Den začíná snídaní...
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Dobrá snídaně...
Vážení obchodní partneři,
jak jistě víte, kvalitní a chutná snídaně je základem každého dne.
Proto Vám společnost Bidfood přináší katalog vybraných výrobků,
které se hodí pro snídaňová menu. Z našeho širokého sortimentu
jsme pečlivě vybírali, abychom uspokojili chuťové buňky Vašich klientů.
Tyto výrobky naleznete pod QR kódy uvedenými na následujících stranách.

...spokojený host
Každý host ubytovaný v hotelu či penzionu se těší
na to, co při snídani ochutná. Pro mnohé z nás není
snídaně jen startem do nového dne, ale i rituálem.
Zajímavá a chutná snídaně je pro Váš podnik tou nejlepší
vizitkou a reklamou. Nejenže se k Vám spokojený host rád
vrátí, ale doporučí Vás i svým známým a příbuzným.
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Jakou snídani
nabídnout hostům?
Snídaně dělíme do několika základních skupin. Přesný návod na přípravu či složení snídaně není pevně dán. I přesto
můžeme říci, že pro sestavování snídaňového menu existují mezinárodně ustálené předlohy, které si každý provozovatel
upravuje dle svých možností a zvyklostí. Snídaně jistě přizpůsobujete nejen velikosti Vašeho hotelu či penzionu, ale také
národnostnímu složení klientů či ročnímu období (čerstvé ovoce a zelenina).
Zpravidla se používá toto pořadí pokrmů a nápojů:
1)

ovocné a zeleninové výrobky, šťávy, ovoce, kompoty, zelenina, saláty

2)

obilninové kaše a výrobky

3)

pokrmy z vajec (vařená, míchaná, zastřená, sázená, omelety)

4)

studené pokrmy (pečeně, uzenářské výrobky, ryby, sýry, speciality)

5)

teplé pokrmy (uzeniny, vnitřnosti, dušené pokrmy, pokrmy na objednávku)

6)

snídaňové přílohy (máslo, džemy, rosoly, med, mléčné výrobky, mléko, jogurty)

7)

pečivo, chléb, jemné tukové pečivo

8)

teplé nápoje a přílohy k teplým nápojům

9)

studené nápoje nealko i alko, šumivé víno, koňak

Kontinentální snídaně
Menší a lehčí snídaně než anglická. Je složena především
ze studených pokrmů: slané i sladké pečivo, koláče, marmelády,
máslo, salám, šunka, sýr, jogurt, cereálie a k pití čaj, káva a džus.

Anglická snídaně
Zpravidla je tato snídaně teplá a mnohem vydatnější než snídaně kontinentální. Nejčastěji se při anglické snídani podávají
vejce, ham and eggs, smažená slanina, klobásky, tousty, fazole a k pití se podává opět čaj (s mlékem), káva a džus.
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Servírování
Snídaně se liší také způsobem podávání.
Nejčastějšími jsou v současné době tzv. bufetová snídaně a snídaně à la carte.

Bufetová snídaně
V Čechách velmi oblíbená snídaně servírovaná pomocí tzv. švédských stolů. Jedná se o samoobslužnou snídani,
kde si každý host vybírá z nabídky dle jeho chuti a sám si tak sestaví svou snídani. Na bufetovou snídani
se velmi hodí jednoporcové výrobky (marmelády, medy, másla, cereálie, jogurty atp.), protože díky nim
ušetříte nejen čas (při přípravě i následném úklidu), ale také náklady spojené s likvidací zbytků (vyhazování
všeho, co bylo připraveno pro hosty v mísách a nesmí se již dále použít).

Snídaně „ à la carte“
Další možností, jak Vašim hostům nabídnout výbornou snídani, je výběr z jídelního lístku. V tomto případě
nabízí číšník snídaňové menu, ze kterého si host vybírá, na co má právě chuť. Nabídka hlavních pokrmů se tak
může každý den měnit a závisí především na kuchařově kreativitě. V případě této nabídky můžete efektivně
kontrolovat spotřebu surovin a tím i náklady na jednotlivou snídani.
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hotelové máslové minipečivo
Dánský hotelový mix minipečiva
kobliha s ovocnou náplní
povidlový koláček
Sladké pečivo
335903 Hotelové máslové minipečivo

335907 Dánské sladké pečivo mini mix

Křupavé sladké pečivo nesmí chybět u žádné snídaně.
V našem sortimentu si můžete vybírat také z vynikajících dortů, koláčů či italských
dezertů, které jsou již zcela upečené a stačí je tedy pouze rozmrazit.
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croissant vícezrnný Fitness
rustikální bageta s pohankou
corn bageta Fitness
toustový chléb světlý
Slané pečivo
335901 Francouzské mini bulky

335881 Dřevorubecký
Dř
b ký chléb
hléb

Široký výběr baget, kaiserek, chlebů a dalšího slaného pečiva
příjemně překvapí každého Vašeho hosta. V našem sortimentu
naleznete také plně upečené pečivo.

611403 Chléb toustový pše
pšeničný
semolinový s olivovým olejem
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Suché
a koloniální zboží
Pestrá nabídka jednoporcových džemů, medů, cereálií a dalších chutných doplňků
k Vaší snídani jistě osloví nejednoho hosta. Pokud preferujete přípravu snídaní
bez jednoporcových balení, můžete si vybrat z naší nabídky velkobalení.
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600270 Hrušky půlené loupané
CORONET

600227 Jahody celé
CORONET

Kompoty a konzervy
Nedílnou součástí pestré snídaně jsou také ovocné kompoty, které
si Vaši klienti jistě oblíbí především v kombinaci s lahodným jogurtem a müsli.
Kukuřice, žampiony či fazole se zase výborně hodí jako doplňky k teplým pokrmům.
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mléko, smetana
do kávy, máslo, jogurt bílý
Mléko a mléčné
produkty
selský
jogurt ovocný
Další důležitou a tradiční součástí našeho jídelníčku jsou mléčné výrobky,
proto by měly být zastoupeny také na Vašem snídaňovém menu.
Dodávají tělu celé spektrum tolik potřebných živin a minerálů – bílkoviny,
tuky, vápník, vitamíny A a D, jód a mnoho dalšího.
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Uzeniny
Jaká by to byla snídaně bez voňavé čerstvé uzeniny? V našem sortimentu naleznete
velký výběr uzenin všeho druhu. Párky, klobásy, šunky, měkké salámy, fermentované salámy,
trvanlivé salámy - zkrátka pestrá paleta chutí a vůní se zárukou vysoké kvality.
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Vejce, palačinky
a sójové výrobky

731005 Vejce 6 x 30ks

Neodmyslitelnou součástí snídaňového menu jsou vejce.
Dají se upravovat na mnoho způsobů, a proto jimi lze oslovit
mnoho Vašich hostů. Také palačinky nebo lívance jsou
dnes velmi oblíbené, především v tzv. americké snídani.

12

katalog snidane 2022 B.indd 12

29.04.2022 13:20

pepřenky
pikantní utopenci
uzená lososová
bříška
Lahůdky
Lahůdky se výborně hodí na snídaňový bufet „pro ﬂamendry“, který přijde vhod
každému, kdo ve Vašem hotelu stráví příjemný večer s hudbou či při ﬁremní akci.
Základem všech lahůdek musí být kvalitní suroviny - ať už špekáčky, ryby, sýry či zelenina.
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Nápoje
Kvalitní káva či kakao je nezbytností. Širokým výběrem
porcovaných nebo sypaných čajů svou nabídku jen umocníte!
V našem sortimentu nápojů máme pro vás také sortiment různých sirupů
a nápojových koncentrátů včetně příslušného vybavení a technologií.
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toaster, servírovací konvice
koš na pečivo, talíře
Nádobí a nonfood
Vyberte si pro servírovaní snídaní vše od ubrousků přes příbory, talíře a skleničky
až po kompletní bufetový systém či dispenzory a nápojové automaty. Pro vaše
snídaně máme připravený široký sortiment nonfoodového zboží, nádobí a technologií.
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ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Příjem objednávek pro gastronomii
Čechy Sever
414 113 414

ÚSTECKÝ
KRAJ

LIBERECKÝ
KRAJ
STŘEDOČESKÝ
KRAJ

KARLOVARSKÝ
KRAJ

PLZEŇSKÝ
KRAJ

414 113 444

PARDUBICKÝ
KRAJ

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

KRAJ
VYSOČINA
JIHOČESKÝ
KRAJ

Praha + Čechy Jih

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

JIHOČESKÝ
KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ
OLOMOUCKÝ
KRAJ
ZLÍNSKÝ
KRAJ

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

Morava
414 113 415

email: zakaznickecentrum@bidfood.cz

Veškerý sortiment naleznete na
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