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Úvodem nutno dodat, že nabídka představuje základní sortiment nejprodávanějších 

druhů. Na přání zákazníka je možno připravit jakoukoli směs koření. Neuvedené druhy 

koření a přípravků je možno dodat po dohodě s technology firmy FIMEX. 
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 1 .  K U T R O V A C Í  P Ř Í P R A V K Y  

 

HELABIN/BRATWURST Extra (110 881) 

HELABIN/GRILOVACÍ KLOBÁSA 

Kutrovací fosfát a stabilizátor při pH max. 7,3 

s vybarvovacím a konzervačním efektem, sloužící též 

jako emulgátor pro klobásy. Bílý až světle žlutý 

prášek neutrální vůně, lehce nasládlé chuti. 

Složení: stabilizátor E450 difosfát sodný, laktóza, dextróza, 

regulátor kyselosti E330 kyselina citrónová, 

emulgátor E471 mono- a diglyceridy mastných 

kyselin 

Dávkování: 7 – 1o g na 1 kg díla 

 

HELABIN Combi (111 086) 
Kutrovací přípravek s urychlovačem pročervenání, 

práškové konzistence světle růžové barvy. 

Složení: stabilizátor E450 difosfát sodný, dextróza, 

antioxidanty E301 askorban sodný a E300 kyselina 

askorbová, regulátor kyselosti E330 kyselina 

citrónová, koření, aroma 

Dávkování: 5 - 6 g na 1 kg díla 
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PERWIENIT “P“ OG“ (119 855) 
Tekutý kutrovací přípravek s urychlovačem 

pročervenání, bez obsahu glutamátu. 

Složení: pitná voda, stabilizátor E450 difosfát sodný, 

antioxidant E300 kyselina askorbová, sirup se 

sušeným škrobem, regulátor kyselosti E330 kyselina 

citrónová, aroma 

Dávkování: 5 g na 1 kg díla 

 

PERWIENIT “P“ DC “OG“ (119 856) 
Tekutý kutrovací přípravek s urychlovačem 

pročervenání, bez obsahu glutamátu. 

Složení: pitná voda, stabilizátor E450 difosfát sodný, sušená 

glukóza, regulátor kyselosti E330 kyselina citrónová, 

aroma 

Dávkování: 5 g na 1 kg díla  

 

PERMIT (119 059) 
Kutrovací přípravek pro vařené salámy bez fosfátů. 

Složení: stabilizátor E331 citrát sodný, emulgátory E471 

mono- a diglyceridy a E472 ester kyseliny citrónové a 

mono- a diglyceridů potravinářských mastných 

kyselin, glukózový sirup, kuchyňská sůl 

Dávkování: 3 g na 1 kg díla 

Doporučení:  hodnota pH je okolo 7,3. Permit před počátkem 

kutrování nasypte na maso a udržujte celou dobu 

před zpracováním v chladu!!! 
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 2 .  P Ř Í P R A V K Y  N A  V Ý R O B U  D U Š E N É  Š U N K Y  

 

AUTORAL HELA PROFIT (102 505) 

Zrací činidlo pro sušené masné výrobky a syrové 

šunky. 

Použití: Posypeme rozkrájenou svalovinu a zamícháme. Poté 

zpracováváme v řezačce a následně v kutru. Další 

zpracování jako obvykle. 

Složení: dextróza, sušený glukózový sirup, antioxidanty: 

(E300 kys. L- askorbová, E301 askorbát sodný), 

konzervant: E252 dusičnan draselný* 

 * pro potraviny omezené použití 

Dávkování: pro syrové šunky:   6 g na 1 kg masa 

 Pro syrové masné výrobky:  3 g na 1 kg díla 

 

BACKOFENSCHNINKEN OG (123 567) 
Složení: stabilizátor: E450, E451, sůl, dextróza, antioxidant 

E301, E300, kvasničný extrakt, cukr, extrakt koření, 

aroma  

Dávkování: 700 g na 10 l láku 

 

SAUNASCHINKEN SP (122 633) 
Nástřik. 

Složení: stabilizátory: (E451, E450), sůl, dextróza, 

antioxidant: E301, E300, aroma, látka zvýrazňující 

chuť a vůni: E 621*, cukr, extrakt koření 

 *pro potravinářství (omezené použití) 

Dávkování: 800 g na 10 l láku při 12% nástřiku  
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SCHINKAL “S“ (122 629) 
Nástřik. 

Nástřik na kvalitní šunky (25%), sypký, s lehce 

kořeněnou chutí a vůní po česneku. 

Složení: stabilizátory E450 difosfát sodný a E451 trifosfát 

sodný, sušený glukózový sirup, zvýrazňovač chuti 

E621 glutaman sodný*, antioxidanty E301 askorban 

sodný a E300 kyselina askorbová, dextróza, aroma 

*pro potraviny(omezené použití) 

Dávkování: 7oo g do 1o l láku (1o%) 

 

SCHINKENSPRITZM. COUNTRY STYLE (122 894) 
Kořenící fosfátová směs 

Složení: stabilizátory: E451 trifosforečnany, E450 

difosforečnany, dextróza, antioxidant: E301 askorbát 

sodný, sušený glukózový sirup, látky zvýrazňující 

chuť a vůni: E621* glutamát sodný, E627* guanylát 

sodný, E631* inosinát sodný, kuchyňská sůl (7,8%), 

aroma (obsahuje maltodextrin, mod. škrob, rostlinný 

palmový olej, kouřové aroma). 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 650 g do 10 l láku (25% nástřik) 

 

SCHINKENSPRITZMITTEL WALNUSS OG (120 908) 

Nástřik na ořechovou šunku 

Složení: Stabilizátory: (E451 trifosforečnany, E450 

difosforečnany)⃰, antioxidanty: (E301 askorbát sodný, 

E300 kyselina askorbová), dextróza, extrakt koření, 

cukr, aroma z vlašských ořechů 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 650 g do 10 l láku  
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SCHINKENSPRITZMITTEL “ID“ (124 070) 
Nástřik na šunku lehce béžové barvy, lehce kořeněné 

vůně. 

Složení: laktóza, dextróza, stabilizátor E451 trifosfát sodný, 

antioxidant E316 isoaskorban sodný, zahušťovadla 

E407 karagenan, E410 karubin a E415 xanthan, 

aroma 

Dávkování: 21 g na 1 kg hotového výrobku 

 

SPRITZMITTEL DC (124 093) 
Nástřik. 

Složení: stabilizátory: E451 trifosforečnany*, dextróza, 

modifikovaný bramborový škrob E1412, 

zahušťovadla: E407 karagenan, E410 karubin, 

antioxidant: E316 isoaskorbát sodný, aromata 

 *pro potravinářství (omezené použití) 

Dávkování: 12 g na 1 kg materiálu 

 

SPRITZMITTEL “GR“ (124 061) 
Nástřik. 

Sypký světle béžový instantní přípravek lehce 

kořeněné vůně na výrobu dušené šunky. 

Složení: laktóza, dextróza, stabilizátor E451 trifosfát sodný, 

antioxidant E301 askorban sodný, zahušťovadla E407 

karagenan a E410 karubin, aroma 

Dávkování: 21 g na 1 kg hotového výrobku 
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PERWIENIT “P“ DC “OG“ (119 856) 
Tekutý kutrovací přípravek s urychlovačem pro 

červenání bez přidaného glutamátu. 

Složení: pitná voda, stabilizátor E450 difosfát sodný, sušená 

glukóza, regulátor kyselosti E330 kyselina citrónová, 

aroma 

Dávkování: 35 g na 1 l láku 

 

 

 

 

 

WACHOLDER – LAKIN (127 511) 
(LAKOVACÍ PŘÍPRAVEK S JALOVCEM) 

Tekutý zlatohnědý viskózní přípravek pro výrobu 

šunek, zvěřinových specialit apod. obsahuje 

pročervenací a antioxidační látky, chuťové a 

aromatické složky. 

Složení: pitná voda, kuchyňská sůl, antioxidant E301 askorban 

sodný, koření (extrakt z kvasnic), zvýrazňovač chuti 

E621 glutaman sodný*, sirup ze sušeného škrobu, 

přírodní jalovcové aroma 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: vařené šunky: 5o g na 1 l nálevu / 15% nástřik 

uzená masa:  8o g na 1 l nálevu/ 1o% nástřik 
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 3 .  E M U L G Á T O R Y  +  S T A B I L I Z Á T O R Y  

 

HELA OXYSTOPP “PULVER“ (118 637) 

Přípravek proti oxidaci tuků, prodlužuje údržnost 

mletého masa a polotovarů. Je to světle béžový 

prášek s kyselou chutí a vůní po rozmarýnu. 

Složení: antioxidant E300 L-askorbová kyselina, regulátor 

kyselosti E330 kyselina citrónová, sůl, dextróza, 

aroma 

Dávkování: cca 1 - 2 g na 1 kg masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELA P-87 (113 808) 

Kutrovací fosfát a stabilizátor (pH ≤ 7,3). 

Složení: voda, stabilizátor: E450 difosforečnany*, sušený 

glukózový sirup, antioxidant: E300 kyselina L-

askorbová, látka zvýrazňující chuť a vůni: E631 

inosinát disodný*, aromata (mimo jiné celer) 

 * “pro potraviny – omezené použití“ 

Dávkování: 5 g na 1 kg materiálu 
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LIVEMAL (118 125) 
Základní emulgační přípravek na výrobu paštik teplou 

cestou. Prášková konzistence nažloutlé barvy. 

Složení: emulgátory E471 a E472 estery kyseliny citrónové 

s mono- a diglyceridy mastných kyselin, koření 

(hořčičná mouka)  

Dávkování 5 g na 1 kg díla 

Postup: Játra zbavená žlučovodů se jemně nakutrují, osolí a 

po homogenizaci vyjmou z mísy. Maso a tuková tkáň 

se při teplotě okolo 70 – 80 °C nakutrují, přidá se 

speciální produkt LIVEMAL (dávkování 5g/1kg 

materiálu) spolu s 5 - 10% vývaru, kutruje se a 

následně se přidají vykutrovaná játra. Okoření a osolí 

se jako obvykle.  
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 4 .  K O Ř E N Í C Í  P Ř Í P R A V K Y  

 

AUFSCHNITT HELA PROFIT (240 385) 
(KOŘENÍ PRO NÁŘEZOVÉ SALÁMY) 

Používá se převážně pro jemně vykutrovaná díla typu 

junior, lyonský či liptovský salám s možností přidání 

různých vložek (olivy, žampiony, paprikové floky, celé 

koření a další). 

Prášková konzistence béžové barvy s ostrou chutí 

po pepři a vůní po pepři a koriandru. 

Složení: koření a bylinky, dextróza, škrobový sirup, jedlá sůl, 

aroma 

Dávkování: 5 g na 1 kg díla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAHAX, GEWURZSALZ (160 628) 
Kořenící sůl. 

Složení: kuchyňská sůl, koření (mimo jiné celer) 

Dávkování: 15 g na 1 kg masa 

 10 g na 1 l vroucí vody 

 

BRATWURST HELA (242 764) 

Kořenící přípravek 

Složení: Koření (mimo jiné celer), látka zvýrazňující chuť a 

vůni: E621 glutamát sodný*, dextróza, laktóza, 

kuchyňská sůl (cca 10%), aroma 

Dávkování: 4-6 g na 1 kg díla 
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BRATWURST GROB ID (400 073) 
Kořenící přípravek 

Složení: sůl, koření (oregano, kmín, česnek, atd.), dextróza, 

látka zvýrazňující chuť a vůni: E621 glutamát sodný*, 

kořenící přípravek (rozpustná rostlinná bílkovina 

(řepková, kukuřičná), sůl, ztužený palmový olej,), 

aroma 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 8-10 g na 1 kg hmoty 

 

BRINE ADDITIVE GR IS (124 063) 
Složení: dextróza, stabilizátor: E451 trifosforečnany*, 

antioxidant: E301 askorban sodný, zahušťovadla: 

E407 karagenan, E410 karubin 

 *pro potravinářství (omezené použití) 

Dávkování: 21 g na 1 kg konečného produktu 

 

BIERSCHINKEN “DC“ (180 422) 
PIVNÍ ŠUNKA 

Prášková konzistence světle béžové barvy 

s lehce nasládlou ostrou chutí a aromatickou vůní 

po zázvoru a česneku. Pro různé typy pivních šunek 

nebo pikantních šunkových salámů. 

