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SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA

KATALOG 2015

TOČENÁ A KOPEČKOVÁ ZMRZLINA
LEDOVÉ TŘÍŠTĚ
TOPPINGY



O NÁS
Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává česká společnost FRUJO, a.s. špičkové 

produkty pro profesionální potravinářský trh, zahrnující produkty pro pekaře 

a cukráře, výrobu zmrzlin, gastronomii, food service a catering. TOJE produkty mají 

pevnou pozici v různých potravinářských oborech. 

Úspěch společnosti FRUJO, a.s. je založen na silném vývojovém potenciálu, moderním 

zázemí a propracovaném know-how. Transparentní obchodní politika vychází 

z fi lozofi e přizpůsobení a požadavků trhu. 

TECHNOLOGIE
Disponujeme technologiemi, díky kterým pro Vás TOJE může vyrobit: 

Zmrzlinové směsi a zmrzlinové pasty

Dezertní polevy – toppingy (bez kousků či s různou velikostí kousků)

Sirupy pro výrobu ledových tříští

Pekařské a cukrářské náplně

Sladké a slané práškové směsi

Convenience food (polotovary pro výrobu slaných pokrmů)

POLITIKA JAKOSTI
Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníků, splnění jejich přání  a požadavků. Velký důraz klademe na 

sledování kvality vstupních surovin, stejně tak na důkladnou kontrolu vyrobených produktů. Pro zajištění 

zdravotní a hygienické nezávadnosti našich výrobků dodržujeme systém HACCP a zásady SVP. Jsme držiteli BIO 

certifi kace a splňujeme požadavky norem IFS. 

REKLAMNÍ PODPORA
Předpokladem úspěšného prodeje zmrzliny je nejen výborná zmrzlina a poctivý prodejce, ale i dobře 

budovaná značka. Pro podporu prodeje nabízíme zákazníkům propagační materiály s logem TOJE 

a maskotem, odvíjející se od množství odebraného zboží.  Pro sezonu 2015 jsme pro Vás připravili: 

 NABÍDKOVÁ CEDULE PRO ZMRZLINY/TŘÍŠTĚ

VLAJKA PRO ZMRZLINY/TŘÍŠTĚ

STOJÁNEK NA KORNOUTKY

 MINCOVNÍK

TRIKO

ZÁSTĚRA 

3D ZMRZLINOVÝ KORNOUT

2D ZMRZLINOVÝ KORNOUT

ZMRZLINOVÝ KORNOUT NA ZEĎ



PŘÍPRAVA

ZMRZLINY

ZMRZLINOVÝ

MASKOT

ZMRZLINOVÉ SMĚSI KOMPLET
Příprava: 1 kg kompletní práškové směsi rozmícháme ve 2 - 2,2 litrech vody. 

Dobře promíchanou směs necháme minimálně 20 minut odpočinout. 

Směs znovu promícháme a nalijeme do zmrzlinového stroje.

ZMRZLINOVÉ SMĚSI PRO PŘÍPRAVU OVOCNÉ ZMRZLINY
Příprava: 1 kg kompletní práškové směsi rozmixujeme ve 2,25 litrech vody. 

Hotovou, dobře promíchanou směs při výrobě studenou cestou necháme 

minimálně 20 minut odpočinout.

ZMRZLINOVÉ PASTY
Příprava: dávkujeme 20 - 85 g pasty dle druhu na 1 litr základní směsi. 

Při dodržení správného dávkování Vám garantujeme správný podíl daných 

složek v uvedeném druhu dle platných norem.

ZMRZLINOVÉ SMĚSI BASIC
Příprava: Doporučenou dávku práškové směsi (20 - 40 g) smícháme 

s 260 - 300 g cukru a postupně za stálého míchání přidáváme 1 litr vody nebo 

mléka podle druhu použitého prášku. Dobře promíchanou směs při výrobě 

studenou cestou necháme minimálně 20 minut odpočinout. Směs znovu 

promícháme a nalijeme do zmrzlinového stroje. Při výrobě teplou cestou 

pasterizujeme.

ZMRZLINOVÉ ZÁKLADY
Příprava: doporučené množství zmrzlinového základu (5 - 40 g) promícháme 

s 260 g cukru a postupně za stálého míchání přidáváme 1 litr vody nebo 

mléka podle druhu použitého základu. Při výrobě studenou cestou necháme 

dobře promíchanou směs minimálně 20 minut odpočinout. Směs znovu 

promícháme a nalijeme do zmrzlinového stroje. Při výrobě teplou cestou 

můžeme pasterizovat.

 Jelikož zmrzliny milují především děti, máme pro ně velkého kamaráda. 

Je to nový maskot pro zmrzliny TOJE, kterým je roztomilý lední medvěd. 

Ten bude Vás a Vaše zákazníky provádět celou zmrzlinovou sezonou, 

ať už na propagačních vizuálech TOJE, Facebooku a webových stránkách 

či různých akcích. 



BALENÍ

SÁČEK 2 kg
(5 kusů v kartonu)

s příchutí:

BALENÍ

SÁČEK 2 kg
(5 kusů v kartonu)

S OVOCNÝMM

POPODÍDÍLELEM
(u ovocných směsí)

ZMRZLINOVÉ 

SMĚSI 

KOMPLET

VANILKA

ČOKOLÁDA*

MASCARPONE*

SMETANA*

PISTÁCIE

PAŘÍŽSKÝ KRÉM

ICE COFFEE

LÍSKOVÝ OŘÍŠEK NOVINKA

VIŠEŇ

BRAZIL (KAKTUS)

GRANÁTOVÉ JABLKO

BORŮVKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Nabídněte svým zákazníkům tu nejlepší točenou zmrzlinu. TOJE … 

dokonalá chuť, výborná konzistence a snadná i rychlá příprava.

* neobsahuje barviva

ZMRZLINOVÉ 

SMĚSI PRO 

PŘÍPRAVU 

OVOCNÉ ZMRZLINY

JAHODA

MERUŇKA

MALINA

LIMETA

BANÁN

ČERNÝ RYBÍZ

POMERANČ

MANGO

CITRON



ANANAS

BANÁN

BROSKEV

BORŮVKA

CITRON*

ČERNÝ RYBÍZ

GRAPEFRUIT

JAHODA

LESNÍ JAHODA

LESNÍ PLODY*

POMERANČ

MERUŇKA

MALINA

VIŠEŇ

KIWI

ZELENÉ JABLKO 

IRSKÝ KRÉM

KARAMEL

LEDOVÁ KÁVA

VAJEČNÝ LIKÉR

PUNČ

ŠMOULA

VANILKA

PISTÁCIE

SS OVOCNÝÝMM

POODÍD LEM

Široká nabídka zmrzlinových past pro výrobu kopečkové i točené 

zmrzliny vynikající kvality a skvělé chuti.

BALENÍ

PLASTOVÝ

KBELÍK 1,5 kg

s příchutí:

* neobsahuje barviva

(u ovocných past)

ZMRZLINOVÉ 

PASTY



 ZMRZLINOVÉ 

SMĚSI  BASIC

JOGURT* 

VANILKA 

ČOKOLÁDA

s příchutí:

 ZMRZLINOVÉ 

ZÁKLADY

MLÉČNOU ZMRZLINU*

OVOCNOU ZMRZLINU*

 

na:

BALENÍ

SÁČEK 2 kg
(5 kusů v kartonu)

* neobsahuje barviva

Kvalitní základní směs je hlavním předpokladem pro výrobu 

skvělé zmrzliny. Optimální složení všech komponentů v základní 

směsi dává zmrzlině dokonalou kvalitu, lahodnou chuť 

a správnou konzistenci. Tyto směsi a základy jsou určeny 

především pro kopečkové zmrzliny, ale použít je můžete 

i pro přípravu točené zmrzliny.



SIRUPY PRO 

LEDOVÉ TŘÍŠTĚ

JAHODA*

GRENADINA*

LIMETA

MALINA*

MERUŇKA NOVINKA

POMERANČ

KIWI

BORŮVKA*

COLA

ENERGY

NIGHTMARE

LEDOVÝ ČAJ CITRON

Kvalitní sirupy pro výrobu ledových tříští a míchaných nápojů, bez konzervantů a éček. 

Doporučujeme také pro pitný režim dětí do škol.

Pro přípravu ledové tříště ředění v poměru 1 litr sirupu na 4 litry vody. 

Pro přípravu nápoje ředění v poměru 1 litr sirupu na 8 litrů vody.

S S OVO OCNÝMM

PODÍD LEM

BALENÍ

KANYSTR 5 L

s příchutí:

*  barveno přírodními 

barvivy

(u ovocných sirupů)



Výrobce: FRUJO, a.s. Tvrdonice č.p. 710, 691 53 Tvrdonice, Tel.: 519 339 700, obchod@toje.cz, www.toje.cz

DEZERTNÍ POLEVY

 TOPPINGY

LESNÍ OVOCE

LÍSKOVÝ OŘÍŠEK

JAHODA

MLÉČNÝ KARAMEL

ČOKOLÁDA

KARAMEL

DEZERTNÍ POLEVY 

TOPPINGY S KOUSKY OVOCE

JAHODA

VIŠEŇ

BROSKEV

BORŮVKA

BALENÍ

PLASTOVÁ

LAHEV 650 g

BALENÍ

PLASTOVÝ

KBELÍK 1,5 kg

Vyzkoušejte dezertní polevy – toppingy v oblíbených příchutích k dekoraci a doplnění 

zmrzlin, pohárů, dezertů a kávových či ovocných nápojů a koktejlů.

Dezertní polevy s kousky ovoce mají široké využití pro cukrářské či pekařské produkty - ovocné dorty, 

palačinky, poháry, dezerty či zmrzliny. Ovocný podíl všech je tvořen pouze kusovým ovocem. Ovocný 

podíl se pohybuje od 55 – 70 % v závislosti na druhu.

SSS OOOVOCNÝM

POPODÍDÍLELEMM

BABABABA

PLL

LALALA

s příchutí:


