, růžového a zeleného pepře pro dochucení a barevnou dekoraci
220206505000 steaků a jiných pečených mas. Je vhodná i jako atraktivní směs do stolních mlýnků na
250206505000 pepř. Obsahuje: pepř bílý, pepř černý, pepř zelený, pepř růžový (Schinus terebinthifoilius).

230 g mini dóza
560 g dóza
500 g fólie

PPEPŘOVÉ KOŘENÍ
HHRUBÉ - ČL

260207025000 Silná pepřová vůně a chuť směsi vhodné pro přípravu steaků nebo jako náplň do stolních
220207025000 mlýnků. Obsahuje: pepř (50 %), česnek, sůl (max. 17 %), papriku, karotku, petržel.
250207025000

320 g mini dóza
800 g dóza
500 g fólie

260204305000 Intenzivní směs pro dochucení perníkového a vánočního pečiva.
220204305000 Obsahuje: fenykl, koriandr, skořici, anýz, pomerančovou kůru, hřebíček,
250204305000 nové koření, muškátový květ, muškátový ořech, badyán.

200 g mini dóza
520 g dóza
500 g fólie

20 %

20 %

KKUŘE - ČL

21 %

20 %

17 %

PPERNÍKOVÉ
KKOŘENÍ - ČL

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG
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KOŘENÍCÍ SMĚSI A PŘÍPRAVKY – ČISTÁ LINIE
P
PROVENSÁLSKÉ
KKOŘENÍ - ČL

260207405000 Typická francouzská univerzální směs bylinek vhodná zejména pro přípravu
220207405000 salátů, dresinků, polévek a omáček. Obsahuje: bazalku, tymián, saturejku,
250207405000 rozmarýn, oregáno, majoránku, anýz, levanduli, koriandr, fenykl.

100 g mini dóza
230 g dóza
250 g fólie

RRYBY - ČL

260204905000 Lehce nasládlá vůně a chuť směsi pro pečení a smažení sladkovodních
220204905000 i mořských ryb. Obsahuje: sůl (max. 20 %), cibuli, česnek, cukr třtinový,
250204905000 koriandr, petržel, kopr, pažitku, papriku, citronovou kůru, kurkumu,
bobkový list, citronovou trávu, oregáno, rozmarýn, zázvor, pepř.

220 g mini dóza
580 g dóza
500 g fólie

260208265000 Lehce pikantní směs s chutí a vůní po pepři a zázvoru pro přípravu
220208265001 steaků ze všech druhů mas. Obsahuje: cibuli, sůl (max. 20 %), česnek,
250208265000 papriku, koriandr, pepř, karotku, chilli, zázvor, petržel.

300 g mini dóza
600 g dóza
500 g fólie

20 %

SSTEAK - ČL

20 %

SSVAŘOVÁNÍ VÍNA - ČL 260208205000 Originální směs pro rychlou přípravu chutného svařeného vína
220208205000 a dalších teplých nápojů. Obsahuje: skořici, pomerančovou kůru,
250208205000 badyán, citronovou kůru, hřebíček, jalovec, anýz, fenykl.

VYLEPŠENÁ
RECEPTURA

TTASMÁNSKÉ BBQ - ČL 260220200000 Prémiová kombinace divokých a horských pepřů, kterou si oblíbíte při přípravě

17 %

250220200000 netradičních steaků, hamburgerů, žebírek a grilované zeleniny. Obsahuje:
černý pepř, sůl, třtinový cukr, chilli, bourbonský pepř, papriku, rajčata,
sumah, tasmánský horský pepř, rostlinný olej, cukr, kouřové aroma.

VVEPŘOVÁ PEČENĚ - ČL 260281705000 Vyvážená, lehce pikantní směs, typická pro českou kuchyni. Je vhodná zejména pro

200 g mini dóza
420 g dóza
250 g fólie

300 g mini dóza
100 g fólie

220281705000 přípravu vepřové pečeně. Obsahuje: česnek, cibuli, kmín, sůl (max. 20 %), koriandr, pepř.
250281705000

330 g mini dóza
800 g dóza
500 g fólie

260209005000 Koprová vůně a česnekovo-koprová chuť je nezbytná pro přípravu originálního
220209005000 řeckého pokrmu, zeleninových salátů a velmi chutných dipů s minimem dodatečné
250209005000 energie. Obsahuje: česnek, cibuli, sůl (max. 19 %), pepř, kopr, kurkumu.

310 g mini dóza
800 g dóza
500 g fólie

20 %

ZZAZIKY - ČL

19 %

18

KOŘENÍCÍ SMĚSI A PŘÍPRAVKY
Kořenící směsi zaručí dobrou a stálou chuť vašich jídel. Vysoká kvalita a široká nabídka
našich originálních směsí vám zajistí rozmanitost pokrmů pro uspokojení toho
nejnáročnějšího zákazníka. V základní nabídce máme více než 80 směsí připravených
dle originálních i všeobecně zavedených receptur. Hledáme inspiraci v moderních
gastronomických trendech a posloucháme přání zákazníků. Náš sortiment neustále
rozšiřujeme o směsi, které inspirují a usnadní vám život.

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG
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KOŘENÍCÍ SMĚSI A PŘÍPRAVKY
ADAMOVA ŽEBRA
MEDOVÁ NEOSTRÁ

260200055000 Výrazné medové aroma a nasládlá chuť. Směs vhodná pro přípravu pečených žebírek,
220200055000 bůčku, masa na gril. Obsahuje: sůl, papriku, česnek, cukr, kurkumu, aroma medu.
250200055000

300 g mini dóza
900 g dóza
500 g fólie

260200050000 Jemná medová vůně a výrazná chuť, která kombinuje pikantní tóny a medovou
220200050000 sladkost. Obsahuje: sůl, papriku, česnek, cukr, chilli, zázvor, kurkumu, aroma medu.
250200050000

300 g mini dóza
900 g dóza
500 g fólie

260200100000 Jemně pikantní směs původem z kavkazské kuchyně. Ideální pro grilování ryb, dochucení
220200100000 mletých mas nebo vegetariánských pokrmů. Obsahuje: papriku, koriandr, kopr, sůl, česnek,
250200100000 bazalku, pískavici, mátu, bobkový list, majoránku, celer, petržel, saturejku, chilli.

250 g mini dóza
520 g dóza
500 g fólie

260200200000 Lehce ostrá, kořeněná vůně. Středně palčivá, kořeněná chuť. Ideální pro přípravu
220200200000 steaků, pečení a grilování pokrmů. Obsahuje: pepř, sůl, papriku, česnek,
250200200000 cibuli, cukr, tymián, rostlinný olej, sušené mléko, rozmarýn, pažitku.

300 g mini dóza
830 g dóza
500 g fólie

260200300000 Ostrá kořeněná směs s typickou pepřovou chutí. Vhodná pro přípravu steaků
220200300000 a grilování, ale i rožnění všech druhů mas. Obsahuje: pepř, sůl, papriku,
250200300000 česnek, cibuli, olej, cukr, bazalku, nové koření, petržel, kurkumu.

320 g mini dóza
830 g dóza
500 g fólie

260200450000 Směs s jemně pikantní a lehce nasládlou chutí. Usnadní přípravu amerických brambor
220200450000 a dalších bramborových příloh bez nutnosti dalšího solení. Obsahuje: sůl, papriku,
250200450000 česnek, pažitku, kmín, koriandr, zázvor, pepř, muškátový ořech, petržel, chilli.