Složení: dextróza, zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, 

koření (m.j. hořčičná mouka), pšeničné otruby, 

aroma 

*pro potravinářství (omezené použití) 

Dávkování: 6 g na 1 kg díla 
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BIERWURST ORLA (241 350) 
PIVNÍ SALÁM ORLA 

Prášková konzistence hnědobéžové barvy s nasládlou 

ostrou chutí po pepři a aromatickou vůní. Pro různé 

typy pivních šunek, pikantních šunkových salámů a 

šunkových klobás. 

Složení: dextróza, zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, 

koření (m.j. hořčičná mouka) 

*pro potravinářství (omezené použití) 

Dávkování: 5 - 6 g na 1 kg díla 

 

BIFI WURSTCHEN OG (258 342) 
Kořenící přípravek. 

Složení: koření (čili, koriandr, pepř, atd.), dextróza, cukr, 

antioxidant: E301 askorbát sodný, paprika extrakt 

 

BURGUNDENSCHINKEN (104 388) 
LÁK PRO VÝROBU BURGUNDSKÉ ŠUNKY 

Směs slouží k výrobě kvalitní burgundské šunky, 

technologický postup dle strojního vybavení 

zákazníka sdělí naši technologové. Směs je práškové 

konzistence načervenalé barvy s vůní po červeném 

víně. 

Složení: dextróza, antioxidanty E301 askorban sodný a E300 

kyselina askorbová, stabilizátor E450 difosfát sodný a 

E451 trifosfát sodný, sušený glukózový sirup, 

substance ze sušeného červeného vína, aroma 

Dávkování: 740 g na 1 l láku, nastřikované množství 10% 
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BURGUNDERSCHINKEN MIT ROTWEINGESCHMACK OG. (122640) 
Kořenící přípravek. 

Složení: stabilizátor:E451i, E450v, E450c, sůl, dextróza, 

antioxidant:E301, E300, prášek z červeného vína ( 

prášek z červeného vína, regulátor kyselosti:E334, 

konzervant: E220 (‹ 250 ppm)), cukr, extrakt koření, 

aroma, protispékavé látky E551 

Dávkování: 790 g na 10 l láku(12% nástřik) 

 

BRAUNSCHWEIGER DIAMANT COMBI (245 995 CZ) 
BRUNŠVICKÁ KLOBÁSA KOMBI 

Koření s kutrovacím fosfátem a látkami podporujícími 

vybarvení s chutí po pepři, česneku, koriandru a 

kmínu. 

Složení: koření (m.j. hořčičná mouka), stabilizátory E450 

difosfát sodný, E451 trifosfát sodný a E452 polyfosfát 

sodný, dextróza, antioxidanty E300 kyselina 

askorbová a E301 askorban sodný, cukr 

Dávkování: 11 g na 1 kg díla 

 

CAFE DE PARISBUTTER – GEW (246 085) 
Kořenící přípravek. 

Směs pro výrobu Café-de-Paris-butter, které je 

výborné se steaky, různými druhy ryb, opékaným 

chlebem, šneky, jehněčí pečení a steaky a mořskými 

plody. Lze také použít pro kořenění tvarohových 

pokrmů, jogurtových dresinků, majonéz, dušeného, 

atd. 

Složení: granulovaná paprika, pažitka, kvasničný extrakt, 

látka zvýrazňující chuť a vůni: E261*, sůl, cukr, 

estragon, majoránka, bylinky 

*pro potraviny (omezené použití) 
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DAUERWURST WIENER/TIROLER HELA PROFIT(247 132) 
Kořenící přípravek. 

Složení: koření (pepř, koriandr, česnek, kmín, čili, kardamom, 

atd.), dextróza, sůl, extrakt z koření 

Dávkování: 8 g na 1 kg hmoty 

 

DOENER OHNE CUMIN (247 251) 

Kořenící přípravek. 

Složení: koření a bylinky sůl, bujón granule (hydrolyzovaná 

rostlinná bílkovina (řepková, kukuřičná), částečně 

ztužený palmový olej, koření), látka zvýrazňující chuť 

a vůni: E621*, antioxidant: E300 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: dle chuti 

 

FEINE STREICHMEETWURST. HELA PROFIT (255 867) 
Kořenící přípravek. 

Složení: dextróza, koření, sůl, sušený glukózový sirup, 

antioxidant: E300, rum, aroma  

Dávkování: 9 g na 1 kg díla 

 

FRANKFURTER DIAMANT COMBI (251 757 01) 
FRANKFURTSKÉ PÁRKY DIAMANT KOMBI 

Koření s fosfáty a vybarvovacími látkami. 

Složení: glukosa, stabilizátor E450 difosfát sodný, koření 

(hořčičný prášek), chuťové látky E621 glutaman 

sodný*, glukózový sirup, antioxidanty E300 kyselina 

askorbová a E301 askorban sodný, aroma z koření, 

jedlá sůl 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 12 g na 1 kg díla 
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FRANKFURTER HELA-PROFIT (252 118)  
Kořenící přípravek. 

Složení: koření (pepř, koriandr, česnek, paprika, muškátový 

ořech, zázvor, čili, atd.), dextróza, extrakt z koření 

Dávkování: 6-7 g na 1 kg hmoty 

 

FRANKFURTER MASTER COMBI (189 359 01) 

FRANKFURTSKÉ PÁRKY MASTER KOMBI 

Koření s fosfáty a vybarvovacími látkami, s chutí a 

vůní po pepři, paprice a muškátu. 

Složení: jedlá sůl, koření, stabilizátory E450 difosfát sodný, 

E451 trifosfát sodný a E452 polyfosfát sodný, chuťové 

látky E621 glutaman sodný*, dextróza, antioxidanty 

E300 kyselina askorbová a E301 askorban sodný, 

extrakty z koření, cukr 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 8 g na 1 kg díla 
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FRIKADAL DELIKAT “S“ (107 719) 
Kompletní směs pro výrobu německé speciality 

Frikadal – obdoba našich karbanátků, IKEA kuliček či 

tyčinek z mletého masa. Směs je béžové barvy s vůní 

po strouhance a cibuli a chuti lehce kořeněné a ostré. 

Složení: strouhanka (54% - pšeničná mouka, voda, sůl), 

cibule, sůl, hořčičná mouka, laktóza, dextróza, 

muškátový ořech, pepř, zvýrazňovač chuti E621 

glutaman sodný*, koření a bylinky (mj. celer) 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 25o g koření na 1 kg masa 

Pokyny: Smíchat důkladně Frikadal delikat „S“, 200 g vody, 

maso, čerstvou cibuli a/nebo bylinky podle vlastní 

chuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELDERLÄNDER ID COMBI (40005701) 
Přípravek pro stabilizaci a kořenění 

Složení: sůl, dextróza, koření (pepř, čili), stabilizátory: E452, 

E451, E450 (P2O5 9,5%), látka zvýrazňující chuť a 

vůni: E621* (8%), cukr, extrakt koření, aroma 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 12 g na 1 kg hmoty 
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GOTHAJSKÝ SALÁM CZ (400 123) 
Koření s chutí a vůní po pepři, paprice a česneku. 

Složení: koření, dextróza 

Dávkování: 5 g na 1 kg díla 

 

HAUSSALAMI MIT SALPETER (255 570) 

DOMÁCÍ SALÁM 

Kořenící přípravek. 

Složení: koření (např. hořčičná mouka, pepř, koriandr, chilli, 

kardamom), dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni: 

E621* glutamát sodný, konzervant: E252 dusičnan 

draselný, sůl, antioxidant: E301 askorban sodný, 

extrakt z koření 

⃰ pro potraviny – omezené použití 

Dávkování: 6 g na 1 kg hmoty 

  

HAMBURGER MC EXTRA (167 688) 
Kořenící sůl. 

Složení: kuchyňská sůl, koření a bylinky (pepř, cibule, 

koriandr, koření, bylinky 

 krycí materiál: slunečnicový olej plně ztužený 

Dávkování: 25 g na 1 kg materiálu 

  

  

mailto:fimex@fimex.cz


 

FIMEX s.r.o.       Telefon: +420 261 109 050 

Do Koutů 2073/1a        +420 261 911 796 

143 00 Praha 412         +420 261 912 601 

E-mail:  fimex@fimex.cz      Fax:  +420 261 912 382 

 

HAUSGEMACHTE LANDLEBERWURST (259 470) 
Kořenícími přípravek. 

Popis: Směs koření je složena z nejemnějších zahraničních 

koření – mleté majoránky a dalších dochucujících 

přísad určených speciálně pro hrubé játrové 

pomazánky domácího typu, které zajišťují a garantují 

homogenitu směsi, pikantní chuť a dokonalé 

probarvení. 

Složení: Koření a bylinky (mimo jiné hořčičná mouka, celer), 

dextróza, cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621 

glutamát sodný*, antioxidant: E300 kyselina L-

askorbová, aromata 

* - pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 8 g na 1 kg materiálu, přídavek soli dle chuti 

Doporučení: K docílení zajímavého druhu chuti je možno přidat 

HEGLUTAL „UNA“ 

 

HELA GRILLA (254 002) 

Pikantní kořenící přípravek se zeleným pepřem 

pro veškeré druhy grilovacích klobás. Směs je tmavě 

béžové barvy se zeleným pepřem, s čerstvou vůní 

po zeleném pepři a chutí lehce ostrou a nasládlou.  

Složení: koření a bylinky (m.j. hořčičná mouka, celer), 

dextróza, laktóza, sušený glukózový sirup, 

zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, 

antioxidanty E301 askorban sodný a E300 askorbová 

kyselina, aroma 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 1o g na 1 kg díla, přídavek soli jako je obvykle 
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HELA KALBSLEBERWURST (256 943) 
HELA TELECÍ PAŠTIKA 

Prášková konzistence béžové barvy s aromatickou 

vůní po pepři a koriandru a chutí ostrou po pepři.  

Složení: koření (m.j. celer), dextróza, zvýrazňovač chuti E621 

glutaman sodný*, laktóza, kuchyňská sůl, aroma  

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 4 - 6 g na 1 kg díla, přídavek dusitanové solící směsi 

jako obvykle 

 

HELA LEBERKÄSE O.G. “CZ“ (184 562) 
HELA SEKANÁ BEZ GLUTAMÁTU 

Prášková konzistence tmavě béžové barvy, vůní 

po pepři, koriandru a zázvoru a chutí ostrou, lehce 

nasládlou. Použití například pro bavorskou sekanou. 

Složení: koření, dextróza, laktóza, kuchyňská sůl (8%), 

aroma 

Dávkování: 5 g na 1 kg díla 

 

HELLROTE BLUTWURSTSORTEN (283 258) 
Směs koření pro výrobu duryňského krevního salámu 

a dalších krevních výrobků jako např. jelítka či tmavá 

tlačenka. Speciální aromatická kořenící sůl s vůní 

po majoránce a hřebíčku, chutí kořeněnou 

po bylinkách a hřebíčku. 

Složení: kuchyňská sůl, koření a bylinky, zvýrazňovač chuti 

E621 glutaman sodný*, dextróza, aroma 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 5 g na 1 kg díla 

 

HIRSCHENWURSTL (221 874) 
Kořenící přípravek. 

Složení: koření (pepř, hořčičná mouka, česnek), dextróza, 

antioxidant: E301, extrakt z koření 

Dávkování: 8 g na 1 kg materiálu 
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KALBSLEBERWURST SAVOY “HM“ (256 692 CZ) 
HELA TELECÍ PAŠTIKA SAVOY 

Kořenící směs pro výrobu jemné telecí paštiky.  

Složení: koření (skořice), dextróza, vanilínový cukr, extrakt 

koření 

Dávkování: 6 g na kg díla 

 

 

 

 

 

 

KIELBASA SLASKA (257 753) 
SLEZSKÁ KLOBÁSA 

Kořenící přípravek. 

Složení: sůl, koření (např. česnek, pepř), dextróza, extrakt z 

koření 

Dávkování: 2,5 – 3 g na 1 kg materiálu 

 

KOLBASI „OG“ (258 335) 
KLOBÁSY BEZ GLUTAMÁTU 

Kořenící přípravek pro výrobu pikantních klobásek, 

mini salámů a salámů. Přípravek s kořenícími 

přísadami světle červené až oranžové barvy, vůní 

po paprice a ostrou chutí po paprice.  

Složení: koření (m.j. hořčičná mouka), laktóza, dextróza, 

antioxidanty E301 askorban sodný a E300 kyselina 

askorbová, aroma  

Dávkování: 28 g na 1 kg díla, přídavek dusitanové solící směsi 

jako obvykle. 
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KRÄUTERBRATWURSTGEWÜRZ (181 107) 
Koření pro přípravu bylinkového salámu, světle 

růžové barvy s vůní po petrželi, kopru, česneku a 

bylinkách a lehce ostrou chutí po petrželi, kopru, 

česneku a bylinkách.  

Složení: koření a bylinky, dextróza, zvýrazňovač chuti E621 

glutaman sodný*. 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 1o g na 1 kg díla 

Použití: Pečeně se potře marinádou (50% stolní olej, 50% 

koření). U tvarohových pokrmů se koření smísí 

s tvarohem. 

 

KRAINER ID COMBI (40004101) 
Kořenící přípravek. 

Složení: sůl, koření (koriandr, pepř, česnek, čili, atd.), 

stabilizátory: E452, E451, E450 (P2O5 5,7%), 

dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621*, 

zahušťovadlo:E412, kořenící přípravek: (rozpustná 

rostlinná bílkovina (řepková, kukuřičná), sůl, ztužený 

palmový olej, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621*, 

koření), antioxidant: E316, regulátor kyselosti: E330, 

extrakt koření 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 12 g na 1 kg materiálu 
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KRAINER WÜRTSCHEN (258 545) 
KOŘENÍ “KRAINER“ 

Pro výrobu kvalitní šunkové klobásky nebo 

vídeňského salámu a jiných masných výrobků. 

Prášková konzistence oranžovobéžové barvy s vůní 

po pepři a chuti po muškátovém ořechu a pepři. 

Složení: dextróza, koření 

Dávkování: 4 - 6 g na 1 kg díla, přídavek dusitanové solící směsi 

jako obvykle 

 

KÜMMELBRATEN AF-OG (259 213) 
Přípravek s kořenícími přísadami. 

Složení: koření (kmín, muškátový oříšek, pepř, cibule, česnek, 

atd.), dextróza, jodizovaná sůl, extrakt koření, 

kvasnice 

Dávkování: 20 g na 1 kg materiálu 

 

LANDJÄGER BRILIANT (259 422) 
ČETNICKÝ BRILANT 

Přípravek s kořenícími přísadami světle béžové barvy 

s kmínem pro zrající fermentované salámy, s vůní 

po pepři, kmínu, koriandru a kardamonu a lehce 

nasládlou chutí po pepři a celeru. 

Složení: koření, laktóza, dextróza, sušený škrobový sirup, 

antioxidanty E301 askorban sodný a E300 kyselina 

askorbová, zvýrazňovač chuti E 621 glutamát sodný* 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 12 g na 1 kg díla 
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LEBERWURST DELICATESSE R (261 459)  
Kořenící přípravek. 

Složení: koření (mimo jiné hořčičná mouka), dextróza, cukr, 

látka zvýrazňující chuť a vůni: E621*, aromata 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 4-6 g na kg díla, přídavek dusitanové solící směsi jako 

obvykle 

 

MISTURA DE TOMATO (163 951) 

Přípravek s kořenícími přísadami. 

Složení: rajčatové vločky, koření (česnek, bazalka, paprika, 

oregano), sůl 

Dávkování: dle chuti 

 

MÜNCHENERWEISSWURST BAVARIA (278 009) 
MNICHOVSKÁ BÍLÁ KLOBÁSA 

Kořenící směs na výrobu mnichovské bílé klobásy, 

jedná se o vařený masný výrobek určený k ohřívání 

nebo grilování. Technologický postup Vám sdělí naši 

technologové. Přípravek je žlutobéžové barvy s ostrou 

chutí a vůní po citrónu. 

Složení: koření (m.j. hořčičná mouka, celer), dextróza, 

přírodní citrónové aroma 

Dávkování: 4 - 6 g na 1 kg díla, přídavek kuchyňské soli jako 

obvykle 

 

MERGUEZ D (262 137) 

Přípravek s kořenícími přísadami. 

Složení: koření (mimo jiné hořčičná mouka), laktóza, 

dextróza, potravinářské barvivo: extrakt papriky 

Dávkování: 40 - 50 g na 1 kg materiálu 
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MORTADELLA BOLOGNA (263 842) 
Přípravek s kořenícími přísadami. 

Složení: koření (pepř, hořčice, nové koření, atd.), dextróza, 

látka zvýrazňující chuť a vůni: E621*, extrakt koření  

* pro potraviny – omezené použití 

Dávkování: 6-8 g na 1 kg materiálu 

 

NÜRNBERGER ROSTBRATWURST (263 974) 
NORIMBERSKÁ GRILOVACÍ KLOBÁSA 

Prášková konzistence žlutobéžové barvy 

s aromatickou, čerstvou vůní po pepři, majoránce a 

citronu a chutí ostrou po pepři a majoránce. 

Složení: koření a bylinky (m.j. hořčičná mouka), laktóza, 

zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, dextróza, 

aroma 

* pro potraviny – omezené použití 

Dávkování: 6 g na 1 kg díla 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL DEBREZINER (182 165) 
ORIGINÁLNÍ DEBRECÍNSKÉ PÁRKY 

Prášková konzistence načervenalé barvy se sladkou, 

lehce ostrou chutí a kořeněnou vůní po paprice a 

muškátovém ořechu. Směs slouží k okořenění 

výrobků typu debrecínské párky. 

Složení: dextróza, antioxidanty E301 askorban sodný a E300 

kyselina askorbová, regulátor kyselosti E330 kyselina 

citrónová, koření 

Dávkování: 10 g na 1 kg díla 
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PEPERONI (185 912) 
Pikantní kořenící směs pro výrobu tepelně 

opracovaných trvanlivých salámů. Směs je práškové 

konzistence načervenalé barvy s lehce nasládlou, 

kořeněnou, ostrou chutí po pepři a čerstvou vůní 

po paprice a pepři. 

Složení: antioxidanty E301 askorban sodný a E300 kyselina 

askorbová, koření, dextróza, laktóza, aroma a víno 

Madeira 

 

ROHWURST FIMEX “B“ (185 960) 
TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ TRVANLIVÝ SALÁM “B“ 

Prášková konzistence béžové barvy s lehce nasládlou, 

kořeněnou, ostrou chutí po pepři a vůní po pepři, 

koriandru a česneku. 

Složení: koření, laktóza, dextróza, sušené mléčné produkty, 

zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, 

antioxidanty E300 kyselina askorbová a E301 

askorban sodný, aroma, regulátor kyselosti E330 

kyselina citrónová 

* pro potraviny – omezené použití 

Dávkování: 20 g na 1 kg díla 

 

SALAMI SMARAGD (269 760) 

Přípravek s kořenícími přísadami. 

Složení: dextróza, koření, antioxidanty: E301 L-askorban 

sodný, E300 kyselina L-askorbová 

Dávkování: 13 g na 1 kg materiálu 
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SCHINKENWURST (189 977) 
ŠUNKOVÝ SALÁM 

Kořenící směs pro výrobu šunkových salámů, 

šunkových klobás, tato směs neobsahuje 

technologická aditiva. Prášková konzistence 

hnědošedé barvy s lehce nasládlou chutí a vůní 

po pepři. 

Složení: koření, cukr, zvýrazňovač chuti E621 glutaman 

sodný* 

* pro potraviny – omezené použití 

 

SCHINKENWURST HELA ProFit (271 105) 
ŠUNKOVÝ SALÁM HELA ProFit  

Kořenící směs pro výrobu šunkových salámů, 

šunkových klobás, tato směs neobsahuje 

technologická aditiva. Prášková konzistence nahnědlé 

barvy, ostré chutě a kořeněné vůně.  

Složení: koření, dextróza, kuchyňská sůl, aroma 

Dávkování: 4 – 6 g do 1 kg uzenářské emulze, přidat dusitanovou 

nakládací směs 

 

SALAMI FRANZÖSISCHE ART O. SALPETER (269 955) 
FRANCOUZSKÝ SALÁM 

Tato směs slouží k výrobě tepelně neopracovaného 

masného výrobku, který je typický svou vůní a chutí. 

Přípravek má vůni a chuť po pepři, koriandru, 

česneku, chilli a plísňovém aroma. 

Složení: koření, dextróza, zvýrazňovač chuti E621 glutaman 

sodný*, glukózový sirup, antioxidanty E301 askorban 

sodný a E300 kyselina askorbová, aroma 

* pro potraviny – omezené použití 

Dávkování: 13 g na 1 kg díla, přídavek dusitanové solicí směsi 

jako obvykle 
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SUEDTIROLER BAUERNSPECK (127 493) 
Kořenící přípravek  

Složení: dextróza, cukr, koření a bylinky (mimo jiné hořčičná 

mouka, celer), sůl, antioxidant: E301, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: E621* 

* pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 8 g přípravku a 35-42 g dusitanové solící směsi (dle 

technologie) do 1 kg díla 

 

ŠPEKÁČKY CZ (400 135) 
Kořenící přípravek s chutí a vůní po pepři, muškátu a 

paprice. 

Složení: koření, dextróza 

Dávkování: 1 g do 1 kg díla 

 

TEEWURST A (169 182) 
Kořenící přípravek  

Složení: koření (mimo jiné hořčičná mouka), antioxidant: 

E301, E300, laktóza, cukr, dextróza, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: E621*, rum, aromata 

* pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 5-6 g do 1 kg díla, přídavek dusitanové solící směsi 

jako obvykle 
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WELTMEISTER GRILLER (278 475) 
GRILOVACÍ KLOBÁSA WELTMEISTER       (EXPORT) 

Oficiální kořenící směs pro výrobu grilovacích klobás 

určených pro světový šampionát ve fotbalu v roce 

2oo6. Kořenící přípravek pro hrubě mleté grilovací 

klobásy s aromatickou vůní, typickou po pepři, 

paprice, bylinkách a kmínu a ostrou, kořeněnou chutí 

pikantní po česneku. 

Složení: koření a bylinky (m.j. celer), dextróza, zvýrazňovač 

chuti E621 glutaman sodný*, antioxidanty E301 

askorban sodný a E300 kyselina askorbová, aroma 

* pro potraviny – omezené použití 

Dávkování: 8 g na 1 kg díla 

 

WIENER WÜRSTCHEN “TS“CR“ (189 198) 
VÍDĚŇSKÉ PÁRKY “TS“CR“ 

Kořenící přípravek pro výrobu prémiových vídeňských 

párků s lehce nasládlou, ostrou vůní. 

