ASORTYMENT EIFIX CONVENIENCE, MROŻONY
AS ORTYM ENT E I FI X CONV ENIENCE, M R OŻONY

Łatwo.
Szybko.
Pewnie.
www.eipro.pl

E I FI X S NEG G , M R OŻONY

Okrągła porcja
jajecznicy
ZALETY W SKRÓCIE
• porcja jajecznicy jak ręcznie przygotowana

• bez konserwantów i wzmacniaczy smaku, bezglutenowe

• gwarantowany efekt końcowy i pewność kalkulacji

• wygodny, bo już ugotowany i zamrożony

• w 100 % wegetariańska

• wystarczy podgrzać - i można jeść

• najlepsze, naturalne składniki gwarantują

• indywidualne i wszechstronne zastosowanie

doskonały smak

PRZYGOTOWANIE

(Czas regeneracji zależy od mocy, temperatury produktu i typu danego urządzenia.)

Piekarnik: Nagrzej urządzenie do temp. 230 °C. Wyjmij 10 porcji snegg i piecz przez około 10 minut.
Piec Merry-Chef/Atollspeed: Wyjmij żądaną ilość snegg i piecz przez około 1:20 minut w temp. 250° i z 100%
prędkością wentylatora.
Kuchenka mikrofalowa: Wyjmij żądaną ilość snegg i garuj przez około 1:45 minut pod przykryciem z mocą 1000 W.
Piec konwekcyjno-parowy: Nagrzej urządzenie do temp. 120-130 °C. Wyjmij 10 porcji snegg i garuj w wilgotności 60%
przez ok. 10 minut.
Uwaga: Dane dotyczą Eifix Snegg, wyjętych tuż przed przygotowaniem z zamrażarki o temperaturze przechowywania -18°C.

WARTOŚCI ODŻYWCZE

(Przeciętna wartość odżywcza w 100 g)

Wyszczególnienie

Wartość
energetyczna

Tłuszcz w tym kwasy
tłuszczowe nasycone

Węglowodany

w tym cukry

Białko

Sól

Eifix Snegg – okrągły przysmak jajeczny, mrożony

608 kJ/146 kcal

9,7 g

3,3 g

< 0,5 g

11 g

1,0 g

DANE TECHNICZNE

3,7 g

(Wyciąg z naszego asortymentu. Inne artykuły na zapytanie.)

Wyszczególnienie

Rodzaj opakowania

Zawartość/
Worek

Worek/
JS

JS/
Warstwa

JS/
Paleta

Termin przydatności
do spożycia

Eifix Snegg – okrągły przysmak jajeczny, mrożony

Worek/Karton

10 szt. 75 g/szt.

3

10

160

18 m-cy

Produkty mrożone Eifix Convenience wytwarzane są z jaj z chowu ściółkowego. Alternatywne typy chowu na zapytanie.
Produkty mrożone: Stałe przechowywanie w temp. min. -18 °C. Nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu i użyć natychmiast.

Więcej informacji i smaczne przepisy:
snegg.eipro.pl

E I FI X TALAR JAJECZ NY, M R OŻONY

Na okrągło.
ZALETY W SKRÓCIE
• Talar jajeczny: najlepsze z jaj w kształcie koła

• idealny do przygotowania rozmaitych, pysznych wariacji

· pysznie przyprawiony i doprawiony śmietaną

jajecznych:

· upieczony w praktycznych, pojedynczych porcjach

· idealny na śniadanie szkolne i biznesowe

· produkt głęboko mrożony

· do klasycznych wariantów na wynos

• tylko podgrzać - gotowy do spożycia

· na wieczorną przekąskę
• bez konserwantów i wzmacniaczy smaku, bezglutenowe

PRZYGOTOWANIE

(Czas regeneracji zależy od mocy, temperatury produktu i typu danego urządzenia.)