280 g mini dóza
760 g dóza
500 g fólie

260200400000 Ostrá směs pepře, bylinek a rumového aroma, skvělá pro přípravu pečených
220200400000 a grilovaných mas a minutek. Obsahuje: pepř, papriku, koriandr, sůl, cibuli,
250200400000 cukr, česnek, rostlinný olej, tymián, bazalku, nové koření, aroma rumu.

250 g mini dóza
750 g dóza
500 g fólie

260200500000 Mírně ostrá chuť a vůně, vhodná zejména pro pečená, grilovaná a mletá
220200500000 masa, ale i k dochucení omáček, luštěnin a sójových pokrmů v orientálním
250200500000 stylu. Obsahuje: papriku, sůl, římský kmín, česnek, rostlinný olej.

300 g mini dóza
770 g dóza
500 g fólie

260200600000 Typické argentinské koření s nasládlou, pálivou a výrazně zeleninovou
220200600001 chutí. Je ideální pro přípravu grilovaných a dušených pokrmů.
250200600000 Obsahuje: papriku, pepř, cibuli, sůl, oregáno, pastinák.

220 g mini dóza
550 g dóza
500 g fólie

260200705000 Ostrosladká chuť, typická pro přípravu barbecue v americkém stylu. Obsahuje: papriku,
220200705000 rajčatový prášek, sůl, pepř, cukr, cibuli, rostlinný olej, koriandr, kurkumu, česnek.
250200705000

240 g mini dóza
600 g dóza
500 g fólie

260200750000 Kombinace česnekové a slané chuti a intenzivní majoránkové vůně. Směs skvělá pro přípravu
220200750000 bramboráků, hutných polévek, mletých mas apod. Obsahuje: sůl, česnek, majoránku, pepř.
250200750000

350 g mini dóza
950 g dóza
500 g fólie

260200900000 Hrubá, silně aromatická a pálivá směs, vhodná pro přípravu steaků, marinování nebo
220200900000 závěrečné dochucení dušených a pečených mas. Obsahuje: sůl, pepř, cibuli, česnek, kurkumu.
250200900000

360 g mini dóza
950 g dóza
500 g fólie

41 %

ADAMOVA ŽEBRA
MEDOVÁ OSTRÁ
41 %

ADŽIKA GRUZINSKÁ SMĚS

9

13 %

AMAZONSKÉ KOŘENÍ

7

24 %

AMERICKÁ STEAKOVÁ SMĚS

18 %

AMERICKÉ BRAMBORY

31 %

AMERICKÉ RUMOVÉ KOŘENÍ

8%

ARABSKÉ KOŘENÍ

31 %

ASADO

12 %

BARBECUE

13 %

BRAMBORÁK

12

66 %

BRAZILSKÁ KOŘENÍCÍ SŮL

39 %

20

BRUSCHETTA BYLINKOVÁ BEZ
PŘIDANÉHO GLUTAMANU

260209601000 Rajčatová vůně a česneková chuť s jemnými tóny italských bylinek perfektně doladí
220209601000 snídaňové tousty a chuťovky. Obsahuje: rajčatové pyré, česnek, cibuli, sůl, bazalku, oregáno.
250209601000

180 g mini dóza
550 g dóza
500 g fólie

260209701000 Intenzivní sýrová vůně a chuť, ideální pro přípravu snídaní a chuťovek
220209701000 v typicky jihoevropském stylu. Obsahuje: rajčatové pyré, aromatickou směs
250209701000 typu čedar, syrovátku, tavený sýr, česnek, sůl, cibuli, oregáno, bazalku.

270 g mini dóza
650 g dóza
500 g fólie

260209501000 Ostřejší rajčatovo-cibulovo-česneková chuť a příjemná zeleninová vůně. Směs vhodná
220209501000 pro přípravu toustů a zapékání minutkových pokrmů. Obsahuje: cibuli, rajčatové
250209501000 pyré, cibuli restovanou, papriku, česnek, sůl, bazalku, oregáno, pažitku, chilli.

230 g mini dóza
550 g dóza
500 g fólie

260201000000 Bylinková chuť i vůně směsi vhodné pro přípravu oblíbeného bylinkového
220201000000 másla, nebo jako přísada do polévek, omáček, pomazánek a dalších pokrmů.
250201000000 Obsahuje: sůl, oregáno, petržel, majoránku, pažitku, česnek, papriku, cukr.

120 g mini dóza
280 g dóza
250 g fólie

260201200000 Chuťově vyvážená směs bylin a zeleniny s bylinkovou chutí i vůní. Vhodná pro
220201200000 přípravu steaků, ale i jako univerzální koření v každé kuchyni. Obsahuje: česnek,
250201200000 cibuli, bazalku, tymián, sůl, petržel, pažitku, kurkumu, papriku, cukr.

170 g mini dóza
450 g dóza
500 g fólie

250201300000 Skvělá pro dochucení salátů, omáček nebo pomazánek, ale třeba i jako
ingredience pro přípravu Bloody Mary. Obsahuje: sůl, celer, rostlinný olej.

500 g fólie

260201450000 Papriková vůně, slaná, lehce štiplavá papriková chuť. Vhodná zejména
220201450002 pro grilování a rožnění libovolného druhu masa, steaků a klobás.
250201450000 Obsahuje: sůl, papriku, rozmarýn, oregáno, chilli, rostlinný olej.

340 g mini dóza
800 g dóza
500 g fólie

260201600000 Aromatická kořeněná vůně a nasládlá, mírně palčivá chuť koření
220201600000 typického pro rychlou přípravu asijských pokrmů. Obsahuje: papriku,
250201600000 sůl, cukr, koriandr, kurkumu, cibuli, zázvor, pepř, fenykl.

250 g mini dóza
720 g dóza
500 g fólie

8%

BRUSCHETTA SÝROVÁ BEZ
PŘIDANÉHO GLUTAMANU
7

8%

BRUSCHETTA ZELENINOVÁ
BEZ PŘIDANÉHO GLUTAMANU
1

10 %

BYLINKOVÉ MÁSLO

26 %

BYLINNÉ KOŘENÍ

11 %

CELEROVÁ SŮL

9

83 %

COUNTRY MIX NA
STEAK I ROŽEŇ
41 %

ČÍNSKÉ KOŘENÍ

13 %

ČTVERO KVÍTÍ
(DEKORAČNÍ KVĚTY)

260205305000 Pestrá směs barev je určena zejména pro dekoraci a prezentaci
220205305000 pokrmů. Obsahuje: květy chrpy, měsíčku, růže a slunečnice.

25 g mini dóza
60 g dóza

ČUBRICA

260201700000 Aromatická vůně a lehce hořká chuť kořenící směsi vhodné pro
220201700000 grilování mletých mas, rožnění a přípravu téměř všech pokrmů
250201700000 balkánské kuchyně. Obsahuje: pískavici, saturejku, sůl.

280 g mini dóza
620 g dóza
500 g fólie

260201650000 Exkluzivní slanosladká, jemně kořeněná chuť, oblíbená zejména pro rožnění
220201650000 a pečení libovolného masa. Obsahuje: sůl, cibuli, pivní ingredience, cukr,
250201650000 česnek, papriku, kmín, rajčatový prášek, chilli, pepř, tymián.

300 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

260201800000 Vyvážený mix ostrého koření se silným paprikovým základem, vhodný pro přípravu
220201800000 pikantních pokrmů. Obsahuje: sůl, papriku, chilli, kmín, česnek, pepř, rostlinný olej.
250201800000

330 g mini dóza
980 g dóza
500 g fólie

31 %

ČUNÍK NA PIVU

1

30 %

ĎÁBELSKÉ KOŘENÍ

56 %

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG
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KOŘENÍCÍ SMĚSI A PŘÍPRAVKY
DĚTENICKÉ KOŘENÍ –
STŘEDOVĚK

260209450000 Pikantní směs, připravená ve spolupráci se známou Dětenickou krčmou. Vhodná pro
220209450000 grilování kuřecích křidélek a stehýnek nebo rožnění kuřat. Obsahuje: papriku, sůl, česnek,
250209450000 hořčici, koriandr, kmín, majoránku, petržel, chilli, cibuli, pažitku, kopr, pepř, oregáno, cukr.

270 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

260202050000 Intenzivní koprová chuť s jemnou palčivostí hrubého pepře a chilli. Směs je
220202050000 vhodná pro přípravu steaků, pečených mas a jogurtových dipů. Obsahuje:
250202050000 česnek, sůl, pepř, kopr, koriandr, chilli, rostlinný olej, koprové aroma.

300 g mini dóza
720 g dóza
500 g fólie

260203050000 Lehce pikantní směs připravená podle oblíbené receptury někdejší první
220203050000 dámy Argentiny. Vhodná pro grilování, ale i jako přísada masových směsí,
250203050000 nádivek nebo pečených a dušených mas. Obsahuje: sůl, papriku, pepř, cibuli,
hořčici, koriandr, česnek, pastinák, tymián, petržel, rostlinný olej.

330 g mini dóza
900 g dóza
500 g fólie

260207300000 Mírně pikantní hrubozrnná směs, charakteristická vůní římského kmínu,
220207300000 určená zejména pro grilování a rožnění. Obsahuje: papriku, sůl, hořčici,
250207300000 cibuli, koriandr, chilli, římský kmín, rostlinný olej, pepř.

290 g mini dóza
600 g dóza
500 g fólie

GRILOVACÍ KOŘENÍ
BEZ SOLI

260220100000 Univerzální středně hrubá směs s papriko-česnekovou chutí
220220100000 skvělá pro grilování libovolného druhu masa a zeleniny. Obsahuje:
250220100000 česnek, cibuli, papriku, cukr, zázvor, petržel, protispékavou látku.

350 g mini dóza
800 g dóza
500 g fólie

GRILOVACÍ KOŘENÍ NEOSTRÉ

260202220000 Univerzální, jemně mletá směs s kořeněnou vůni a paprikovou chutí,
220202220000 skvělá pro grilování libovolného druhu masa a zeleniny. Obsahuje:
250202220000 sůl, papriku, česnek, koriandr, hořčici, kmín, rostlinný olej.
250202220001

10

23 %

FARMÁŘSKÉ KOŘENÍ

31 %

GRIL EVITA

10

39 %

GRIL SOMBRÉRO

10

10

26 %

43 %

GRILOVACÍ KOŘENÍ OSTRÉ

10

mini dóza
dóza
fólie
fólie

300 g mini dóza
800 g dóza
500 g fólie

43 %

GRILOVANÁ ZELENINA

9

260202200000 Pikantní, jemně mletá směs s kořeněnou vůní a intenzivní pálivou paprikovou chutí.
220202200000 Obsahuje: sůl, papriku, koriandr, česnek, hořčici, kmín, chilli, rostlinný olej.
250202200000

300 g
800 g
500 g
1000 g

260202850000 Univerzální směs česneku a celeru, určená pro rychlou přípravu všech druhů
220202850000 grilované zeleniny a jiných zeleninových pokrmů. Obsahuje: sůl, česnek, celer.
250202850000

430 g mini dóza
1000 g dóza
500 g fólie

50 %

GULÁŠOVÉ KOŘENÍ NEOSTRÉ

260202500000 Papriková, lehce pikantní chuť a silně kořeněná vůně. Směs je skvělá pro
250202500000 přípravu gulášů, omáček a polévek, a to s důrazem na nepálivost. Obsahuje:
papriku, česnek, cibuli, hořčici, majoránku, cukr, kmín, koriandr.

200 g mini dóza
550 g dóza
500 g fólie

260202400000 Pikantní, silně papriková chuť a typická kořeněná vůně, ideální pro
220202400002 přípravu pikantních gulášů, polévek a omáček. Obsahuje: papriku,
250202400000 pepř, česnek, cibuli, hořčici, majoránku, cukr, kmín, koriandr.

200 g mini dóza
550 g dóza
500 g fólie

10

GULÁŠOVÉ KOŘENÍ OSTRÉ

10

GURMETKA BEZ
PŘIDANÉHO GLUTAMANU
9

22

61 %

260202540000 Univerzální, jemně mletá ochucovací směs se zeleninovou chutí a vůní,
220202540000 připravená dle tradiční české receptury. Neobsahuje glutaman sodný. Obsahuje:
250202540000 sůl, česnek, pastinák, cibuli, karotku, celer, petržel, rostlinný olej.
230202540000

450 g
1000 g
500 g
4000 g

mini dóza
dóza
fólie
box

GURMETKA HRUBÁ

9

67 %

GURMETKA JEMNÁ

7

61 %

GURMETKA SPECIÁL

9

22 %

GYROS

10

21 %

GYROS ČERVENÝ

33 %

HRANOLKY

260202550000 Univerzální, hrubě mletá ochucovací směs se zeleninovou chutí
220202550000 a vůní, připravená dle tradiční české receptury. Obsahuje: sůl, česnek,
250202550000 pastinák, cibuli, karotku, celer, petržel, rostlinný olej.
250202550001
230202550000

500 g
1100 g
500 g
1500 g
4000 g

mini dóza
dóza
fólie
fólie
box

260202560000 Univerzální, jemně mletá ochucovací směs se zeleninovou chutí a
220202560000 vůní, připravená dle tradiční české receptury. Obsahuje: sůl, česnek,
250202560000 pastinák, cibuli, karotku, celer, petržel, rostlinný olej.
230202560000

500 g
100 g
500 g
4000 g

mini dóza
dóza
fólie
box

260208600000 Univerzální ochucovací směs se silně zeleninovou chutí a vůní, připravená dle tradiční
220208600000 české receptury. Obsahuje: sůl, cukr, rostlinný olej, cibuli, kurkumu, zázvor, petržel, celer.
250208600000
230208600000

380 g
950 g
500 g
4000 g

mini dóza
dóza
fólie
box

260202600000 Původem řecká směs drceného koření s bohatou vůní a intenzivní příjemnou
220202600000 chutí, určená pro přípravu teplé i studené kuchyně. Obsahuje: papriku, sůl,
250202600000 česnek, cibuli, koriandr, rajčatový prášek, kurkumu, třtinový cukr, pepř,
petržel, oregáno, bazalku, rozmarýn, tymián, muškátový ořech.

270 g mini dóza
750 g dóza
500 g fólie

260202620000 Řecká směs koření a bylinek s kořeněnou vůní a lehce pikantní chutí
220202620000 tradičního gyrosu, skvělá pro přípravu teplé i studené kuchyně. Obsahuje:
250202620000 papriku, sůl, česnek, cibuli, koriandr, rajčatový prášek, kurkumu, třtinový cukr,
pepř, petržel, oregáno, bazalku, rozmarýn, tymián, muškátový ořech.

270 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

260204500000 Aromatická vůně a slaná, kořeněná chuť směsi, která usnadní přípravu hranolků,
220204500000 kroket či opékaných brambor. Ty nejen okoření, ale i dostatečně osolí. Obsahuje:
250204500000 sůl, papriku, koriandr, kurkumu, cukr, muškátový ořech, rostlinný olej.

450 g mini dóza
1250 g dóza
500 g fólie

85 %

HŘIBOVÉ KOŘENÍ

260202800000 Mírně slaná hřibová chuť a vůně pro dochucení polévek, omáček a dalších houbových
220202800000 jídel. Obsahuje: hřiby, sůl, hořčici, koriandr, kmín, pepř, cibuli, petržel, rostlinný olej.
250202800000

320 g mini dóza
650 g dóza
500 g fólie

260203000000 Lehce ostrá chuť typicky argentinské univerzální směsi, určené pro přípravu steaků nebo
220203000000 salátů, ale i dalších teplých pokrmů a příloh. Obsahuje: cukr, sůl, cibuli, pepř, sóju, celer,
250203000000 hořčici, česnek, petržel, papriku, slunečnicový olej, oregáno, rajčatový prášek, kurkumu.

280 g mini dóza
800 g dóza
500 g fólie

260203150000 Slaná, ostře pálivá chuť chipotle papriček a uzené papriky. Je použitelná napříč různými
220203150000 kuchyněmi, ve kterých je vhodné podtrhnout slanou chuť pálivými tóny chilli a svěžestí
250203150000 zeleniny. Obsahuje: sůl, chipotle, zauzenou papriku, česnek, cibuli, rostlinný olej.

430 g mini dóza
970 g dóza
500 g fólie

CHLEBOVÉ KOŘENÍ VÍDEŇSKÉ

250280655000 Výrazně kmínová chuť a intenzivní chlebová vůně směsi, která je určená pro rychlou
přípravu domácího chleba a chlebového pečiva. Obsahuje: kmín, fenykl, koriandr.

500 g fólie

KAJUNSKÉ KOŘENÍ

260203400000 Ostrá kořeněná směs amerického typu, skvělá pro grilování a pečení různých druhů mas.
220203400000 Obsahuje: sůl, česnek, papriku, cibuli, hořčici, římský kmín, pepř, oregáno, tymián, chilli.
250203400000

250 g mini dóza
750 g dóza
500 g fólie

260203500000 Anglická (neostrá) varianta směsi typické pro dochucení masových a zeleninových jídel,
220203500002 polévek, rýže a dalších pokrmů. Obsahuje: kurkumu, hořčici, koriandr, česnek, zázvor.
250203500000

250 g mini dóza
630 g dóza
500 g fólie

10

21 %

CHIMICHURI

6, 7, 9, 10

21 %

CHIPOTLE SŮL

56 %

10

23 %

KARÍ COLOMBO

10

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG
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KOŘENÍCÍ SMĚSI A PŘÍPRAVKY
KARÍ THAJSKÝ TYP

260203800000 Jedna z nejostřejších karí směsí, s menší příměsí kurkumy a výrazně
220203800000 větším podílem chilli a římského kmínu. Obsahuje: papriku, kurkumu,
250203800000 koriandr, pískavici, římský kmín, chilli, pepř, zázvor, cibuli.

250 g mini dóza
630 g dóza
500 g fólie

KARIBSKÉ KOŘENÍ

260203900000 Výrazně ostrá kořeněná chuť a vůně směsi původem z karibské oblasti, která najde
220203900002 uplatnění zejména při libovolné úpravě masa a zeleniny. Obsahuje: sezam, koriandr,
250203900000 pepř, papriku, mák, citrónovou kůru, sůl, cukr, pažitku, česnek, cibuli, rostlinný olej.

270 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

260203950000 Téměř univerzální směs pro úpravu vepřového masa, s výrazně kmínovou a kořeněnou chutí
220203950000 a vůní. Obsahuje: sůl, kmín, hořčici, cibuli, česnek, pepř, cukr, papriku, oregáno, rostlinný olej.
250203950000

300 g mini dóza
750 g dóza
500 g fólie

KOŘENÍ PATERA VŮNÍ

260205300000 Světoznámá, pikantní, silně aromatická směs pěti druhů koření, která se používá
250205300000 k dochucení různých druhů mas. Obsahuje: skořici, badyán, fenykl, pepř, hřebíček.

260 g mini dóza
250 g fólie

KOUŘOVÁ SŮL

260204050000 Typická kouřová vůně a slaná chuť pro nevšední dochucení pokrmů, kterým dodává
220204050000 jedinečnou zauzenou příchuť. Obsahuje: sůl, cukr, papriku, kouřové aroma, rostlinný olej.
250204050000

11

6%

KMÍNOVÁ KRKOVIČKA

10

28 %

520 g mini dóza
1200 g dóza
500 g fólie

81 %

KOVBOJSKÉ KOŘENÍ
S VŮNÍ UDÍRNY

260205400000 Originální směs s aromatickou kouřovou vůní a slaně kořeněnou, lehce palčivou
220205400000 chutí. Je určená k přípravě mas na otevřeném ohni a lávových grilech. Obsahuje:
250205400000 pepř, sůl, citrónovou kůru, cukr, majoránku, papriku, rostlinný olej, kouřové aroma.

320 g mini dóza
820 g dóza
500 g fólie

29 %

KUŘE BONO

260205600000 Papriková chuť a kořeněná vůně s výrazným bazalkovým nádechem, vhodná pro pečení
220205600000 a grilování kuřat a další drůbeže. Obsahuje: sůl, papriku, rostlinný olej, bazalku, pepř.
250205600000

400 g mini dóza
1050 g dóza
500 g fólie

76 %

KUŘE GOLD

260205750000 Kořeněná vůně a česnekovo-papriková chuť s jemným cibulovým nádechem
220205750000 pro pečení a grilování drůbeže, králíka, zvěřiny a dalších mas. Obsahuje:
250205750000 sůl, papriku, cibuli, česnek, cukr, chilli, kmín, petržel, rozmarýn.

360 g mini dóza
900 g dóza
500 g fólie

58 %

KUŘE NERO

260205700000 Intenzivní ostrá kmínová chuť a silně kořeněné aroma si bude rozumět s úpravou drůbeže
220205700000 a mletých mas. Obsahuje: sůl, papriku, kmín, cibuli, česnek, chilli, pepř, kurkumu.
250205700000

360 g mini dóza
1100 g dóza
500 g fólie

73 %

KUŘE PEPÍNO

10

24

260205850000 Intenzivní paprikovo-bylinková chuť i vůně této originální směsi je vhodná zejména
220205850000 pro úpravu grilované a pečené drůbeže. Obsahuje: sůl, papriku, cibuli, česnek,
250205850000 hořčici, zázvor, petržel, rostlinný olej, citrónovou kůru, pepř, koriandr, tymián.

360 g mini dóza
900 g dóza
500 g fólie

46 %

MAĎARSKÁ KLOBÁSA
PAPRIKOVÁ

260285800000 Směs pro přípravu klobás s intenzivní paprikovou chutí a vůní. Obsahuje:
papriku, česnek, pepř, muškátový ořech, kmín, nové koření.

1000 g fólie

MAĎARSKÁ KLOBÁSA
PIKANTNÍ

260285900000 Směs pro přípravu pikantních klobás s intenzivní paprikovou chutí
a vůní. Obsahuje: papriku, chilli, česnek, pepř, kmín.

1000 g fólie

MARINOVACÍ SMĚS
HOŘČICE - PEPŘ

260210000000 Všestranná, pepřem lehce pálící kořenící směs, určená především pro
220210000000 přípravu marinád na nejrůznější druhy masa. Obsahuje: sůl, hořčici,
250210000000 cukr, česnek, cibuli, koriandr, kurkumu, pepř, majoránku, zázvor.

340 g mini dóza
900 g dóza
500 g fólie

MEXICKÉ KOŘENÍ

260205900000 Papriková vůně a jemně pikantní papriková chuť původem mexické směsi je
220205900002 vhodná pro přípravu marinád i dochucení nejrůznějších pokrmů. Obsahuje:
250205900000 papriku, nové koření, chilli, cibuli, bobkový list, česnek, rozmarýn.

220 g mini dóza
550 g dóza
500 g fólie

NASI GORENG

260206000000 Kořeněná, lehce nasládlá chuť směsi vhodné zejména pro přípravu jídel indické
220206000000 a indonéské kuchyně. Obsahuje: cibuli, cukr, koriandr, hořčici, sůl, kurkumu,
250206000000 nové koření, karotku, petržel, rajčatový prášek, pažitku, pepř, rostlinný olej.

290 g mini dóza
760 g dóza
500 g fólie

260206120000 Zeleninová vůně a pikantní rajčatová chuť je vhodná pro přípravu rizot, dušené zeleniny,
220206120000 polévek a mletých směsí, které obohatí i atraktivní barevnou strukturou. Obsahuje:
250206120000 papriku, sůl, rajčatový prášek, cibuli, česnek, kurkumu, pepř, chilli, rostlinný olej.

270 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

10

10

42 %

6%

PAELLA

19 %

PAMPA ARGENTINA

10

260206150000 Lehce pikantní chuť směsi s viditelnými kousky cibule je ideální pro delší marinování
220206150000 i pečení. Obsahuje: sůl, papriku, cibuli, hořčici, petržel, koriandr, rostlinný olej, pepř, tymián.
250206150000

380 g mini dóza
1000 g dóza
500 g fólie

46 %

PAŠERÁCKÉ KOŘENÍ NA ROŽEŇ 260206200000 Aromatická bylinkovo-kořeněná vůně a chuť je fantastická pro rožnění selat
220206200000 a přípravu steaků z kuřecího nebo vepřového masa. Obsahuje: sezam, tymián, oregáno,
250206200001 koriandr, papriku, kurkumu, kmín, rozmarýn, maltodextrin, fenykl, pepř, zázvor.

220 g mini dóza
540 g dóza
500 g fólie

260206650000 Kmínovo-petrželová vůně a chuť směsi s viditelnou strukturou. Použijte ji pro
220206650000 dochucení všech druhů pečených brambor a bramborových pokrmů bez nutnosti
250206650000 následného solení. Obsahuje: sůl, kmín, cibuli, petržel, extrakt koření (paprika).

350 g mini dóza
800 g dóza
500 g fólie

260206800000 Citrónová vůně a ostrá chuť směsi určené zejména pro přípravu ryb,
220206800000 kuřecího masa a zvěřiny. Obsahuje: citrónovou kůru, bílý pepř, sůl.
250206800000

200 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

PEPŘ ČTYŘBAREVNÝ DRCENÝ

260206600000 Barevná směs bílého, černého, zeleného a růžového pepře pro dochucení a
220206600000 barevnou dekoraci steaků a jiných pečených mas. Je vhodná i jako atraktivní směs
250206600000 do stolních mlýnků na pepř. Obsahuje: pepř bílý, černý, zelený a růžový.

300 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

PEPŘ PAŘÍŽSKÝ

260207000000 Světle hnědá směs s červenými a černými částicemi, skvělá pro dochucení a dekoraci
220207000000 steaků a dalších druhů mas. Obsahuje: pepř, papriku, koriandr, cibuli, sůl, rajčatový prášek.
250207000000

260 g mini dóza
800 g dóza
500 g fólie

260207100000 Hrubě drcená italská směs, připravená na základě originální receptury, je vhodná pro
220207100002 přípravu pizzy, těstovin a dalších typicky italských pokrmů. Obsahuje: papriku, pepř,
250207100000 koriandr, oregáno, sůl, nové koření, maltodextrin, petržel, jalovec, rostlinný olej, kurkumu.

250 g mini dóza
600 g dóza
500 g fólie

260204900000 Nepálivá, lehce papriková chuť, vhodná pro přípravu tučných sladkovodních
220204900000 i mořských ryb. Obsahuje: papriku, sůl, cukr, hořčici, koriandr.
250204900000

260 g mini dóza
720 g dóza
500 g fólie

11

PEČENÉ BRAMBORY

59 %

PEPŘ CITRÓNOVÝ

6%

8%

PIZZA SMĚS

7%

RYBY ČERVENÉ

10

12 %

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG

25

KOŘENÍCÍ SMĚSI A PŘÍPRAVKY
RYBY ZELENÉ

34 %

SALÁTOVÁ ZÁLIVKA SPECIÁL

9,10

350 g mini dóza
880 g dóza
500 g fólie

260207820000 Sladkokyselá chuť, aromatická vůně a hrubá struktura. Díky tomu je směs
220207820000 vhodná pro rychlou přípravu nejrůznějších salátových zálivek. Obsahuje: cukr,
250207820000 sůl, pastinák, celer, česnek, karotku, hořčici, petržel, rostlinný olej.

400 g mini dóza
1040 g dóza
500 g fólie

26 %

SALÁTOVÉ BYLINKY

7,9

260205100000 Nasládlá vůně a nepálivá, slaná a lehce nasládlá chuť směsi je vynikající
220205100000 pro pečení a smažení ryb. Rozumět si bude hlavně se suššími sladkovodními
250205100000 rybami, rybími saláty a aspiky. Obsahuje: sůl, cukr, kurkumu, kopr,
petržel, zázvor, oregáno, rostlinný olej, česnek, rozmarýn.

19 %

SMĚS DIVOKÉHO
KOŘENÍ - SVÍČKOVÁ

260207800000 Sladkokyselá, výrazně bylinková chuť a vůně, středně jemně drcené
220207800000 kousky, viditelná struktura. To vše z ní dělá směs vhodnou pro rychlou
250207800000 přípravu salátových zálivek a dipů. Obsahuje: sůl, petržel, pažitku, kopr,
cukr, sušené mléko, saturejku, celer, estragon, rostlinný olej.

150 g mini dóza
410 g dóza
250 g fólie

260208000000 Aromatická vůně a zeleninová chuť předurčují směs k přípravě pečených mas typu svíčkové
220208000000 pečeně. Obsahuje: cibuli, petržel, celer, karotku, nové koření, hřebíček, pepř, bobkový list.
250208000000

280 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

9

STEAKOVÉ KOŘENÍ

260208260000 Všestranně použitelná kořenící směs s jemnou pepřovo-česnekovou chutí
220208260000 a vůní, dokonalá pro přípravu pečených a grilovaných mas. Obsahuje:
250208260000 sůl, pepř, česnek, kurkumu, rozmarýn, koriandr, oregáno, chilli.

370 g mini dóza
1090 g dóza
500 g fólie

63 %

SV. HUBERT MLETÝ

260208400000 Chuť a vůně divokého koření je přímo určená k libovolné přípravě zvěřiny. Obsahuje:
220208400000 tymián, jalovec, bobkový list, pepř, koriandr, zázvor, šalvěj, cukr, hřebíček, chilli.
250208400000

SVAŘENÉ VÍNO (INSTANTNÍ)

260208255001 Originální nasládlá vůně a chuť vanilky v kombinaci se skořicí, skvělá pro rychlou
220208255000 a chutnou přípravu svařeného vína a dalších teplých nápojů. Obsahuje: cukr,
250208255000 vanilkové aroma, skořicové aroma, hřebíčkové aroma, zázvorové aroma.