Složení: koření a bylinky, dextróza, zvýrazňovač chuti E621 

glutaman sodný*, laktóza, kuchyňská sůl (8%), 

aroma 

* pro potraviny – omezené použití 

Dávkování: 6 g na 1 kg díla 

 

WIENER WÜRSTCHEN “TS“ (189 200) 

VÍDĚŇSKÉ PÁRKY “TS“         (EXPORT) 

Kořenící přípravek pro výrobu vídeňských párků 

Přípravek s kořenícími látkami je oranžové barvy 

s chutí a vůní po zázvoru. 

Složení: koření a bylinky (m.j. celer), dextróza, zvýrazňovač 

chuti E621 glutaman sodný*, laktóza, kuchyňská 

sůl, přírodní aroma 

* pro potraviny – omezené použití 

Dávkování: 6 g na 1 kg díla 
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WIENER WÜRSTCHEN “PGS“ (280 313) 
VÍDĚŇSKÉ PÁRKY “PGS“ 

Kořenící přípravek pro výrobu vídeňských párků. 

Přípravek je tmavě červené barvy s chutí a vůní 

po paprice a chilli. 

Složení: kuchyňská sůl, zvýrazňovač chuti E621 glutaman 

sodný*, koření, aroma 

* pro potraviny – omezené použití 

Dávkování: 4 g na 1 kg díla 

 

WIENER WÜRSTCHEN (189 271) 
VÍDĚŇSKÉ PÁRKY         (EXPORT) 

Kořenící přípravek pro výrobu vídeňských párků 

Přípravek s kořenícími látkami je načervenalé barvy 

s vůní po pepři, zázvoru a cibuli a nasládlou chutí, 

ostrou po pepři a zázvoru. 

Složení: dextróza, koření, potravinářská barviva, kuchyňská 

sůl (7%), aroma 

Dávkování: 5,75 g na 1 kg díla 

 

WIENER WÜRSTCHEN “TS-OG.Z.“ (189 211) 
VÍDĚŇSKÉ PÁRKY “TS-OG.Z.“  

Kořenící přípravek pro výrobu vídeňských párků 

bez glutamátu. Přípravek s kořenícími látkami je 

oranžovohnědé barvy s vůní zázvoru a kořeněnou 

chutí ostrou po zázvoru a pepři. 

Složení: koření, kuchyňská sůl, aroma 

Dávkování: 3 - 4 g na 1 kg díla 

Doporučení: redukovat přídavek soli o 2 g na 1 kg díla 
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WINZERSTEAK (280 791) 
Kořenící přípravek. 

Složení: koření (paprika, cibule, pepř), kuchyňská sůl, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: E621 glutamát sodný 

* = pro potraviny (omezené používání) 

Dávkování: dle chuti 

 

 

ZITRONENPFEFFER-ZUB. (196 507) 

Kořenící přípravek. 

Použití: masa, drůbež, potraviny pro barbecue, ryby a mořské 

plody, zelenina, saláty, omáčky, polévky, dušené, 

guláš, dipy, másla, sýry, dresinky  

Složení: pepř (45 %), sůl, citronová kůra, okyselovadlo: kys. 

citronová, cukr, fruktóza, mák, koření, rostlinný olej 

(palmový), aroma 

 

ZWIEBELSCHMALZ HELA PROFIT (167 518) 
SÁDLO S CIBULÍ 

Kořeněná sůl. 

Složení: kuchyňská sůl, cibule (16%), dextróza, koření a 

bylinky, extrakt koření 

Dávkování: 20 g na 1 kg sádla 
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 5 .  D E K O R A Č N Í  K O Ř E N Í ,  K A P S L O V A N É  K O Ř E N Í ,  P A N Á D Y  

 

BARBECUE MIX (160 563) 

Směs koření, která slouží k ochucení mas pro 

grilování a také jako dekorační koření. Směs je 

béžové, červené, zelené a hnědé barvy, ostré chuti 

po pepři a aromatické vůni po paprice, pepři, cibuli a 

kmínu. 

Složení: paprika, hořčičné semeno, pepř, kmín, cibule 

Dávkování: podle chuti 

Použití: pro zvěřinu, různé druhy masa, pro upravené sekané 

maso, steaky atd. 

 

BUFFALO “C“ EXTRA (245 977) 
Směs koření sloužící k nakládání hovězích steaků, 

díky kapslované soli v koření obsažené nedochází 

k uvolňování šťávy po dobu naložení. Červenohnědá 

směs s bylinkami, vůně aromatická po muškátovém 

ořechu a bylinkách, chuť kořeněná. Nedochází 

k uvolňování šťávy ani k připalování koření. 

Kapslovaná sůl je označena písmenem „C“, kapsle je 

na bázi rostlinného tuku a rozpouští se až 

při tepelném opracování. 

Složení: kuchyňská sůl, koření a bylinky (m.j. celer, hořčičný 

prášek), dextróza, zvýrazňovač chuti E621 glutaman 

sodný* (krycí materiál ztužený palmový olej) 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: dle chuti 
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BUNTER PFEFFER (167 312) 
Tato směs exotických druhů pepře není jen pro 

chuťový vjem, ale také pro potěchu oka. 

Složení: pepř: bílý, černý, zelený, růžový (Schinus 

Terebinthifolus) 

GYROS DELIKAT (191 876) 

Kořenící přípravek k ochucení středomořské speciality 

Gyros. Tento přípravek má kořeněnou chuť a vůni 

po koriandru a oreganu. 

Složení: kuchyňská sůl, dextróza, koření a bylinky (např. 

hořčičná mouka, celer), zvýrazňovač chuti E621 

glutaman sodný* 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 30 g na 1 kg díla nebo dle chuti 

 

 

 

 

 

 

 

PAPRIKA ROLLBRATEN “C“ EXTRA (217 395) 
Kořenící sůl pro pečené a grilované výrobky 

s aromatickou, lehce ostrou vůní po paprice a 

pikantní, kořeněnou chutí. Obsahuje kapslovanou sůl, 

tím je vhodná pro nakládání, lze ji použít také jako 

dekorační koření. Kapslovaná sůl je označena 

písmenem „C“, kapsle je na bázi rostlinného tuku a 

rozpouští se až při tepelném opracování. 

Složení: kuchyňská sůl, koření (m.j. celer, hořčičná mouka), 

dextróza, zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, 

aroma, kapslovací materiál - ztužený palmový olej 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: dle chuti 

Pokyny k použití: Před použitím maso neodšťavňovat, neopékat 

(nespálit) koření. 
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 6 .  P O V R C H O V É  P O K R Y V Y  –  O B A L O V A C Í  S M Ě S  

 

GEWÜPA CRISP (162 101) 

Kořenící obalovací směs pro maso, drůbež a ryby, 

lehce kořeněné ostré chuti a kořeněné vůně. 

Složení: strouhanka (82% - pšeničná mouka, kvasnice, sůl, 

paprika, kurkuma), kuchyňská sůl, granulovaný bujón 

[hydrolyzovaná rostlinná bílkovina (kukuřice, řepka), 

ztužený palmový olej, zvýrazňovač chuti E621 

glutaman sodný*], cibule, pepř, dextróza, kvasničný 

extrakt, koření a bylinky (m.j. celer), regulátor 

kyselost E330 kyselina citronová, aroma 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 16o – 18o g na 1 kg díla 

Použití: Před obalením v Gewüpa crisp ponořit maso do tekuté 

panády Hela Pure Coating Liquid. 

 

GEWÜPA GOLD (164 747) 

Kořenící obalovací směs pro maso, drůbež, ryby, 

masné výrobky a rybí produkty, všechny produkty 

jsou obaleny a nakořeněny v jednom kroku. Směs je 

lehce kořeněné ostré chuti a kořeněné vůně. 

Složení: strouhanka [64% - pšeničná mouka, kvasnice, sůl, 

paprika, kurkuma (kari)], pšeničný škrob, kuchyňská 

sůl, zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, 

dextróza, pepř, cibule, paprika, koření a bylinky (m.j. 

celer), granulovaný bujón, regulátor kyselosti E330 

kyselina citrónová 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 16o – 18o g na 1 kg díla 

Použití: Před obalením v Gewüpa gold ponořit maso do tekuté 

panády Hela Pure Coating Liquid. 
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 7 .  S T A R T O V A C Í  K U L T U R Y  

 

K aktivaci sušených startovacích kultur se používá startovací voda. Vlastní kultury 

rozdělujeme podle ovlivnění kyselosti v hotovém produktu na dva základní druhy. 

Červeně označený typ - Germet, ovlivňuje kyselost, zatímco modře označený typ - 

Germet GT kyselost neovlivňuje. 

 

GERMET GT (114 391) 
Hnědobéžová, lehce nasládlá. 

Složení: dextróza, sušené zmražené startovací kultury 

(Micrococcus varians a Pediococcus pentosaceus) 

Dávkování: 20 g na 50 kg díla = 10 miliónů aktivních bakterií 

na 1 g díla 
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 8 .  K O Ř E N Í  S  K O U Ř O V Ý M  A R O M A  

 

RAUKAL “H“ (121 231) 

Přípravek s kořenícími přísadami s kouřovým aroma a 

chutí po kouři. 

Složení: kuchyňská sůl, zvýrazňovač chuti E621 glutaman 

sodný*, laktóza, extrakt z kvasnic, koření (m.j. 

celer), kouřové aroma 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 2 g na 1 kg díla, dle chuti 

 

RAUKAL “CH“ FLÜSSIG (121 266) 
Tmavá hnědá kapalina s intenzivní chutí a vůní 

po udícím kouři. 

Složení: kouřové aroma, voda, zvýrazňovač chuti E621 

glutaman sodný*, antioxidant E301 askorban sodný 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: dle chuti (max 6o g do 1 kg díla ~ ≤ 0,03 ppb benzo-

a-pyren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELA “CH-RAUKAL“ (121 258) 
Hnědý prášek s kořenícími přísadami, kořeněnou 

chutí po uzeném a vůní po udícím kouři. 

Složení: sůl, zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, 

laktóza, extrakt z kvasnic, koření (m.j. celer), 

kouřové aroma  

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 2 g na 1 kg díla, dle chuti 
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 9 .  T E K U T É  K O Ř E N Í  

 

BRATZWIEBEL (103 268) 

TEKUTÁ SMAŽENÁ CIBULE, KONCENTRÁT 

Koncentrát tekuté smažené cibule s možností použití 

např. do vařených krevních masných výrobků. 

Složení: přírodní cibulové aroma (15%), škrobový sirup, voda, 

zlepšovače chuti E627 guanylát disodný* a E631* 

inosinát disodný 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: cca 2 g na 1 kg díla 

 Nepředávkovávat! 

Použití: maso, salámy, delikatesy, polévky, omáčky, pekařské 

výrobky 

 

HELATHERM KÄSE (159 282) 
Koncentrovaný kořenící přípravek s typickou chutí 

zeleného pepře s možností použití pro masné 

výrobky, aspiky a podobné výrobky. 

Složení: regulátor kyselosti E325 mléčnan sodný, pitná voda, 

zelený pepř (30%), zahušťovadlo E415 xanthan a 

E412 mouka z guarových jader 

Dávkování: 6 – 8 % 

 

 

KNOBLAUCH LACONAL (117 102) 
TEKUTÝ ČESNEK, KONCENTRÁT 

Kořenící přípravek s typickou chutí a vůní po česneku. 

Složení: suchý škrobový sirup, pitná voda, přírodní česnekové 

aroma (10%) 

Dávkování: dle chuti, nejvýše 0,5 g na 1 kg díla 

Použití: masné a lahůdkářské výrobky, delikatesy, polévky, 

omáčky, pekařské výrobky 
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PAPRIKA OLEORESIN (590 517) 
Tekutá paprika, 40 000 barvících jednotek 

Složení: přírodní paprikové aroma nebo barvivo E160c 

Capsanthin, Capsorubin (dle účelu použití)  

Dávkování: dle chuti 
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 1 0 .  Z V Ý R A Z Ň O V A Č  C H U T I  

 

GOURMELA "GALANT" (109 878) 

Kořenící přípravek, zvýrazňovač chuti. 

Složení: kuchyňská sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621 

glutamát sodný ⃰, dextróza, laktóza, koření a bylinky 

(mimo jiné celer), částečně ztužený palmový olej 

⃰ pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 4-8 g na 1 kg materiálu nebo dle chuti 

 Pro salámy, masné výrobky: 1-2 g na 1 kg materiálu 

 

HELA PIKANT (255 688) 
Světle oranžový prášek s kořenícími přísadami 

pro všechny druhy masných výrobků s chutí ostrou 

po pepři a chilli a vůní po pepři a hořčičném prášku. 

Slouží ke zvýraznění chuti masných výrobků. 

Složení: laktóza, koření (m.j. hořčičný prášek), aroma 

Dávkování: 1 – 2 g na 1 kg díla 
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GESCHMACKSVERSTÄRKER „SPECKWUERZUNG“ (123 587) 
Kořenící přípravek 

Složení: laktóza, kořenící přípravek: [hydrolyzovaná rostlinná 

bílkovina (řepková, kukuřičná, sójová), ztužený 

palmový olej, látka zvýrazňující chuť a vůni: 

E621 ⃰,koření, zelenina (mimo jiné celer), aroma], sůl, 

kvasničný extrakt, řepkový olej, kouřové aroma, 

okyselovadlo:E330, aromata 

⃰ pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: dle chuti, cca 1 g na 1 kg materiálu 

 Pro dušené směsi, fazolové, hrachové polévky, 

bramborové pyré, teplé i studené bramborové saláty, 

majonézy, rybí pokrmy, atd. 
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 1 1 .  M A R I N O V A C Í  K O Ř E N Í C Í  S M Ě S I  

 

Firma HELA nabízí přípravky kořenících marinovacích směsí pro výrobní závody, 

restaurace a jídelny ke zlepšení chutí připravovaných pokrmů a usnadnění práce 

v domácnostech. Tyto směsi dělíme na tři druhy a všechny se přidávají v 7 – 10% k váze 

masa. Solíme přibližně na 1% a takto připravené maso můžeme používat již po dvou 

hodinách naložení.  

 

HELA GUSTO 

HELA GUSTO DIANA (239 208) 
Kořeněná omáčka k marinování zvěřinových specialit. 

Lze připravovat v mikrovlnné troubě. 

Složení: pitná voda, řepkový olej, kuchyňská sůl, rajčatová 

šťáva, E1422 modifikovaný kukuřičný škrob, 

zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, 

potravinové koření rostlinné bílkoviny (sója, 

kukuřice, pšenice), částečně hydrolyzovaný palmový 

olej, slunečnicový olej, zeleninový prášek, extrakt 

z droždí, koření (m.j. celer), cibule, česnek, aroma, 

barvivo E150c amoniakový karamel, zahušťovadla 

E412 mouka z guarových jader a E413 tragant, 

laktóza, koření a bylinky, mléčná bílkovina 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 1oo g na 1 kg suroviny 

Použití:  Maso smíchejte s přípravkem HELA GUSTO DIANA a 

nechte marinovat při teplotě pod 5ºC přes noc. Delší 

marinování činí maso křehčím a chutnějším. 

Před podáním vmíchejte ostatní přísady. Při použití 

čerstvé zeleniny se doporučuje ji předem blanšírovat. 
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HELA GUSTO HONGKONG (239 451) 
Hotová kořenící omáčka se zeleninou vhodná 

pro pokrmy smažené a připravované v mikrovlnné 

troubě, a také pro saláty asijského stylu. 

Složení: pitná voda, zelenina (33% - sójové klíčky, hrách, 

cibule, paprika, mrkev), cukr, ananas (5%), vinný 

ocet, laktóza, jedlé houby (2%), E1422 

modifikovaný kukuřičný škrob, chuťové přísady (m.j. 

sója, celer), kuchyňská sůl, zvýrazňovač chuti E621 

glutaman sodný*, sójová omáčka (obsahuje 

pšenici), jablečná šťáva, koření (m.j. hořčičná 

mouka), regulátor kyselosti E330 kyselina citrónová, 

zahušťovadla E412 mouka z guarových jader a E415 

xanthan, aroma 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 500 g na 500 – 800 g suroviny 

Použití:  Maso smíchejte s přípravkem HELA GUSTO 

HONGKONG a nechte marinovat při teplotě pod 5ºC 

minimálně 1 hodinu. Není nutné přidávat další 

zeleninu. 
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HELA GUSTO KNOBLAUCH (239 291) 
Česneková kořenící omáčka k marinování pokrmů 

připravovaných na pánvi a v mikrovlnné troubě. 

Složení: řepkový olej, pitná voda, cukr, vinný ocet, 

E1422 modifikovaný škrob, kuchyňská sůl, česnek, 

laktóza, koření a bylinky, hořčice, aroma, 

potravinové koření [rostlinná bílkovina (sója, žito), 

zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, koření 

(celer)], mléčná bílkovina, zahušťovadla E412 

mouka z guarových jader a E413 tragant, barvivo 

E150c amoniakový karamel 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 100g na 1 kg suroviny 

Použití:  Maso smíchejte s přípravkem HELA GUSTO 

KNOBLAUCH a nechte marinovat při teplotě pod 5ºC 

přes noc. Delší marinování činí maso křehčím a 

chutnějším. Před podáním vmíchejte ostatní přísady. 

Při použití čerstvé zeleniny se doporučuje ji předem 

blanšírovat. 
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HELA GUSTO MEXICANA (239 331) 
Kořeněná omáčka k marinování mas a přípravě jídel 

na mexický způsob. Lze připravovat v mikrovlnné 

troubě. 

Složení: rajčatový protlak, řepkový olej, vinný ocet, 

E1422 modifikovaný kukuřičný škrob, kuchyňská sůl, 

zvýrazňovače chuti [hydrolyzovaná rostlinná bílkovina 

(m.j. sojová), extrakt z droždí, zvýrazňovače chuti 

E621 glutaman sodný*, E627 guanylát disodný* a 

E631 inosinát disodný*, zelenina (m.j. celer), 

koření], aroma (m.j. sója, pšenice), mléčná 

bílkovina, fruktóza, cibule, prášek z červené řepy, 

pepř, česnek, aroma, koření a bylinky, barvivo E150c 

amoniakový karamel, zahušťovadla E412 mouka z 

guarových pecek a E413 tragant 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 1oo g na 1 kg suroviny 

Použití:  Maso smíchejte s přípravkem HELA GUSTO 

MEXICANA a nechte marinovat při teplotě pod 5ºC 

přes noc. Delší marinování činí maso křehčím a 

chutnějším. Před podáním vmíchejte ostatní přísady. 

Při použití čerstvé zeleniny se doporučuje ji předem 

blanšírovat. 
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HELA GUSTO PEKING (239 356) 
Kořeněná omáčka k marinování mas a přípravě jídel 

na čínský způsob. Lze připravovat v mikrovlnné 

troubě. 

Složení: řepkový olej, pitná voda, cukr, vinný ocet, 

E1422 modifikovaný škrob, kuchyňská sůl, paprika, 

zázvor, pepř, zvýrazňovač chuti E621 glutaman 

sodný*, sójová omáčka (m.j. pšenice), aroma, 

koření, mléčná bílkovina, zahušťovadla E412 mouka 

z guaranových pecek, E413 tragant a E415 xanthan, 

barvivo E150c amoniakový karamel 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 1oo g na 1 kg suroviny 
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HELA GUSTO PICANTE (239 364) 
Pikantní kořeněná omáčka k marinování mas. Lze 

připravovat v mikrovlnné troubě. 

Složení: rajčatový koncentrát, řepkový olej, pitná voda, cukr, 

E1422 modifikovaný škrob, kuchyňská sůl, koření 

(hořčičná mouka), paprika, aroma, potravinové 

koření [rostlinná bílkovina (sója, pšenice), sprejově 

sušené mléčné produkty, zvýrazňovač chuti E621 

glutaman sodný*, koření (celer)], mléčná bílkovina, 

cibule, regulátor kyselosti E330 kyselina citrónová, 

zahušťovadla E412 mouka z guarových jader a E413 

tragant, barvivo E150c amoniakový karamel 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 100 g na 1 kg suroviny 

Použití:  Maso smíchejte s přípravkem HELA GUSTO PICANTE 

a nechte marinovat při teplotě pod 5ºC přes noc. 

Delší marinování činí maso křehčím a chutnějším. 

Před podáním vmíchejte ostatní přísady. Při použití 

čerstvé zeleniny se doporučuje ji předem blanšírovat. 

 

 

  

mailto:fimex@fimex.cz


 

FIMEX s.r.o.       Telefon: +420 261 109 050 

Do Koutů 2073/1a        +420 261 911 796 

143 00 Praha 412         +420 261 912 601 

E-mail:  fimex@fimex.cz      Fax:  +420 261 912 382 

 

HELA GUSTO PILZ-RAHM (239 372) 
Kořeněná omáčka k marinování mas a přípravě 

omáček s houbovou příchutí. Lze připravovat 

v mikrovlnné troubě. 

Složení: rajčatový koncentrát, řepkový olej, pitná voda, 

E1422 modifikovaný škrob, kuchyňská sůl, koření, 

aroma, potravinové koření [rostlinná bílkovina, (sója, 

pšenice), kvasnicový extrakt, koření (celer)], 

sprejově sušené mléčné produkty, zvýrazňovač chuti 

E621 glutaman sodný*, mléčná bílkovina, cibule, 

regulátor kyselosti E330 kyselina citrónová, 

zahušťovadla E412 mouka z guarových jader, E407 

karagenan a E413 tragant, prášek z hřibů, barvivo 

E150c amoniakový karamel 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 100 g na 1 kg suroviny 

Použití:  Maso smíchejte s přípravkem HELA GUSTO PILZ-

RAHM a nechte marinovat při teplotě pod 5ºC 

přes noc. Delší marinování činí maso křehčím a 

chutnějším. Před podáním vmíchejte ostatní přísady. 

Při použití čerstvé zeleniny se doporučuje ji předem 

blanšírovat. 
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HELA GUSTO SENF (239 591) 
Kořenící omáčka s hořčicovou příchutí k marinování 

mas připravovaných na pánvi a v mikrovlnné troubě. 

Složení: hořčice (40% - hořčičná semínka, pitná voda, vinný 

ocet, sůl, koření), řepkový olej, pitná voda, 

kuchyňská sůl, E1422 modifikovaný škrob, cukr, 

potravinové koření [rostlinná bílkovina (kukuřice, 

sója, pšenice), palmový olej hydratovaný, 

zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, kvasnicový 

extrakt, koření (celer)], vinný ocet, koření a bylinky, 

sušená mléčná bílkovina, regulátor kyselosti E330 

kyselina citrónová, zahušťovadla E412 mouka 

z guarových jader a E413 tragant 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 1oo g na 1 kg suroviny 

Použití:  Maso smíchejte s přípravkem HELA GUSTO SENF a 

nechte marinovat při teplotě pod 5ºC přes noc. Delší 

marinování činí maso křehčím a chutnějším. 

Před podáním vmíchejte ostatní přísady. Při použití 

čerstvé zeleniny se doporučuje ji předem blanšírovat. 
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STEAKMIX 

Všechny tyto marinovací kořenící směsi se připravují smícháním v poměru 1:2, např. 

1 kg Steakmixu s 2 kg vody, doba marinování je cca 3 hod. 

