
Spes trite Váš jedálniček 
bezmäsitou pochúťkou!

Výborná chuť

Jednoduchá 
príprava

Bez cholesterolu

NOVINKA

Výrobca:

ALFA SORTI s.r.o.
Lieskovská cesta 6

960 01 Zvolen
Slovenská Republika
tel: 045 / 533 1706 
fax: 045 / 536 9057

mail: info@alfasorti.sk
www.alfasorti.sk 

www.goodyfoody.sk

Spoločnosť je certifi kovaná na EN ISO 9001:2008

Váš distribútor pre objednanie tovaru:

Doprajte Vašim zákazníkom  
 príjemný zážitok z jedla

5 dôvodov prečo práve Goody Foody

Spestrenie jedálnička
• bezmäsitá pochúťka na prípravu chutných a ľahko stráviteľných jedál
• rozmanité tvary a príchute, z ktorých môžete vyčarovať jedlo podľa 
 Vašich predstáv

Výborná chuť a kvalita
• vyrobené z kvalitných surovín, ktoré sú spracované šetrným 
 spôsobom
• bez konzervačných látok a syntetických farbív
• rastlinného pôvodu t.j bez cholesterolu
• výrobky sú ochutené, nie je potrebné pridávať ďalšie ochucovadlá

Všestranné použitie vo Vašej kuchyni
• objavte nový rozmer prípravy jedál s našimi výrobkami
• pre Vaše obľúbené slovenské recepty
• pre modernú medzinárodnú kuchyňu

Už žiadne straty
• žiadne odrezky ako pri spracovaní mäsa
• minimálne straty pri tepelnej úprave

Šetríme Váš čas a energiu
• pred použitím nie je potrebné rozmrazovať
• výrobky sú tepelne spracované, čo skracuje ich dobu prípravy
• krátka tepelná úprava šetrí nielen Váš čas ale aj spotrebu energie

Výrobky sú hlbokozmrazené. 
Skladujte  pri teplote -18°C a nižšej. 
Trvanlivosť výrobkov je 12 mesiacov.  

Spotrebujte: 

Pri teplote 

 - 6°C spotrebujte do 1 týždňa, 
 - 12°C do 1 mesiaca,
 - 18°C viď minimálnu trvanlivosť uvedenú na obale.

Goody Foody predstavuje rad bezmäsitých

mrazených výrobkov, ktoré spestria Váš jedál-

niček. Sú rastlinného pôvodu, svojím vzhľadom

pripomínajú mäsové výrobky. Sú ochutené 

prírodnými koreninami, extraktmi a chuťovými 

látkami bez použitia konzervačných látok a syn-

tetických farbív. Prirodzene neobsahujú cho-

lesterol. Výrobky sú GMO free. Ich príprava je 

nenáročná a rýchla, šetrí Váš čas a zvládne ju 

naozaj každý. 



Obaľované výrobky 
 v chrumkavej strúhanke

Odporúčame: 
• ako hlavné jedlo
• ako príloha k zeleninovým šalátom
• vhodné kombinovať aj s rôznymi teplými 
 alebo studenými omáčkami – dressing či dip

Návod na prípravu: 
Pred použitím nie je nutné výrobok rozmrazovať. Výrobok vysmažte 
na panvici alebo vo fritéze do zlatista z každej strany 3 min. Servírujte 
ešte teplé. Po rozmrazení znovu výrobok nezmrazujte! Výrobky nie sú 
predsmažené. 

Návod na prípravu v konvektomate:
Odporúčame gastronádobu nechať suchú, olejom potrieť iba výrobky
z oboch strán a nechať upiecť – funkcia „PEČENIE“.

TYČINKY v konvektomate nedoporučujeme pripravovať, odporúčame prí-
pravu vo fritéze.

Zloženie:  
rastlinné bielkoviny (sójová, pšeničná), ryžová múka, rastlinná vláknina, só-
jová múka, pšeničný škrob, obaľovacia strúhanková zmes (pšeničná múka, 
voda, kvasnice, jedlá soľ, koreniny), vaječný bielok, srvátka sušená, voda, 
rastlinný olej, laktóza, jedlá soľ, kvasničný extrakt, sladový výťažok, kvasný 
ocot liehový, aróma, cesnak sušený, zázvor sušený, čierne korenie

Alergény:
Obsahuje sóju, glutén, vaječný bielok, mliečnu bielkovinu a laktózu. 

Výživová hodnota na 100g výrobku:

Bezmäsitá pochúťka s kuracou príchuťou

Experimentovanie 
 v kuchyni je zábava

Bezmäsitá pochúťka s hovädzou príchuťou 

Odporúčame: 
• klasický steak na prírodno ako hlavné jedlo podávané s prílohou, 
 teplými omáčkami
• kocky a rezance sú vhodné na prípravu klasických jedál napr. rôzne 
 druhy gulášov – maďarský, segedínsky, znojemský, alebo možné 
 kombinovať so sviečkovou, paradajkovou, syrovou či šampiňónovou 
 omáčkou
• ako príloha k zeleninovým šalátom

Návod na prípravu: 
Pred použitím nie je nutné výrobok rozmrazovať. Pre zlepšenie chuti 
odporúčame výrobok zľahka opiecť na oleji. Takto opečený výrobok 
môžete skombinovať s pripravenou hotovou omáčkou. Servírujte ešte 
teplé. Po rozmrazení znovu výrobok nezmrazujte!

Návod na prípravu v konvektomate:
Odporúčame gastronádobu aj výrobok potrieť olejom a nechať upiecť 
– funkcia „PEČENIE“.

  160°C, približne 3 minúty             180 °C, 6-8 min. (REZANCE)   

  z každej strany                                     10-12 min. (STEAK)

Zloženie:  
rastlinné bielkoviny (sójová, pšeničná), ryžová múka, rastlinná 
vláknina, sójová múka, pšeničný škrob, vaječný bielok, srvátka 
sušená, voda, rastlinný olej, laktóza, jedlá soľ, kvasničný extrakt, 
sójová omáčka, sladový výťažok, aróma, cibuľa sušená, cesnak sušený, 
farbivo karamel, čierne korenie, chilli korenie

Alergény:
Obsahuje sóju, glutén, vaječný bielok, mliečnu bielkovinu a laktózu. 

Výživová hodnota na 100g výrobku:

 Rozmer: 8,5 x 5,5 cm
Hmotnosť: cca 50 g / ks

Goody Foody 
REZEŇ OBAĽOVANÝ

 Rozmer: 7,5 x 5 cm
Hmotnosť: cca 45 g / ks

Goody Foody 
MEDAILÓNKY

 Rozmer: 5,5 x 1,5 cm
Hmotnosť: cca 18 g / ks

Goody Foody 
TYČINKY

Aj pre detské menu

sacharidy 27,9 g
 - z toho cukry 4,9 g

sodík 662 mg

cholesterol 0 g  vláknina 4,5 g

energetická hodnota  898 kJ  = 214,5 kcal bielkoviny 16,1 g

tuky 4,1g
 - z toho nasýtené mastné kyseliny 1,2g

Zakaždým trochu inak
Bezmäsitá pochúťka 

s kuracou príchuťou na prírodno

Odporúčame: 
• rezeň na prírodné, zapekané s rôznymi omáčkami 
• rezance a kocky sú vhodné na prípravu omáčkových jedál – rôzne 
 druhy soté napr. so zeleninou, hríbami, ako pikantné mexické ale 
 aj obľúbená čína
• vhodné aj ako príloha k ľahkým zeleninovým šalátom

Návod na prípravu: 
Pred použitím nie je nutné výrobok rozmrazovať. Pre zlepšenie chuti
odporúčame výrobok zľahka opiecť na oleji. Takto opečený výrobok 
môžete skombinovať s pripravenou hotovou omáčkou. Servírujte ešte 
teplé. Po rozmrazení znovu výrobok nezmrazujte!

Návod na prípravu v konvektomate:
Odporúčame gastronádobu aj výrobok potrieť olejom a nechať upiecť 
– funkcia „PEČENIE“.

  160°C, približne 3 minúty             180 °C, 6-8 min. (REZANCE)   

  z každej strany                                     10-12 min. (REZEŇ)

Zloženie:  
rastlinné bielkoviny (sójová, pšeničná), ryžová múka, rastlinná vláknina, 
sójová múka, pšeničný škrob, vaječný bielok, srvátka sušená, voda, rast-
linný olej, laktóza, jedlá soľ, kvasničný extrakt, sladový výťažok, kvasný 
ocot liehový, aróma, cesnak sušený, zázvor sušený, čierne korenie

Alergény:
Obsahuje sóju, glutén, vaječný bielok, mliečnu bielkovinu a laktózu. 

Výživová hodnota na 100g výrobku:

sacharidy 18,0 g
 - z toho cukry  5,8 g

sodík 796 mg

cholesterol 0 g  vláknina 4,7 g

energetická hodnota  835 kJ  = 199,4 kcal bielkoviny 20,9 g

tuky 4,7 g
 - z toho nasýtené mastné kyseliny 1,6 g

 Rozmer: 8,5 x 5 cm
Hmotnosť: cca 40 g / ks

Goody Foody 
REZEŇ

  Rozmer: mix do veľkosti 
0,9 x 0,9 cm

Goody Foody 
KOCKY

Rozmer: mix do veľkosti
5 x 0,6 cm

Goody Foody 
 REZANCE

sacharidy  9,7 g
 - z toho cukry  3,7 g

sodík 966 mg

cholesterol 0 g  vláknina 5,2 g

energetická hodnota  1049 kJ  = 250,5 kcal bielkoviny  19,5 g

tuky  15,0 g
 - z toho nasýtené mastné kyseliny 2,2 g

Rozmer: 7,5 x 5 cm 
Hmotnosť: cca 28 g/ks

Goody Foody 
 MINI STEAK

Rozmer: mix do veľkosti 
0,9 x 0,9 cm

Goody Foody 
KOCKY

Rozmer: mix do veľkosti
5 x 0,6 cm

Goody Foody 
 REZANCE

Rozmer: 8,5 x 5 cm
 Hmotnosť: cca 40 g/ks

Goody Foody 
 STEAK

180°C, 
3 minút

230 °C, 10-12 minút
(REZEŇ), 4-6 minút 
(MEDAILÓNKY)

160°C, približne 
3 minúty z každej 
strany