SÝROVÉ VARIACE BEZ
PŘIDANÉHO GLUTAMAMU

260209310000 Typická chuť čedaru nádherně vynikne při rozmíchání směsi ve smetaně a následném
220209310000 zapékání. Obsahuje: aromatický přípravek typu čedar, syrovátku, sýr, sůl, pažitku,
250209310000 muškátový ořech, hydrolyzovaný sójový protein, cibuli, česnek, kmín, pepř.

290 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

260205200000 Italská směs bylinek a koření, vhodná pro přípravu oblíbené masové směsi,
220205200000 kterou podáváte na špagetách a jiných těstovinách. Obsahuje: papriku,
250205200000 koriandr, oregáno, pepř, petržel, rozmarýn, bazalku, česnek, kmín.

230 g mini dóza
540 g dóza
500 g fólie

6, 7

450 g mini dóza
1200 g dóza
250 g fólie

22 %

ŠPAGETY - TĚSTOVINY

TANDOORI MASALA GURMEKO 260221000000 Doporučujeme směs využít pro přípravu marinád na rožnění, grilovaní i pečení

1, 9

190 g mini dóza
490 g dóza
500 g fólie

25 %

TRAMPSKÉ KOŘENÍ

220221000000 jehněčího. Obsahuje: koriandr, sůl, římský kmín, papriku, cibuli, chilli, česnek,
250221000000 skořici, červenou řepu, zázvor, pískavici, celerové aroma, pepř, hřebíček, bobkový
list, muškátový ořech, kardamom, extrakt koření, citrónovou kůru.
260208550000 Typicky česká, lehce pikantní vůně a chuť je skvělá pro marinování, grilování, rožnění
220208550000 a pečení všech druhů mas, přípravu kotlíkových gulášů, pečeného kuřete, omelet
250208550000 a dalších pokrmů. Obsahuje: sůl, papriku, kurkumu, cukr, kmín, libeček, rostlinný olej.

200 g mini dóza
650 g dóza
500 g fólie

410 g mini dóza
1100 g dóza
500 g fólie

61 %

VARIANTA DEKOR

10

26

260208500000 Pikantní, hrubě mletá dekorativní směs se nejčastěji používá při grilování
220208500000 a pečení všech druhů mas nebo přípravě obalovacích směsí. Obsahuje:
250208500000 papriku, hořčici, pepř, cibuli, kmín, koriandr, rostlinný olej.

220 g mini dóza
700 g dóza
500 g fólie

VEPŘOVÁ PEČENĚ

260281700000 Vyvážená, lehce pikantní směs, typická pro českou kuchyni. Je vhodná zejména pro
220281700000 přípravu vepřové pečeně. Obsahuje: česnek, cibuli, kmín, sůl, koriandr, pepř.
250281700000

360 g mini dóza
800 g dóza
500 g fólie

51 %

VICTORIA UNIVERZÁL

10

400 g mini dóza
1030 g dóza
500 g fólie

260208700000 Silně kořeněnou pepřovou chuť oceníte při grilování, rožnění a pečení
220208700000 všech druhů mas. Obsahuje: pepř, sůl, hořčici, koriandr, petržel,
250208700000 papriku, oregáno, cibuli, cukr, rostlinný olej, kurkumu.

260 g mini dóza
600 g dóza
500 g fólie

260209000000 Koprová vůně a česnekovo-koprová chuť je nezbytná pro přípravu originálního
220209000000 řeckého pokrmu, zeleninových salátů a velmi chutných dipů s minimem
250209000000 dodatečné energie. Obsahuje: česnek, cibuli, sůl, pepř, kopr, kurkumu.

340 g mini dóza
860 g dóza
500 g fólie

45 %

VIRGINIA

10

260208650000 Pikantní kombinace cibule, papriky a pepře je skvělá pro grilování
220208650000 a pečení rozmanitých druhů mas. Obsahuje: sůl, papriku, cibuli, pepř,
250208650000 hořčici, koriandr, pastinák, česnek, rostlinný olej, tymián.

21 %

ZAZIKY

33 %

ZELENINOVÁ SMĚS
DO POLÉVEK
9

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG

220207500000 Chutná zeleninová směs do polévek. Bez glutamanu, éček, konzervantů a soli.
250207500000 Obsahuje: karotku, česnek, pastinák, cibuli, celer, petržel, kurkumu, rostlinný olej, libeček.
230207500000
230207500000

500 g
650 g
2800 g
5000 g

fólie
dóza
minibox
box

27

KONVENIENCE
Pomocníka pro snadnou a rychlou přípravu pokrmů
naleznete v produktové řadě konveniencí, které splňují nejvyšší
nároky současné gastronomie. Sortiment produktů bez obsahu
glutamanu neustále rozšiřujeme. Jsou obsahem naší nabídky.

28

BUJÓNY A VÝVARY
mini dóza
dóza
fólie
box

460402010000
420402010000
450402010000
430402010001

ČIRÝ MASOVÝ VÝVAR

51 %

450 g
1100 g
3000 g
4500 g

mini dóza
dóza
fólie
box

460403700000
420403700000
450403700003
430403700001

HOUBOVÝ VÝVAR

67 %

500 g
1000 g
3000 g
4500 g
450 g
950 g
3000 g
4000 g

mini dóza
dóza
fólie
box

460403200000
420403200000
450403200000
430403200001

VÝVAR S HOVĚZÍ PŘÍCHUTÍ 450 g mini dóza 460402110000

BUJÓN

6

GURMEX

6

UZENÝ VÝVAR

6, 7

50 %

VÝVAR S HOVĚZÍ
450 g mini dóza 460402120000
PŘÍCHUTÍ BEZ PŘIDANÉHO 1000 g dóza
420402120000
GLUTAMANU
450402120000
3000 g fólie
6, 9

51 %

4500 g box

430402120001

VÝVAR SE SLEPIČÍ
450 g mini dóza 460402170000
PŘÍCHUTÍ BEZ PŘIDANÉHO 1100 g dóza
420402170000
GLUTAMANU
450402170000
3000 g fólie
6, 9

52 %

ZELENINOVÝ VÝVAR BEZ
PŘIDANÉHO GLUTAMANU
6, 9

46 %

4500 g box

430402170001

450 g
1000 g
3000 g
4500 g

460402060000
420402060000
450402060003
430402060001

mini dóza
dóza
fólie
box

1, 3, 9

9

6, 9

51 %

44 %

51 %

VÝVAR SE SLEPIČÍ
PŘÍCHUTÍ
6, 9

51 %

ZELENINOVÝ VÝVAR

6, 9

46 %

380 g
1000 g
3000 g
4500 g

mini dóza
dóza
fólie
box

460403600000
420403600000
450403600000
430403600000

450 g
950 g
3000 g
4000 g

mini dóza
dóza
fólie
box

460403100000
420403100000
450403100000
430403100001

1100 g dóza
3000 g fólie
4500 g box

420402110000
450402110003
430402110001

450 g
1100 g
3000 g
4500 g

mini dóza
dóza
fólie
box

460402160000
420402160000
450402160003
430402160001

450 g
1000 g
3000 g
4500 g

mini dóza
dóza
fólie
box

460402050000
420402050000
450402050003
430402050001

TEKUTÁ DOCHUCOVADLA
POLÉVKOVÉ KOŘENÍ

6

1, 6

1 l pet

610610100001

21 %

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG

SÓJOVÁ OMÁČKA SLADKÁ
(HVP)
1, 6

1 l pet

610610300001

21 %

SÓJOVÁ OMÁČKA TMAVÁ
PŘIROZENĚ
FERMENTOVANÁ

SLADKÁ CHILLI
OMÁČKA NA KUŘE

0,725 l sklo
4,3 l kanystr

610615000000
610615000005

1 l pet
5 l kanystr

610610200001
610610200000

1 l pet
5 l kanystr

610610400001
610610400002

4%

21 %

SÓJOVÁ OMÁČKA
HOUBOVÁ PŘIROZENĚ
FERMENTOVANÁ
6

610610100000
610610100005

16 %

SÓJOVÁ OMÁČKA
(HVP)
6

1 l pet
5 l kanystr

SÓJOVÁ OMÁČKA SVĚTLÁ
PŘIROZENĚ
FERMENTOVANÁ
1, 6

1 l pet
5 l kanystr

610610500001
610610500002

20 %

20 %

WORCESTEROVÁ OMÁČKA

1l
5l

pet 610610620000
kanystr 610610620005

6%
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KONVENIENCE
ZÁKLADY OMÁČEK
DEMI GLACE

6, 7

24 %

TMAVÁ OMÁČKA

1, 7

10 %

320 g
800 g
3000 g
3000 g

mini dóza
dóza
fólie
box

460402900000
420402900000
450402900000
430402900001

320 g
850 g
3000 g
4000 g

mini dóza
dóza
fólie
box

460402400000
420402400000
450402400000
430402400001

MINUTKA – ŠŤÁVA K MASU 350 g mini dóza 460402200000

1, 6

20 %

830 g dóza
3000 g fólie
4000 g box

420402200000
450402200000
430402200000

700 g dóza

610602000000

700 g dóza

610602400000

KOŘENÍCÍ MARINÁDY
MARINÁDA BARBECUE

9
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16 %

MARINÁDA GRIL

3, 6, 7, 9
700 g dóza

610602200000

16 %

MARINÁDA MEXIKO

7, 9

610602100000

16 %

MARINÁDA GYROS

9, 10

700 g dóza

MARINÁDA MEDOVÁ

6, 7, 9
700 g dóza

610602300000

15 %

15 %

HOUBY
Naše nabídka zahrnuje tradiční
české i exotické asijské houby.

HŘIB SMRKOVÝ

250 g fólie

710710000000

12

SMĚS HŘIBOVITÝCH HUB

12

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG

JIDÁŠOVO UCHO SUŠENÉ

12
250 g fólie

710710602000

710111455000

250 g fólie

710710850000

0,3 %

SMĚS LESNÍCH A
PĚSTOVANÝCH HUB
12

100 g fólie

0,2 %
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SOLI A CUKRY
Sůl je neodmyslitelně základem každého vaření. Mezi jednotlivými typy
solí jsou znatelné rozdíly v chuti, tvrdosti, velikostí krystalu, zabarvení a dalších
vlastnostech, které zvyšují variabilitu kulinářského umění.
S výběrem správné soli vám rádi poradíme.

CORNISH SEA SALT
(Mořská sůl Cornish)

250 g mini dóza 460403900000
1000 g dóza
420403900000

JEDLÁ SŮL JEMNÁ
MOŘSKÁ

600 g mini dóza 460401330000
420401330000
1400 g dóza
450401330000
1000 g fólie

JEDLÁ SŮL HRUBÁ
MOŘSKÁ

600 g mini dóza 460401335000
420401335000
1300 g dóza
450401335000
1000 g fólie

SŮL
HIMÁLAJSKÁ –
RŮŽOVÁ

600 g mini dóza 460401230000
1400 g dóza
420401230000

JEDLÁ SŮL JEMNÁ
S JODEM (0,7–0,16 mm)

600 g mini dóza 460401300000
1400 g dóza
420401300000

VANILKOVÝ CUKR

250 g fólie

250111650000

VITASŮL

500 g fólie

450401310000

SKOŘICOVÝ CUKR

250 g fólie

250110905000

Sůl s redukovaným množstvím
sodíku o 33 %

JEDLÁ SŮL HRUBÁ
KRYSTALICKÁ
(2,3–0,8 mm)

32

600 g mini dóza 460401200000
420401200000
1300 g dóza

POTRAVINOVÉ PŘÍPRAVKY
Pomocníci dnešní kuchyně nejen pro specialisty.
Potravinové přípravky i pro denní použití
k přípravě chutných pokrmů.

AGAR-AGAR 700

200 g mini dóza 460400100000
420400100000
650 g dóza

0,3 %

DUSITANOVÁ SOLÍCÍ
SMĚS E250

600 g mini dóza 460400200000
450400200000
1000 g fólie

99,4 %

GLUTAMAN SODNÝ E621

420 g mini dóza 460400300000
420400300000
900 g dóza
450400300000
500 g fólie

KUKUŘIČNÁ KRUPICE

350 g mini dóza 460400500000
420400500000
800 g dóza
430400500000
3500 g box

KUKUŘIČNÁ MOUKA

270 g mini dóza 460400600000
420400600000
730 g dóza
430400600000
3500 g box

SMĚS NA OBALOVÁNÍ
SE SEZAMEM

270 g mini dóza 460403400000
420403400000
650 g dóza
430403400000
3200 g box

1, 3, 11

TEKUTÝ KOUŘ

180 g lahev

410503100000

7%

ZKŘEHČOVAČ

7

ŽELATINA BLOOM 220

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG

300 g mini dóza 460401550000
420401550000
750 g dóza
450401550000
1000 g fólie

ŽELATINA PLÁTKOVÁ

500 g
1500 g
250 g
500 g

mini dóza
dóza
fólie
fólie

1000 g krabice

460400900000
420400900000
450400900250
450400900000
410401700000
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MOLEKULÁRNÍ KUCHYNĚ
Molekulární kuchyně připravuje pokrmy z čerstvých a běžně dostupných surovin. Mění pouze jejich
skupenství, tvar, konzistenci a barvu. Je k tomu potřeba mnoha pomocníků přes tekutý dusík až po
zahušťovadla, emulgátory, stabilizátory… Vše naleznete u nás, pod jednou střechou.
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ALGINÁT SODNÝ E401

CITRÁT SODNÝ E331

GUMA GELLAN E418

CHLORID VÁPENATÝ E509

100 g fólie
1000 g fólie

100 g fólie
1000 g fólie

100 g fólie
1000 g fólie

100 g fólie
1000 g fólie

5505060000
5005060000

LAKTÁT VÁPENATÝ E327

MALTODEXTRIN

100 g fólie
1000 g fólie

100 g fólie
1000 g fólie

550510180000
500510180000

550510210000
500510210000

550500600000
500500600000

550510220000
500510220000

550510160000
500510160000

SOJOVÉ LECITINY E322

XANTHANOVÁ GUMA E415

100 g fólie
1000 g fólie
6

100 g fólie
1000 g fólie

550510170000
500510170000

550403950000
500403950000

Široká nabídka produktů dokonale
chráněných spotřebitelským obalem

Naše produkty jsou dlouhodobě charakteristické tím, že jsou chráněny neprůhledným obalem. Tímto řešením jsme schopni
garantovat vysokou kvalitu dodržování standardních podmínek skladování. Výrobky zůstávají vůní, chutí a vzhledem beze změn po celou
dobu jejich minimální doby trvanlivosti. Balení výrobků do dóz i sáčků splňuje nejvyšší nároky na zachování kvality a zdravotní
nezávadnosti výrobků v oblasti koření, kořenících směsí a dochucovadel.