 

STEAKMIX MIT KRÄUTERN (273 202) 

Přípravek je možné smíchat se směsí STEAKMIX 

KNOBLAUCH v poměru 1:1. Je červenohnědé barvy 

se zelenými bylinkami s chutí kořeněnou, lehce ostrou 

a vůní po paprice a pepři, s lehkým aroma po 

česneku a cibuli. 

Složení: koření a bylinky (m.j. hořčičná mouka), kuchyňská 

sůl, řepkový olej, zvýrazňovač chuti E621 glutaman 

sodný*, zahušťovadlo E412 mouka z guarových jader, 

aroma 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 80 – 100 g marinády na 1 kg suroviny 

 

STEAKMIX MIT KARI (273 211) 
Přípravek s kořenícími přísadami nažloutlé barvy se 

zelenými bylinkami s chutí a vůní po kari. 

Složení: koření a bylinky (m.j. hořčičná mouka), kuchyňská 

sůl, sirup ze sušené glukózy, řepkový olej, 

zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, E412 

mouka z guarových jader, aroma 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 80– 100 g marinády na 1 kg suroviny 
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STEAKMIX GYROS (273 219) 
Přípravek s kořenícími přísadami nahnědlé barvy 

s bylinkami, s kořeněnou, ostrou chutí a vůní po pepři 

a bylinkách. 

Složení: koření (m.j. hořčičná semínka, celer) a bylinky, 

kuchyňská sůl, dextróza, zahušťovadla E412 mouka 

z guarových jader, aroma, regulátor kyselosti E330 

kyselina citrónová 

Dávkování: 80 – 100 g marinády na 1 kg suroviny 

 

STEAKMIX HOCHROT (273 198) 
Přípravek s kořenícími přísadami výrazně červené 

barvy se zelenými bylinkami, s kořeněnou, ostrou 

chutí a vůní po pepři a bylinkách. 

Složení: koření a bylinky (m.j. hořčičná semínka), kuchyňská 

sůl, řepkový olej, zvýrazňovač chuti E621 glutaman 

sodný*, zahušťovadlo E412 mouka u guarových 

jader, aroma, barvivo E120 košenila 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 80 – 100 g marinády na 1 kg suroviny 

 

STEAKMIX KNOBLAUCH (273 215) 
Sypký přípravek sloužící k marinování různých druhů 

mas. Je možné ho smíchat se směsí STEAKMIX MIT 

KRÄUTERN v poměru 1:1. Přípravek je nazelenalé 

barvy s bylinkami, s kořeněnou, lehce ostrou chutí 

po česneku a bylinkách a vůní po pepři a česneku. 

Složení: kuchyňská sůl, hořčičná mouka, pepř, česnek (6%), 

sušený sirup z glukózy, řepkový olej, zvýrazňovač 

chuti E621 glutaman sodný*, zahušťovadlo E412 

mouka z guarových jader, majoránka, špenát, 

pažitka, oregáno, koření a bylinky, barvivo E141, 

antioxidanty E304 askorbyl palmitát a E307 tokoferol 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 80 – 100 g marinády na 1 kg suroviny 
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WÜRZÖL 

 

BRILLANT CLASSIC (238 021) 
Marinovací olej ke kořenění a marinování současně 

při grilování, pečení, u guláše, ragú a minutek. 

Složení: řepkový olej částečně ztužený, kuchyňská sůl, 

ztužený palmový tuk, paprika, zvýrazňovač chuti 

E621 glutaman sodný*, bylinky, dextróza, koření 

(m.j. celer), cukr, aroma, antioxidanty E304 askorbyl 

palmitát a E306 tokoferol 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 80– 100 g na 1 kg suroviny 

Příprava:  Před pečením nebo grilováním maso rovnoměrně 

potřít nebo krátce ponořit a nechat maso uležet. Čím 

déle necháte maso marinovat, tím intenzivnější bude 

okořenění. Mimořádného účinku dosáhnete tím, že 

necháte namarinované maso zrát přes noc v lednici. 

 

 

 

 

 

BRILLANT CLASSIC ProFit* (238 021) 

Marinovací olej ke kořenění a marinování. 

Složení: řepkový olej, sůl, dextróza, ztužený rostlinný olej, 

paprika, koření, bylinky, petržel, cukr, granulovaný 

bujón [hydrolyzovaná rostlinná bílkovina (kukuřičná, 

řepková), sůl, ztužený palmový olej, koření], aroma, 

antioxidanty E304 askorbyl palmitát a E306 tokoferol 

Dávkování: 80 – 100 g na 1 kg suroviny 

 *Bez přidaného glutamátu, laktózy a s co nejmenším 

možným množstvím alergenních složek podle 

direktivy 2003/89/EG. 
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BRILLANT KNOBLAUCH PFEFFER (238 063) 
ČESNEK + PEPŘ 

Marinovací olej ke kořenění a marinování současně 

při grilování, pečení, u guláše, ragú a minutek. Chuť 

kořeněná, po česneku. 

Složení: řepkový olej, kuchyňská sůl, pepř (4%), česnek 

(3%), rostlinný olej (ztužený), zvýrazňovač chuti 

E621 glutaman sodný*, bylinky a koření, antioxidanty 

E304 askorbyl palmitát a E306 tokoferol 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 80 – 100 g na 1 kg suroviny 

Příprava:  Před pečením nebo grilováním maso rovnoměrně 

potřít nebo krátce ponořit a nechat maso uležet. Čím 

déle necháte maso marinovat, tím intenzivnější bude 

okořenění. Mimořádného účinku dosáhnete tím, že 

necháte namarinované maso zrát přes noc v lednici 

 

 

 

 

 

BRILLANT KNOBLAUCH PFEFFER ProFit* (238 063) 
ČESNEK + PEPŘ ProFit*  

Marinovací olej ke kořenění a marinování současně. 

Chuť kořeněná, po česneku. 

Složení: řepkový olej, kuchyňská sůl, pepř (7%), česnek 

(3%), hydrogenovaný rostlinný olej, granulovaný 

bujón [hydrolyzovaná rostlinná bílkovina (kukuřičná, 

řepková), kuchyňská sůl, hydrogenovaný palmový 

olej, koření], koření a bylinky, antioxidanty E304 

askorbyl palmitát a E306 tokoferol 

Dávkování: 80 – 100 g na 1 kg suroviny 

*Bez přidaného glutamátu, laktózy a s co nejmenším 

možným množstvím alergenních složek podle 

direktivy 2003/89/EG 
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BRILLANT KRÄUTERSENF (238 183) 
BYLINKOVÁ HOŘČICE 

Marinovací olej ke kořenění a marinování současně 

při grilování, pečení, u guláše, ragú a minutek. Olej 

má chuť po hořčici, paprice a petrželi. 

Složení: řepkový olej, kuchyňská sůl, hořčice (1o% - pitná 

voda, hořčičná semínka, vinný ocet), koření a 

bylinky (5% - m.j. celer), rostlinný olej (ztužený), 

zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, dextróza, 

cukr, aroma, antioxidanty E304 askorbyl palmitát a 

E306 tokoferol 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 60 g na 1 kg suroviny 

Příprava:  Před pečením nebo grilováním maso rovnoměrně 

potřít nebo krátce ponořit a nechat maso uležet. Čím 

déle necháte maso marinovat, tím intenzivnější bude 

okořenění. Mimořádného účinku dosáhnete tím, že 

necháte namarinované maso zrát přes noc v lednici. 

 

BRILLANT KRÄUTERSENF ProFit* (238 183) 

BYLINKOVÁ HOŘČICE ProFit* 

Marinovací olej ke kořenění a marinování. 

Složení: řepkový olej, kuchyňská sůl, hořčice (1o% - pitná 

voda, hořčičná semínka, vinný ocet), dextróza, 

granulovaný bujón [hydrolyzovaná rostlinná bílkovina 

(kukuřičná, řepková), kuchyňská sůl, hydrogenovaný 

palmový olej, koření], rostlinný olej (ztužený), 

paprika, bylinky (2%), koření, cukr, aroma, 

antioxidanty E304 askorbyl palmitát a E307 alfa-

tokoferol 

Dávkování: 60 – 80 g na 1 kg suroviny 

*Bez přidaného glutamátu, laktózy a s co nejmenším 

možným množstvím alergenních složek podle 

direktivy 2003/89/EG. 
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BRILLANT MEXICO (238 204) 
Marinovací olej ke kořenění a marinování současně 

při grilování, pečení, u guláše, ragú a minutek. Olej je 

kořeněné lehce ostré chuti po cibuli a česneku a vůni 

po cibuli, česneku a lehce po kmínu. 

Složení: řepkový a palmový olej částečně ztužený, kuchyňská 

sůl, bylinky a koření, cukr, koření (m.j. 

homogenizovaná rostlinná bílkovina - sója), 

zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, koření, 

aroma, antioxidant E306 tokoferol 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 80 – 100 g na 1 kg suroviny 

Příprava:  Před pečením nebo grilováním maso rovnoměrně 

potřít nebo krátce ponořit a nechat maso uležet. Čím 

déle necháte maso marinovat, tím intenzivnější bude 

okořenění. Mimořádného účinku dosáhnete tím, že 

necháte namarinované maso zrát přes noc v lednici. 

 

 

 

 

 

 

BRILLANT MEXICO ProFit* (238 204) 
Marinovací olej ke kořenění a marinování současně. 

Olej je kořeněné lehce ostré chuti po cibuli a česneku 

a vůni po cibuli, česneku a lehce po kmínu. 

Složení: řepkový olej, kuchyňská sůl, cukr, hydrogenovaný 

rostlinný olej, cibule, granulovaný bujón, koření a 

bylinky, pepř, chilli, koriandr, majoránka, aroma, 

antioxidanty E304 askorbyl palmitát a E306 tokoferol 

Dávkování: 80 – 100 g na 1 kg suroviny 

*Bez přidaného glutamátu, laktózy a s co nejmenším 

možným množstvím alergenních složek podle 

direktivy 2003/89/EG  

mailto:fimex@fimex.cz


 

FIMEX s.r.o.       Telefon: +420 261 109 050 

Do Koutů 2073/1a        +420 261 911 796 

143 00 Praha 412         +420 261 912 601 

E-mail:  fimex@fimex.cz      Fax:  +420 261 912 382 

 

BRILLANT MIT ZWIEBELN ProFit* (238 212) 
BRILLANT S CIBULÍ ProFit* 

Marinovací olej ke kořenění a marinování současně. 

Olej má chuť kořeněnou po cibuli. 

Složení: řepkový olej, cibule (33%), kuchyňská sůl, bylinky a 

koření, rostlinný olej (ztužený), dextróza, aroma, 

antioxidanty E304 askorbyl palmitát a E307 tokoferol 

Dávkování: 100 g na 1 kg suroviny 

*Bez přidaného glutamátu, laktózy a s co nejmenším 

možným množstvím alergenních složek podle 

direktivy 2003/89/EG 

 

BRILLANT PROVENCE ProFit* (006 348/2) 
PROVENSÁLSKÉ BYLINKY ProFit* 

Pro kořenění a marinování zároveň, pro opékané 

masové kousky, potraviny na grilování, pečeni, 

guláše a dušené potraviny.  

Složení: řepkový olej, sůl, česnek, cukr, granulovaný bujón 

[hydrolyzovaná rostlinná bílkovina (kukuřičná, 

řepková), sůl, ztužený palmový olej, koření], cibule, 

ztužený rostlinný olej, koření a bylinky, kvasničný 

extrakt, extrakt z koření 

Dávkování: 80 – 100 g na 1 kg suroviny 

Příprava:  Před opékáním nebo grilováním rozetřít kořenící olej 

rovnoměrně po povrchu masa nebo jej krátce ponořit 

a nechat uležet. Intenzita kořeněné chuti je závislá 

na obě marinování. Výjimečné chuti se dosáhne, 

jestliže se výrobek nechá marinovat v chladném 

prostředí přes noc. 
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BRILLANT CAFE DE PARIS (238 078) 
Marinovací olej ke kořenění a marinování současně. 

