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SKVELÁ ČESKÁ ZMRZLINA
KATALÓG

TOČENÁ A KOPČEKOVÁ ZMRZLINA
ĽADOVÉ TRIEŠTE 
TOPPINGY
 



PRÍPRAVA 
ZMRZLINY

O NÁS

ZMRZLINOVÝ
MASKOT

Pod obchodnou značkou TOJE vyrába a dodáva česká spoločnosť FRUJO, 
a. s.,člen holdingu Polak International a. s., špičkové produkty pre 
profesionálny potravinársky trh zahŕňajúci produkty pre pekárov  
a cukrárov, na výrobu zmrzlín, pre gastronómiu, food service a catering. 
Produkty TOJE majú pevné miesto v rôznych potravinárskych odvetviach.

Úspech spoločnosti FRUJO, a. s. je založený na silnom vývojovom po-
tenciáli, modernom zázemí a prepracovanom know-how. Transparentná 
obchodná politika vychádza z filozofie prispôsobenia a požiadaviek trhu.

TECHNOLÓGIE
Disponujeme technológiami, vďaka ktorým pre vás TOJE môže vyrobiť:
zmrzlinové zmesi a zmrzlinové pasty,
dezertné polevy – toppingy (bez kúskov alebo s rôznou veľkosťou kúskov), 
sirupy na výrobu ľadových trieští,
pekárske a cukrárske náplne, 
sladké a slané práškové zmesi,
convenience food (polotovary na výrobu slaných pokrmov).

POLITIKA AKOSTI
Naším hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov, splnenie ich želaní a požiadaviek.
Veľký dôraz kladieme na sledovanie kvality vstupných surovín, rovnako aj na dôkladnú 
kontrolu vyrobených produktov. S cieľom zabezpečiť  zdravotnú a hygienickú nekodnosť 
našich výrobkov dodržiavame systém HACCP a zásady SVP. Sme držiteľmi certifikácie BIO  
a spĺňame požiadavky noriem IFS.

REKLAMNÁ PODPORA
Predpokladom úspešného predaja zmrzliny je nielen výborná zmrzlina a poctivý predajca,
ale aj dobre budovaná značka. Na podporu predaja ponúkame zákazníkom propagačné 
materiály s logom TOJE a maskotom, odvíjajúce sa od množstva odobraného tovaru.
Pre viac informácií o reklamnej podpore a možnostiach reklamnej podpory sa obráťte  
na našich obchodných zástupcov.



PRÍPRAVA 
ZMRZLINY

ZMRZLINOVÝ
MASKOT

ZMRZLINOVÉ ZMESI KOMPLET
Príprava: 1 kg kompletnej práškovej zmesi rozmiešame v 2 – 2,2 litroch vody.
Dobre premiešanú zmes necháme minimálne 20 minút odpočinúť. Zmes opäť 
premiešame a nalejeme do zmrzlinového stroja.

ZMRZLINOVÉ ZMESI NA PRÍPRAVU OVOCNEJ ZMRZLINY
Príprava: 1 kg kompletnej práškovej zmesi rozmixujeme v 2,25 litroch vody.
Hotovú, dobre premiešanú zmes necháme pri výrobe studenou cestou 
minimálne 20 minút odpočinúť.

ZMRZLINOVÉ PASTY
Príprava: dávkujeme 20 – 85 g pasty podľa druhu na 1 liter základnej zmesi.
Pri dodržaní správneho dávkovania Vám garantujeme správny podiel daných 
zložiek v uvedenom druhu podľa platných noriem.

ZMRZLINOVÉ SMĚSI BASIC
Príprava: Odporúčanú dávku práškovej zmesi (20 – 40 g) zmiešame
s 260 – 300 g cukru a postupne za stáleho miešania pridávame 1 liter vody 
alebo mlieka podľa druhu použitého prášku. Pri výrobe studenou cestou 
necháme dobre premiešanú zmes minimálne 20 minút odpočinúť. Zmes opäť 
premiešame a nalejeme do zmrzlinového stroja. Pri výrobe teplou cestou 
pasterizujeme.

ZMRZLINOVÉ ZÁKLADY
Príprava: odporúčané množstvo zmrzlinového základu (5 – 40 g) premiešame
s 260 g cukru a postupne za stáleho miešania pridávame 1 liter vody 
alebo mlieka podľa druhu použitého základu. Pri výrobe studenou cestou 
necháme dobre premiešanú zmes minimálne 20 minút odpočinúť. Zmes opäť 
premiešame a nalejeme do zmrzlinového stroja. Pri výrobe teplou cestou 
môžeme pasterizovať.

Pretože zmrzliny milujú predovšetkým deti, máme pre ne veľkého kamaráta.
Je to náš maskot – ľadový medveď, ktorému deti v minulom roku vybrali 
meno Tojík. Tojík bude Vás a Vašich zákazníkov sprevádzať celou zmrzlinovou 
sezónou, či už na propagačných vizuáloch TOJE, Facebooku a webových 
stránkach alebo rôznych akciách.



s príchuťou:

BALENIE
VRECKO 2 kg
(5 kusov v kartóne)

S OVOCNYM 
PODIELOM

ZMRZLINOVÉ ZMESI 
KOMPLET

VANILKA
ČOKOLÁDA
MASCARPONE 
SMOTANA
PISTÁCIA
PARÍŽSKY KRÉM 
ICE COFFEE
LIESKOVÝ ORIEŠOK
BRAZIL (KAKTUS)
GRANÁTOVÉ JABLKO 
SUŠIENKA NOVINKA

Ponúknite svojim zákazníkom skvelú točenú zmrzlinu.
TOJE… dokonalá chuť, výborná konzistencia a jednoduchá a rýchla príprava.