Číselník alergenů:
1 - obiloviny obsahující lepek

6 - sójové boby a výrobky z nich

11 - sezamová semena a výrobky z nich

2 - korýši a výrobky z nich

7 - mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)

3 - vejce a výrobky z nich

8 - skořápkové plody

12 - oxid siřičitý a siřičitany
v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l

4 - ryby a výrobky z nich

9 - celer a výrobky z něj

5 - jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

10 - hořčice a výrobky z ní

13 - vlčí bob a výrobky z něj
14 - měkkýši a výrobky z nich

Piktogramy:
alergeny

sůl

obsahuje glutaman sodný
směsi vytvořené na základě originálních národních receptur

Údaje uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze informativního charakteru.
Přítomnost alergenů a další specifikace výrobků se může měnit v důsledku změn receptur a dalších vlivů s dopadem na technologii a výrobu.

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALOG
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Profesionální podpora a dlouhodobý individuální
vztah se zákazníky jsou naší prioritou
Chceme být vaším partnerem ve světě koření. Naši obchodní zástupci i pracovníci zákaznického servisu vám připraví individuální
nabídku, která dokonale uspokojí vaše potřeby. Seznámí vás se způsobem použití jednotlivých produktů. Budou vás informovat
o našich novinkách. V dnešním elektronickém světě si tak můžete vybrat, jak si dané koření objednáte, případně s kým výběr
zkonzultujete. Můžete využít náš web, kontaktovat telefonicky nebo e-mailem zákaznický servis nebo se obrátit na obchodního
zástupce nebo na spolupracující velkoobchod ve vašem regionu. Je jen na vás, jaký způsob komunikace si vyberete.
Můžete si ale být jisti, že vždy budete ve správných rukou.

Řízení a kontrola kvality jsou
naší každodenní samozřejmostí
Společnost GurmEko je pro své zákazníky jednoznačným
garantem kvality a její dlouhodobé udržitelnosti. Postupy,
které uplatňujeme, podléhají nejvyšším mezinárodním
standardům kontroly kvality a bezpečnosti potravin,
jichž jsme již řadu let držiteli a kde je našim
certiﬁkačním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o.

V oblasti BIO potravin jsme držiteli certiﬁkace společnosti ABCERT.

GurmEko je členem ESA – EUROPEAN SPICE ASSOCIATION
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Pro příznivce našeho
š h k
koření
ř í zejména
j é z okruhu
k h maloobchodních
b h d í h partn
partnerů
t ůak
konečných
č ý h spotřebitelů
jsme rozšířili naši nabídku o produktovou řadu maloobchodního balení. Naleznete v ní
výběr toho nejlepšího jednodruhového koření, kořenících směsí a přípravků z naší nabídky.
Celkem v této řadě máme 32 produktů, které jsou baleny do atraktivních plechovkových obalů.
Gramáž vhodná pro domácnosti i menší provozy.
Výběr toho nejlepšího jednodruhového koření, BIO koření a
kořenících směsí z naší široké nabídky.
Znovu plnitelný obal z kvalitní oceli s ochrannou vnitřní vrstvou
pro to, aby produkty zůstaly vůní, chutí a vzhledem beze změn po
celou dobu minimální doby trvanlivosti.
Atraktivní multifunkční dávkovač.
Možnost přímé podpory prodeje v maloobchodu formou barket,
prodejních stojanů a dalších POP materiálů.
Možnost realizace dárkového balení (včetně adaptace etikety).
Možnost rychlé realizace privátní značky pro partnery i v menších
výrobních sériích.

Plechovky je možné objednat u svého account managera, telefonicky na čísle 800 100 377
nebo prostřednictvím e-mailu objednavky@gurmeko.eu. Více informací o nabídce naleznete na www.gurmeko.cz.

„Sledujeme moderní trendy,
neustále inovujeme sortiment,
a tím přinášíme svým zákazníkům
nejvyšší kvalitu a nejširší výběr“
Mohlo by se zdát, že další koření už nejde vymyslet, ale ono to jde. Sledujeme
nejen moderní trendy ve vaření a dokážeme na ně reagovat, ale umíme rychle
vyhovět i požadavkům mezinárodní kuchyně od samotných zahraničních
kuchařů pracujících v Čechách, na Moravě, Slovensku nebo Maďarsku.
Udělali jsme velký vstřícný krok směrem k institucionálnímu stravování. Dokážeme
dnes již také pohotově vykrývat požadavky výrobců potravin, ať jsou sebenáročnější.
Rozhodně si v neposlední řadě velice vážíme spolupráce s každým velkoobchodem a jeho
zákazníky. I vy jste spolutvůrci našeho širokého sortimentu a poskytovaných služeb.
Naším úsilím je vyrábět a dodávat produkty v nejvyšší jakosti a největší šíři,
doručit je zákazníkovi v co nejkratším čase, a tak se stát ve vašich očích spolehlivým
a dlouhodobým partnerem. Díky důrazu na kvalitu našich výrobků je dnes značka
GurmEko vnímána jako silná, stabilní a spolehlivá. Hodnoty, které při své práci vyznáváme,
jsou především spolehlivost, ﬂexibilita a otevřený přístup k obchodnímu partnerovi.
Vítejte a najděte i Vy zalíbení v našem světě chutí.

Vaše GurmEko.
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V RÁMCI SPOLEČNOSTI JE VYTVOŘENA SAMOSTATNÁ OBCHODNÍ SKUPINA
SE SPECIALIZACÍ NA PRŮMYSLOVÉ VÝROBNÍ PODNIKY (B2B).

Tato obchodní skupina je připravena reagovat na
požadavky ze všech možných oborů průmyslové
výroby od potravinářského průmyslu, průmyslu
krmiv až po výrobce dekorativních předmětů.

Jsme schopni nejen dodávat základní suroviny
(koření, směsi, dochucovadla a případně některé
další potravinové přípravky), ale i zajistit vývoj
a výrobu funkčních technologických směsí podle
konkrétních požadavků jednotlivých zákazníků.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat
GurmEko s.r.o. ČR
e-mail: objednavkyprumysl@gurmeko.eu
tel. +420 731 134 107

GurmEko s.r.o. SK
e-mail: priemysel@gurmeko.eu
tel. +421 917 445 233

ČESKÁ REPUBLIKA
GurmEko s.r.o. – obchodní úsek
Počernická 264, Radonice, 250 73
tel.: 283 880 066, 541 261 249, 800 100 377
objednavky@gurmeko.eu
www.gurmeko.cz
eshop: www.dobrekoreni.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
GurmEko s.r.o – organizačná zložka
Bystrická cesta 45, Ružomberok, 034 01
tel.: +421 917 47 40 40
koreniny@gurmeko.eu
www.gurmeko.sk
eshop: www.dobrekoreniny.sk

MAĎARSKO
GurmEko – Magyarországi Fióktelepe
Magyarországi kirendeltség:
Puskaporosi út 10-10/A, 2921 Komárom
tel.: +36 30 7275 299
fuszerek@gurmeko.eu
www.gurmeko.hu

Zákaznický servis: 800 100 377
Všeobecné dodací a obchodní podmínky naleznete na www.gurmeko.cz