Olej má chuť ostrou po česneku, cibuli a bylinkách. 

Složení: řepkový olej, česnek, cibule, granulovaný bujón, sůl, 

ztužený rostlinný olej, aroma (zejména syrovátkový 

prášek obsahující laktózu), koření a bylinky, 

kvasničný extrakt, antioxidanty E304 askorbyl 

palmitát a E307 alfa-tokoferol 

Dávkování: 80 – 100 g na 1 kg suroviny 

Příprava:  Před pečením nebo grilováním maso rovnoměrně 

potřít nebo krátce ponořit a nechat maso uležet. Čím 

déle necháte maso marinovat, tím intenzivnější bude 

okořenění. Mimořádného účinku dosáhnete tím, že 

necháte namarinované maso zrát přes noc v lednici 

Pokyny k použití: Před použitím dobře promíchejte. Tento 

výrobek je vyroben bez přídavku glutamátu a 

obsahuje co možná nejmenší množství jiných 

alergenních složek v souladu s direktivou 

2003/89/EG.  
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MARINÁDY 

 

GRILLMAR. BAERLAUCH (238 758) 

PFANNEN UND GRILLMARINADE BÄRLAUCH HONIG (238 759) 
MEDVĚDÍ ČESNEK S MEDEM 

Marináda červenobéžové barvy se zelenými bylinkami 

a kořením, vůní lehce po hořčici, medvědím česneku 

a medu a chutí sladkou kořeněnou. 

Složení: pitná voda, med (25%), řepkový olej, kuchyňská sůl, 

zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, pepř, 

hořčice, dextróza, vinný ocet, sušený glukózový 

sirup, medvědí česnek (0,8%), paprika, koriandr, 

česnek, koření a bylinky (m.j. sezam, celer), 

emulgátory E472e a E472c, aroma, cukr, 

zahušťovadla E413 tragant a E415 xanthan, 

konzervační látka E200 kyselina sorbová 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 80 – 100 g na 1 kg suroviny 

 

PFANNEN UND GRILLMARINADE KARI (238 750) 
MARINÁDA S KARI 

Marináda s kari pro opékané a grilované výrobky 

nažloutlé barvy s bylinkami, vůní po kari a lehce 

po octu a chutí lehce nakyslou, po kari. 

Složení: pitná voda, řepkový olej, sůl, vinný ocet, zvýrazňovač 

chuti E621 glutaman sodný*, kari (6%, obsahuje 

hořčičnou mouku), cukr, propylenglykol, 

koncentrovaná jablečná šťáva, sušený glukózový 

sirup, emulgátory E472e estery mono- a diglyceridů 

mastných kyselin s kyselinou vinnou, sušené 

odstředěné mléko, bylinky, zahušťovadlo E415 

xanthan, aroma 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 8o – 1oo g na 1 kg suroviny 
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PORTERHOUSE SPECIAL (265 403) 
Marináda aromatická po koření a bylinkách 

pro vysoce kvalitní kulinářské výrobky. Chuť je lehce 

pálivá, kořeněná, pikantní, po cibuli, petrželi a 

paprice. 

Složení: koření a bylinky (např. celer), sůl, zvýrazňovač chuti 

E621 glutaman sodný*, dextróza, cukr, antioxidant 

E300 askorbová kyselina, regulátor kyselosti E330 

kyselina citrónová 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 15 g na 1 kg suroviny nebo dle chuti 

 

 

 

 

 

 

SPARE RIBS HELA (159 543) 

Nasládlá, ostrá kořeněná marináda k marinování 

vepřových žebírek, vepřovému bůčku, grilovanému a 

pečenému masu, jako delikátní koření k plodům moře 

a fondue stejně tak k ochucení omáček. 

Složení: rajčatová šťáva, surový cukr, kuchyňská sůl, 

dextróza, paprika, kari, vinný ocet, zvýrazňovač  

chuti E621 glutaman sodný*, muškátový ořech, 

celer, pepř, koření (m.j. hořčičná mouka), a 

bylinky, zahušťovadla E412 mouka z guarových jader 

a E413 tragant, regulátor kyselosti E325 mléčnan 

sodný, laktóza, regulátor kyselosti E330 kyselina 

citronová, E1422 modifikovaný kukuřičný škrob  

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 80 – 100 g na 1 kg suroviny 

Pokyny k použití: Žebírka pomazat nebo smísit s Hela Spare-Ribs 

omáčkou a cca. 60-70 min. péci v horkovzdušné 

troubě při teplotě 130°C.  
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WUER. NAT. BARBECUE MIT MEERSALZ (238 240) 
Pro kořenění a marinování současně. 

Složení: rostlinný tuk (řepkový, palmový), mořská sůl (10%), 

pepř, sušený glukózový sirup, paprika, dextróza, 

rajčatový prášek, cibule, koriandr, koření, kvasničný 

extrakt, barviva: paprikový výtažek, kouřové aroma 

Dávkování: 80 - 100 g na 1 kg masa 

 

WÜRZÖL HOT CHILI BRILLANT PROFIT* (238 079) 

Pro kořenění a marinování současně. 

Složení: řepkový olej, sůl, čili (4%), dextróza, paprika, koření 

a bylinky, ztužený rostlinný olej (řepkový, palmový), 

petržel, aroma extrakt, cukr, majoránka, 

antioxidanty: E304 estery mastných kyselin s 

kyselinou askorbovou, E307 alfa tokoferol 

Dávkování: 80 - 100 g na 1 kg masa 

 

WÜRZÖL NATURELL CURRY MIT MEERSALZ (238 228) 
KOŘENÍCÍ OLEJ NATURAL KARI S MOŘSKOU SOLÍ 

Pro kořenění a marinování současně. 

Složení: rostlinný tuk (řepkový, palmový), kari (16%): 

[koriandr, kurkuma, kmín, pepř, kardamon, zázvor, 

římský kmín, koření], mořská sůl (10%), mango 

chutney: [cukr, kousky manga, cukerno-třtinový 

ocet, kuchyňská sůl, římský kmín, koření], paprika, 

dextróza, koření, cukr, extrakt koření 

Dávkování: 80 - 100 g na 1 kg masa 

 

WÜRZÖL NATURELL KRÄUTER MIT MEERSALZ (238 226) 

Pro kořenění a marinování současně. 

Složení: rostlinný tuk (řepkový, palmový), mořská sůl (15%), 

glukózový sirup, bylinky (4%): [divoký česnek, 

špenát, petržel, majoránka, tymián, oregáno], koření 

[cibule, česnek, pepř, koření] 

Dávkování: 80 - 100 g na 1 kg masa 
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WÜRZÖL SÖMMERTRAUM MIT MEERSALZ (238 230) 
Pro kořenění a marinování současně. 

Složení: rostlinný tuk (řepkový, palmový), mořská sůl (14%), 

hořčičná mouka, paprika, glukózový sirup, rajčatová 

pasta, bylinky, cibule, pepř, koření, kvasničný 

extrakt, aroma 

Dávkování: 80 - 100 g na 1 kg masa 
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 1 2 .  K O Ř E N Í  

 

PAPRIKA EDELSÜSS (323 004) 

PAPRIKA SLADKÁ 

Složení: paprika  

Dávkování: dle chuti 

 

 

 

 

 

 

PFEFFER GRÜN IN LAKE (324 949) 
PEPŘ ZELENÝ LAKOVANÝ 

Složení: zelený pepř, voda, kuchyňská sůl, regulátor kyselosti 

E330 kyselina citrónová, antioxidant E300 kyselina 

askorbová 

Dávkování: dle chuti 

 

 

 

 

PFEFFER WEISS (328 006) 

PEPŘ BÍLÝ, KVALITA I.A 

Složení: pepř 

Dávkování: dle chuti 
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 1 3 .  B I O  P R O D U K T Y  

 

1. PŘÍPRAVKY NA VÝROBU DUŠENÉ ŠUNKY 

 

KUTTERHILFSMITTEL MIT UMRÖTUNG (117 695) 

Kutrovací přípravek s podporou probarvení výrobku. 

Sypký bílý přípravek s citrátem, lehce nakyslé chuti a 

neutrální vůně. 

Složení: stabilizátor E331 citrát sodný, dextróza*, antioxidant 

E300 kyselina askorbová 

* surovina pochází z certifikované organické farmy 

(biofarmy) 

Dávkování: 4 g na 1 kg díla 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUTTERHILFSMITTEL PUR FÜR BIO (117 691) 

Sypký bílý přípravek s citrátem pro bioprodukty, chuti 

charakteristické po citrátu a neutrální vůně. 

Složení: stabilizátor E 331 citrát sodný 

Dávkování: 3 g na 1 kg díla 

 

BIO – SPRITZMITTEL (103 127) 
(BIO NASTŘIKOVACÍ PŘÍPRAVEK) 

Sypký bílý instantní přípravek s citrátem a 

vybarvovacími látkami pro BIO-masné výrobky, 

nasládlé chuti a vůně. 

Složení: antioxidant E301 askorban sodný, stabilizátor E331 

citrát sodný, mořská sůl, aroma 

Dávkování: 8o g na 1 l, nástřik 15% 
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2. SMĚSI KOŘENÍ 

BIO-KOLBASI (180 746) 
Prášková konzistence červené barvy s vůní po 

paprice, chilli, pepři, koriandru, muškátovém ořechu, 

hořčičné mouce, kardamonu a česneku a ostrou chutí 

po chilli a pepři. 

Složení: koření* (paprika, chilli, pepř, koriandr, muškát, 

kardamon, hořčičná mouka, česnek), glukózový 

sirup* 

* suroviny pocházejí z certifikované biofarmy 

Dávkování: 1o – 12 g na 1 kg díla 

 

3. MARINOVACÍ KOŘENÍCÍ SMĚSI 

BIO - STEAKMIX KRÄUTERN (180 770) 
Kořenící přípravek červené barvy s ostrou chutí 

po paprice, bez nutnosti deklarace přídatných látek 

na jídelních lístcích (podle § 9 Zákonného nařízení 

pro přídatné látky). 

Složení: mořská sůl, hořčičná mouka*, paprika*, pepř*, 

kukuřičný sirup*, cibule*, česnek*, zahušťovadlo 

E412 mouka z guarových jader*, chilli*, bylinky* 

(1,5%) 

* suroviny pocházejí z certifikované biofarmy 

Dávkování: 8o – 1oo g marinády na 1 kg suroviny 

 

BIO - STEAKMIX KNOBLAUCH (180 771) 
Kořenící přípravek béžovo-zelené barvy s chutí a vůní 

po česneku, bez nutnosti deklarace přídatných látek 

na jídelních lístcích (podle § 9 Zákonného nařízení 

pro přídatné látky). 

Složení: mořská sůl, hořčičná mouka*, česnek (9%)*, 

kukuřičný sirup*, pepř*, cibule*, špenát*, 

majoránka*, zahušťovadlo E412 mouka z guarových 

jader*, pažitka*, oregáno*, koření* a bylinky* 

* suroviny pocházejí z certifikované biofarmy 

Dávkování: 8o – 1oo g marinády na 1 kg suroviny 
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 1 4 .  S P E C I Á L N Í  P R O D U K T Y  

 

CURRY GEW. KET. DELIKAT (168 114) 

Speciální koření a receptura vytváří nenapodobitelnou 

chuť tohoto produktu. Kečup kořeněný Hela je 

vhodný k masu, uzeninám, rybám, hranolkám, 

nudlím, rýži a dále je vhodný k dochucování omáček, 

polévek a marinád. 