Piec konwekcyjno-parowy z gorącym powietrzem/parą: Nagrzej urządzenie do temp. 120-130 °C i garuj 10 talarów
jajecznych przez ok. 10-12 minut.
Mikrofalówka z mocą 1000 W: Wyjmij żądaną liczbę talarów jajecznych i garuj pod przykryciem przez około 1:45 minut.
Mikrofalówka z mocą 1800 W: Wyjmij żądaną liczbę talarów jajecznych i garuj pod przykryciem przez około 01:00 minutę.
Grill kontaktowy: Wyjmij żądaną liczbę talarów jajecznych i przed przygotowaniem rozmroź. Nagrzej urządzenie. Garuj talary
jajeczne na poziomie 5 z 7 przez ok. 1:10 minut.
Porada dla profesjonalistów: Pyszne kanapki z talarami jajecznymi doskonale nadają się do przygotowania w piecu Merrychef.
Uwaga: Dane dotyczą talarów jajecznych, wyjętych tuż przed przygotowaniem z zamrażarki o temperaturze przechowywania -18 °C.

WARTOŚCI ODŻYWCZE

(Przeciętna wartość odżywcza w 100 g)

Wyszczególnienie

Wartość
energetyczna

Eifix talar jajeczny klasyczny, mrożony

653 kJ/157 kcal 11 g

Eifix talar jajeczny ze szczypiorkiem, mrożony

648 kJ/156 kcal 11 g

DANE TECHNICZNE

Tłuszcz w tym kwasy
tłuszczowe nasycone

Węglowodany

w tym cukry

Białko

Sól

4,0 g

3,3 g

0,8 g

11 g

1,2 g

4,1 g

3,0 g

0,6 g

11 g

1,1 g

(Wyciąg z naszego asortymentu. Inne artykuły na zapytanie.)

Wyszczególnienie

Rodzaj opakowania Zawartość/Worek Worek/JS

JS/Warstwa

JS/Paleta

Termin przydatności
do spożycia

Eifix talar jajeczny klasyczny, mrożony

Worek/Karton

10 szt. 75 g/szt.

3

10

160

18 m-cy

Eifix talar jajeczny ze szczypiorkiem, mrożony

Worek/Karton

10 szt. 75 g/szt.

3

10

160

18 m-cy

Produkty mrożone Eifix Convenience wytwarzane są z jaj z chowu ściółkowego. Alternatywne typy chowu na zapytanie.
Produkty mrożone: Stałe przechowywanie w temp. min. -18 °C. Nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu i użyć natychmiast.

Więcej informacji i smaczne przepisy:
talar-jajeczny.eipro.pl

E I FI X KOS TKA JAJOWA, M R OŻONA

Klasyk dla
profesjonalistów.

ZALETY W SKRÓCIE
• gotowana, delikatnie doprawiona, pokrojona i mrożona

• w skład tej domowej receptury wchodzą tylko

• Profesjonalna jakość - gładka i zwarta struktura

wyselekcjonowane i naturalne składniki

• naturalny żółty kolor żółtka, bez dodatku barwników

• iidealny dodatek zarówno dla czystych, jak i

• bez konserwantów i bezglutenowe

zagęszczanych zup
• łatwe do porcjowania

PRZYGOTOWANIE
Wyjmij żądaną ilość kostki jajowej z opakowania. Dodaj do gorącego bulionu i poczekaj aż wypłyną na powierzchnię.
Uwaga: Dane dotyczą kostka jajowa, wyjętych tuż przed przygotowaniem z zamrażarki o temperaturze przechowywania -18 °C.

WARTOŚCI ODŻYWCZE

(Przeciętna wartość odżywcza w 100 g)

Wyszczególnienie

Wartość
energetyczna

Tłuszcz w tym kwasy
tłuszczowe nasycone

Węglowodany

w tym cukry

Białko

Sól

Eifix kostka jajowa, luz, mrożona

465 kJ/111 kcal

7,3 g

2,0 g

1,0 g

9,4 g

1,4 g

DANE TECHNICZNE

2,8 g

(Wyciąg z naszego asortymentu. Inne artykuły na zapytanie.)

Wyszczególnienie

Rodzaj opakowania

Zawartość/
Worek

Worek/
JS

JS/
Warstwa

JS/
Paleta

Termin przydatności
do spożycia

Eifix kostka jajowa, luz, mrożona

Worek/Karton

1 kg

8

9

63

18 m-cy

Produkty mrożone Eifix Convenience wytwarzane są z jaj z chowu ściółkowego. Alternatywne typy chowu na zapytanie.
Produkty mrożone: Stałe przechowywanie w temp. min. -18 °C. Nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu i użyć natychmiast.

