ZA JUHE, OMAKE IN MESO
MEŠANICE ZAČIMB ZA POZNAVALCE

KATALOG

Dobrodošli
Inter-Planing GmbH že 40 let uspešno izdeluje izdelke mešanic začimb in povrtnin za
omake, juhe in mesne jedi. Poleg tega ponujajo širok spekter finih okusnih mešanic za
solatne prelive, priloge in sladice. Prodaja poteka v mnogih evropskih državah in sedaj
tudi v Sloveniji preko podjetja BiroTim d.o.o. Stranke se lako odločijo za preko 50
različnih izdelkov iz pestrega in skrbno izbranega prodajnega programa. Vsi izdelki so
kakovostno narajeni po najnovejših evropskih metodah, ki zagotavljajo visoko kvaliteto
s skrbno izbranimi okusi naravnih sestavin. Sestavine mešanic povrtnin in začimb
blagovne znamke Tellofix so naravni dodatki, ki prispevajo k zdravi prehrani. Enotna
naravna in zdrava zasnova pod Tellofix oznako zagotavlja močno identiteto priznano in
v praksi preiskušeno blagovno znamko.
Preiskušena poslastica juha
tellofix Classic osnovana leta
1968 je postavila temelj vsem
nadaljnjim izdelkom in zasnovala
zgodbo o uspehu podjetja
Inter-Planing GmbH.

Okusno in kakovostno
Dobra izkušnja
Tellofix izdelki izpolnjujejo najvišje norme za uravnotežene, moderne in všečne prehranske
zahteve. Prepričali vas bodo z izbranimi in visoko kakovostnimi surovinami najvišje
kakovosti, ki se ujemajo z zahtevnimi harmoničnimi okusi. Vse sestavine so skrbno izbrane,
izdelki so izdelani po redno strogo nadzorovanih proizvodnih procesih. Poseben
poudarek je na obdelavi sestavin po najnovejših proizvodnih metodah, ki zagotovijo
ohranitev hranilne vrednosti v končnem izdelku. Vsi izdelki so pakirani v zrakotesno
aluminijasto embalažo ovito v papirno dozo, ki preprečuje dohod svetlobi, vlagi in ohranja
aromo. Za večje potrošnike je možna dobava v zapečatenih plastičnih vedrih, velikosti 2 kg
in 10 kg ter v neprodušnih aroma vrečah po 25 kg.

Praktično in aroma sigurno
Vsi naši izdelki so pakirani v tradicionalno potrjeno embalažo iz posebaj obdelanega
papirja in v obliki doze ( Pappwickeldose). Tovrstno embalažo iz čepenke je enostavo
reciklirati, notranja stran doze je prekrita s tanko, svetlobno odporno in neprodušno
folijo oplemeniteno z aluminijem. Doza preko membrane izvrstno tesni in neprodušno
zaščiti izdelek pred svetlobo, zrakom in vlago, s čimer se zagotovi kakovost in trajnost.

Preiskušeno za pripravo dobre hrane
Od leta 1968 je naša tellofix Classic naravna mešanica povrtnin za pripravo juh
uveljavljena na tržišču. Vsebnost je sestavljena iz različne naravne zelenjave, nizko
kalorična in brez laktoze. Okus je prepričljiv in poln zaradi odličnega razmerja sestavin
kot so korenje, zelena in por. Uporaba tellofix Classic mešanice je hitra in enostavna,
zaradi česar je nepogrešljiva v sodobni kuhinji.

www.tellofix.si , e-mail:info@tellofix.si , Tel: +386 (0) 41 950 332

– za zdravo prehrano
Naši premium izdelki Tellofix naravna mešanica
za juhe Classic, fina solatna mešanica Classic in
gurmanske omake za meso, ponujamo tudi v
ekološki bio kakovosti. Za te izdelke uporabljamo
plemenito zelenjavo in zelišča iz nadzorovane
ekološke predelave na bio kmetijah. Nadaljnja
obdelava zagotavlja, da vse okuse sestavin ohranja
v polnosti. Naši ekološki izdelki so odlični za
dodelavo najboljših kulinaričnih jedi.

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

– izpolnjuje najvišje zahteve
Stalno razvijamo nove izdelke tellofix s posebnim
povdarkom potreb kupcev in poizkušamo uresničiti
njihove želje in potrebe. Čedalje pogosteje se
povprašuje za izdelke brez dodatkov za ojačevanje
okusa in kvasnega ekstrakta. Prav za te izdelke
smo uvedli nove proizvodne linije.
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Vegetariansko brez glutena
Vedno več potrošnikov se mora prehranjevati zaradi alergij po posebno pripravljenih
dijetah ali se izogibati nekaterih sestavin, ki so v živalskih proizvodih, ojačevalcev
okusa, emulgatorjev ali alergenov. Na zahtevo svojih strank za hitrejše in natančnejše
informacije imajo tellofix izdelki natančen seznam sestavin napisan na embalaži
proizvoda,ki se nanašajo izključno na predpisane zahteve. Poleg tega potrošnik
sprejme vrsto dodatnih informacij, ki mu olajša orientacijo za svoj individualni načrt
prehrane. Pogled na embalažo nemudoma pokaže, iz katerih sestavin je produkt.

Brez laktoze
Laktoza je sladkor, vsebovan v mleku, to je mlečni sladkor. Večina naših izdelkov
v sestavi nima laktoze in so primerni za posebno prehrano - brez laktoze.
Produkti imajo na embalaži oznako "Lactosefrei".

Brez kvasnega ekstrakta
V številnih živilih je kvas ali kvasni ekstrakt. Sestavino kvasni ekstrakt uporabljajo
zlasti v gotovih izdelkih in začimbah, da pridobijo aromo oziroma aromatičen okus.
Telofix blagovna znamka je v večini primerov sestavljena * brez kvasa ali ekstrakta
kvasa. Izdelki imajo na embalaži oznako „ohne Hefeextrakt“

Brez dodatkov za jačanje okusa
Z ali brez ojačevalcev okusa? Pri Tellofixu ima
potrošnik možnost izbire in prepoznavnost
izdelkov. Izdelek z oznako „ohne Zusatzstoff
Geschmacksverstärker“ (brez dodatkov
ojačevalcev okusa) je brez dodatkov oziroma
v zakonsko predpisanih mejah.
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BIO MEŠANICA ZAČIMB IN MORSKE SOLI, ZA PRIPRAVO JUH,
OMAK IN SOLAT 340 g

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

Naravna juha tellofix Bio je med uporabniki zelo priljubljena, saj je rezultat
visokokakovostne ekološke pridelave. Organska rastlinska juha ne vsebuje ojačevalcev
okusa in glutaminske kisline, a ima kljub temu nevsiljiv aromatičen okus. Za sestavine
je uporabljena zelenjava, gojena na ekološko nadzorovanih kmetijah. Naravna
mešanica vrtnin tellofix Bio je sestavljena iz gomoljev organske zelene, ekološko
pridelanega pora, organskega korenja, ekološke čebule in okusnega paradižnika.
Poleg tega so v sestavi fina zelišča, kot so:
ekološki peteršilj, ekološki luštrek, organski
koper, organski timijan in še veliko drugih
sestavin. Izdelki imajo vsa jamstva in dokazila,
da so ekološko pridelana. Pri gojenju niso bila
uporabljena nobena umetna gnojila ali pesticidi.
Prav tako zelenjavna juha seveda ne vsebuje
umetnih dodatkov, ojačevalcev arome,
umetnih barvil, konzervansov in modificiranih
škrobov.

Sestavine

Navodilo za
pripravo
Hraniti

Morska sol, koruzni škrob*, surovi trsni sladkor*, čebula*,
korenje*, izvleček kvasa, paradižnik*, sončnično olje*,
peteršilj*, listi zelene*, listi luštreka*, por*, kurkuma *,
zelena*, česen*, muškatni orešček*, timijan *, koper *.
* = Iz kontrolirane ekološke pridelave. Pregled: DE-ÖKO-001.
Eno žlico prahu (= 20 g) zmešamo v 1 litru vrele vode.
dobro zaprto, na hladnem, suhem in varnem pred svetlobo.
Priporočljiva temperatura je od 8 do 25 °C

Povprečna hranilna vrednost na 100 g
Energijska vrednost
789 kJ/
l
187 kcal
Maščobe
1,4 g
od tega nasičene maščobe
0,2 g
Ogljikovi hidrati
36,3 g
od tega sladkorji
13,0 g
Prehranske vlaknine
5,2 g
Beljakovine
4,5 g
Sol
45,9 g

100 ml
16 kJ/
4 kcal
0,0 g
0,0 g
0,7 g
0,3 g
0,1 g
0,1 g
0,9 g

• povsem rastlinska
(veganska)
• brez laktoze
• brez glutena
• nizka vsebnost maščob
• brez ojačevalcev okusa
* v skladu z zakonom

Šifra

40196

Vsebina

340 g

www.tellofix.si , e-mail:info@tellofix.si , Tel: +386 (0) 41 950 332

BIO MEŠANICA POVRTNIN,
za gurmansko omako za pečenko 270 g

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

Za gurmansko gosto kremasto rjavo BIO omako
uporabljamo izključno samo sestavine z ekološko
nadzorovanih kmetij, na primer bio paradižnik, bio
čebula, bio riževa moka, bio začimbe in še veliko
ostalih sestavin. Poleg tega ni dodanih nikakršnih
ojačevalcev okusa, umetnih barvil, niti konzervansov.
Povprečna hranilna vrednost na 100 g
Energijska vrednost
1406 kJ/
332 kcal
Maščobe
1,3 g
od tega nasičene maščobe
0,1 g
Ogljikovi hidrati
73,7 g
od tega sladkorji
12,5 g
Prehranske vlaknine
3,0 g
Beljakovine
4,6 g
Sol
9,6 g
Šifra

40262

Vsebina

270 g

100 ml
169 kJ/
40 kcal
0,2 g
0,0 g
8,8 g
1,5 g
0,4 g
0,6 g
1,2 g

•
•
•
•

povsem rastlinska (veganska)
brez laktoze
brez glutena
brez barvil in dodatkov za
konzerviranje*
• brez ojačevalcev okusa *
* v skladu z zakonom

Bio mešanica povrtnin za solate 320 g
DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

Tellofix Bio solatna mešanica je večstransko uporabna
in vam nudi skoraj neomejene možnosti za izboljšanje
in poplemenitenje vsakodnevnih obrokov. Izdelana je
iz najboljših sestavin, ki izvirajo s kmetij kontrolirane
ekološke pridelave, kot so bio sončnično olje, bio por,
bio bazilika, bio peteršilj, bio koper, kot tudi bio zelena
in bio luštrek.
Povprečna hranilna vrednost na 100 g
Energijska vrednost
1372 kJ/
324 kcal
Maščobe
4,2 g
od tega nasičene maščobe
0,3 g
Ogljikovi hidrati
63,9 g
od tega sladkorji
33,6 g
Prehranske vlaknine
2,0 g
Beljakovine
2,2 g
Sol
18,4 g
Šifra

40198

Vsebina

320 g

•
•
•
•

povsem rastlinska (veganska)
brez laktoze
brez glutena
brez barvil in dodatkov za
konzerviranje*
• brez ojačevalcev okusa *
* v skladu z zakonom

www.tellofix.si , e-mail:info@tellofix.si , Tel: +386 (0) 41 950 332

Telloﬁx omake
SVETLA OMAKA - Helle Sauce 180g
Omaka je resnično vsestransko uporabna k ogromno jedem.
Tellofix svetla omaka je izvrstna za pripravo pečenke in sodi
tudi k perutninskim jedem. Zelo ubrano deluje kot dopolnilo
pri hitro obdelanem mesu, kot je steak ali zrezek. Tellofix
svetli omaki lahko dodate sveža zelišča, kislo smetano, ali
hren. Idealna je za pripravo rib, zelenjave in mesa.
Uporabljamo jo lahko kot prelive, za zgostitev jedi oziroma
izboljšanje okusa.
Povprečna hranilna vrednost na 100 ml
Energijska vrednost
244 kJ/
58 kcal
3,4 g
Maščobe
2,2 g
od tega nasičene maščobe
6,2 g
Ogljikovi hidrati
0,2 g
od tega sladkorji
0,1 g
Prehranske vlaknine
0,7 g
Beljakovine
1,2 g
Sol

Šifra

3354

Vsebina

180 g

•
•
•
•

povsem rastlinska (veganska)
brez laktoze
brez glutena
brez barvil in dodatkov za
konzerviranje
• brez dodatkov za jačanje okusa

WELLNESS GURMANSKA OMAKA 200g
Za izdelavo tellofix wellness gurmanske omake smo uporabili
posebej izbrane sestavine: sadni paradižnik, hrustljavo
korenje in začinjeno ocvrto čebulo, ki daje mešanici zelo
močan okus. Tellofix wellness gurmanska omaka je
sestavljena iz čistih rastlinskih sestavin in je zato primerna
tudi za vegansko prehrano. Omaka ne vsebuje laktoze in je
brez glutena, hkrati ne vsebuje dodatkov za okus, barvil in
konzervansov. Wellness gurmanska omaka ima nizke
vsebnosti maščob.
Povprečna hranilna vrednost na 100 ml
Energijska vrednost
158 kJ/
2246
Šifra
38 kcal
Maščobe
1,1 g
200 g
Vsebina
od tega nasičene maščobe
0,8 g
• povsem rastlinska (veganska)
Ogljikovi hidrati
5,8 g
• brez laktoze
od tega sladkorji
1,6 g
• brez glutena
Prehranske vlaknine
0,4 g
• nizka vsebnost maščob
Beljakovine
0,9 g
• brez dodatkov za jačanje okusa
Sol
1,3 g

www.tellofix.si , e-mail:info@tellofix.si , Tel: +386 (0) 41 950 332

tellofix mešanice za juhe / vsestranske
MEŠANICA ZA JUHO 220g - FEIN
Naravna jušna mešanica je brez glutena in laktoze,
idealna za vegansko prehrano. Pri izdelavi ne
dodajamo umetnih dodatkov, ojačevalcev arome,
barvil ali konzervansov zato, da bi naše mešanice v
prahu bile še posebej blage in lahko prebavljive.
Povprečna hranilna vrednost na 100 g
Energijska vrednost
773 kJ/
184 kcal
Maščobe
4,5 g
od tega nasičene maščobe
2,3 g
Ogljikovi hidrati
28,8 g
od tega sladkorji
8,1 g
Prehranske vlaknine
1,9 g
Beljakovine
6,0 g
Sol
54,6 g
Šifra

3500

Vsebina

220 g

100 ml
16 kJ/
4 kcal
0,1 g
0,0 g
0,6 g
0,2 g
0,0 g
0,1 g
1,1 g •
•
•
•

povsem rastlinska (veganska)
brez laktoze
brez glutena
brez dodatkov za jačanje okusa

MEŠANICA ZA JUHO 220g
Tellofix Frei Von je mešanica posušenih vrtnin brez
aditivov, vendar ne brez okusa. Pripravek je brez
ojačevalcev arome, lahko prebavljiv, naravno aromatičen
in enostaven za pripravo mesnih juh ter pikantnih omak.
Posušene vrtnine povdarijo okus sveži solati, rižu,
testeninam in hrustljavi ocvrti zelenjavi. Zelenjavna osnova
je primerna za vegansko prehrano, brez laktoze in brez
glutena. Kaloričnost je posebno nizka in vsebuje malo
maščob, zato so obroki zdravi in okusni.
Povprečna hranilna vrednost na 100 g
Energijska vrednost
785kJ/
186 kcal
Maščobe
1,9 g
od tega nasičene maščobe
0,9 g
Ogljikovi hidrati
33,7 g
od tega sladkorji
28,3 g
Prehranske vlaknine
2,7 g
Beljakovine
7,1 g
Sol
48,9 g

100 ml
16 kJ/
4 kcal
0,0 g
0,0 g
0,7 g
0,6 g
0,1 g
0,1 g
1,0 g

Šifra

3802

Vsebina

220 g

• povsem rastlinska (veganska)
• brez laktoze
• brez glutena
• brez kvasnega ekstrakta
• brez barvil in dodatkov za
konzerviranje*
• brez ojačevalcev okusa
* v skladu z zakonom

www.tellofix.si , e-mail:info@tellofix.si , Tel: +386 (0) 41 950 332

Naj bo juha, omaka ali solata –
telloﬁx izboljša naravni okus!

Uvoznik za Slovenijo:
BiroTim d.o.o.
Ulica Ivanke Uranjek 1
SI - 3310 Žalec

www.tellofix.si
info@tellofix.si
+386 (0) 41 950 332