Složení: rajčatová šťáva, cukr, dextróza, kuchyňská sůl, kari 

(hořčičná mouka, pepř, paprika, čili, hřebíček, 

koření), lihový ocet, modifikovaný kukuřičný škrob, 

regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: 

(guma guar, lokustová guma), bylinky (mimo jiné 

celer), regulátor kyselosti: mléčnan sodný, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný*⃰ 

⃰ pro potraviny (omezené použití) 

 

CURRY GEW. KET. SCHARF (168 041) 

Speciální koření a receptura vytváří nenapodobitelnou 

chuť tohoto produktu. Kečup kořeněný Hela je 

vhodný k masu, uzeninám, rybám, hranolkám, 

nudlím, rýži a dále je vhodný k dochucování omáček, 

polévek a marinád. 

Složení: rajčatová šťáva, cukr, dextróza, kuchyňská sůl, kari 

(hořčičná mouka, pepř, paprika, čili, hřebíček, 

koření), lihový ocet, modifikovaný kukuřičný škrob, 

regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: 

(guma guar, lokustová guma), bylinky (mimo jiné 

celer), regulátor kyselosti: mléčnan sodný, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný* 

⃰ pro potraviny (omezené použití) 
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BEEF JERKY GEWÜRZ “DC“ (240 845) 
Prášková konzistence světle hnědé barvy se sladkou 

kořeněnou chutí a kořeněnou vůní lehce po kouři. 

Složení: cukr, hydrolyzovaná sójová bílkovina, koření (m.j. 

celer), kuchyňská sůl, zvýrazňovač chuti E621 

glutaman sodný*, extrakt z droždí, dextróza, 

přirozené kouřové aroma , antioxidant E301 askorban 

sodný  

⃰ pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 6o g na 1 kg díla 

 

ETENJUS PASTE (756 183) 
KACHNÍ BUJÓN 

Snadno rozpustná pasta s kachní příchutí. Je vhodná 

jak pro zlepšení chuti omáček, ragú a polévek tak i 

na zvýraznění pokrmů z kachny a drůbeže obecně. 

Složení: aroma (mj. pšeničné, sójové), sůl, kachní tuk 

(16%), hovězí tuk, E1422 modifikovaný kukuřičný 

škrob, kvasničný extrakt (např. ječný), sušený 

sójový prášek (např. pšeničný, ječný), extrakt 

z kachního masa (3%), cukr, sušené kachní maso, 

zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný* 

⃰ pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 3o g pasty na 1 l vroucí vody 
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GULASCHZWIEBEL (162 851) 
GULÁŠOVÁ CIBULE 

Směs smažené cibule, rajčatového prášku a dalších 

přísad pro kompletní a rychlou přípravu guláše. 

Kořenící směs zásadním způsobem urychlí přípravu 

gulášů, gulášových polévek, frankfurtských polévek a 

podobných polévek, protože se přidává do výpeku 

nikoliv na tuk. Směs je hnědočervené barvy 

s kořeněnou vůní, intenzivní po cibuli a s kořeněnou 

chutí pečené cibulky. 

Složení: cibule, řepkový olej, rajčatový prášek, pšeničná 

mouka, zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, 

chuťové přísady (hydrolyzované kukuřičné a řepkové 

bílkoviny, ztužený palmový olej), směs koření a 

bylinek (mj. celer), kuchyňská sůl 

⃰ pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 1oo g na ½ kg masa a ½ litru vody 

 

HELA BALLASTSTOFF MIX (180 375) 

HELA SMĚS Z BALASTNÍCH LÁTEK 

Speciální produkt používaný pouze pro tepelně 

opracované druhy masa, mimo jiné i karbanátky a 

různé druhy vařených salámů. 

Složení: inulin (z čekanky), hrachová vláknina 

Dávkování: 45 g na 1 kg díla 

 

HELA GLACIS (109 398) 
Teplá namáčecí směs na potravinovém základu 

pro francouzský pepřový salám „W.T.K“ 

Složení: pitná voda, jedlá hovězí želatina, sušený glukózový 

sirup, sůl, regulátor kyselosti E330 kyselina citrónová 

Dávkování: 7 g na 1 kg díla 

Použití: Salámy by měly být dobře vyzrálé a krájitelné. 

Trvanlivé sušené salámy před namáčením otřete.  
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HELA ZERO-GEL (127 653) 
Rostlinné zahušťovadlo pro výrobky s redukovaným 

tukem. 

Složení: pitná voda, stabilizátor E261 octan draselný, E326 

mléčnan draselný, zahušťovadlo E425 konjaková 

moučka 

Dávkování: dle receptury 

 

KNOBLAUCH GEW. KETCHUP (168 181) 

Složení: rajčatová šťáva, cukr, dextróza, sůl, kari (hořčičná 

mouka, pepř, paprika, čili, hřebíček, koření), vinný 

ocet, česnek (1%), modifikovaný kukuřičný škrob, 

okyselovadlo: kyselina citrónová, zahušťovadla: 

(guma guar, lokustová guma), bylinky (mj. 

celer),regulátor kyselosti:laktát sodný, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný* 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: dle receptury 

 

KNÖDEL HALB & HALB (756 801) 
KOMPLETNÍ SMĚS PRO VÝROBU KNEDLÍKU  

Složení: brambory, bramborový škrob, kuchyňská sůl, 

emulgační činidlo E471 mono- a diglyceridy mastných 

kyselin, aroma, methyl celulóza, stabilizátor E450 

difosfát sodný, antioxidant E300 kyselina askorbová, 

konzervační činidlo E223 disiřičitan sodný*, barvivo 

E100 kurkumin 

* obsah SO2 max. 4o ppm 

Dávkování: 2,5 kg do 5,5 l vody = 1oo knedlíků 

45o g do 1 l vody = 2o knedlíků 
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KÜMMELBRATEN (259 276) 
PEČENĚ NA KMÍNU 

Směs koření, která se používá pro pečeni na kmínu, 

především na vepřové maso, ale i kachnu nebo kuře 

a jiné masové pokrmy, které mají mít pikantní 

kmínovou chuť. S touto směsí je možno výborně 

vyrobit také tvarohové pokrmy. 

Složení: koření (m.j. celer), zvýrazňovač chuti E621 glutaman 

sodný*, dextróza, kuchyňská sůl (1o%) 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: dle chuti 

Použití: Pečeně se potře marinádou (5o% stolní olej, 50% 

koření). U tvarohových pokrmů se koření smísí 

s tvarohem. 

 

KÜMMELBRATEN FEIN (259 277) 
PEČENĚ NA KMÍNU JEMNÁ 

Jemně mletá směs koření, která se používá pro 

pečeni na kmínu a jiné masové pokrmy, které mají 

mít pikantní kmínovou chuť. S touto směsí je možno 

výborně vyrobit také tvarohové pokrmy. 

Složení: zvýrazňovač chuti E621 glutaman sodný*, dextróza, 

kmín (15%), kuchyňská sůl, muškátový ořech, pepř, 

celer, cibule, koření a bylinky 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: dle chuti 
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LEBASAL “GT“ (117 994) 
Imitace voskového pokryvu pro játrové masné 

výrobky v přírodních nebo umělých střevech. 

Složení: parafínové namáčelo, jehož základem je acetylovaný 

glycerinmonostearát E472a 

Dávkování: 12 g na 1 kg díla 

Pokyny: namáčecí teplota: 130 °C 

Jen 110 -115 °C pokud jsou použita střeva Supralon 

Nehodí se pro spotřebu! 

Použití: Dohlížet na teplotu teploměrem. Pomalý ohřev až 

po docílení požadované teploty. Ponořit masné 

výrobky pouze na krátký čas. Střeva musí být suchá 

a nesmí obsahovat žádný tuk před namáčením. 

 

 

 

 

 

ROLAN (121 401) 

Přísada pro všechny uzené dovařované, vařené a 

roztíratelné tepelně neopracované masné výrobky. 

Rolan dává dílu lesk, hotovému výrobku hladký řez a 

podporuje u lehce loupatelných střev vynikající tvorbu 

hladkého povrchu. 

Složení: laktóza, dextróza, emulgátor E471 mono- a 

diglyceridy mastných kyselin, kuchyňská sůl 

Dávkování: Maso a masné výrobky vařené v páře: max. 10 g na 

1 kg díla. Přídavek soli je možné dle chuti zvýšit. 

Přidávat vše před promícháním.  

Vařené salámy a sekané: 5 – 10 g na 1 kg díla. 

Při předávkování hrozí intenzivní zhnědnutí díla. 

Přidávat vše před promícháním.  

Roztíratelné tepelně neopracované masné výrobky: 

max. 20 g na 1 kg díla. Přidání současně s kořením. 

Přídavek soli jako obvykle.  
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SCHASLIK GEW. KETCHUP (168 165) 
Zvláštní koření a receptura vytváří nenapodobitelnou 

chuť tohoto produktu. Kořeněný kečup Hela je 

vhodný k masu, uzeninám, rybám, hranolkům, 

nudlím, rýži a dále je vhodný k dochucování omáček, 

polévek a marinád. 

Složení: rajčatová šťáva, cukr, dextróza, kuchyňská sůl, 

koření (pepř, paprika, hořčičná mouka, čili, hřebíček, 

koření), lihový ocet, modifikovaný kukuřičný škrob, 

okyselovadlo: kyselina citrónová, zahušťovadla: 

(guma guar, lokustová guma), bylinky (mimo jiné 

celer), regulátor kyselosti: mléčnan sodný, látka 

zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný*⃰ 

⃰ pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: dle chuti 

 

SOLUD A (123528) 
Pro všechny druhy syrových šunek, uzených mas apod. 

Složení: koření a bylinky (mimo jiné celer), cukr, antioxidant: 

E301, okyselovadlo: E330 

Dávkování: 1 kg do 20 kg dusitanové solící směsi nebo do 200 l 

láku 
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STAMPFKARTOFFELN (756 701) 
Složení: brambory, sůl, emulgátor E471 mono a diglyceridy 

mastných kyselin, stabilizátor E450 difosfát sodný, 

antioxidant E304 askorbylpalmitát, konzervační 

činidlo E223 disiřičitan sodný*, barvivo E100 

kurkumin 

* obsah SO2 max. 40 ppm 

Dávkování: 2,5 kg prášku na 15 l kapaliny = 90 porcí 

17o g prášku na 1 l kapaliny = 6 porcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜLTIN “E“ (124 559) 

Želatinový kořenící prášek. 

Složení: potravinářská želatina (vepřová), kuchyňská sůl, 

dextróza, extrakt z kvasnic, zvýrazňovač chuti E621 

glutaman sodný*, aroma (m.j. celer) 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: pro krájitelnou želatinu: 15o g Sültinu “E“ na 1 l 

tekutiny 

pro šunkové, telecí, drůbeží huspeniny a jiné 

produkty: cca 15o – 16o g Sültinu “E“ na 1 l tekutiny 

(v létě o 1o – 2o g více dle druhu suroviny) 

Příprava: Potřebné množství vody přivést k varu, zamíchat se 

zváženým množstvím  Sültinu “E“ (1 l vody – 15o g 

Sültinu “E“) dokud se nerozpustí. Jen tak může být 

aspik dále zpracován. Pro aspiky nesmí být nálev 

teplejší než 35 °C. 
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ZWIEBELSCHMALZ (167 517) 
CIBULOVÁ POMAZÁNKA 

Kořenící směs k ochucení škvarkových pomazánek a 

dalších pomazánek na bázi vepřového sádla. 

Kořeněná sůl je hnědé barvy s  vůní po cibuli a chutí 

nasládlou po cibuli. 

Složení: kuchyňská sůl, koření a bylinky (m.j. hořčičná 

mouka, celer), dextróza, zvýrazňovač chuti E621 

glutaman sodný* 

*pro potraviny (omezené použití) 

Dávkování: 2o g na 1 kg sádla 
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