Więcej informacji i smaczne przepisy:
kostka-jajowa.eipro.pl

E I FI X JAJECZ NICA, M R OŻONA

Łatwo.
I pysznie.
ZALETY W SKRÓCIE
• gotowana i przepysznie doprawiona

• wyjmij z zamrażarki, szybko podgrzej -

• wyłącznie najlepsze, wyselekcjonowane składniki, takie

i gotowe do spożycia

jak jaja z chowu ściółkowego, mleko, śmietana i idealnie

• łatwa w porcjowaniu, gwarantowany efekt końcowy

dobrane przyprawy gwarantują doskonały smak

• bez konserwantów
• bezglutenowe

PRZYGOTOWANIE

(Czas regeneracji zależy od mocy, temperatury produktu i typu danego urządzenia.)

Jajecznica jest już usmażona i wystarczy ją podgrzać. W mikrofalówce: Wypełnij zamrożoną jajecznicą naczynie nadające się
do użycia w mikrofalówce i podgrzewaj przez 1:45 min. z mocą 1000 watów.
W piecu konwekcyjno-parowym: 1000 g zamrożonej jajecznicy podgrzewaj w piecu konwekcyjno-parowym w temp. 110 °C
przez 10-12 minut, a otrzymasz danie gotowe do podania.
Jajecznica 2-minuty w torebce do mikrofalówki: Pojedyncze porcje jajecznicy dostępne są też w praktycznych
torebkach do mikrofalówki, które można bezpośrednio umieścić w urządzeniu. Podgrzewaj je przez 1:45 min. z mocą 1000
Wat, a w niespełna dwie minuty otrzymasz gotową do spożycia jajecznicę. Wystarczy otworzyć gorącą torebkę i podać.
Uwaga: Dane dotyczą produktu wyjętego tuż przed przygotowaniem z zamrażarki o temperaturze przechowywania - 18˚C.

WARTOŚCI ODŻYWCZE

(Przeciętna wartość odżywcza w 100 g)

Wyszczególnienie

Wartość
energetyczna

Eifix Jajecznica, luzem zwinięta, mrożona

642 kJ/154 kcal 11 g

Eifix Jajecznica, gotowa, luzem zwinięta, mrożona
Eifix Jajecznica 2-minuty do mikrofalówki, mrożona

DANE TECHNICZNE

Tłuszcz w tym kwasy
tłuszczowe nasycone

Węglowodany w tym cukry

Białko

Sól

4,0 g

3,1 g

0,7 g

11,0 g

1,1 g

746 kJ/180 kcal 15 g

4,9 g

2,2 g

0,9 g

9,9 g

1,0 g

603 kJ/145 kcal 10 g

4,3 g

3,7 g

0,7 g

9,2 g

1,0 g

(Wyciąg z naszego asortymentu. Inne artykuły na zapytanie.)

Wyszczególnienie

Rodzaj opakowania

Zawartość/
Worek

Worek/
JS

JS/
Warstwa

JS/
Paleta

Termin przydatności
do spożycia

Eifix Jajecznica, luzem zwinięta, mrożona

Worek/Karton

1 kg

8

9

63

18 m-cy

Eifix Jajecznica, gotowa, luzem zwinięta, mrożona

Worek/Karton

1 kg

8

9

63

18 m-cy

Eifix Jajecznica 2-minuty do mikrofalówki, mrożona

Worek/Karton

125 g

12

16

224

18 m-cy

Produkty mrożone Eifix Convenience wytwarzane są z jaj z chowu ściółkowego. Alternatywne typy chowu na zapytanie.
Produkty mrożone: Stałe przechowywanie w temp. min. -18 °C. Nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu i użyć natychmiast.

Więcej informacji i smaczne przepisy:
jajecznica.eipro.pl

E I FI X JAJO S ADZONE, M R OŻONE

Oszczędzaj
czas.
Zrób więcej.

ZALETY W SKRÓCIE
• produkt naturalny

• szybkie przygotowanie również większych

• naturalny smak i świeży wygląd

ilości - rozwiązanie przy zwiększonym zapotrzebowaniu

• bez konserwantów i wzmacniaczy smaku

• zawsze się udaje i jest uniwersalne: rano, w południe,

• absolutne bezpieczeństwo - zgodne z HACCP!

wieczorem i między posiłkami

• wystarczy podgrzać - i można jeść

PRZYGOTOWANIE
Jaja sadzone są już usmażone i wystarczy je już tylko podgrzać.
W piecu konwekcyjno-parowym z użyciem pary: Zalecamy regenerację w piecu konwekcyjno-parowym z użyciem pary.
W tym celu wyjmij zamrożone jaja sadzone i garuj je w piecu konwekcyjno-parowym nagrzanym do 100 °C przez 6 minut.
W mikrofalówce: Możesz podgrzać też jaja sadzone w mikrofalówce.
Przy mocy 600 Wat potrzebujesz 2:10 min., przy 1000 Watach czas skraca się do 1:20 min.
Uwaga: Dane dotyczą jajko sadzone, wyjętych tuż przed przygotowaniem z zamrażarki o temperaturze przechowywania -18 °C.

WARTOŚCI ODŻYWCZE

(Przeciętna wartość odżywcza w 100 g)

Wyszczególnienie

Wartość
energetyczna

Eifix Jajo sadzone, mrożone

638 kJ/153 kcal 11 g

DANE TECHNICZNE

Tłuszcz w tym kwasy
tłuszczowe nasycone
3,3 g

Węglowodany

w tym cukry

Białko

Sól

0,6 g

< 0,5 g

13 g

0,32 g

(Wyciąg z naszego asortymentu. Inne artykuły na zapytanie.)

Wyszczególnienie

Rodzaj
opakowania

Zawartość/
Worek

Worek/
JS

JS/
Warstwa

JS/
Paleta

Termin przydatności
do spożycia

Eifix Jajo sadzone, mrożone

Worek/Karton

50 szt.

1

12

144

18 m-cy

Produkty mrożone Eifix Convenience wytwarzane są z jaj z chowu ściółkowego. Alternatywne typy chowu na zapytanie.
Produkty mrożone: Stałe przechowywanie w temp. min. -18 °C. Nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu i użyć natychmiast.

Więcej informacji i smaczne przepisy:
jajko-sadzone-mrozone.eipro.pl

Propozycja podania

E I FI X NALEŚ NIKI, M R OŻONE

Słodki klasyk.
ZALETY W SKRÓCIE
• szybkie i łatwe w przygotowaniu -

• produkt niskotłuszczowy

wystarczy podgrzać i można podawać

• idealne do wielu kreatywnych pomysłów: na śniadanie,

• trzy owocowe smaki: jagodowy,

obiad lub kolację, jak przekąska lub deser

jabłkowo-cynamonowy,wiśniowy

• wyrafinowane receptury - najlepszy smak

PRZYGOTOWANIE
Naleśniki są już usmażone, zawierają owocowe nadzienie i są w praktyczny sposób poskładane.
W piecu konwekcyjno-parowym z użyciem pary: Wyjmij naleśniki i garuj je w piecu konwekcyjno-parowym wstępnie
nagrzanym w temp. 130 °C przez 12 minut.
W mikrofalówce: Zamrożone naleśniki można podgrzewać w mikrofalówce z mocą 1000 W przez ok. 1:15 min. Przy mocy
800 Wat potrzebujesz ok. 1:45 min., przy 600 Watach - ok. 2:25 min.
Uwaga: Dane dotyczą Naleśniki, wyjętych tuż przed przygotowaniem z zamrażarki o temperaturze przechowywania -18 °C.

WARTOŚCI ODŻYWCZE

(Przeciętna wartość odżywcza w 100 g)

Wyszczególnienie

Wartość
energetyczna

Eifix Naleśniki, bez nadzienia, mrożone

801 kJ/190 kcal 6,4 g

Eifix Naleśniki, nadzienie jabłkowo-cynamonowe,
mrożone

781 kJ/185 kcal

Eifix Naleśniki, nadzienie jagodowe, mrożone
Eifix Naleśniki, nadzienie wiśniowe, mrożone

791 kJ/188 kcal

DANE TECHNICZNE

Tłuszcz w tym kwasy
tłuszczowe nasycone

Węglowodany w tym cukry

Białko

Sól

2,6 g

26 g

14 g

7,6 g

0,39 g

5,3 g

2,1 g

28 g

18 g

6,3 g

0,33 g

778 kJ/185 kcal 4,9 g

2,0 g

29 g

18 g

6,1 g

0,32 g

2,4 g

28 g

17 g

6,3 g

0,33 g

5,5 g

(Wyciąg z naszego asortymentu. Inne artykuły na zapytanie.)

Wyszczególnienie

Rodzaj opakowania

Zawartość/Worek Worek/JS

JS/Warstwa JS/Paleta

Termin przydatności
do spożycia

Eifix Naleśniki, bez nadzienia, mrożone

Worek/Karton

40 szt. 60g/szt.

2

9

63

18 m-cy

Eifix Naleśniki, nadzienie jabłkowo-cynamonowe,
mrożone

Worek/Karton

30 szt. 85g/szt.

2

9

63

18 m-cy

Eifix Naleśniki, nadzienie jagodowe, mrożone

Worek/Karton

30 szt. 85g/szt.

2

9

63

18 m-cy

Eifix Naleśniki, nadzienie wiśniowe, mrożone

Worek/Karton

30 szt. 85g/szt.

2

9

63

18 m-cy

Produkty mrożone Eifix Convenience wytwarzane są z jaj z chowu ściółkowego. Alternatywne typy chowu na zapytanie.
Produkty mrożone: Stałe przechowywanie w temp. min. -18 °C. Nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu i użyć natychmiast.

Więcej informacji i smaczne przepisy:
nalesniki-mrozone.eipro.pl

Propozycja podania

E I FI X OM LET, M R OŻONY

Zawsze na
luzie.
• produkt naturalny
• lekki i puszysty o naturalnym smaku
• w 100 % wegetariański
• wygodny, bo już ugotowany i zamrożony
• tradycyjnie poskładany - zawsze w atrakcyjnej formie
• gwarantowany efekt końcowy i wsczechstronne zastoso
wanie
• jako danie główne, przekąska lub na śniadanie

AS ORTYM ENT E I FI X TK CONV ENIENCE

E I FI X JAJA KR OJONE W KOS TKĘ, M R OŻONE

Kostki zostały
rzucone.
• perfekcyjnie przygotowane: jaja pokrojone w kostkę, ugo
towane i zamrożone
• wystarczy rozmrozić i wykorzystać
• natychmiastowe i wszechstronne zastosowanie
• idealne w wielu kreatywnych pomysłach, jak pyszne pasty
jajeczne, wyrafinowane sałatki i świeże sosy jajeczne
• świeży wygląd
• nawet zamrożone idealne do porcjowania
WARTOŚCI ODŻYWCZE

(Przeciętna wartość odżywcza w 100 g)

Wyszczególnienie

Wartość
energetyczna

Eifix Omlet klasyczny, mrożony

608 kJ/146 kcal 9,7 g

Eifix Jaja, gotowane, krojone w kostkę, mrożone

638 kJ/153 kcal 11,0 g

Węglowodany

w tym cukry

Białko

Sól

3,7 g

3,3 g

< 0,5 g

11 g

1,0 g

3,3 g

0,6 g

< 0,5 g

13 g

0,40 g

(Wyciąg z naszego asortymentu. Inne artykuły na zapytanie.)

Wyszczególnienie

Rodzaj
opakowania

Zawartość/
Worek

Worek/
JS

JS/
JS/
Warstwa Paleta

Termin przydatności
do spożycia

Eifix Omlet klasyczny, mrożony

Worek/Karton

20 szt. 130 g/szt.

2

9

63

18 m-cy

Eifix Omlet klasyczny, mrożony

Worek/Karton

30 szt. 85 g/szt.

2

9

63

18 m-cy

Eifix Jaja, gotowane, krojone w kostkę, luz mrożone

Worek/Karton

1 kg/kostki: 5 x 5 x 5 mm

8

9

63

18 m-cy

Eifix Jaja, gotowane, krojone w kostkę, luz mrożone

Worek/Karton

10 kg/kostki: 10 x 10 x 5 mm

1

10

60

18 m-cy

Produkty mrożone Eifix Convenience wytwarzane są z jaj z chowu
ściółkowego. Alternatywne typy chowu na zapytanie.
Produkty mrożone: Stałe przechowywanie w temp. min. -18 °C.
Nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu i użyć natychmiast.
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DANE TECHNICZNE

Tłuszcz w tym kwasy
tłuszczowe nasycone