BALENIE
VRECKO 2 kg
(5 kusov v kartóne)

ZMRZLINOVÉ ZMESI NA 
PRÍPRAVU OVOCNEJ ZMRZLINY

JAHODA 
MARHUĽA 
MALINA
BANÁN
ČIERNA RÍBEZĽA 
POMARANČ 
MANGO
CITRÓN
VIŠŇA NOVINKA
ČUČORIEDKA NOVINKA
MELÓN NOVINKA



BALENIE
VRECKO 2 kg
(5 kusov v kartóne)

S OVOCNYM 
PODIELOM

ANANÁS 
BANÁN
ČUČORIEDKA 
CITRÓN
ČIERNA RÍBEZĽA 
GRAPEFRUIT 
JAHODA
LESNÉ PLODY
POMARANČ
MARHUĽA 
MALINA
VIŠŇA 
KIWI

ZELENÉ JABLKO 
ŠMOLKA
VANILKA
PISTÁCIA NOVÁ RECEPTÚRA

Široká ponuka zmrzlinových pást na výrobu kopčekovej
aj točenej zmrzliny s vynikajúcou kvalitou a skvelou chuťou.

s príchuťou:

S OVOCNÝM
PODIELOM

BALENIE 
PLASTOVÝ 
KÝBLIK 1,5 kg

(v prípade ovocných pást)

ZMRZLINOVÉ ZMESI NA 
PRÍPRAVU OVOCNEJ ZMRZLINY

ZMRZLINOVÉ PASTY



ZMRZLINOVÉ ZMESI 
BASIC

VANILKA 
ČOKOLÁDA

s príchuťou:

ZMRZLINOVÉ 
ZÁKLADY

MLIEČNU ZMRZLINU 
OVOCNÚ ZMRZLINU
 

na:

BALENIE
VRECKO 2 kg
(5 kusov v kartóne)

Kvalitná základná zmes je hlavným predpokladom na výrobu skvelej zmrzliny.
Optimálne zloženie všetkých komponentov v základnej zmesi dáva zmrzline dokonalú kvalitu, lahodnú 

chuť a správnu konzistenciu. Tieto zmesi a základy sú určené predovšetkým na kopčekové zmrzliny, 
ale použiť ich môžete aj na prípravu točenej zmrzliny



SIRUPY NA ĽADOVÉ TRIEŠTE

GRENADÍNA 
MALINA
MARHUĽA 
POMARANČ
JAHODA
ZELENÝ ČAJ S OPUNCIOU NOVINKA
UHORKA NOVINKA
ĽADOVÁ KÁVA NOVINKA

KIWI
ČUČORIEDKA 
COLA
ENERGY
NIGHTMARE

Kvalitné sirupy bez konzervantov na výrobu ľadových trieští a miešaných nápojov.
Odporúčame tiež na pitný režim detí do škôl.

Na prípravu ľadovej triešte riedenie v pomere 1 liter sirupu na 4 litre vody.
Na prípravu nápoja riedenie v pomere 1 liter sirupu na 8 litrov vody.

s príchuťou:

BALENIE 
KANISTER 5 L

S OVOCNÝM 
PODIELOM

PRODUKTY S CERTIFIKÁCIOU
CEFF = potraviny bez 
zbytočnej chémie (viac 
informácií na www.ceff.cz)(v prípade ovocných 

sirupov)



Výrobca: FRUJO, a.s. - člen holdingu Polak International a.s.
Tvrdonice č.p. 710, 691 53 Tvrdonice, Česká republika, Tel.: 519 339 700, obchod@toje.cz, www.toje.cz

DEZERTNÉ POLEVY 
TOPPINGY

LESNÉ OVOCIE
LIESKOVÝ ORIEŠOK 
JAHODA

MLIEČNY KARAMEL 
ČOKOLÁDA
KARAMEL

DEZERTNÉ POLEVY
TOPPINGY S KÚSKAMI OVOCIA

JAHODA
VIŠŇA
BROSKYŇA 
ČUČORIEDKA

BALENIE 
PLASTOVÉ 
VEDIERKO 1,5 kg

Vyskúšajte dezertné polevy – toppingy  
s obľúbenými príchuťami na dekoráciu  
a doplnenie zmrzlín, pohárov, dezertov  
a kávových alebo ovocných nápojov a koktailov.

Dezertné polevy s kúskami ovocia majú široké využitie 
pre cukrárske alebo pekárske produkty – ovocné torty, 
palacinky, poháre, dezerty alebo zmrzliny. Ovocný 
podiel všetkých tvorí iba kusové ovocie. Ovocný podiel 
sa v závislosti od druhu pohybuje od 55 % do 70 %.

S OVOCNÝM 
PODIELOM

BALENIE 
PLASTOVÁ 
FĽAŠA 650 g

s príchuťou:


