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VSE, KAR POTREBUJETE!

LEDOMATI

polne kocke

votle kocke

polne kocke

drobljeni led

zrnati led

zrnati led

· PEKARNE

HLADILNE
OMARE

· SLAŠČIČARNE
· GASTRONOMIJA

HITRI
ZAMRZOVALNIKI

· STEKLO
· BELA POSODA

POMIVALNI
STROJI

KAVNI
APARATI

· ČRNA POSODA
· BARSKI APARATI

za pisarne in
domačo uporabo

kava bari in restavracije

za bariste

hoteli, bencinski servisi

CIGNO

KAVNI
APARATI

mlini za kavo

MEHČALCI
salamoreznice

Spodnje Gorje 3a, 4260 Bled
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E: age@elmont.si T: 04 575 14 19/23/32
www.elmont.si
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Zastopstvo in prodaja:

SEZNAM PODJETIJ
GASTRO & GOURMET
A
AALT d.o.o.

J
14

JOBplus d.o.o.

24
24

ACO d.o.o.

9, 14

JURA STORE

ALPEKS TRGOVSKO PODJETJE d.o.o

11, 14

K

ALPFRIGO d.o.o.

15

KARCHER d.o.o.

ASING TRADE d.o.o., Kranj

15

KAZA SISTEMI d.o.o.

B

KEMTEX TRGOVINA NOVA GORICA d.o.o.

6, 24
25
9, 25

BARJANS d.o.o.

15

KIMI d.o.o.

25

BE-GRE d.o.o.

16

KOGAST GROSUPLJE d.d.

26

BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale

16

KOVINASTROJ SERVIS d.o.o.

BS ADRIA d.o.o.

16

KREK d.o.o.

BURJA, Robert Gumzej s.p.

17

KREMENITI d.o.o.

BUTAN PLIN d.d.

17

KRIM d.o.o.

26, 72
26
10, 27, 38, 41
27, 40

L

D
DIHR SOLUTIONS d.o.o.

17

LABORPLAST d.o.o. Nova Gorica

27

DPS EUROPE, LIBELA GROUP

18

LIAS d.o.o.

28

DSP d.o.o.

18, 43

E
ECOLAB d.o.o.
ELMONT BLED d.d.

18
2, 19

M
MACUKA, oprema velikih kuhinj, d.o.o. Grosuplje

28

MAKOM TRGOVINA d.o.o.

28

MAVE d.o.o.

29, 44, 49

ELOTUS d.o.o.

19

MEGAPROM PLUS d.o.o

29

E-STIL d.o.o.

19

METALKA SENKANAR d.o.o.

29

EXIM EX d.o.o.

20

O
OSNOVA d.o.o.

F
FIDUCIA d.o.o.

20

FINES d.o.o.

9, 11, 20, 41, 44

FISTI d.o.o.

8, 21

FURLAN d.o.o.

21

G

30

P
PEKSIM d.o.o.

30

PETERKA BOJAN s.p.

30

PINGO, d.o.o., Kranj

31

PORSCHE SLOVENIJA

12, 31

GASTING d.o.o.

21

POS ELEKTRONČEK d.o.o.

31, 37

GASTRONOM d.o.o.

22

PREFEKT d.o.o.

32, 43

GAZI d.o.o.

22

PROPRIMA d.o.o.

32

GIZ HORECA CENTER

22

PROTRADE d.o.o.

32

GO-ST d.o.o.

23

PROVENT d.o.o.

33

R

H
HOTEL EQUIPMENT d.o.o.

23

ROMITA, Gašper Trpin s.p.

I
ILIRIJA d.o.o.

RAVBAR TEAM d.o.o.

33, 43
33

23
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S

I

SAKSIDA d.o.o.

34

SLORATIONAL d.o.o.

34, 42

Š

55

K
KLET BRDA

55

ŠKERJANC d.o.o.

34

KLET KRŠKO

55

ŠTERNMATIK, Oskar Štern s.p.

35

KMETIJA PUSTOTNIK d.o.o.

56

KMETIJA SIRARSTVO VIDEC

56
56

T
TEAM COMMERCE d.o.o.

35

KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA

TONI INOX d.o.o

35

KOTANYI d.o.o.

TRILIANT d.o.o.

36

KZ METLIKA z.o.o.

TROHA TOMAŽ s.p.

36

L

U

USNJENA GALANTERIJA Andrej Kirbiš s.p.

36, 44

WEMEX Transalpine d.o.o.
WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o.

57, 70
57

LA GANACHE

57

LESAFFRE SLOVENIJA d.o.o.

58

M

W

37
37, 39, 40, 41

GASTRO & GOURMET

MAGISTRAT INTERNATIONAL d.o.o.
MERCATOR d.d.

58
58, 65

MIKROZELENJAVA JELEN

59

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

66

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

59

MLEKARNA PLANIKA d.o.o.

59

MODIMA d.o.o. Sežana

60

O

A

AA EU TRADE d.o.o.

50, 65

Ok24 d.o.o.

60

ALPEGEL d.o.o.

50

P

ARTS SLADICE d.o.o.

50

PEKARNA PEČJAK d.o.o.

60

POSESTVO PASSERO

61

B

BARONE d.o.o.

51

PREFEKT d.o.o.

61

BEER PRO DISTRIBUTION, DISTRIBUCIJA PIVA d.o.o.

51

PUKLAVEC FAMILY WINES

61

BELVIN, vinska šola

51

R

RADGONSKE GORICE d.o.o.

C

CELJSKE MESNINE d.o.o.

49, 52

EKSKLUZIVNA DARILA d.o.o.

52

ENGROTUŠ d.o.o.

52, 69

ESPRESSO d.o.o.

53

EVROSAD TRŽNICA

53, 67

FOODIUM d.o.o.

53, 71

ŠČUREK VINA - WINES
ŠENGAR d.o.o., Poslovna enota: Mama Paula

62, 67
63

U

63

V

VIGROS d.o.o.

G

62

Š

UNIVERZAL COMMERCE LJUBLJANA d.o.o.

F

48, 62

S

SEGAFREDO ZANETTI d.o.o.

E

4

INCOM d.o.o.

63

GASTPRO d.o.o.

54

Z

GASTROFUZIJA d.o.o.

54

ZAVOD SloVino

64

GROSIST PRO d.o.o.

54

ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA

64
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Kulinarični izbor

Kulinarični izbor in recepti

Predstavljamo

RESTAVRACIJA IN VINA
BUŽINEL, BRDA
TV CHEF BOŠTJAN PALČIČ,
GASTROFUZIJA

BREZALKOHOLNI
KOKTAJL
HARMONIJA MED
VINI IN JEDMI

FRANCOSKA KLASIKA:
LIMONINA PITA IN
MAGDALENICE
PIRINA MARJETICA
S ČEMAŽEM

Slovenska gastronomija

GOSTILNA PONVICA
MIZA ZA ŠTIRI
PRIHAJAJO ČEŠNJE

V svetu pijač

Recepti
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Predstavljamo

»

Kulinarični izbor

2021

JUNIJ

5
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MAJ

2021

APRIL
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Intervju

UROŠ ŠTEFELIN,
CHEF Z 1 MICHELINKO

«
Predstavitev

ZAŠČITENA TUDI V EU

SOULFLÉ, ČOKOLADNA
ZGODBA O USPEHU

Po Sloveniji

VABIJO
Recepti

12 RECEPTOV
ZA ZDRAVE
PRIGRIZKE

IZVORNO SLOVENSKO

znamka Sevnica Premium

Kulinarični izbor

2021

9
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Z vami
že več kot

Dogodki vabijo

ALTROKE ISTRA GOURMET
FESTIVAL
IDRIJSKIH ŽLIKROFOV
59. SEJEM AGRA

V svetu pijač

znamka Naše najboljše

JULIJ
AVGUST

7/8
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NAJ PIVO SLOVENIJE

KOKOS,
A
OKUS POLETJ

PO PTUJU

Intervju

CHEF MICKAËL ALIX,
MOJSTER FRANCOSKIH
PALAČINK
Nagrajena vina

Recepti

JESENSKE JEDI
S FIGAMI IN RINGLOJEM

OCENJEVANJE

Za brezplačni ogledni izvod revije
pišite na veronika@umami.si

hitrih in
enostavnih
receptov

Ideje za

SLASTNE palaCinke
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R E V I JA Z A U M E T N O S T K U H

ANJA IN UŽIVANJA OB HRAN

21 • ISSN 1318-2889
I IN PIJAČI • LETNIK 28-20

Kulinarični izbor

• Cena: 4,10 EUR

Zvezdice žarijo

GOSTILNA MED

Recepti

OKTOBER

NAROČI SE NA REVIJO PET ZVEZDIC!
2021

Na enem mestu in vsak mesec spoznavaj:

gostinske poklice skozi zgodbe slovenskih restavracij
preverjene recepte slovenskih chefov in slaščičarjev
moderne kuhinje: od profesionalne opreme do kakovostnih sestavin

V svetu pijač

svet vina, piva, koktajlov, kave in ostalih pijač

NA BLEDU

POSKENIRAJ KODO
ZA DOSTOP DO NAROČILNICE

NAROČNIN NA
REVIJO PET ZVAEZ
JE LAHKO TUDIDIC
LEPO DARILO!

W: www.petzvezdic.si/narocilnica
E: info@umami.si
T: 041 / 892 859
JAB OLK Areceptov
6 slanih in sladkih

www.petzvezdic.si

 petzvezdic

2021

Po Sloveniji

Kulinarični izbor

25 let

Poletna potepanja

8

IZVORNO SLOVENSKO

znamka Okusiti Laško

 revijapetzvezdic

SEPTEMBER

IZVORNO SLOVENSKO

VSE ZA POPOLNO
HIGIENO.
Profesionalne rešitve čiščenja - vrhunske naprave, dodatna oprema in čistilna
sredstva za gostinstvo ter hotelirstvo. Več na www.kaercher.si

6
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NAJ GASTRONOMIJA
PONOVNO ZAŽIVI
Gostinci, dobrojedci in ostali prejemniki kataloga Gastro&Gourmet 2022!
Skoraj dve leti se že prilagajmo sistemu dela in vsakodnevnemu ritmu, ki ga je v naša življenja prinesla pandemija. Gostinstvo in
turizem sta panogi, v katerih se tako ponudniki kot gostje soočamo z dnevno spreminjajočimi navodili in smernicami. To od vseh
nas zahteva veliko mero usklajevanja, iznajdljivosti in dobre volje, da jim sploh lahko sledimo.
Zadnji dve leti smo bili vsi, ki smo s panogo gostoljubja profesionalno ali ljubiteljsko povezani, v veliki meri prikrajšani ali omejeni
tudi pri obiskih restavracij in hotelov, druženju na vinsko-kulinaričnih dogodkih in tekmovanjih, nenazadnje za predstavitve na
sejmih in ostalih strokovnih srečanjih.
Zato smo se v uredništvu revije Pet zvezdic odločili, da našo vsakoletno prilogo, katalog opreme za gostinske lokale in hotele,
nadgradimo s katalogom GASTRO&GOURMET 2022. Ta je razdeljen v dva sklopa – v prvem se še vedno predstavljajo ponudniki
s področja gostinske opreme: od profesionalnih strojev, čistil, programske opreme do projektiranja in ostalih storitev, rešitev.
Drugi del pa je namenjen vsem, tako profesionalcem (gostincem, chefom, vodjem kuhinj in strežbe…) kot ljubiteljskim kuharjem
in drugim, ki iščete zanesljive partnerje pri dobavi živil, delikates in pijač, naj gre za pridelovalce, proizvajalce ali prodajalce.
Predstavljeni izdelki in pijače so lahko odlična ideja tudi za obdarovanja prijateljev ali poslovna darila.
Naj vam bo katalog GASTRO&GOURMET 2022, v katerem se predstavlja preko 115 podjetij, celo leto v pomoč in navdih pri iskanju
rešitev pri prenovah ali novogradnjah gostinskih lokalov, obogatitvi ponudbe, kulinaričnih presenečenjih za najbližje. Kot pomoč
za hitrejše iskanje pravega ponudnika, so pri vsakem podjetju navedene ikone, ki ponazarjajo njegove glavne dejavnosti. S pomočjo qr kode, ki jo enostavno poskenirate s telefonom, pa boste v trenutku na njegovi spletni strani.
Vsem želim uspešno jadranje skozi izzivov polno obdobje in predvsem, da bi gastronomija ponovno zaživela v vsem svojem sijaju.
Veronika Cvilak Križmančič,
urednica kataloga Gastro&Gourmet 2022

Izdajatelj kataloga Gastro&Gourmet 2022,
samostojne priloge revije Pet zvezdic:

Oblikovanje: Monu - design biro
Naslovnica: Shutterstock

Umami d.o.o.,
Pod jezom 40, 1000 Ljubljana

Za vsebino predstavitev podjetij in oglasov izdajatelj
ne odgovarja.

t: 041/892 859
e: veronika@umami.si
w: www.petzvezdic.si
 petzvezdic
instagram revijapetzvezdic

NOVEMBER 2021
Katalog Gastro&Gourmet 2022 je dostopen na spletni
strani revije Pet zvezdic  www.petzvezdic.si
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DELOVNA OBLAČILA
ZA VSE POKLICE

IZKORISTITE
UGODNO PONUDBO
KAKOVOSTNIH
DELOVNIH OBLAČIL,
OBUTVE,
NAMIZNIH PRTOV
IN DRUGIH ARTIKLOV
ZA GOSTINSTVO.

KEMTEX TRGOVINA NOVA GORICA d.o.o.
LOKE 26F, 5000 NOVA GORICA
tel.: 05 333 14 42, mob.: 041 714 875, faks: 05 333 14 43
email: mirjana.jeroncic@kemtex.si
www.kemtex.si

ETAŽNE PEČI ZA PEKARSTVO

www.fines.si
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Kremeniti d.o.o., Proletarska ulica 4, 1110 Ljubljana,
Tel: 00386 1 520 40 50, gsm: 00386 41 646 605
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www.alpeks.si
SPLETNA TRGOVINA

C&C LJUBLJANA
Letališka 32
01 520 93 66
infolj@alpeks.si

C&C CELJE
Kidričeva 5
03 428 47 41
alpekscc@alpeks.si

C&C KOPER
Ulica 15.maja 18
08 205 73 12
alpekskp@alpeks.si

C&C MARIBOR
Ul. Heroja Nandeta 37
02 480 12 88
alpeksmb@alpeks.si

C&C NOVO MESTO
Ljubljanska cesta 80
08 205 97 12
alpeksnm@alpeks.si

Menjalna kartuša za vodni
filter PURITY 1200 CLEAN
Maksimalna zmogljivost 13000 litrov,
odvisno od trdote vode.

A
AKCIJSK
CENA
169 eur
+ ddv

ARDOR d.o.o.
041 654 211 I info@ardor.si

KONVEKCIJSKE PEČI ZA PEKARSTVO

www.fines.si
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11

Gostje cenijo ...
... če jim ponudite tisto, česar
ne pričakujejo.
Polnjenje e-vozil!
Porsche Slovenija, sistemski
ponudnik električne mobilnosti.

080 88 46
Moon-power.si
povprasevanje.moon-power.si
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GASTRO

& GOURMET
NEVTRALNA GOSTINSKA OPREMA,
PROJEKTIRANJE

PAPIRNA GALANTERIJA, EMBALAŽA
“ZA S SABO”

pulti, omarice, regali, pomivalna korita,
samopostrežni pulti…

papirni namizni inventar – prti, seti, namizne in
kuhinjske serviete, embalaža (tudi “take away”),
jedilni listi…

GRELNA (KUHALNA) TEHNIKA

POHIŠTVO, VRTNA OPREMA

štedilniki, konvektomati, mikrovalovne peči,
pečice, žari

mize, stoli, omare, tende in senčniki, grelci, igrala
za otroke

HLADILNA TEHNIKA
hladilniki, zamrzovalniki, šok komore, ledomati,
aparati za sladoled, slaščičarske vitrine, hladilne
vitrine za pijače

POMIVALNA TEHNIKA
pomivalni stroji – podpultni, havbni,
pomivalni sistemi

PREZRAČEVANJE in KLIMA
nape, prezračevalni sistemi in rešitve, klima
naprave in sistemi

MALI PROFESIONALNI APARATI
multipraktiki, kuhinjski roboti, mešalci, mikserji,
sous vide tehnika, pakiranje, rezalniki, izdelovalci
testenin, pekači za kruh…

TEKSTIL
delovna oblačila, obuvala, prti, zavese, hotelski
tekstil - posteljnina, brisače…

HIGIENA, ČIŠČENJE, SANITARNA OPREMA,
ODVODNJAVANJE
stroji za čiščenje, pralni stroji, čistila,
hotelska kozmetika

PROGRAMSKA OPREMA in REŠITVE
pos davčne blagajne, programska oprema,
tiskalniki računov, daljinsko naročanje,
arhiviranje, inventura…

PRODAJA VOZIL, PREVOZI
avtomobili in kombiji za gostinstvo in catering,
foodtrucki

DROBNI in NAMIZNI INVENTAR

ENERGENTI

posoda, krožniki, pribor, kozarci, noži, odpirači,
serviete, sveče, jedilni listi, namizne podlage…

dobava energentov, ogrevalni sistemi, električni
polnilci za avtomobile, sončne celice…

OPREMA ZA CATERING
prenosna kuhalna in grelna tehnika, posoda,
zložljivo pohištvo, drobni namizni in postrežni
inventar (tudi za enkratno uporabo)…

GASTRO & GOURMET 2022 | REVIJA PET ZVEZDIC
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AALT d.o.o.

Hafnerjevo naselje 125, Poslovni prostor
4220 Škofja loka
Aleš Tajhmajster
059 / 018 068
info@aalt.si
www.aalt.si

Zastopstvo in prodaja drobnega inventarja visokega kakovostnega razreda proizvajalcev: Bauscher porcelan, Rosenthal porcelan, Dibbern porcelan, Spiegelau kozarci, WMF
namizna oprema, WMF kozarci, WMF kavni aparati.
Zastopstvo in prodaja čajev Eilles.

ACO d.o.o.

Obrtniška 9
3240 Šmarje pri Jelšah
Ferdo Možič
03 / 817 18 80
041 / 667 906
info@aco.si
www.aco.si

PROIZVODNJA IN PRODAJA SISTEMOV ZA ODVODNJAVANJE IN UPRAVLJANJE Z ODPADNIMI
VODAMI V PROFESIONALNI KUHINJI.
Sistemi za odvodnjavanje so pomembno potencialno razvojno okolje za pojav listerije, ki
je lahko vir okužbe živil. Slabo načrtovano odvodnjavanje povzroča naraščanje stroškov
čiščenja in vzdrževanja, v najslabšem primeru lahko povzroči tudi okužbe v procesu
proizvodnje hrane.
Vse profesionalne kuhinje predstavljajo nevarno delovno okolje, saj je praviloma potrebno v kratkem času pripraviti veliko obrokov. Tla so pogosto mokra, mastna in spolzka, ker imamo pri pripravi hrane opravka z veliko vode in drugimi tekočinami z visoko
temperaturo. Vse to vpliva na higieno pripravljene hrane, zdravje in varnost pri delu v
kuhinji. Zato je učinkovito odvodnjavanje odločilnega pomena, saj po eni strani omogoča
varno delo, po drugi pa mora izpolnjevati tudi vse predpisane higienske zahteve, veljavne za industrijo priprave hrane.
Podjetje ACO ponuja celosten sistem upravljanja z odpadnimi vodami v profesionalni
kuhinji. Z več kot 60-letno tradicijo v proizvodnji sistemov za odvodnjavanje sodimo
med večje globalne dobavitelje opreme za odvodnjavanje.
NE PODCENJUJTE ODVODNJAVANJA.

ALPEKS TRGOVSKO PODJETJE d.o.o.
Kidričeva ulica 5
3000 Celje

Nataša Mrežar
03 / 428 47 21
natasa.mrezar@alpeks.si
www.alpeks.si
 alpeks1
instagram alpeks_doo

Prodaja drobnega gostinskega inventarja za hotele, restavracije, kavarne, domove
starejših, šole, bolnišnice... Nudimo program priznanih proizvajalcev kuhinjske posode PUJADAS, PADERNO, hotelskega porcelana SCHÖNWALD, RAK, G. BENEDIKT, APULUM,
kozarcev SCHOTT ZWIESEL, RONA, BORMIOLI ROCCO, PASABAHCE, kozarcev in opalnega
stekla ARC INTERNATIONAL, jedilne pribore HEPP, SAMBONET, BERNDORF, ETERNUM, plinske gorilnike ECO-BURNER, visoko kvalitetno banketno opremo LA TAVOLA ter druge,
tabletni sistem RAGALLER, transportne posode TERMOHAUSER, steklenice za smetano
iSi, embalažo za enkratno uporabo, silikonske modele SILIKOMART in kuhinjske aparate
ROBOT COUPE, VENIX, A.T.A., PRISMAFOOD. Več kot 5000 artiklov na stalni zalogi!
Vabljeni v naše razstavno-prodajne salone.
Naročilo za BREZPLAČNI KATALOG nam pošljite na: gastro@alpeks.si
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ALPFRIGO d.o.o.

Obrtna cona Logatec 11 a
1370 Logatec
040 / 232 290
040 / 752 499
040 / 850 022
info@alpfrigo.com
www.alpfrigo.com

Proizvodnja hladilnih in zamrzovalnih omar - program omar GN2/1; program pekarskih
omar; program sušilnih omar; program šok hladilnikov in zamrzovalnikov; program hladilnih in zamrzovalnih pultov GN1/1; program kamp omar; program specialnih hladilnih
in zamrzovalnih omar; omare za shranjevanje sladoleda.
NOVO: Proizvodnja samopostrežnih hladilnih solatnih otokov.

ASING TRADE d.o.o., Kranj
Šuceva ulica 23b
4000 Kranj

Samo Sitar
041 / 616 914
asing.trade@siol.net
www.asing-trade.si
www.informacija.net

Od ideje do izvedbe - gostinski lokali, profesionalne kuhinje, poslovni prostori, stanovanja.

BARJANS d.o.o.
Pod Hruševco 20
1360 Vrhnika
080 / 50 77
barjans@barjans.si
www.barjans.si
 Barjansdoo
instagram barjansdoo

Barjans d.o.o. je eno izmed vodilnih podjetij, ki na enem mestu zagotavlja vse potrebno
za vzdrževanje čistoče in higiene. V naši ponudbi najdete sanitarni potrošni material in
podajalnike, čistilna sredstva, pripomočke in stroje za čiščenje, sredstva za zaščito in
osebno nego ter gostinske materiale za dostavo hrane in postrežbo gostov. Zastopamo
priznane blagovne znamke kot so DIVERSEY, TORK, FILMOP, PURELL, FRE PRO in FRANKE,
izbirate pa lahko med več kot 4000 izdelki v različnih kakovostnih in cenovnih razredih.
Naš sanitarni inženiring izvaja analize stanja objektov, na podlagi katerih pripravimo
predloge za optimizacijo stroškov ter zagotovitev skladnosti z zakonodajo. V okviru
Izobraževalnega centra Barjans organiziramo različna strokovna srečanja ter izobraževanja in usposabljanja za čistilno, kuharsko in zdravstveno osebje. Izvajamo tudi izobraževanja in verifikacijo HACCP.
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BE-GRE d.o.o.
Sokolska ulica 46
2000 Maribor
Edvard Bezjak
Tihana Šimić
02 / 420 50 27
info@be-gre.si
www.be-gre.si

Projektiranje, prodaja in servis profesionalne opreme za pranje, sušenje in
likanje perila.
Prodajno servisni inženiring za izvedbo rekonstrukcij in izgradnje novih pralnic (idejni projekti). Generalni zastopnik in distributer podjetja ELECTROLUX PROFESSIONAL,
Švedska.
Prodajni program: industrijski pralni stroji kapacitete od 6 do 120 kg, sušilni stroji kapacitete od 5.5 do 66.7 kg, likalni stroji širine valja od 1000 mm do 4200 mm ter vsa
dodatna oprema za hotelske, komercialne in druge pralnice.

BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale
Dragomelj 82
1230 Domžale
01 / 589 63 30
040 / 300 841
horeca@bent.si
www.bent.si
 bentdomzale

Bent Excellent d.o.o. je vodilni ponudnik čistilne opreme in proizvajalec razkužil za roke
BENTOL hand in površine BENDESOL. V naši ponudbi najdete čistilna sredstva, pripomočke za čiščenje Vikan, čistilne stroje, toaletni papir in brisačke za roke, serviete, podajalnike za milo in razkužila ter razkužilnike. Zastopamo več kot 50 priznanih blagovnih
znamk opreme za čiščenje. Izbirate lahko med več kot 8000 izdelki.
Imamo lasten servis za čistilne stroje. Smo zanesljiv partner v 4 državah in našim strankam nudimo vrhunske izdelke in storitve.

BS ADRIA d.o.o.
Špruha 7
1236 Trzin

Robert Šafarič
041 / 334 489
info@bs-adria.si
www.bs-adria.si

• B.PRO: vse za transport hrane, kot so GN posode, nevtralni/ogrevani/hlajeni termoporti,
podajalniki krožnikov/pladnjev/košar, vozički za razdeljevanje hrane (bain-marie), servirni/regalni/banketni vozički, front-cooking postaje, itd.
• BS CLEAN: profesionalni pomivalni stroji za kozarce (40 cm) in mešano posodo (60 cm).
• MENÜMOBIL: enoporcijski izolirani sistemi za transport hrane brez prelivanja tekočin in
z ohranjanjem temperature do 90 minut.
• HEPP HOSPITALA: sistemi podstavkov in pokrovov, transportni časi do 90 minut niso
problem.
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BURJA prodaja gostinske opreme
Robert Gumzej s.p.
Šentpetrska ulica 2, 2000 Maribor
Petra Klampfer Rola
040 / 462 074
info@burjamb.si
www.burjamb.si
 Petra Klampfer (Burja
gostinska oprema)

Smo družinsko podjetje, ki že 28 let prodaja drobni inventar za gostinstvo. Prednost
našega podjetja je poštenost, največje zadovoljstvo je srečen kupec.
Nudimo: jedilni pribor PINTIINOX, ABERT, INOXRIV; profesionalno gastro posodo PADERNO, PINTIINOX, gostinske pripomočke HENDI, WESTMARK; inventar za strežbo APS;
hotelski porcelan TOGNANA, GÜRAL, CHURCHILL; termo prenosne in tablet sisteme MELFORM, RIEBER, BLANCO; melamin posodo ORNAMIN, kuharska oblačila EGOCHEF, potrošni
inventar za fast food in catering, ter še mnogo drugih izdelkov različnih domačih in tujih
proizvajalcev.
Vedno znova širimo naš prodajni program, ga dopolnjujemo in se trudimo kupcem zagotoviti kvalitetno storitev po ugodnih cenah. S strokovnim znanjem in prijazno postrežbo
želimo doprinesti k racionalizaciji vašega nakupa. Preverite naše izdelke v razstavno prodajnem salonu v Mariboru. Veselimo se vašega obiska!

BUTAN PLIN, d.d.
Verovškova 64a
1000 Ljubljana

01 / 588 98 00
info@butanplin.si
www.butanplin.si
 butanplin.slovenia

Družba Butan plin je eden vodilnih distributerjev utekočinjenega naftnega plina (UNP)
na slovenskem trgu. Osrednje vodilo družbe je iskanje sodobnih, varnih in kakovostnih
energetskih rešitev. Od distributerja UNP so se v zadnjem desetletju preoblikovali v ponudnika energetskih rešitev, ki uporabnikom nudi zanesljivo oskrbo, ekonomične ter do
okolja prijazne energetske rešitve.
Poleg UNP v jeklenkah ter plinohramih so leta 2019 trgu ponudili tudi utekočinjen zemeljski plin (UZP). Slednji se ponuja kot odlična alternativa za transport – predvsem v cestnem tovornem prometu in v pomorstvu, prav tako pa se lahko uporablja za ogrevanje.
Ponudbo energije nadgrajujemo še s ponudbo 100 % obnovljivega vira – biopropana.

DIHR SOLUTIONS d.o.o.
Ljubljanska cesta 11
4240 Radovljica
Robert Žbogar
031 / 750 699
info@dihr-solutions.si
www.dihr-solutions.si
 Dihr-solutions102856624811764
instagram dihrsolutions.doo

Dihr solutions d.o.o. je podjetje, specializirano za prodajo pomivalnih strojev DIHR in
hladilne tehnike ICEMATIC. Poskrbimo za celosten sistem pomivanja z vsemi elementi,
ki so potrebni za brezhibne rezultate pomivanja. Ta sistem sestavljajo: pomivalni stroj
DIHR, pomivalna in izpiralna sredstva DIHR ter mehčalec vode.
Smo ekskluzivni zastopnik detergentov znamke DIHR in čistila za ledomate ICEMATIC
CLEANER.
Naše rešitve pomivalne in hladilne tehnike so primerne tako v gostinskem sektorju kot
v prehrambeni industriji.
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DPS EUROPE, LIBELA GROUP
Pod Hruševco 34e
1360 Vrhnika

Zoran Kofol
051 / 605 559
info@dpseurope.si
www.dpseurope.si
 DPS Europe
Instagram dps_europe_tableware

• DPS Europe Libela Group – gostinska oprema HORECA
• Razstavni prostor: POD HRUŠEVCO 34E, 1360 VRHNIKA
• Zastopanje znamk: PORLAND, RUSTICO, SEASONS BY PORCELITE, TRAMONTINA,
COSTAVERDE, BORGONOVO, OCEAN, TOGNANA, LUIGI BORMIOLI, FURSTENBERG, APS,...

DSP d.o.o.

Gasilska cesta 12
1290 Grosuplje
Matej Kovačič
01 / 786 01 00
info@dsp.si
www.dsp.si
 Wexiodisk Slovenija
 Ledomati Hoshizaki
Instagram dsp_wexiodisk_
hoshizaki

V podjetju DSP nudimo dve različni vrsti produktov, in sicer WEXIODISK pomivalno tehniko in HOSHIZAKI ledomate. Obe pa imata nekaj skupnega - vrhunsko kakovost in zanesljivo delovanje.
Za sodobno pomivalnico je dobro načrtovana izvedba ključni element, ki zadovolji potrebe tako uporabnika kot investitorja. V središče postavimo ergonomijo, stroškovno
dostopnost, higieno in okolje. Za dosego omenjenih kriterijev sodelujemo z vrhunskim
švedskim proizvajalcem pomivalne tehnike Wexiodisk, ki je v svetu uveljavljen zaradi
visoke kakovosti svojih izdelkov.
Ledomati Hoshizaki so rezultat japonskega inženirstva ter se na slovenskem trgu vse
bolj uveljavljajo kot simbol dodane vrednosti v gostinski ponudbi. Prepoznavni so predvsem po zanesljivem delovanju, varčnosti, natančni in čisti obliki ledu ter visoki akumulaciji ledu, kar prispeva k počasnejšemu topljenju.

ECOLAB d.o.o.
Vajngerlova ulica 4
2000 Maribor
02 / 429 31 00
Inst.SI@ecolab.com
si-si.ecolab.com
 ecolab

Ecolab je zanesljiv partner na skoraj treh milijonih lokacijah po svetu. Smo vodilni globalni ponudnik na področju zagotavljanja čistoče vode, higiene, storitev in rešitev za
preprečevanje širjenja okužb. Z več kot 44.000 zaposlenimi zagotavljamo celovite, podatkovno usmerjene rešitve z osebnim pristopom do strank na področju varnosti hrane,
vzdrževanja čistoče in varnega okolja, optimizacije vode ter porabe energije. Izboljšujemo delovno učinkovitost in trajnost delovanja za stranke v prehrambeni, zdravstveni,
gastronomski in industrijski dejavnosti v več kot 170 državah po svetu.
Oddelek institucionalne higiene skrbi za čista in varna okolja. Naše REŠITVE ZA ČIŠČENJE
IN RAZKUŽEVANJE so namenjene pranju perila, strojnemu pomivanju posode, higieni rok,
čiščenju in vzdrževanju delovnega okolja v hotelih, restavracijah, bolnišnicah in drugih
ustanovah.
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ELMONT BLED d.d.
Spodnje Gorje 3a
4247 Zgornje Gorje
Mojca Volk
04 / 575 14 24, 32
age@elmont.si
www.elmont.si
 elmontbled

• LEDOMATI ICEMATIC – polne kocke, votle kocke, drobljeni led, zrnati led
• HLADILNA OPREMA TECNOMAC - gostinstvo/pekarstvo
• POMIVALNI STROJI DIHR - bela posoda, črna posoda, barski pomivalni stroji
• KAVNI APARATI RANCILIO, EGRO, CIGNO - za bariste, kavarne, pisarne in hotele
• MLINI ZA KAVO CUNILL, MAZZER, RANCILIO - on demand, avtomatski, polavtomatski,
dozator
• MEHČALCI DVA – avtomatski in ročni
• SALAMOREZNICE RGV – profesionalne, primerne tudi za dom
• MIKROVALOVNE PEČICE MANUMASTER
• GOSTINSKI APARATI ROLLER GRILL - oprema za restavracije in bare

ELOTUS d.o.o.

Zgornja Korena 14
2242 Zgornja Korena
Beba Kokol
040 / 142 206
info@elotus.si
www.elotus.si
 gostinskitekstil

Nudimo TEKSTILNE IZDELKE za profesionalno uporabo v gostinskih objektih ter prenočitvenih namestitvah: namizni prti, servieti, prevleke za stole in mize, banketni prti, posteljnina in zaščita za posteljo, vzglavniki, odeje, brisače, kopalni plašči.
V ponudbi imamo tudi gostinski airlaid namizni program za enkratno uporabo.

elotus

E-STIL d.o.o.
CPB 20
8280 Brestanica
Janez Živič
041 / 690 142
janez.zivic@estil.si
www.estil.si
 najzivimiza

Izdelki za gostinske pogrinjke in dekoracije, izdelani iz materialov z lastnostmi tekstila,
ki jih po uporabi zavržemo (ali kompostiramo!): serviete, prti v formatu ali roli, nadprti,
samolepilna mizna krila, mizni tekači, podstavki za kozarce ali krožnike, namizne sveče.
Catering program.
• Kuharske kape in zaščitna oblačila za kuhinjsko osebje in delavce v živilski industriji.
• Dezinfekcija v kuhinji, živilski industriji in farmaciji.
• Oprema za ročno ali strojno pakiranje ter distribucijo obrokov.
• Oprema za vakuumsko pakiranje živil in pakiranje v zaščitni atmosferi.
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EXIM EX d.o.o.
Letališka c. 17
1000 Ljubljana
Mirko Žohar
01 / 524 04 44
info@eximex.si
www.eximex.si

Exim ex nudi sanitarno opremo in druge artikle, povezane s higieno v prostorih, higieno
rok, potrošne materiale, predpražnike, čistila.
Več informacij najdete na naši domači strani www.eximex.si ali pri nas direktno.

FIDUCIA d.o.o.

Bravničarjeva ulica 7
1000 Ljubljana
Dejan Habinc
01 / 500 73 10
info@fiducia.si
www.fiducia.si
 fiducia d.o.o.
instagram fiduciadoo

Smo podjetje s 30-letno tradicijo. GOSTINSTVU DAJEMO NAVDIH z novitetami, ki jih stalno
vključujemo v naš prodajni program.
Smo zastopnik za podjetje Churchill, Steelite in Revol, ki se lahko pohvalijo z vrhunsko kvaliteto porcelana. Prav tako ponujamo več linij visoko kvalitetnih kozarcev Ilios,
Rogaška, Rastal ter ostalih znamk. V prodajni program smo dodali tudi pribor višjega
kakovostnega razreda, ki bo navduševal vas in vaše goste. Smo podjetje s posluhom za
vaše želje. Nudimo tudi svetovanje pri izboru drobnega inventarja.
Veselimo se vašega obiska v našem razstavno-prodajnem salonu na Bravničarjevi 7 v
Ljubljani!

FINES d.o.o.

Industrijska cesta 5
1290 Grosuplje
Andrej Kranjc
01 / 788 83 40
info@fines.si
www.fines.si

Proizvodnja in prodaja peči za gostinstvo, pekarstvo in slaščičarstvo:
• Konvekcijske peči za pekarstvo in slaščičarstvo FINES »FIN-BAKE in HTB«;
• Konvektomati za gostinstvo FINES »PRO-COOK«;
• Etažne peči za pekarstvo FINES »FIN-DEKO«;
• Etažne peči za picerije FINES »FIN-PIZZA«;
• Peči za super hitro pečenje FINES »PRO-SONIC« High Speed Oven;
• Vzhajalne komore, podstavki, kondenzacijske nape, vozički in ostala dodatna oprema
za peči.
Širok izbor pekačev za pekarstvo, slaščičarstvo in gostinstvo.
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FISTI d.o.o.

Vodnikova c. 310
1000 Ljubljana
Damjan Jurjevčič,
Vesna Jurjevčič,
Marko Gartnar
051 / 417 915
041 / 718 799
051 / 359 520
info@fisti.si
www.fisti.si

Filtracija in optimatizacija kvalitete vode, ki omogoča pripravo kvalitetnega živila in
napitka ter obenem podaljša življenjsko dobo vašega aparata. Smo zastopniki BRITA
professional za vodne filtre na področju bivše Jugoslavije in Albanije, zastopniki in pooblaščeni serviserji podjetja HSM (Nemčija) ter Bramidan (Danska), s katerimi racionaliziramo stroške ravnanja z odpadki.
• BRITA professional vodni filtri.
• HSM vertikalne in horizontalne stiskalnice - ponudba in servisiranje stiskalnih naprav
za racionalizacijo ravnanja z odpadki. Ponudba profesionalnih uničevalcev dokumentov
(do varnostne stopnje P7). Pooblaščeni servis.
• BRAMIDAN vertikalne stiskalnice.

FURLAN d.o.o.
Cirknica 21b
2212 Šentilj

Andrej Furlan,
Dejan Furlan
02 / 650 03 20
041 / 619 826
041 / 658 607
info@furlan-doo.si
www.furlan-doo.si

Nudimo prodajo celovite profesionalne opreme za čiščenje za hotele, gostinske lokale,
vrtce, šole, bolnišnice, industrijske stavbe oz. povsod, kjer se mora zagotoviti najboljšo
higieno. Ter celovit program profesionalnih čistil, papirnate galanterije, podajalnikov za
papir in milo, vozičkov za čiščenje, hotelskih vozičkov, sesalcev, kombinirane čistilne stroje, opremo za ročno čiščenje, kot so: metle, mopi, gobice, pripomočki za čiščenje stekla…
Že od leta 1996 nudimo celovito opremo za pralnice perila, kot so pralni stroji, sušilni
stroji, likalne mize, likalni valji, vozički za prevoz perila. Tudi pralna sredstva za pranje
perila v trdnem ali tekočem stanju, avtomatsko doziranje tekočih pralnih sredstev.
V letu 2019 smo pričeli s prodajo vseh tipov pomivalnih strojev, ki zajemajo pomivanje
kozarcev, krožnikov, posode in pribora.

GASTING d.o.o.
Poklukarjeva 27
1000 Ljubljana

Roman Zidanič
041 / 615 962
roman@gasting.si
www.gasting.si
www.blanco.si
www.ambach-slovenija.si
www.liebherr-slovenija.si

GOSTINSKA OPREMA ZA PROFESIONALNE KUHINJE IN GOSTINSKE LOKALE:
PROJEKTIRANJE, IZDELAVA, DOBAVA, MONTAŽA, REZERVNI DELI, SERVIS
• BLANCO: oprema za catering; • AMBACH: termična oprema;
• LIEBHERR: hladilna tehnika; • WINTERHALTER: pomivalna tehnika;
• RATIONAL: parnokonvekcijske peči; • GAZZI: termična oprema;
NEVTRALNA OPREMA PO NAROČILU
INŽENIRING OPREME OBJEKTOV
NOTRANJA OPREMA-INTERIER: PROJEKTIRANJE, IZDELAVA, MONTAŽA,
REZERTVNI DELI, SERVIS
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GASTRONOM d.o.o.
Blatnica 10
1236 Trzin

Miran Pogorelec
041 / 367 194
gastronom@siol.net
www.gastrooprema.si

Zastopanje, opremljanje gostinskih in turističnih objektov, prodaja:
univerzalni kuhinjski stroji ROBOT COUPE, VARIMIXER; aparati za kavo LA SAN
MARCO, BRAVILOR BONAMAT; mikrovalovne peči EUROTEC RIGA, PANASONIC;
naprave za hitro ohlajevanje in zamrzovanje SINCOLD; planetarne peči (električne in plinske) za peko piščancev CB; aparati za vakumsko pakiranje hrane
VALCO; nevtralna inox oprema.
OD PROJEKTA DO IZVEDBE S KVALITETO!

GAZI d.o.o.

Spodnja Slivnica 101a
1290 Grosuplje
Renata
01 / 787 20 22
gazi@gazi.si
www.gazi.si

Lasten razvoj in proizvodnja termične gostinske opreme. Naš prodajni program zajema več različnih cenovnih razredov in linij gostinske opreme. CLASIK linija - cenovno
dostopnejša, XP premium linija - vrhunski dizajn in kvaliteta, PHANTOM linija - termični
bloki, izdelani v enem kosu. Clasik linija je na voljo v 600, 700 in 900 mm globini, v
samostoječi in top-namizni izvedbi. XP premijum linija je na voljo v 700 in 900 mm globini, v samostoječi in top-namizni izvedbi. Phantom linija se izdeluje po naročilu in se
prilagaja potrebam in željam vsake stranke posebej. Izdelujemo tudi vgradne elemente
v več dimenzijskih izvedbah, ki se vgrajujejo v linijo Phantom, uporabljajo se pa tudi pri
izvedbi kvalitetnih letnih kuhinj.
Vsa oprema je na voljo v električni in plinski izvedbi, s klasično ali digitalno regulacijo.
Izdelujemo tudi indukcijske elemente z vgrajeno najkvalitetnejšo tehnologijo iz Švice.

GIZ HORECA CENTER
Gasilska cesta 12
1290 Grosuplje

Lara Kraljevič
070 / 661 990
info@horecacenter.si
horecacenter.si
 Horeca Center
instagram horecacenter

Združenje HORECA center sestavljajo partnerji, ki vsak na svojem področju ponujajo vse
potrebno za področje gastronomije.
Partnerji HORECA centra so: GAZI termična oprema, FINES profesionalne peči, DSP pomivalni sistemi, ECOLAB čistila, FIDUCIA drobni inventar, VALTEK sladoledni stroji, RINOX
nevtralna inox oprema, SURF objektna in osebna higiena in ALPFRIGO hladilna oprema.
Osrednja in bistvena lastnost HO.RE.CA centra je celovitost, saj prodajni program združenih partnerjev obsega raznoliko ponudbo profesionalne gostinske opreme in drugih
elementov na področju gastronomije. Ponudba HORECA centra obsega tudi tehnično,
prodajno in servisno pomoč na vseh področjih gostinske opreme, kot tudi strokovno
svetovanje na področju javnih naročil, projektiranje in načrtovanje novih ali rekonstrukcije obstoječih profesionalnih kuhinj, pomivalnic, barov, pekarn in vseh drugih gostinskih objektov.
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GO-ST d.o.o.

Ljubljanska cesta 68
1290 Grosuplje
01 / 786 12 47
031 / 396 806
info@go-st.si
www.go-st.si
 GOSTgostinskaoprema
instagram gost_gostinska_oprema

Podjetje GO-ST d.o.o. je družinsko podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju prodaje, servisiranja, lastne inox proizvodnje in projektiranja profesionalnih kuhinj po HACCAP
standardih. Svojim strankam nudimo celovite rešitve na enem mestu in se do potankosti
prilagodimo željam vsake posamezne stranke.
Vljudno vabljeni v naš razstavni salon na Ljubljanski cesti 68 v Grosuplju.

HOTEL EQUIPMENT d.o.o.
Vošnjakova ulica 2
2250 Ptuj

Klemen Kovačec
02 / 787 88 88
hotel.equipment@siol.com
www.hotelequipment.si

DROBNA HOTELSKA, GOSTINSKA IN WELLNESS OPREMA.
VGRADNE KOPALNICE in inženiring.
Ponudba vse drobne gostinske in hotelske opreme ter drobna kopalniška oprema. Imamo konkurenčne cene in hitro dobavo za večino od skoraj 10.000 prodajnih produktov.
Obiščite našo spletno stran in se prepričajte v praktičnost ponudbe, ki vsebuje fotografijo produkta, mere in izhodiščne cene. Po želji vam pošljemo tudi naš katalog produktov
v fizični obliki.
Izdelujemo tudi počivalnik GAŠPER, posebej primeren za wellness centre in vsa notranja
kopališča. Prednost počivalnika je predvsem v »relax« poziciji in je anatomsko oblikovan. Zastopanje vseh ostalih ležalnih površin in vrtnih garnitur iz različnih materialov,
prav tako stolov in miz za restavracije. Za vas imamo rešitve, ki so kvalitetne in po
konkurenčnih cenah.
Podrobnosti si oglejte na naši spletni strani: www.hotelequipment.si

ILIRIJA d.o.o.
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana

Sladžan Cumbo
01 / 470 92 16
sladzan.cumbo@ilirija.si
www.ilirija.si

Prodaja 48 zaščitnih krem za roke in 48 razkužil za roke.
Prodaja osvežilcev toaletnih prostorov GO-KO, čistil za steklene površine ČISTO ter insekticidov BIOKILL.
Prodaja sveč ILIRIJA LIGHT - široka paleta oblik in barv, za svečnike in cvetlične aranžmaje, vrtni ognji, dišeče sveče.
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JOBplus d.o.o.

Salon masažnih bazenov HotSpring - eksluzivni zastopnik, prodajalec in serviser
Celovška 336, 1210 Ljubljana Šentvid
Karmen Pečarič
Nina Plešec
041 / 683 853
051 / 683 853
info@jobplus.si
www.jobplus.si
www.freeflow.si
 HotSpring spas
instagram hotspring.jobplus

Penzionske ponudbe manjših hotelov, kmečkih turizmov, gostiln s prenočišči na višji
ravni si praktično ne predstavljamo več brez »vodnega« programa. Predlagamo, da vsaj
en apartma opremite s kvalitetnim MASAŽNIM BAZENOM, ki ga izberete v našem salonu
masažnih bazenov HOTSPRING, kjer nudimo široko paleto izredno kakovostnih masažnih
bazenov proizvajalca WATKINS CO. iz Kalifornije (ZDA). Bazen se namesti znotraj ali izven
objekta, za uporabo je pripravljen vseh 365 dni v letu. Vgrajena je izredno varčna energijska tehnologija, ki zagotavlja nizke vzdrževalne stroške in nizko porabo električne
energije. Poleg tega smo na razpolago od načrtovanja objekta oz. prenove z nasveti o
optimalnem izboru za vaš objekt, kasneje pa tudi s hitro odzivnostjo v primeru servisnih
potreb oz. nasvetov o negi in vzdrževanju vode. Na naši spletni strani so tudi referenčni
gostinsko turistični objekti.

JURA STORE
Na jami 18
1000 Ljubljana

Branka Pristavnik
051 / 664 667
info@jurastore.si
www.jurastore.si

JURA KAVNI APARATI švicarskega proizvajalca zagotavljajo vrhunske kavne napitke s
pritiskom na gumb. Jura kavne aparate odlikuje inovativna tehnologija, zanesljivost,
vrhunski design in dolga življenjska doba.
Vabljeni v Jura Store – trgovino Na jami 18 v Ljubljani, kjer vam bomo predstavili celotno
ponudbo kavnih aparatov.

KARCHER d.o.o.
Letališka cesta 29 d
1000 Ljubljana

Boštjaan Steblovni
KÄRCHER velja za vodilnega ponudnika čistilnih sistemov in se od ostalih podjetij razli041 / 447 699
kuje po odličnih storitvah, inovacijah in kakovosti. Prizadevamo si najti najboljšo rešibostjaan.steblovni@kaercher.si tev za vsako vrsto čiščenja, kar potrjuje več kot 1.300 patentov in uporabnih modelov.
www.kaercher.si
Upoštevamo potrebe strank in poleg zmogljivih čistilnih naprav, razvijamo tudi prilago karcherljubljana
jeno dodatno opremo in čistilna sredstva za najboljše rezultate čiščenja. Za hotelsko
instagram karcher_slovenija
in gostinsko industrijo ponujamo profesionalne čistilne sisteme, ki zagotavljajo visoko
učinkovitost, varčnost in izjemno dolgo življenjsko dobo.
Za več informacij in strokovno svetovanje smo vam z veseljem na voljo.
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KAZA SISTEMI d.o.o.
Trpinčeva ulica 37 A
1000 Ljubljana
Matija Kastelic
01 / 23 55 595
info@kaza-sistemi.si
kaza-sistemi.si
 Kaza sistemi
instagram kaza_sistemi

Podjetje KAZA SISTEMI je ključni partner na slovenskem trgu na področju profesionalne gostinske opreme in hladilnih sistemov. S svojo ekipo, dolgoletnimi izkušnjami in
znanjem nudimo svojim strankam celovit pristop in kvalitetne rešitve. Naše ključne dejavnosti so projektiranje, proizvodnja, prodaja, montaža in servis hladilnih sistemov in
naprav ter profesionalne gostinske opreme.
Za učinkovito zadovoljevanje potreb in zahtev naših strank sodelujemo s priznanimi slovenskimi in svetovnimi proizvajalci, kot so: MEIKO, FINES, ALPFRIGO, GAZI, INCOLD, PACO
JET, LAINOX, ROBOT COUPE, COLGED, CIAM, HENDI, itd.
Naše velike in manjše projekte kuhinj, šankov, izdajnih in samopostrežnih linij, vse vrste
komor in ostalih projektov najdete na vseh koncih Slovenije. Za nas je vsak projekt in
stranka edinstvena. Naše vodilo so zadovoljne stranke in priporočila, ki kot dober glas
potujejo naprej.

KEMTEX TRGOVINA NOVA GORICA d.o.o.
Loke 26/f
5000 Nova Gorica

Mirjana Jerončič
041 / 714 875
mirjana.jeroncic@kemtex.si
www.kemtex.si
 Kemtex - delovna
oblačila
instagram #kemtextrgovina

Ponujamo največjo izbiro delovnih oblačil, obutve in namiznega tekstila priznanih italijanskih proizvajalcev Siggi, Giblors in Isacco ter nekaterih manjših dobaviteljev iz Italije
in Avstrije. Ponašamo se z dolgoletno tradicijo, kvaliteto, modnimi kroji in inovativnimi
materiali ter ugodno ceno.
Mesečno na Facebook in Instagram profilu objavljamo akcije določenih skupin artiklov s
popustom -15% ter vse novosti v prodajnem programu.

KIMI d.o.o.

IC Trzin, Planjava 1
1236 Trzin
Ernest Skok
01 / 530 05 50
info@kimi.si
www.kimi.si

Smo izkušena ekipa zagnanih in motiviranih strokovnjakov na področju profesionalne
higiene. Obvladujemo vse faze od razvoja in proizvodnje izdelkov, razvoja unikatnih rešitev za naročnika in njihove implementacije do močne tehnične poprodajne podpore.
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KOGAST GROSUPLJE d.d.
Adamičeva cesta 36
1290 Grosuplje
01 / 786 63 00
info@kogast.si
prodaja@kogast.si
www.kogast.si

PROIZVODNJA IN PRODAJA GOSTINSKE OPREME: štedilniki, žar plošče, friteze, kopeli,
peči, kuhalo za testenine, kotli za kuhanje, prekucne in večnamenske ponve programov
KOGAST 600, KOGAST 700 in KOGAST 900 (vse v plinski in električni izvedbi); enostranski in dvostranski mostovni termični bloki iz najkvalitetnejše nerjavne pločevine tipov
AiSi304 in AiSi316Ti; lupilci krompirja; stroj za pranje zelenjave in sadja; nevtralna oprema KOGAST 600 in KOGAST 700; delilne in mobilne linije za razdeljevanje hrane; hladilni
solatni bari; vgradni elementi za samopostrežne otoke in sisteme »Front cooking«. Vsa
hladilna oprema je serijsko opremljena za priključitev na centralni računalniški nadzor
– HACCP.
Prodaja profesionalne kuhinjske posode DE BUYER, francoskega tekstila GarnierThiebaut, franc. dekorativnega stekla La Rochere in prodaja parno-konvekcijskih peči
CONVOTHERM, pečic s sistemom hitre peke s pomočjo mikrovalov Merrychef.
Nov prodajni program KOGAST VELNES – peči za finsko savno z uparjalnikom za dodatno
bio-zeliščno savno.

KOVINASTROJ SERVIS d.o.o.
Adamičeva cesta 44
1290 Grosuplje

01 /7 86 22 74
info@kovinastroj-servis.si
www.kovinastroj-servis.si
 KovinastrojServis

V podjetju Kovinastroj Servis d.o.o. smo specializirani za prodajo, servis in
montažo profesionalne gostinske opreme, pomivalne tehnike ter drugih specializiranih naprav za profesionalno kuhinjsko uporabo. Naš prodajni program
zajema produkte in opremo priznanih domačih in tujih proizvajalcev. Nudimo
strokovno svetovanje in projektiranje kuhinjske tehnologije po najnovejših
smernicah ter HACCP standardih. Na željo stranke vodimo projekt skozi ključne faze »od
ideje do izvedbe«.
Smo zaupanja vreden poslovni partner z več kot 30-letnimi izkušnjami, kjer želje in zadovoljstvo naših strank vedno uvrščamo na prioritetno mesto. S strokovno ekipo sodelavcev nudimo hiter in odziven 24-urni servis, vse dni v letu.

KREK d.o.o.

Hraška cesta 15
4248 Lesce - Bled
Aleš Krek, Špela Iskra
04 / 530 23 44
041 / 360 285
041 / 668 246
trgovina@krek.si
www.trgovina.krek.si

Vse za mojstre kulinarike - zastopstvo, prodaja in projektiranje celotne opreme za kuhinje, hotele, restavracije, gostilne in druge prehrambene objekte in hotelske sobe.
Zastopstvo in prodaja: porcelan SELTMANN WEIDEN; jedilni pribor PICARD WIELPUTZ,
BRIEFANKER SOLINGEN; servirna posoda SPRING; kuhinjska in servirna posoda PIAZZA;
slaščičarski pripomočki STEADTER; kuhinjski in mesarski noži; oprema za samopostr.
zajtrke APS; hladilna tehnika in solatni bari AFINOX in TECFRIGO; stroji za poliranje jedilnega pribora in hitri ohlajevalci vina HYPPOKAMPUS; pripomočki za serviranje vina - zamaški, črpalke VAKUVIN; aparati za kuhanje toplih napitkov BRAVILOR BONAMAT; pribori
za dekoracijo zelenjave L. TEILLER; stroji za kuhinjo SIRMAN; termosi TERMOHAUSER;
termo-porcijski sistem za prenos hrane DINNER CHAMPION, THERMOVISION, RIEBER in
MENU-MOBIL; odpiralci konzerv WEISSER; digitalni termometri TFA DOSTMANN; palični
mešalci DYNAMIC.
Obiščite naš B2B portal: www.trgovina.krek.si
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KREMENITI d.o.o.
Proletarska ulica 4
1000 Ljubljana
Jaka Puc
01 / 520 40 50
01 / 520 40 52
041 / 646 605
jaka@puc.si
info@puc.si
www.kremeniti.si

Izdelava gostinske, pekarske in mesarske opreme iz nerjaveče pločevine.
Prodaja in 24-urno vzdrževanje opreme in strojev.
Uvoz – termična oprema, profesionalna parnokonvekcijska tehnologija MKN; pomivalni
stroji MEIKO; naprave za pripravo hrane HALLDE; profesionalni palični mešalniki DYNAMIC; naprave za obdelavo hrane SALVIS; univerzalni kuhinjski stroji, lupilniki krompirja
in stroji za pranje solate, zelenjave ter sadja SOLIA; mikserji ROBOT-COUPE; hitre ohlajevalne in zamrzovalne komore TECNOMAC; pekarske peči WIESHEU; stroji za lupljenje jabolk, stroji in moduli za mletje in dehidriranje organskih odpadkov. VARIMIXER premium
planetarni mešalci.
Nudimo tudi projektiranje in svetovanje.

46

KRIM d.o.o.

Rada Pušenjaka 17
9240 Ljutomer
Rok Krajnc
031 / 861 988
info@krim-ljutomer.si
www.krim-ljutomer.si

Proizvodnja družinskega podjetja Krim je specializirana za GOSTINSKO OPREMO iz inox
materialov po meri, kar omogoča hitro in učinkovito prilagajanje zahtevam in željam na
trgu.
Prodajni asortiment zajema: OPREMO ZA KUHINJE - od termičnih blokov do hladilnih in
toplotnih elementov, HLAJENE IN NEVTRALNE TOČILNE PULTE IN RETROPULTE, GOSTINSKE TER KUHINJSKE APARATE slovenskih in evropskih proizvajalcev, kot so POMIVALNI
STROJI, LEDOMATI, KONVEKTOMATI, vse do drobnega inventarja. Med drugim ponujamo
tudi HLADILNICE, SOLATNE BARE, SERVIRNE IN DESERVIRNE VOZIČKE, NAPE TER NEVTRALNE INOX ELEMENTE RAZLIČNIH DIMENZIJ IN OBLIK.
V podjetju našim izdelkom ob funkcionalnosti dodajamo še estetsko vrednost s sodobnimi oblikovalskimi prijemi, kot je uporaba steklenih vrat, LED diod in kombinacij z lesom.
Ponujamo celovite rešitve od ideje do izvedbe.

LABORPLAST d.o.o. Nova Gorica
Zalošče 17
5000 Nova Gorica
Urška Volčanšek
05 / 335 92 00
urska@laborplast.si
www.laborplast.si
 laborplast

Podjetje Laborplast je družinsko podjetje že od leta 1979.
Vizija, začrtani cilji ter organizacija so narekovali, da je podjetje danes eno izmed vodilnih v svoji branži.
Prilagodljivost, inovativnost, svetovanje, izbor artiklov prihrani gostincem in turističnim
delavcem čas, tako da ga lahko posvetijo svojemu delu in ustvarjanju.
Naše prednosti so v:
- dolgoletni tradiciji,
- iskanju ustreznih rešitev glede na želje in potrebe strank,
- dobro organizirani logistični mreži.
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LIAS d.o.o.

Rožna dolina c. XV/13
1000 Ljubljana
Žiga Gerjevič
051 / 680 999
instagram gostinskaoprema.lias

Prodaja gostinske in slaščičarske opreme, projektiranje, svetovanje!
• Prodaja gostinske opreme: vrhunska profesionalna kuhinjska oprema, termični bloki,
hladilni in točilni pulti iz nerjavečega jekla (inox), retro pulti...
• Prodaja pomivalne tehnike: vrhunski pomivalni stroji za velike in male pomivalnice.
• Zastopamo in prodajamo slaščičarske vitrine in šok komore SAGI Italia.

MACUKA, oprema velikih kuhinj, d.o.o.
Ljubljanska cesta 42 a,
1290 Grosuplje
Edo Macuka
01 / 787 15 45
041 / 674 760
macuka@siol.net

Zastopstvo, prodaja in vzdrževanje profesionalne opreme za velike kuhinje
ANGELO PO. Profesionalna kuhinjska oprema je na voljo v treh serijah: junior, senior
in summit. Sestavlja jo široka paleta modularnih pečic, štedilnikov, fritez, žar plošč,
kotlov, prekucnih ponev in delovnih pultov. Vse odlikuje izvrstno kuhanje, prilagojenost individualnim željam in potrebam. Na voljo so v plinski, električni ali kombinirani izvedbi.
Nudimo tudi popoln izbor hladilnikov, strojev za pripravo hrane, servirnih in izdajnih
pultov ANGELO PO.

MAKOM TRGOVINA d.o.o.
Koroška cesta 64
3320 Velenje

Polona Krenker
041 / 627 404
polona.krenker@makom.si
www.makom.si
 MakomTeam
instagram makomteam

Gostinski lokali in hoteli, ki cenijo kvaliteto produktov, stroškovno učinkovitost, hitro
odzivnost in ekološko ter razvojno usmerjenost so z nami že več kot 25 let. Naše stranke
so zadovoljni uporabniki, s katerimi gradimo dolgoročne partnerske odnose. Ves čas
jim stojimo ob strani in jim pomagamo najti popolno rešitev za čisto vsak problem na
področju čiščenja.
Pri nas lahko dobite širok nabor izdelkov za področje čistoče in higiene v prostorih, saj
smo ponudnik več kot 4.000 izdelkov s področja sanitarne opreme, papirne konfekcije,
čistil in čistilnih pripomočkov, pomivalnih sredstev, čistilnih strojev, dozirnih sistemov,
predpražnikov in izdelkov za zaščito proti koronavirusu.
Tako imate vse, kar potrebujete za vzdrževanje čistoče in higiene ter preprečevanje
širjenja koronavirusa na enem mestu.
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MAVE d.o.o.
Pod jezom 40
1000 Ljubljana

Matjaž Križmančič
041 / 884 124
info@mave.si
www.mave.si

Glavna dejavnost podjetja Mave d.o.o. je tisk plastičnih kartic, dobava RFID in NFC čipov
in čitalnikov za kontrolo dostopa, identifikacijo blaga in oseb, kartice zvestobe, kartice
ugodnosti, članske izkaznice… Dobava opreme za samostojen tisk kartic ter različnih
dodatkov za nošenje ID kartic, kot so plastični etuiji, ovratni trakovi, priponke...
Vsako leto se vrne preko 2.000 zadovoljnih kupcev: članske organizacije, športne zveze,
društva, organizatorji dogodkov, izobraževalne inštitucije, trgovska, gostinska, hotelska
in druga podjetja.
Smo izjemno zagnana mlada ekipa in dajemo veliko pozornost kvaliteti naših produktov,
storitev in hitremu odzivnemu času. Glede na različne potrebe naših naročnikov, se povezujemo z zunanjimi partnerji, kar nam omogoča izvedbo zelo kompleksnih projektov.

MEGAPROM PLUS d.o.o.
Medvedova 26
1000 Ljubljana

Anže Ebner
031 / 336 712
megapromplusdoo@gmail.com
www.megaprom.si

Prodaja, montaža in servis gostinske opreme.
Zagotavljamo oskrbo z opremo, aparati in stroji, brezkompromisne kvalitete, po
dostopnih cenah in z obljubo, da vam bomo svetovali pri nakupu ter pomagali pri
montaži in uvajanju novih pripomočkov v vaše delovno okolje.
Naša največja prednost pa je, da imamo zaradi velike zaloge rezervnih delov zelo
kvaliteten in hiter servis.

METALKA SENKANAR d.o.o.

Profesionalna oprema kuhinj in pralnic
Partizanska cesta 15, 2000 Maribor
02 / 230 12 70
info@metalka-senkanar.si
www.metalka-senkanar.si

Od ideje – izdelave projekta – do priprave vrednosti in učinka »nekateri želijo prodati, mi
mislimo napredneje«.
Nudimo celovite rešitve, in sicer od zasnove, načrtovanja, izvedbe projekta do nadaljnjega vzdrževanja opreme. Smo avtoriziran partner tujih proizvajalcev kuhinjske opreme:
RIEBER (gastronom posode, termos posode za transport hrane, hlajene vitrine, catering,
samopostrežne linije, popolni sistemi delitve hrane v bolnišnicah in domovih starejših),
MEIKO (podpultni pomivalni stroji, haubni stroji, tračni pomivalni stroji in stroji za pranje zelenjave ter dehidrator za organske odpadke), ALEXANDERSOLIA (kuhinjski stroji za
pripravo zelenjave, testa...), KÜPPERSBUSCH (parnokonvekcijske peči, termična oprema,
nevtralna oprema).
Da zagotovite popoln servis in zaokrožite ponudbo, vam lahko opremimo tudi pralnico
perila - oprema izdelkov pralne tehnike podjetij JENSEN GROUP in IPSO (pralni stroji,
sušilni stroji, likalniki valji in pomožna oprema, ki je na voljo v izvedbah od majhnih do
velikih zmogljivosti).
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OSNOVA d.o.o.
Titova 44
2000 Maribor

Ivan Žunko
040 / 909 099
zunko.ivan@siol.net
www.osnova.si

Smo družinsko podjetje iz Maribora in imamo več kot 30 let izkušenj v tekstilni industriji.
V zadnjem desetletju smo se osredotočili na delovna oblačila in obleke, ki so namenjena
širokemu krogu podjetij.
Leta 2011 smo postali zastopnik za nemško podjetje GREIFF, ki je z več kot 200 letno
tradicijo vodilen oblikovalec in proizvajalec gastronomske, korporativne in zdravstvene
mode v Evropi.
Za gastronomski sektor nudimo oblačila za male in velike restavracije, industrijske ali
hobi kuhinje, catering podjetja, kavarne in bistroje.

PEKSIM d.o.o.

Ul. Gradnikove brigade 6
5000 Nova Gorica
Peter Pahor
05 / 302 71 36
031 / 690 872
peter.pahor@peksim.com

Prodaja, svetovanje, načrtovanje, montaža in servis opreme za pekarne in slaščičarne, opreme za proizvodnjo pralin in čokolade, opreme za proizvodnjo testenin
in njokov ter pakirnih strojev.

PETERKA BOJAN s.p.
Škrjančevo 43
1235 Radomlje

Bojan Peterka
041 / 627 146
info@peterka-servis.si
www.peterka-servis.si
 Peterka Bojan s.p.
instagram Peterka Bojan s.p.

Podjetje Peterka je manjše družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1991. Začetna
storitev je bila predvsem usmerjena v popravilo gostinske opreme. Specializirali smo
se za popravila kavnih aparatov, pomivalnih strojev (za kozarce in posodo), ledomatov,
konvekcijskih pečic, aparatov za tople napitke in druge termične opreme, ki se nahaja
v kuhinji.
Skozi leta se je naša dejavnost začela širiti tudi na prodajo in inženiring. V našem prodajnem programu imamo kavne aparate FAEMA, pomivalne stroje HOONVED, parno konvekcijske pečice, šok komore, čistila IRBIS, kavo PELLINI ter drugo gostinsko opremo.
S tem smo si pridobili dolgoletno zaupanje strank, ki jim nudimo in zagotavljamo našo
kvaliteto. Za vse prodajne artikle nudimo montažo, servis in rezervne dele. Z veseljem
vam bomo pomagali poiskati tisti produkt, ki vam bo najbolj ustrezal.
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PINGO, d.o.o., Kranj
Oprešnikova ulica 74
4000 Kranj
Magdalena Perko
04 / 235 21 00
04 / 23 52 101
041 / 624 478
pingo@siol.net
www.pingo.si
 pingokranj

Trgovina z gostinsko opremo že od leta 1992. V našem prodajnem programu lahko najdete namizne kuhinjske in barske aparate (friteze, žare, grelne posode za hrano in pijačo,
mešalce, rezalnike, MW pečice…), drobni gostinski inventar in kuhinjsko posodo, termično opremo, hladilno tehniko (ledomate, vitrine…), pomivalne stroje, servirne vozičke,
čistila, prehranske artikle (kavo AMIGOS, čokolado in mleko v prahu RISTORA, piškote za
h kavi)…
Zastopstvo za HENDI, MAXIMA, STALGAST, CONTACTO, GAZI…

PORSCHE SLOVENIJA
Bravničarjeva 5
1000 Ljubljana

Simona Podlipny
01 / 582 52 17
simona.podlipny@porsche.si
https://poslo.si/

Porsche Slovenija je uvoznik tehnološko naprednih, družbi in okolju
prijaznih vozil avtomobilskih znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA,
ŠKODA in Volkswagen Gospodarska vozila.
V ponudbi so sodobna, tehnološko napredna vozila z dolgo življenjsko
dobo, ki so plod razvoja najnovejših tehnologij za zmanjšanje emisij v
okolje in gospodarno rabo goriva, hkrati pa ustrezajo najvišjim varnostnim standardom.
Cilj celotne Skupine Volkswagen je jasen: postati vodilni ponudnik električne, digitalizirane mobilnosti. Z znamko MOON tako Porsche Slovenija omogoča zasebnim in poslovnim strankam celovito ponudbo električnih avtomobilov, domače in javne polnilne
infrastrukture, storitev polnjenja na poti in rešitev za lastno pridobivanje, hranjenje in
polnjenje električne energije. Tako ponuja vse odgovore za vrhunsko e-mobilnost na
enem mestu.

POS ELEKTRONČEK d.o.o.
Livarska 7
1241 Kamnik

01 / 830 95 50
Razvoj, prodaja in vzdrževanje programske opreme, prvenstveno za področje hotelirstva,
prodaja@pos-elektroncek.si gostinstva, trgovine ter wellness in druge storitvene dejavnosti. Programska oprema
www.pos-elektroncek.si
PRESTIGE je modularna programska rešitev, zasnovana tako, da nudi centralni nadzor
in omogoča povezovanje z različnimi programi in orodji, tako da še dodatno povečamo
nadzor in učinkovitost programske opreme.
Programsko opremo PRESTIGE predstavljajo produkti:
• GIS za gostinske dejavnosti in hotelski informacijski sistem SIHOT,
• DP za družbeno prehrano in spletno naročanje obrokov,
• TS za trgovinske dejavnosti in spletno prodajo,
• Relax za storitvene in wellnes dejavnosti,
• VS za spletno in statično prodajo in rezervacijo vstopnic.
Nudimo dve novi rešitvi: izmenjave podatkov www.docforward.com, ki omogoča izmenjavo dokumentov med dobavitelji in naročniki, in modul Poslovna analitika na
www.benchit.si.
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PREFEKT d.o.o.
Mlinska ulica 1
2000 Maribor
Dejan Baier
031 / 766 000
info@vin.si
www.vin.si
 Vin.si
instagram wineexpo

Že od leta 2011 pomagamo pri lažji odločitvi glede nakupa VINSKIH IN SOMMELIERSKIH
IZDELKOV. Smo uradni zastopnik WAF vrhunskih vinskih pripomočkov in patentiranih zapiračev za penine. V ponudbi najdete velik izbor hladilnih posod, odpiračev, zapiračev,
vinskih kozarcev Steklarne Rogaška, sommelierske sablje, Zottel inox posode in vinifikatorje ter veliko druge preverjene kakovostne opreme za gostince, vinarje in ljubitelje
dobrih vin.
Skoraj vsi predstavljeni izdelki imajo površino, primerno za dotisk vašega logotipa. Omogočamo personifikacijo izdelkov z vašim lastnim logotipom ali sloganom že od enega
kosa naprej. Za gostince in turistične ponudnike so še posebej zanimivi zapirači in odpirači, na katere dodamo vaš logotip s številko mize, številko sobe, imenom posameznega
lokala in podobno.

PROPRIMA d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Primož Černigoj
031 / 649 790
primoz@proprima.si
www.proprima.si
 proprimadoo

Izdelujemo načrte tehnološke opreme profesionalnih kuhinj za gostinske objekte, bolnišnice, vrtce… Naše delo obsega pripravo tehnične dokumentacije, finančno svetovanje,
organizacijo in tehnično svetovanje. Uporabljamo BIM tehnologijo in vam z digitalnim 3D
modelom in 3D očali omogočimo vpogled v vašo bodočo kuhinjo.
Raznolikost projektiranih načrtov tehnološke opreme, redno izobraževanje in cilj, da dosežemo optimalen rezultat med željami uporabnika, zahtevami investitorja in kakovostjo
izvedbe, lahko pokažemo v naših izvedenih referenčnih objektih.
Smo člani Inženirske zbornice Slovenije IZS (podjetje zaposluje pooblaščenega inženirja
tehnologije) in člani mednarodnega združenja projektantov tehnološke opreme prehranskih obratov FCSI FOODSERVICE CONSULTANTS SOCIETY INTERNATIONAL.
Večkrat nagrajeni s »FCSI Best kitchen design award«.

PROTRADE d.o.o.
Grega Rupar
01 / 436 32 77
041 / 537 215
info@protradedoo.si
www.protradedoo.si
www.ortopedska-obutev.si

Pri nas najdete OBUTEV najboljših evropskih in drugih proizvajalcev, kot so
Birkenstock, Skechers work, Berkemann, Scholl, Wash&go. V pestri ponudbi
najdete obutev za vse vrste poklicev in tudi za domačo rabo.
Naše vodilo je ponuditi dobro delovno obutev, naš cilj pa zadovoljen kupec.
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PROprima
projektiranje in svetovanje

PROVENT d.o.o.
Pod lipami 5
1218 Komenda

Janez Lenarčič
031 / 605 203
janez.lenarcic@provent.net
www.provent.net

Sistem KIVENTIS - edinstven sistem prezračevanja profesionalnih kuhinj, ki omogoča
idealne razmere za delo in hkrati najnižje možne stroške obratovanja in vzdrževanja.
• Izbor zahtevnih glavnih kuharjev in lastnikov. • Celovit sistem za donosno kuhinjo.
• Povrnitev investicije v manj kot petih letih. • Enakomerna prezračenost brez prepiha.
• Patentirana inovacija sesanja par. • Samodejno uravnavanje delovanja.
• Vračanje odpadne toplote. • Izredni prihranki energije.
• Odlično odstranjevanje maščob.
• Enostavno čiščenje in vzdrževanje.
Vsakemu naročniku, tudi vam, obljubimo enako: »Ko iščete najboljše možne razmere za
delo v kuhinji in hkrati največje možne prihranke pri stroških obratovanja ob konkurenčni ceni investicije, ne boste nikjer dobili optimalnejše rešitve.«

RAVBAR TEAM d.o.o.
Drejčetova pot 18 A
8000 Novo mesto

Janez Ravbar
041 / 615 189
janez.ravbar@siol.net
www.ravbar.eu
www.berkel-slovenija.si

V podjetju se že več kot 35 let ukvarjamo s servisiranjem profesionalnih
gostinskih aparatov.
Nastopamo pa tudi kot pooblaščeni prodajalci za proizvajalce BERKEL, OMAS, MINERVA,
SALVADOR, RASSPE, GRUND & BUNSE, LA FELSINEA, IDEA...
Naš program obsega: salamoreznice, mline za meso, žage za kosti, tehtnice,
ročne nože...
V programu tehtnic poleg popravil izvajamo akreditirane kalibracije in
zakonske overitve.
Veselimo se vašega obiska v našem razstavnem salonu, kjer vam lahko
tudi svetujemo.

ROMITA posredovanje in druge storitve
Gašper Trpin s.p.

Starihova ulica 3, 3000 Celje
Gašper Trpin
041 / 682 474
gasper.trpin@gmail.com
www.winefit.si
 WinefitSlovenija
instagram winefit_slovenija

WINEFIT je edinstven in revolucionaren aparat oz. sistem za profesionalno TOČENJE
VINA NA KOZAREC, pri čemer vino popolnoma ohrani svojo kakovost. Idealna rešitev tako
za profesionalne uporabnike in strežbo na kozarec v skladu z zadnjimi trendi pitja vina
kot tudi za vse ljubitelje vina, ki želijo primeren pripomoček imeti doma. Winefit združuje
estetski videz in profesionalnost, s katerim lahko odprete »Cru« steklenice z zavedanjem pomena zagotovljenega ohranjanja vin v najboljšem stanju.
Novi izdelki iz linije DURAVIN+: zapiranje steklenic mirnih in penečih vin pri točenju in
postrežbi na kozarec, tako da vino ohrani svojo kakovost
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SAKSIDA d.o.o.
Na Produ 28
2354 Bresternica

Gregor Saksida
041 / 835 594
gregor.saksida@gmail.com
www.saksida-inox.si

Podjetje Saksida d.o.o. je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1993. Prisotni smo na
slovenskem trgu s prodajo, servisom in projektiranjem domače in tuje profesionalne kuhinjske opreme. V tem času smo uspešno zaključili in opremili na ključ preko 450 kuhinj.
Prav tako se ukvarjamo z individualno prodajo posameznih strojev in nevtralne opreme.
Naše dolgoletne izkušnje s kupci (bari, restavracije, hoteli, vrtci, šole, domovi za ostarele, bolnice in kmečki turizmi) ter dolgoročni poslovni odnosi s priznanimi domačimi in
tujimi dobavitelji gostinske opreme nam omogočajo kvalitetno svetovanje, poučevanje,
montažo in poprodajne storitve. Smo fleksibilni in skupaj s stranko poiščemo optimalne
rešitve glede na individualne želje.
Zastopamo priznane evropske znamke gostinske opreme: ALEXANDERSOLIA, DYNAMIC, FEUMA, FIREX, KROMO, LAINOX, METALTECNICA, SIGMA, SIRMAN, ROBOTCOUPE,
GASTRO HAAL...

SLORATIONAL d.o.o.
Ronkova ulica 4
2380 Slovenj Gradec
Marko Vitežnik
02 / 882 19 00
info@slorational.si
www.slorational.si
 Slorational

Generalno zastopstvo in servis za parnokonvekcijske in pekarske peči RATIONAL ter za
univerzalne prekucne ponve RATIONAL. Zastopstvo in servis hitrih ohlajevalnikov in zamrzovalnikov IRINOX in HIBER. Zastopstvo in servis električnih brizgalk za živila KREA.
Prodaja rabljenih-obnovljenih parnokonvekcijskih peči RATIONAL z garancijo!
Inženiring, prodaja, montaža in servis kompletnih velikih kuhinjskih sistemov v sodelovanju s partnerji. Servisna služba je zagotovljeni 24 ur/dan, vse dni v letu!
Nudimo tudi kuharska šolanja in izobraževanja za boljši izkoristek vaše RATIONAL,
IRINOX in HIBER opreme.

ŠKERJANC d.o.o.
Povžane 1a
6242 Materija

Kim Šain
070 / 210 210
info@skerjanc.com
www.skerjanc.com
 StoliStoliceChairs
instagram skerjanc_doo

Škerjanc, pohištvo z zgodbo vedno v koraku s časom.
Nudimo pestro izbiro notranjih, vrtnih gostinskih stolov in miz, opremo za catering,
gostinsko opremo, leseno opremo po naročilu.
Z našim znanjem in premišljeno izbiro letno opremimo več sto gostinskih objektov,
hotelov in javnih zavodov v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji.
Naša prednost? Široka ponudba, konkurenčne cene, celovit servis in hitra dobava.
Pri nas je kupec vedno na prvem mestu.
Kontaktirajte nas: info@skerjanc.com, 05 / 687 61 90
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ŠTERNMATIK, Oskar Štern s.p.
Ogljenšak 9 a
2314 Zgornja Polskava
02 / 845 24 14
sternmatik@siol.net
www.likalniki.si

• Proizvodnja, prodaja, svetovanje, servis in rezervni deli za LIKALNO TEHNIKO. Od leta
1970 proizvajamo likalno tehniko za ročno parno likanje, likalne mize, likalne postaje,
parne generatorje, namenjene profesionalni uporabi, uporabi v obrti in gospodinjstvu.
Vsi artikli so narejeni za določenega kupca, glede na njegove potrebe. Naprave so namenjene kvalitetnemu likanju prtov, nadprtov, posteljnine, delovnih oblačil, delovnih halj…
Poleg tega para vse omenjene tekstilne izdelke tudi razkuži, kar je dodatna prednost
ročnega likanja in doseganja HACCP standarda tudi v segmentu, ko govorimo o skrbi za
zdravje.
• Zastopanje, prodaja in servis PARNIH ČISTILNIH NAPRAV za profesionalne namene.
Parni čistilci nudijo ekološko čiščenje brez kemičnih snovi, deli so v hipu sterilno čisti –
dezinficirani (temperatura pare na izhodu doseže med 160 in 180°C). Aparati omogočajo
čiščenje tal, keramičnih ploščic, peči, vitrin, pečic, nap, nerjavečih delov, pultov, omar,
klimatskih naprav, hladilnih komor, zamrzovalnih skrinj, postelj, sanitarij, kopalnic…
Maščobe in trdovratna umazanija so odstranjene v nekaj sekundah. S paro očiščene
površine posesamo ali obrišemo s krpo.

TEAM COMMERCE d.o.o.
Pot v gaj 18
6000 Koper

Marko Savin,
Tatjana Čok
05 / 630 07 61
05 / 628 43 66
05 /628 43 38
info@team-commerce.si
www.team-commerce.si

Z vami več kot 30 let.
Projektiranje, zastopanje in prodaja: parnokonvekcijske peči CONVOTHERM; univerzalni kuhinjski stroji in planetarni mešalci FEUMA, KREFFT; stroji za obdelavo
zelenjave, sokovniki, palični mešalniki ROBOT COUPE, SAMMIC; mlini in dehidratorji organskih odpadkov IMC; hlajene in ogrevane vitrine, buffeji ENOFRIGO,
TECFRIGO; frontcooking mobilne postaje ter indukcijski aparati in žar plošče
BOHNER, SCHOLL; hladilne in zamrzovalne omare, naprave za hitro ohlajevanje in zamrzovanje TECNOMAC; ledomati, pomivalni stroji za belo in črno posodo, pomivalni stroji za
črno posodo na granulat GRANULDISK; vse vrste vozičkov, nevtralna oprema iz nerjavne
pločevine, termika; aparati za filter kavo in čaj; termo posode za tople napitke in prenos hrane ANIMO; minibar hladilniki in sefi DOMETIC, JVD, VAMA; sušilniki za roke in lase
STARMIX, mikrovalovne pečice PANASONIC.

TONI INOX d.o.o.
Ljubljanska cesta 15
1241 Kamnik

Matjaž Toni
01 / 831 22 46
info@go-toni.si
www.go-toni.si
 GostinskaOpremaToni
instagram toni.inox

Izdelujemo visokokakovostno gostinsko opremo za profesionalne kuhinje in bare po
meri naročnika. Nudimo tudi strokovno svetovanje, izdelavo načrtov, izmere na objektu,
posredovanje pri prodaji gostinskih aparatov in strojev ter prevoz in montažo opreme.
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TRILIANT d.o.o.
Študljanska c. 20
1230 Domžale
Jana Resman
01 / 721 54 54
040 / 300 841
info@triliant.si
www.triliant.si
 3liant

Nudimo kvalitetna čistila za hotele, restavracije in pivovarne ter prehrambeno industrijo.
Čistila za pomivalni stroj za pomivanje in izpiranje. Čistila za pečice, za odstranjevanje
vodnega kamna, za inox pulte. Gobice in krpice za pomivanje v kuhinji. Industrijske role,
primerne za stik s hrano. Toaletni papir in brisačke. Servieti. Kombinirani čistilni stroji
za čiščenje trdih in tekstilnih podov. Pometalni stroji. Osvežilci zraka. Ekološka čistila.
Muholovci. Hotelska kozmetika.
Svetovanje, prodaja, najem podajalnikov in razkužilnikov.
Izdelava HACCP planov.
Namizni prti, nadprti, tekači, pogrinjki, ki ne vpijajo tekočin. Svetovanje in izdelava prtov, nadprtov, tekačev in gostinskih predpasnikov po meri. Prodaja inovativnih in varnih
dekorativnih sveč.

TROHA TOMAŽ s.p.
Krožna cesta 31
1235 Radomlje

Tomaž Troha
041 / 538 336
servis.troha@gmail.com

Prodaja, montaža in servis gostinske opreme. Nudimo tudi svetovanje pri izbiri nakupa
gostinske opreme. Smo pooblaščeni serviserji za večino blagovnih znamk, ki so prisotne
na trgu.
Distributer za kavo in čaj ter ostale kavne napitke.

USNJENA GALANTERIJA Andrej Kirbiš s.p.
Spodnje Gameljne 91
1211 Ljubljana Šmartno
Andrej Kirbiš
041 / 618 402
andrej.kirbis@siol.net
www.kirbis.si

V obrtni delavnici Kirbiš smo specializirani za oblikovanje in izdelavo usnjene galanterije
za gostince.
Nudimo zunanji - usnjeni ovitek jedilnega lista dimenzij in barv po želji kupca, oblikovanje, grafično obdelavo, izdelavo logotipa in notranji - tekstovni del s prevodi v željenih
jezikih. Tako lahko popolnoma poskrbimo za celostno podobo tega dela gostinske ponudbe, ki je običajno med prvimi vtisi o kvaliteti ponudbe.
Poleg usnja uporabljamo cenovno ugodno umetno usnje (skaj) in LES v kombinaciji z
usnjem, pri čemer uporabljamo nekaj inovativnih postopkov in lasersko graviranje, ki ga
uporabljamo tudi za druge materiale in izdelke.
Izdelujemo še: vinske liste – ovitek, etuije za račune, tablice rezervirano, knjige vtisov,
rezervacij, najdenih predmetov, obeske za ključe za sobe, številke ali oznake za vrata,
bloke za naročila v usnjenem etuiju...
V svojem proizvodnem programu imamo preko 50 izdelanih modelov različnih dimenzij
in oblik, zato bo vaša odločitev ob obisku našega svetovalca gotovo lažja.
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WEMEX Transalpine d.o.o.
Loško 69, 1380 Cerknica
Bojan Pivka
041 / 771 326
info@wemex.si
www.wemex.si

Prodaja in servis parno konvekcijskih peči in peči za peko peciva ELOMA.
Prodaja in servis ledomatov WESSAMAT.
Prodaja in servis pizza peči BAKEPARTNER.
Prodaja in servis ožemalnikov CITROCASA.
Možnost dolgoročnega najema opreme.

WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o.
Pod jelšami 9, 1290 Grosuplje
Damjan Šerjak
01 / 786 34 45
informacije@winterhalter.si
www.winterhalter.si
 Winterhalter Slovenija
gostinski pomivalni stroji
instagram Winterhalter Slovenija

Podjetje Winterhalter kot specializiran proizvajalec profesionalne pomivalne tehnike zagotavlja optimalno ponudbo v različnih segmentih gostinstva in prehrane v
javnih zavodih ter drugih obrati za predelavo hrane. Z novostmi, kot so digitalizacija
procesov pomivanja, sistema pomivanja steklenic z ozkim vratom in sistemom za
pomivanje skodelic in kozarcev iz plastike za večkratno uporabo, ostaja WINTERHALTER vodilni proizvajalec v svojem segmentu.
Poleg pomivalnih strojev nudimo sistemske rešitve pri napravah za pripravo vode, pomivalnih sredstvih in dodatne opreme. Za usklajeno delovanje sistemov skrbi lastna vrhunsko izobražena servisna ekipa in pooblaščena servisna mreža po vsej Sloveniji z zalogo
rezervnih delov v Sloveniji.
Prodajni program Winterhalter dopolnjujejo še sistemi za obdelavo organskih odpadkov
v kuhinjah in sistemi trakov za avtomatsko vračanje servirnih pladnjev.

GIS Prestige
POS Elektronček je vodilni slovenski ponudnik programske
in strojne POS opreme. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami
in znanjem se programska oprema enostavno prilagodi
zahtevam in zakonodaji slovenskega trga.
Programsko opremo PRESTIGE predstavljajo produkti:
• GIS Prestige za gostinstvo in družbeno prehrano
• TS Prestige za trgovske dejavnosti (spletna trgovina)
• Relax Prestige za storitvene in wellness storitve
• VS Prestige za prodajo in rezervacijo vstopnic
• Razvoz in spletno naročanje hrane
• Digitalni ceniki in naročanje od mize
• SIHOT za recepcije (hotelski info.sistem)

KUPITE ALI NAJEMITE
NAJBOLJŠE!
Gastronomske in pekarske parno
konvekcijske pečice eloma

• DocForward - sistem za elektronsko izmenjavo
dokumentov, med dobavitelji in naročniki, ki omogoča
enostaven, natančen in hiter vnos dobavnice in računa

• Poslovna analitika - pregled prodaje po dejavnostih
(golf, wellness), statistični kazalniki nočitev in
benchmarking, analiza učinkovitosti zaposlenih, planiranje
• Zaprti sistemi plačevanja - sistemi brezgotovinskega
plačevanja znotraj bazenskih kompleksov, smučišč ali
dogodkov

www.wemex.si
POS Elektronček d.o.o. Livarska ulica 7, 1241 Kamnik • Tel: 01 8309 550, 041 642 260 • prodaja@pos-elektroncek.si
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Kombinirani rezalnik
CC-34 Premium

Vključno z setom rezil (5 kosov)

€ 1.749,- namesto € 2.265,PRIVARČUJETE 22%!
Ponudba vključuje Kombinirani rezalnik Hallde CC-34 z 5 delnim setom
nastavkov, sestavljen iz nastavka za rezanje na rezine 10mm(št. izdelka: 63104),
kockasta mreža 10mm (št. izdelka: 83292), Nastavek za rezanje na rezine 4mm
(št. izdelka: 85004), nastavek za ribanje/strganje 2mm (št. izdelka:85044) in
nastavek za rezanje na trakove (julienne) 2x2mm (št. izdelka: 85057).
Akcijska cena: € 1749,- neto, (po ceniku: € 2265,-). Cene ne vključujejo DDV .
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Lorem ipsum

Novost v ponudbi podjetja Winterhalter

Novi načini financiranja

Možnost naje
ma
nadomestneg
a stroja:
“ALL INCLU
SIVE”

94,44 EUR
100,31

Pod
PPodjetje
d
Winterhalter je pripravilo zanimive možnosti
financiranja nakupa pomivalnih strojev. V sklopu
fin
fin
financiranja lahko izbirate med:
• Možnostjo obročnega plačila do 36 mesecev
• Dolgoročnim najemom pomivalnega stroja s
kasnejšim odkupom – mesečni obrok
EUR + DDV naprej
že od 100,31
94,44
128,33EUR

Za vveč informacij pokličite podjetje Winterhalter:

www.winterhalter.si
www winter

Pod jelšami 9
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KVALITETA JE V
DETAJLIH,
AMPAK KVALITETA
NI DETAJL.
Leonardo Da Vinci

Lastna proizvodnja, specializirana za izdelavo gostinske opreme. Od hladilnih in nevtralnih
točilnih pultov ter retropultov do profesionalnih inox kuhinj. Kot proizvajalec se lahko
prilagodimo zahtevam vašega objekta.
Od zasnove do izvedbe. Kvalitetno, estetsko in po meri.

Krim d.o.o., Rada Pušenjaka 17, Ljutomer | +386 2 58 49 850 | info@krim-ljutomer.si

40 GASTRO & GOURMET 2022 | REVIJA PET ZVEZDIC

Ak
hallde.com

ci

ja

Pomivalni stroji za kozarce in posodo

!

Made in Britain

Že od 62,29 € na mesec

Informacije:

www.classeq.si

SEDAJ!

Mešalnik
SB-4 Premium

Vključno z dodatnim vrčem

€ 1.239,- namesto € 1.580,-

PRIVARČUJETE 22%!
Ponudba vključuje mešalnik Hallde SB-4 z vrčem
(št. izdelka: 23010) in dodatni vrč (št. izdelka: 23307) .
Akcijska cena: 1.239,- neto (po ceniku: €1.580,-)
Cene ne vključujejo DDV.

www.fines.si
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DSP d.o.o. | Gasilska cesta 12 | 1290 Grosuplje | T 01 786 01 00 | info@dsp.si | www.dsp.si

Z VAŠIM
DOTISKOM ŽE
OD 1 KOS!

Odpirač
Couttale
DVOSTOPENJSKA
SOMMELIERSKA
INOVACIJA

Razpisana izobraževanja:
● MINI SOMMELIER
● SOMMELIER LJUBITELJ
● VINSKA SENZORIKA IN
RETORIKA
● SOMMELIER I. STOPNJE

Sistemi za
nadzor dostopa

RFID in NFC
čipi

Hotelske kartice

PARNI KONVEKTOMATI ZA GOSTINSTVO

Tisk ovratnih trakov

www.mave.si
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www.fines.si

si.gaultmillau.com

Obliznite prste in odkrijte
največje gastronomske
zaklade Slovenije!
Na voljo
na Petrolu in
v knjigarnah
Felix.

Odpravite se na kulinarično
popotovanje v najboljše slovenske
restavracije leta 2021:

Obiščite najboljše po izboru
Gault&Millau Slovenija za 2021:

Gostilna pri Lojzetu 17,5/20

Chef prihodnosti – Luka Košir (Grič)

Hiša Franko 17,5/20

Chefinja tradicije – Mojca Trnovec (Gostilna Mihovec)

Hiša Denk 17/20

Mladi talent – Leon Pintarič (Gostilna Rajh)

Ošterija Debeluh 17/20

Najboljši natakar / sommerlier – Grega Repovž

Restavracija Mak 17/20

Najboljša slaščičarna – Fétiche Patisserie

Restavracija Strelec 17/20

Najboljši POP – Wine bar Šuklje

Chef leta – Gregor Vračko (Hiša Denk)

155 restavracij, 107 POP zbirališč, 67 vinskih kleti, 18 pivovarn
in več kot 33 karakterističnih slovenskih dobrot.
GASTRO & GOURMET 2022 | REVIJA PET ZVEZDIC
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Kulinarični izbor

Kulinarični izbor in recepti

Predstavljamo

RESTAVRACIJA IN VINA
BUŽINEL, BRDA
TV CHEF BOŠTJAN PALČIČ,
GASTROFUZIJA

BREZALKOHOLNI
KOKTAJL
HARMONIJA MED
VINI IN JEDMI

FRANCOSKA KLASIKA:
LIMONINA PITA IN
MAGDALENICE
PIRINA MARJETICA
S ČEMAŽEM

Slovenska gastronomija

GOSTILNA PONVICA
MIZA ZA ŠTIRI
PRIHAJAJO ČEŠNJE

V svetu pijač

Recepti

6
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»

Kulinarični izbor

2021

JUNIJ
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2021
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APRIL
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Intervju

UROŠ ŠTEFELIN,
CHEF Z 1 MICHELINKO

«
Predstavitev

ZAŠČITENA TUDI V EU

SOULFLÉ, ČOKOLADNA
ZGODBA O USPEHU

Po Sloveniji

VABIJO
Recepti

12 RECEPTOV
ZA ZDRAVE
PRIGRIZKE

IZVORNO SLOVENSKO

znamka Sevnica Premium

Kulinarični izbor

2021

9
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Z vami
že več kot

Dogodki vabijo

ALTROKE ISTRA GOURMET
FESTIVAL
IDRIJSKIH ŽLIKROFOV
59. SEJEM AGRA

V svetu pijač

znamka Naše najboljše

JULIJ
AVGUST

7/8

REVIJA ZA UMETNOST KUHANJA IN UŽIVANJA OB HRANI IN PIJAČI • LETNIK 28-2021 • ISSN 1318-2889 • Cena: 6,00 EUR

NAJ PIVO SLOVENIJE

KOKOS,
A
OKUS POLETJ

PO PTUJU

Intervju

CHEF MICKAËL ALIX,
MOJSTER FRANCOSKIH
PALAČINK
Nagrajena vina

Recepti

JESENSKE JEDI
S FIGAMI IN RINGLOJEM

OCENJEVANJE

Za brezplačni ogledni izvod revije
pišite na veronika@umami.si

hitrih in
enostavnih
receptov

Ideje za

SLASTNE palaCinke

10

R E V I JA Z A U M E T N O S T K U H

ANJA IN UŽIVANJA OB HRAN

21 • ISSN 1318-2889
I IN PIJAČI • LETNIK 28-20

Kulinarični izbor

• Cena: 4,10 EUR

Zvezdice žarijo

GOSTILNA MED

Recepti

OKTOBER

NAROČI SE NA REVIJO PET ZVEZDIC!
2021

Na enem mestu in vsak mesec spoznavaj:

gostinske poklice skozi zgodbe slovenskih restavracij
preverjene recepte slovenskih chefov in slaščičarjev
moderne kuhinje: od profesionalne opreme do kakovostnih sestavin

V svetu pijač

svet vina, piva, koktajlov, kave in ostalih pijač

NA BLEDU

POSKENIRAJ KODO
ZA DOSTOP DO NAROČILNICE

NAROČNIN NA
REVIJO PET ZVAEZ
JE LAHKO TUDIDIC
LEPO DARILO!

W: www.petzvezdic.si/narocilnica
E: info@umami.si
T: 041 / 892 859
JAB OLK Areceptov
6 slanih in sladkih

www.petzvezdic.si

 petzvezdic

2021

Po Sloveniji

Kulinarični izbor

25 let

Poletna potepanja

8

IZVORNO SLOVENSKO

znamka Okusiti Laško

 revijapetzvezdic

SEPTEMBER

IZVORNO SLOVENSKO

GASTRO

& GOURMET
MESO IN MESNI IZDELKI
sveže meso, mesni izdelki, suhe mesnine,
paštete...

MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

TOPLI NAPITKI
kava, čaj, kakav…

VEGANSKI IZDELKI

sir, jogurt, skuta, maslo, mlečni namazi…

SADJE IN ZELENJAVA
sveže, predelano, vložnine, marmelade, džemi,
čatniji, namazi

OLJE, KIS, ZAČIMBE
različne vrste olja in kisa, svet začimb,
čili omake…

OMAKE, NAMAZI, VLOŽNINE

EKOLOŠKO

bio / eko pridelava, živila in izdelki

DARILNI PROGRAM
darilna pakiranja, poslovna darila, darilni boni…

TEČAJI, IZOBRAŽEVANJA

KRUH, TESTENINE, RIŽ, MOKA
krušni izdelki, testenine, riž in riževi izdelki,
moka, kosmiči…

LASTNA PRODAJALNA

SLAŠČIČARSTVO, PEKARSTVO

CASH & CARRY, VELEPRODAJA,
DOSTAVA

čokolade, torte, sladice, pecivo, dekoracija…

PIJAČE
voda, sok, sirupi, vino, pivo, žgane pijače

GASTRO & GOURMET 2022 | REVIJA PET ZVEZDIC

47

Ustvarjamo
najlepše trenutke.
Minister za zdravje opozarja: "Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju."

Pri hrani je bistven okus. Videz je samo pomemben.

PETER IRMAN, FOTOGRAFSKA AGENCIJA, 040 214 418
www.facebook.com/vision.si
48 GASTRO & GOURMET 2022 | REVIJA PET ZVEZDIC

peterirman

Suho zorenje je proces,
kjer meso izpostavimo skrbno
nadzorovanemu
in kontroliranemu okolju
s katerim dosežemo
intenziven okus
in nežnost mesa.

SUHO ZORJENO
MESO

Sistemi za
nadzor dostopa

RFID in NFC
čipi

Hotelske kartice

Tisk ovratnih trakov

www.mave.si
www.celjske-mesnine.si
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AA EU TRADE d.o.o.
Dunajska 5
1000 Ljubljana

Alenka Urek
030 / 996 285
alenka@gusto.si
www.gusto.si
 gusto.foodandmore
instagram gusto.foodandmore

Sodelujemo z različnimi italijanskimi proizvajalci in zastopamo največje pridelovalce
riža – RISO GALLO, ekstra deviškega oljčnega olja BASSO, čokolade ELAH NOVI…
V ponudbi tudi riževa moka, balzamični kis, marmelade s Sicilije, namazi (pistacija), grisini, savoiardi, zamrznjene predkuhane testenine, v Sloveniji izdelani humusi…
Skratka vaš partner s ponudbo priznanih italijanskih proizvajalcev, tudi z regionalnim
poreklom IGP/DOP, ter s široko ponudbo za retail, veleprodajo ali Cash@Carry. Celovita
ponudba italijanske hrane in okusov Italije.

ALPEGEL d.o.o.

Špruha 22 - OIC Trzin
1236 Trzin
01 / 562 17 64
031 / 646 404
alpegel@siol.net
www.alpegel.si

Prodaja visoko kakovostnih izdelkov:
• SLADOLEDARSTVO: osnove in paste za izdelovanje sladoleda (tudi izdelki samo z naravnimi sestavinami, brez laktoze in izdelki za pripravo veganskih sladoledov), surovine za
soft sladoled, prelivi, dekoracije za sadne kupe, navadni in sladki korneti, papirnate in
stiropor posode za sladoled in dodatni drobni inventar za slaščičarne.
• SLAŠČIČARSTVO: čokolade in oblivi, kreme za polnjenje in aromatiziranje, oblivni želeji,
vaniljeve kreme, marmelade, sladkorni posipi, surovine za tiramisu, likerji za navlažitev
biskvita, mešanice za pripravo biskvitov, krofov, rogljičev. Papirna galanterija (škatle,
podstavki, minjoni, papir za peko).
• KARTONASTA EMBALAŽA: škatle za torte, za enoporcijske sladice, za minjone, vse s potiskom.
• HO.RE.CA.: čokoladne dekoracije, sirupi za cocktaile, bubbles za bubble tea, polivi za
palačinke, mešanica za palačinke in waffle.
• PEKARSTVO: mešanice za pripravo raznih vrst kruha (koruzni, polnozrnati, sojin, chia in
ostali specialni kruhi), naravni aditivi.
Tedensko dostavljamo po vsej Sloveniji.

ARTS SLADICE d.o.o.
Kersnikova ulica 10
1241 Kamnik
Žiga Jemec
Suzana Horvatič
040 / 472 477
051 / 223 039
info@artss.si
artss.si

Smo uradni zastopnik italijanskega podjetja FABBRI 1905, na slovenskem trgu nudimo
širok spekter visoko kvalitetnih sestavin za sladoled, sladice in koktejle. Ponosni smo, da
vam lahko po konkurenčnih cenah ponudimo artikle svetovno znanega proizvajalca, ki
slovi po dolgoletni tradiciji proizvodnje vrhunskih sladolednih in slaščičarskih izdelkov.
Vabimo vas, da se tudi sami prepričate o pestrem izboru in visoki kvaliteti artiklov iz
naše vedno atraktivne ponudbe, ki smo jo nadgradili z izdelki še ene prepoznavne italijanske znamke - GRUPPO MANCINELLI, specialisti na področju slaščičarskih surovin
(čokolade, kreme, polnila).
Poleg velikega izbora osnovnih sestavin za sladoled, sladice in koktejle, pri nas najdete
tudi 100% sadne pireje, kornete, izdelke iz krhkega in listnatega testa, embalaže za sladoled in torte, prelive najrazličnejših okusov, dekoracije in še in še.
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BARONE d.o.o.
Partizanska 123
6210 Sežana
05 / 731 33 30
info@barone.si
www.barone.si

Smo družinsko podjetje, ki se že dvajset ukvarja s proizvodnjo SVEŽIH TESTENIN IN
SVALJKOV. V našem proizvodnem obratu v Sežani izdelujemo dnevno sveže dolge in kratke testenine, svaljke različnih velikosti in okusov (slanih in sladkih), polnjene testenine
s sezonsko obarvanimi nadevi, po naročilu pa lahko izdelamo tudi testenine po okusu
naročnika. Že vrsto let nam zaradi kvalitetnih izdelkov ter zanesljive dobave zaupajo
znane restavracije v Sloveniji in Furlaniji - Julijski krajini.
Cilj podjetja je izdelovati nove, zdravju prijazne in naravne izdelke, se pri tem prilagajati
potrebam tržišča z uporabo notranjih in zunanjih virov ter s požrtvovalnostjo in timskim
delom.

P r v i

v

S l o v e n i j i

Izvrstno polnilo, ustvarjeno na
podlagi skrbne

Spomini s Krasa: Torteloni s sirom Jamar,
praženi na rjavem maslu, na posteljici
hrustljavega ohrovta, z rožnatim
krminskim pršutom in teranovo redukcijo

Tistega poletja, ko sem se odločil, da se soočim z ostrim
kraškimi kamni, so bili dnevi precej vroči.

BEER PRO DISTRIBUTION,
DISTRIBUCIJA PIVA d.o.o.

Na moje začudenje me niso najbolj prevzela izjemna
okoliška vina, temveč prav poseben sir ...

Industrijska cesta 1c
5000 Nova Gorica
Seni Pegan
040 / 430 980
info@beerpro.si
www.beerpro.si
 beerprodistribucija
instagram beerpro_distribution

Podjetje Beer Pro je specializirani uvoznik, prodajalec in distributer kakovostnega tujega
in slovenskega craft piva. V ponudbi imamo kakovostno nemško, češko, specialno belgijsko, angleško, irsko, ameriško in slovensko craft pivo… Na enem mestu lahko naročite
200 vrst kvalitetnega piva različnih stilov in okusov: pšenično pivo (Weizen), Lager, Pale
Ale, IPA, NEIPA, trapist in samostansko pivo, Stout (vse kot pivo v steklenici ali pivo v
pločevinki), ter več kot 30 vrst kvalitetnega točenega piva za gostince.
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno
uživanje alkohola škoduje zdravju!

Na poti sem odkril pravcat mali raj na zemlji s sobo za
zorenje, prežeto z močnimi in osupljivimi vonjavami. Na
stotine kolutov sirov raznovrstne pridelave in z različnim
časom zorenja, izdelanih z mlekom krav, ki se pasejo l
streljaj stran.
Poskusil sem prav vsakega, eden pa me je navdušil
svojim okusom ter izjemnim in presenetljivim značajem.
To je bil sir Jamar!

Ta izvenserijski sir pa ni prevzel samo mene, temve
tudi sežansko podjetje Barone, ki se je v okviru svoj
daljnosežne ideje odločilo, da to neprecenljivo krašk
dobroto uporabijo v kombinaciji s svojimi posebnim
torteloni.

Predstavljam vam svojo idejo, kako s temi odličnim
torteloni pripraviti okusno kraško jed.
Sestavine za 4 osebe:

- 12 tortelonov Barone (40 g vsak) s sirom Jamar
- 4 listi svežega zelenega ohrovta (zunanji in najbo
zeleni listi)
- 4 tanke rezine krminskega pršuta
- 2 kozarca terana
- 2 žlici trsnega sladkorja
- 2 kroglici masla
- arašidovo olje

BELVIN, vinska šola

www.b

Kersnikova ulica 33
1234 Mengeš
Suzana Dolinšek
070 / 817 250
info@belvin.si
www.belvin.si
 Belvinsola
instagram belvin_vinska_sola

MAR18- jamar_cheese-full_page_pet_zvezdic past_barone.indd 1

Belvin, vinska šola je bila ustanovljena pomladi leta 2002 in ima sedež v Mengšu. Seminarje izvajamo v Ljubljani in po Sloveniji. Smo edino slovensko podjetje, ki se profesionalno ukvarja z izobraževanjem o vinu. Naša vizija je zagotavljati profesionalcem,
poznavalcem, ljubiteljem ter najširši in strokovni javnosti možnost spoznavati vino in jim
omogočiti večje zadovoljstvo ob njegovem uživanju. Profesionalcem želimo omogočiti
širjenje in poglabljanje znanja o vinu. Naš cilj je razvijati ter izvajati kvalitetne in zanimive tečaje, delavnice in degustacije, namenjene tako profesionalcem iz vinske panoge kot
tudi ljubiteljem, ki želijo razširiti svoja vinska obzorja. Naše izobraževalne dogodke letno
obišče okrog 400-600 udeležencev. Smo edini slovenski APP (Approved Programme Provider) največje vinske izobraževalne institucije Wine and Spirit Education Trust (WSET),
ki ima sedež v Londonu.

GASTRO & GOURMET 2022 | REVIJA PET ZVEZDIC

51

CELJSKE MESNINE d.o.o. Celje
Cesta v Trnovlje 17
3000 Celje

Nuša Okorn
040 / 346 752
nusa.okorn@celjske-mesnine.si
www.celjske-mesnine.si
 @zdezele
instagram @zdezele

Celjske mesnine smo podjetje s tradicijo in bogatimi izkušnjami.
Okus domačnosti je naše izdelke naredil nepogrešljive pri tradicionalnih gurmanskih
užitkih slovenske kulinarične zakladnice.
Naš najbolj prodajan artikel je suha domača salama, katero smo nadgradili s tartufi,
orehi in bučnimi semeni. Prav tako si omembo zasluži tudi savinjski želodec, ki je
nagrajen z zlato medaljo AGRA 2021.
Hrenovke z’dežele že nekaj let zapovrstjo osvajajo Best Buy in Quadal odličje. Prav tako
ne smemo pozabiti na kvalitetno sveže meso.
Argentinski steak, poprov steak, t-bone, goveji burger in čevapčiči so bili v letu 2021 nagrajeni z zlato medaljo AGRA 2021.
V zadnjih dveh letih veliko pozornosti namenjamo zorjenemu mesu, ki ne pusti ravnodušnih niti tistih najbolj zapriseženih gurmanov.

EKSKLUZIVNA DARILA d.o.o.
Škofja vas 7
3211 Škofja vas

Eva Razgor
031 / 217 590
eva@ekskluzivnadarila.si
www.rrselection.com/sl/
alkoholne-pijace
 rrselection
instagram rrselection_

Ekskluzivna darila d.o.o. - RR Selection je družinsko podjetje, ki je svoje delovanje je
začelo leta 1995 na področju poslovnih daril. Uspeh majhnega kolektiva, ki je bil takrat
sestavljen izključno iz ožjih družinskih članov, gre pripisati predvsem iskanju kakovosti
in strmenju edinstveni ponudbi izdelkov. Leta 2013 sta se zakonca Romana in Igor, podkovana z znanjem in izkušnjami, odpravila na lov za najbolj kvalitetnimi pijačami, ki so
manjkale na našem tržišču. V kratkem času sta si zagotovila zastopstva za znamke, kot
so Glenfarclas, Prince Polignac, Frapin, Besserat in druge. Danes podjetje zastopa že več
kot 90 znamk iz celega sveta. Je ključni partner mnogih restavracij, hotelov in barov po
Sloveniji.
Od leta 2016 ima podjetje tudi lastno spletno trgovino. Cilj podjetja je postati sinonim za
kakovosten nabor izdelkov in predvsem dvigniti nivo kulture pitja v Sloveniji.
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju!

ENGROTUŠ d.o.o.
Cesta v Trnovlje 10a
3000 Celje

059 / 73 44 44 (Klicni
center Tuš Cash&Carry)
narocilacc@tus.si
www.tuscc.si

Tuš Cash&Carry je namenjen gostincem, nastanitvenim obratom, trgovcem, samostojnim podjetnikom, javnim zavodom, društvom, pisarnam in drugim pravnim osebam, ki
kupujejo živila in gospodinjske izdelke za nadaljnjo prodajo, lastno uporabo ali reprezentanco.
Naše poslovne enote so v Celju, Mariboru, Ljubljani, Novih Jaršah, Slovenj Gradcu, Kopru
in Kočevju. Prav tako lahko nakupe za podjetja opravite v naših poslovalnicah v Sežani
in Murski Soboti.
Naročilo blaga lahko naredite tudi preko našega klicnega centra ali ga oddate preko
spleta. Naša potniška služba vam je na voljo za osebni stik.
Celovitost naše ponudbe je do sedaj prepričala že mnoge. Vabimo vas, da postanete naš partner tudi vi. Več informacij vam
je na voljo na www.tuscc.si.
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ESPRESSO d.o.o.
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana

Božan Jejčič
01 / 422 88 88
illy@espresso.si
www.espresso.si
 EspressoSlovenija
instagram espressoslovenija

Zastopnik za vrhunske proizvode Illy Group:
• kava ILLY,
• vrhunski čaji DAMMANN FRERES,
• čokolada DOMORI,
• mali gospodinjski in pisarniški kavni aparati FrancisFrancis in MITACA
• ter gostinski aparati LaSpaziale.

EVROSAD TRŽNICA
Cesta 4. julija 134
8250 Krško

Boštjan Novak
031 / 363 336
novak@evrosad.si
www.evrosad.si/trznica
 SkupinaEvrosad
instagram _evrosad_

Sveže, okusno, lokalno so lastnosti, s katerimi lahko opišemo izkušnjo v Evrosad Tržnici
v Krškem (pri hladilnici oz. sedežu podjetja Evrosad). V prijetnem ambientu pokrite tržnice, polnem domačnosti, prijaznosti in topline, boste vse našli na enem mestu.
Iz lastne pridelave ponujamo veliko sort jabolk, hrušk, breskev, jagod, češenj in sliv, ponudbo pa dopolnjujemo z več kot 60 različnimi vrstami sezonske zelenjave od lokalnih
pridelovalcev in kmetij. Na policah boste našli tudi različne domače izdelke od olj, kisov,
sokov, marmelad, medu do testenin mesnin, mlečnih izdelkov… Kar nekaj od teh, vključno z jabolki, je ekološko pridelanih.
Veliko pozornosti posvečamo distribuciji v segmentu HORECA, zato nam zaupa že kar
nekaj priznanih gostiln in restavracij po Sloveniji. Popolna zgodba Evrosad Tržnice je
tako sklenjena v celoto, od njive do krožnika na domači mizi ali pa v eni izmed izjemnih
gostinskih destinacij.

FOODIUM d.o.o.
Ul. Mirka Vadnova 19
4000 Kranj
040 / 716 310
info@foodium.eu
www.foodium.eu
 foodiumeu
instagram foodiumeu

FOODIUM d.o.o. je podjetje in specializirana trgovina za uvoz in distribucijo visoko kvalitetnega govejega mesa BLACK ANGUS in WAGYU ter vrhunskih kosov teletine in jagnjetine.
Sodelujemo z največjimi proizvajalci in uvozniki mesa v svetu in Evropi, ki s svojimi
dolgoletnimi izkušnjami, znanjem, organizacijo in tehnologijo zagotavljajo brezkompromisnost pri kakovosti kot tudi pri ostalih procesih, ki so del prehrambne verige. Kvaliteta
njihovih produktov se vsako leto znova in znova potrjuje na raznih tekmovanjih po svetu,
eno izmed najprestižnejših je »World Steak Challenge«. Zato jim tudi zaupajo najeminentnejše restavracije in hotelske verige po vsej Evropi – naj bo tudi VAŠ posel del te
zgodbe o uspehu!
FOODIUM vam zagotavlja konsistentnost produkta – vedno enaka kvaliteta mesa,
vedno enaka obdelava porabniškega kosa mesa, 100% sledljivost po načelu
»From Farm to Fork«, odlično logistiko, korektnost in etiko poslovanja. Obiščite
našo spletno trgovino www.foodium.eu ali pokličite 040 716 310!
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GASTPRO d.o.o.
Dragarjeva 9
1230 Domžale

Peter Ševič
070 / 609 596
info@stow.si
www.stow.si
 stowcoffeeroasters
instagram stowcoffeeroasters

KDO SMO: Smo specialisti za kavo in vizionarji na svojem področju s ponudbo zmagovalnih kav z zgodbo, ki govori sama zase. Od leta 2015 je naša zaveza pražiti najboljšo
specialty kavo. Stow Coffee predstavlja drugačen način ponudbe kave na slovenskem
trgu. Ponujamo popolnoma novo izkušnjo pitja vrhunskih specialnih kav.
Sodelujemo z najboljšimi pridelovalci sortne arabike, zato lahko v naši ponudbi vedno
računate, da boste imeli na razpolago le najboljše, kar so pridelali.
Z izvenserijsko vrhunsko ponudbo uspešno sodelujemo z najboljšimi kavarnami, restavracijami in hoteli v Sloveniji in po celem svetu. Stow Coffee združuje celostni koncept
mikro pražarne, akademije in kavarne, ki predstavlja »show room« naše kavne ponudbe.
Navdahnjeni nad kvaliteto delimo zgodbo pridelovalcev kave z vami.

GASTROFUZIJA d.o.o.

Topniška cesta 43
Kulinarični center: Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana
Primož Kreft
041 / 718 610
primoz.kreft@gastrofuzija.si
www.gastrofuzija.si
 gastrofuzija,
kuhaj kot chef
instagram gastrofuzij,
kuhaj kot chef

Smo kulinarična agencija, ki našim naročnikom nudi celovite rešitve na področju razvoja
poslovanja, organizacije dogodkov in izobraževanj.
Naše glavne dejavnosti so:
• organizacija poslovno kulinaričnih team buildingov, s katerimi vplivamo na povečano
sodelovanje zaposlenih ali močnejše povezovanje s poslovnimi partnerji;
• organizacija kulinaričnih delavnic in degustacij;
• show cooking, predstavitve za poslovne partnerje in sodelavce, lansiranje novih izdelkov, food styling, ustvarjanje kulinaričnih marketinških vsebin...;
• pospeševanje prodaje v segmentu HORECA s kuharsko izobraženimi komercialisti;
• razvoj in izvedba akcijskih planov za razvoj poslovanja, odpiranje novih prodajnih poti...

GROSIST PRO d.o.o.
Cesta I. istrske brigade 27
6276 Pobegi
Tadej Grilj
031 / 449 999
tadej.grilj@grosist.si
www.grosist.si
 sladka hiša
instagram sladka hiša

Pod blagovno znamko Sladka hiša ponujamo visoko kvalitetne proizvode za
• SLADOLEDARSTVO (osnove, prelivi, paste, točeni sladoledi, korneti, dekoracije...) in
• SLAŠČIČARSTVO (čokolada, kreme, marmelade, glazure, arome...).
Zastopamo: PREGEL, ICAM, CESARIN, MENZ&GASSER, WAFFEL OTTO, DIAROMATICI, CASSIBBA, FRIGOMAT, ISA, ORION STYLE, POLOPLAST.
V letu 2016 smo odprli nove prostore za predstavitev vseh naših proizvodov in trgovino
na sedežu podjetja v Pobegih, kjer je na voljo vsa oprema in surovine za profesionalno
uporabo (tudi v manjših pakiranjih).
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INCOM d.o.o.

Tovarniška cesta 6a
5270 Ajdovščina
Jana Gregorič
031 / 393 363
jana.gregoric@leone.si
www.leonechocolate.com

Ajdovski Incom LEONE je največji proizvajalec sladoleda in čokolade v Sloveniji in je po
svojih inovativnih izdelkih prepoznan po celem svetu.
Zato lahko od nas redno pričakujete nove inovativne izdelke iz sladoleda in čokolade.

KLET BRDA

Zadružna cesta 9
5212 Dobrovo
Neja Ožbot
051 / 635 454
neja.ozbot@klet-brda.si
klet-brda.si
 kletbrda
instagram kletbrda

Klet Brda je največja pridelovalka in izvoznica slovenskih vin, ki s prepoznavnim slogom
osvaja ljubitelje vina doma in v kar 26 državah sveta. Klet združuje 400 briških vinogradniških družin, ki že več kot pol stoletja soustvarjajo uspešno zgodbo briškega vinarstva.
Najbolj priljubljene in prepoznavne blagovne znamke vin iz Kleti Brda so QUERCUS, KRASNO in BAGUERI superior.
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju!

KLET KRŠKO

Rostoharjeva ul. 88
8270 Krško
Katarina Simončič
041 / 254 867
katarina.simoncic@kz-krsko.si
www.klet-krsko.si
 Klet Krško
instagram klet_krsko

Klet Krško se ponaša s skorajda stoletno bogato zgodovino in tradicijo, kar ji daje neponovljivo identiteto. Znani smo zlasti po cvičku, modri frankinji in peninah, a tudi drugih
vinih, zbranih pod novo in vedno bolj prepoznavno znamko TURN.
V steklenice pa ne polnimo le vina, temveč tudi zgodbe, mite in legende, na katerih
gradimo svojo celostno podobo in prepoznavnost. V čudovitem grajskem okolju, kjer si
tradicija in sodobnost podajata roko, smo za obiskovalce pripravili izvirne vodene oglede
kleti in v vinsko gastronomskem centru Turn vodene pokušine. Prepustite se skupaj z
nami legendam Šrajbarskega turna in spoznajte lokalno gastronomijo ter bogato zgodovinsko in kulturno zapuščino Posavja!
Na naši spletni strani www.klet-krsko.si si lahko ogledate tudi zanimiv darilni program od samostojnih ličnih pakiranj vin Kleti Krško do kombinacij vina z izbranimi slovenskimi
delikatesami. Primerno tako za obdarovanja ob osebnih praznikih kot poslovna darila!
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju!
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KMETIJA PUSTOTNIK d.o.o.
Poljanska cesta 19
4224 Gorenja vas

Katarina Brence
040 / 648 323
info@kmetijapustotnik.si
www.kmetijapustotnik.si
 KmetijaPustotnik
instagram kmetijapustotnik

Smo družinska kmetija, ki je svojo pot našla med siri.
Da bi izkoristila vse, kar ponuja domače mleko, sta Žuža in Milan Brence v začetku devetdesetih let začela novo hišno tradicijo. Danes ta povezuje celotno
družino. Skupaj z odlično ekipo sodelavcev ohranjamo vrednote tradicionalnega
sirarstva in na sodoben način izpolnjujemo vizijo, zaradi katere se je vse začelo:
»Ustvarjati najboljše, kar ponuja mleko.«
S širokim izborom izdelkov vam ponujamo paleto različnih okusov in arom, ki jih
lahko s pravo mero drznosti in kreativnosti odlično vključite v svoje jedi. Zaupajo
nam že številne gostilne, restavracije in hoteli.
Domače in lokalno je vedno idealno.
V letošnjo sezoni smo ponudbo obogatili s pripomočki za postrežbo sirov in v
kombinaciji z lokalnimi dobrotami okoliških kmetij oblikovali darilne pakete, ki
bodo zagotovo navdušili vse ljubitelje dobre hrane.

KMETIJA SIRARSTVO VIDEC
Vodruž 34
3230 Šentjur

Franc Videc
031 / 844 612
sirarna.videc@gmail.com
sirarstvo-videc.si
 sirarstvo.videc

Na domačiji Tincl, po kateri je dobil ime naš poltrdi sir, prosto živi 120 koz slovenske
srnaste pasme, katerih mleko predelamo v široko paleto kakovostnih in večkrat nagrajenih izdelkov: mladih, poltrdih in staranih sirov, jogurtov, sirotke, albuminske in
surove skute.
Izdelki Sirarstva Videc so skladni z zahtevami zasebnega standarda »seneno
mleko/seneno meso«. Kontrolira IKC - Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM. Ker
stremimo h kvaliteti, so naši izdelki poleg znaka Izbrana kakovost, ki zagotavlja,
da so vsi pridelani in predelani v Sloveniji, certificirani tudi z znakom Seneno mleko. Posledica tega je kakovostnejše mleko z bolj nežnim in harmoničnim okusom,
ki vsebuje večji delež nenasičenih maščobnih kislin.
Ponujamo pestro paleto izdelkov, od albuminske skute in svežih sirov, do leto in
pol zorjenih, ter novitet, kot je naš sir s tartufi in sir za žar.

KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA
Metleče 7
3325 Šoštanj

Teja Drofelnik
06 / 555 79 10
marketing@
kz-saleskadolina.si
Ekodar.si
 Ekodar - slovensko
ekološko meso
instagram Ekodar.si

V Kmetijski zadrugi Šaleška dolina pod blagovno znamko EKODAR tržimo sveže ekološko
goveje meso, ekološko telečje meso in mesnine. Smo največji slovenski ponudnik eko
govejega mesa s sledljivim izvorom vse do konkretnega eko rejca.
Skupna blagovna znamka EKODAR je postala sinonim za zaupanja vredno slovensko ekološko goveje meso visoke prehranske vrednosti. Vsak kos mesa je preko QR kode sledljiv
vse do eko rejca, kar lahko preverite s pametnim telefonom.
Vsi v verigi – kmet, zadruga in predelava – smo ustrezno
certificirani in nadzirani. Vsak dan skrbimo, da bi vsi sodelujoči tudi v bodoče ostali vredni vsega zaupanja.
Ekološko goveje meso, ekološko telečje meso in mesnine
EKODAR naročite na spletni strani http://trgovina.ekodar.si
ali preko telefona 03 / 898 49 76.
Dostavljamo po celi Sloveniji.
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KOTANYI d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana

Tina Mlinar
040 / 750 621
tina.mlinar@kotanyi.com
www.kotanyi.com/si

Naši okusi imajo dolgo zgodovino. Kotányi oskrbuje svet z zelišči in začimbami že od leta
1881. Od ustanovitve s strokovnim znanjem postavljamo trende, navdihujemo kuharje
in oblikujemo kulinarični duh časa. Ker smo odvisni od dragocenih virov narave, smo
si zastavili jasen cilj: s trajnostnim delovanjem želimo izpolniti svojo odgovornost do
družbe in okolja. Zaveza k trajnosti je sestavni del vseh postopkov, ki se izvajajo v našem
podjetju: od surovin do pakiranja končnih izdelkov.
V Kotányiju zdaj uporabljamo 100% embalažo rePET za Gourmet doze. Tako prihranimo
približno 155 ton plastike na leto. Za nas je zelo pomembno, da postanemo okolju prijaznejši. Z novo embalažo rePET za naše doze smo naredili pomemben korak v tej smeri.

KZ METLIKA z.o.o.

1

TN

e a G l ass FD
Rais

NY 202

PÂ T I S S E R I E A R T I S A N A L E
FRANÇAISE

Tržaška cesta 116
1000 Ljubljana

Naser Gashi
031 / 533 975
gashi@laganache.eu
www.laganache.eu
 La Ganache
instagram la.ganache.2005

ESTER

LA GANACHE, Naser Gashi s.p.

CH

KZ Metlika ima dolgoletne izkušnje na področju veleprodaje in oskrbe gostinstva, saj
se s tem delom ukvarja že preko 40 let. V vseh teh letih smo oblikovali asortiment in
storitve, ki zadovoljujejo potrebe in standarde profesionalnih kupcev, ki poslujejo v sektorju gostinstva. Nudimo širok in raznovrsten spekter prehrambnih in ostalih izdelkov,
od svežega mesa, kakovostnih in vrhunskih vin iz lastne proizvodnje, izdelkov lastne
blagovne znamke.
KZ Metlika ima 8 distribucijskih centrov ter 3 Cash & Carry centre, preko katerih oskrbujemo več kot 5.000 strank na področju gostinstva.
V letošnjem letu smo odprli spletno trgovino enostavno.je za hiter in enostaven nakup
živil preko spleta. Pri nas dobite tako živilske izdelke kot izdelke za osebno nego, čistila ipd. Nudimo pester izbor izdelkov v večjih
pakiranjih, ki se jih ne da dobiti v vsaki trgovini.
Naročeno blago dostavimo na dom.
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno uživanje
alkohola škoduje zdravju!

RO

Darja Papič
07 / 363 70 37
darja.papic@kz-metlika.si
www.kz-metlika.si
 Kmetijska zadruga
Metlika/Vinska klet Metlika
instagram winery_metlika

™

Cesta XV. brigade 2
8330 Metlika

V La Ganache širimo ljubezen do francoske slaščičarske umetnosti. Organiziramo tečaje
za strokovno in laično javnost, predstavitve v živo, svetujemo in uvajamo nov slaščičarski kader.
V naši prodajalni na Tržaški cesti 116 v Ljubljani so vsi naši skrbno ustvarjeni
izdelki, narejeni iz vrhunskih sestavin, tudi naprodaj. Torte po naročilu, butične francoske slaščice, macaronsi… Vabljeni, da našo predanost slaščičarstvu
okusite tudi vi.

Naser Gashi

Chef Pâtissier Français
svetovanje, demonstracija,
izobraževanje in izdelava slaščic

4
Tržaška cesta 116
1000 Ljubljana, Slovenija
+386 31 533 975
gashi@laganache.eu
www.laganache.eu
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LESAFFRE SLOVENIJA d.o.o.
Obrtniška 6f
1370 Logatec

Neža Jus
031 / 395 029
n.jus@lesaffre.com
kruhinpotica.com, lesaffre.si
 fala.sloncek
 Lesaffreslovenija
instagram falasloncek

Domačih kvašenih dobrot in kruha si zagotovo ne moremo predstavljati brez KVASA FALA,
ki ga odlikuje brezhibna kakovost in delovanje ter več kot stoletna tradicija. Vse to so
razlogi, da premium kvas Fala tako profesionalni kot domači peki že vrsto leto nagrajujejo z izjemno zvestobo, ko se odločajo za peko kvašenih dobrot.
Suhi kvas Fala je najnovejši član družine Fala, v domači kuhinji pa zaseda prav posebno
mesto, saj ga poleg odlične kakovosti odlikuje enostavnost uporabe in hranjenja.
Posebno mesto v domačih kuhinjah že nekaj časa zaseda tudi naravno pšenično durum
kislo testo Fala, ki se ponaša s pomembnimi lastnostmi in želenimi prednostmi doma narejenega kislega testa: kruh in pecivo z dodatkom kislega testa odlikuje bogata aroma in
okus, izrazitejša barva skorje in izboljšana hranilna vrednost. Njegova uporaba je veliko
bolj enostavna – le zamešamo ga v običajno kvašeno testo.

MAGISTRAT INTERNATIONAL d.o.o.
Kotnikova 28
1000 Ljubljana

01 / 308 41 01
prodaja@magistrat.si
www.mutti.si

Paradižnik podjetja Mutti raste v Parmi že od leta 1899. Njegov izjemen okus je dokaz
vezi med človekom in zemljo. Predelujemo najboljše italijanske paradižnike, da lahko v
svoji kuhinji ustvarjate neštete kulinarične dobrote.
• Paradižnikov pire se pripravi najhitreje in najbolj preprosto, saj ga je treba le pogreti, pri
čemer ohrani svojo svetlo rdečo barvo, žametno teksturo in sladek okus.
• Polpa, drobno sesekljana paradižnikova sredica, vsebuje več paradižnikovega soka.
Zato jo lahko uporabljamo tudi v receptih, ki zahtevajo daljši čas kuhanja ali visoke temperature. Za 1 kg paradižnikove polpe Mutti je potrebnih 5 kg svežih paradižnikov!
• Pelati so potopljeni v slasten, žameten paradižnikov pire. Predelava in pakiranje se izvedeta 24 ur po obiranju, da se ohrani pristen okus sveže obranega paradižnika. Odlični
so za pripravo tradicionalnih sredozemskih receptov.

MERCATOR d.d.
Slovenčeva 25
1000 Ljubljana

Milena Gregorka
051 / 287 268
milena.gregorka@mercator.si
veleprodaja.mercator.si

HoReCa je eden ključnih in rastočih segmentov kupcev v Mercatorjevi Veleprodaji. V centrih Mercator Cash&Carry smo z željo po rasti pomembno prilagodili ponudbo gostinstvu:
razširili asortima, izboljšali nakupovalno izkušnjo in zagotovili celovito oskrbo na enem
mestu.
Mercator Cash&Carry obsega 13 enot, zaupa nam že več kot 3.500 kupcev. Zaradi odlične geografske pokritosti na trgu lahko kupcem omogočimo dnevno dostavo blaga po
celotni Sloveniji.
V naši ponudbi lahko najdete vse za oskrbo lokala: ključna osnovna živila za pripravo
hrane, pijače, izdelke z ekološkimi certifikati, posebno hrano (brez glutena, brez sladkorja …), sadje in zelenjavo, delikatesne oziroma hlajene izdelke, zamrznjeni program, sveže
meso, čistila in drugo neprehrambno blago.
Vabljeni v eno izmed naših Cash&Carry enot, kjer lahko vsak mesec izbirate najmanj 400
akcijskih izdelkov s posebej znižano ceno.
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MIKROZELENJAVA JELEN

Blaž Jelen - dopolnilna dejavnost na kmetiji
Dobriša vas 5a, 3301 Petrovče
Blaž Jelen
031 / 206 550
info@mikrozelenjava.si
www.mikrozelenjava.si
 mikrozelenjava.jelen
instagram mikrozelenjava.jelen

Mikrozelenjava Jelen je mlado podjetje, ki je nastalo iz ljubezni do gojenja super rastlin,
s katerimi se je ustanovitelj, 25-letni študent agronomije, srečal med prakso v tujini.
Pridelujemo svežo in lokalno mikrozelenjavo na okolju prijazen način. Naš način gojenja
poteka izključno na ekološki zemlji z uporabo ekoloških semen, s katerimi lahko garantiramo bogate in polne okuse na vaših vrhunskih krožnikih. Našo mikrozelenjavo lahko
uporabite tako za dekoracijo krožnikov, še bolj pa jo priporočamo kot dodatek jedem
prav zaradi svojega posebnega polnega okusa.
V naši redni ponudbi imamo grah, redkvice (bela, kitajska), rdečo zelje, rukolo, brokoli,
sončnice, vrtno krešo, gorčico, pakchoi, tatsoi, ajdo, koruzo. Seveda pa smo pri pridelavi
izredno prilagodljivi in se lahko glede na potrebe stranke vključimo dodatne vrste, zato
vas vabimo, da ne odlašate in nas kontaktirate.

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.
Arja vas 92
3301 Petrovče

031 / 711 225
marjeta.zeleznik@mlekarna-celeia.si
www.zelenedoline.si
 Zelene Doline
instagram Zelene Doline

NARAVNI OD NEKDAJ
Mlečni izdelki Zelene Doline poosebljajo tradicijo slovenskega mlekarstva. Ponosno poudarjamo, da prinašajo najboljše iz narave. Nastajajo le iz slovenskega
mleka, s pašnikov in hlevov naših kmetov in so dokazano brez GSO.
Skrivnost najboljših jedi je v združevanju pravih sestavin, ki pripravljene jedi naredijo vrhunske. Mileram Zelene Doline s svojo polnostjo jedem dodaja odličnost
okusa. Tradicijo pri pripravi domačih jedi neguje nepasirana skuta, medtem ko
sladka smetana in krem maskarpone predstavljata krono odličnosti slastnih
sladic. Maslo Zelene Doline se uvršča v skupino prvovrstnega surovega masla.
Mlečni namazi Zelene Doline so odlični za zajtrk, malico in ob druženju s prijatelji. Odlično se znajdejo v družbi svežega kruha ali popečene rezine, medtem
ko mladi kajmak Zelene Doline ponuja nepozabno pustolovščino kulinaričnega
druženja.
Odlični izdelki Zelene Doline se bodo kmalu predstavili z novo podobo.

MLEKARNA PLANIKA d.o.o.
Gregorčičeva ulica 32
5222 Kobarid

Miran Božič, vodja komerciale
05 / 384 10 00
info@mlekarna-planika.si
www.mlekarna-planika.si
 mlekarnaplanika
instagram mlekarnaplanika

Mlekarna Planika odkupuje in predeluje izključno slovensko mleko, ki je pridelano na
hribovitih območjih Posočja. Posebno pozornost posvečamo svežemu, pasteriziranemu
nehomogeniziranemu mleku. Naše mleko ima specifičen poln okus, na kar nedvomno
vpliva prehrana, način vzreje živali in visokogorski predeli našega odkupnega območja,
kjer se živina v poletnih mesecih pase, pozimi pa jo rejci krmijo s kvalitetno krmo.
Zaradi izjemne kakovosti samega mleka, lahko proizvedemo zelo kakovostne izdelke.
Poleg sirov z naravno skorjo (Tolminc, Planika), sirov z dodatki zelišč (dobra misel, zeleni
poper, brin in rožmarin, konopljini vršički), surovega masla, kislega mleka, kislega mleka
z medom, kefirja, ekološkega jogurta, pinjenca, sladke sirotke, skute in sladke smetane,
smo tudi proizvajalec sladke albuminske skute, ki jo odlikuje visok delež beljakovin, kot
sta albumin in globulin.
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MODIMA d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 139
6210 Sežana
Iztok Škrk
041 / 707 053
info@modima.si
www.modima.si

Oskrba gostiln, restavracij in hotelov z gobami, česnom, čebulo, tartufi, jagodičevjem ter
divjačinskim mesom.

MODIMA

Ok24 d.o.o.

Kračmanova cesta 11
1293 Šmarje Sap
Samo Ambrožič
041 / 745 272
ok24@siol.net
www.ok24.si

Ponudba pekovskih izdelkov za dopeko, kruha in sladkega peciva.
Naše stranke so hoteli, restavracije, trgovine, pekarne, bari, šole...
Poslujemo od leta 2006.

PEKARNA PEČJAK d.o.o.
Dolenjska c. 442
1291 Škofljica

Ana Šilc
01 / 360 15 80
ana.silc@pekarna-pecjak.si
www.pekarna-pecjak.si
 PecjakPekarna
instagram pekarnapecjak

Pekarna Pečjak že od leta 1972 proizvaja visoko kakovostne prehrambne izdelke. Začetna proizvodnja keksov je prerasla v današnji prodajni program, ki obsega: zamrznjene
gotove jedi in priloge, sveže in zamrznjeno pecivo in testa, testenine, sveži kruh in pekovske izdelke, sveže slaščice, potice in kekse.
Pekarna Pečjak je vodilni slovenski proizvajalec zamrznjenih izdelkov iz listnatega, listnato-kvašenega, vlečenega in krompirjevega testa ter eden največjih proizvajalcev
bureka v EU.
Izdelki so pripravljeni iz visokokakovostnih surovin, prednostno iz lokalnega
okolja. Pri razvoju izdelkov sledimo naši usmeritvi uporabljati naravne sestavine brez nadomestkov, pri čemer naj bo priprava jedi kar se da hitra in enostavna.
Ohranjamo tradicijo hkrati pa razvijamo specialne linije izdelkov: ekološko, vegansko, brez mleka, brez jajc in izdelki s funkcionalnimi lastnostmi.
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POSESTVO PASSERO
Tešanovci 24
9226 Moravske Toplice
Jasmina Passero
051 / 357 170
info@passero.si
shop.passero.si/sl
 Posestvo Passero
instagram posestvopassero

Domačija v Tešanovcih je privlačna počitniška destinacija za odkrivanje prekmurske
kulinarike. V podeželski čokoladnici Passero se lahko najprej seznanite z umetnostjo
oblikovanja čokoladnih izdelkov in se malo posladkate. Iz naše kavarnice že diši po kavi,
svežem sladoledu, domačih sladicah in druženju.
Po želji pripravimo tudi pokušino kakovostnih domačih
dobrot – vin in žganjic, suhih mesnin, namazov, bučnega
olja, sokov, ki jih ponujamo pod blagovno znamko Passero.
V naši delikatesni trgovini jih nato lahko nakupite tudi za
domov in za svoje prijatelje. Dobrodošli v Prekmurju!

PREFEKT d.o.o.
Mlinska ulica 1
2000 Maribor
Dejan Baier
031 / 766 000
info@vin.si
www.vin.si
 Vin.si
instagram wineexpo

V naši ponudbi je izjemna paleta arhivskih vin in vin, ki jih ne boste našli na trgovskih
policah. Za arhivskimi vini iz naše ponudbe stojijo strokovnjaki Sommelier.si Academy,
ki vam z veseljem svetujejo pri izbiri. Vsa arhivska vina za naše kupce pred odpremo
pregleda tudi enolog matične kleti.
Obiščite www.vin.si in se prepričajte o ekskluzivnosti ponudbe. Dodatne ugodnosti in še
izboljšane cene ponujamo pogodbenim partnerjem, gostincem in poslovnežem.
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju!

PUKLAVEC FAMILY WINES
Kolodvorska cesta 11
2270 Ormož

02 / 741 57 00
info@puklavecfamily.com
puklavecfamilywines.com/si
 JeruzalemOrmozKlet
 puklavecfamilywines
instagram jeruzalem_ormoz
instagram puklavec_family_wines

Dobrodošli pri družini Puklavec!
Zgodovina kleti se je pričela leta 1934, ko je Martin Puklavec prevzel položaj
tajnika takrat vinarske zadruge v Ormožu in nato položaj direktorja. Družina
Puklavec se je vrnila v vinsko zgodbo leta 2009, ko je Ormoško in Ljutomersko
klet kupil Martinov sin Vladimir Puklavec, ki je leta 2019 dodal še butično vinsko
klet v Severni Makedoniji in vse skupaj združil pod skupnim imenom Puklavec
Family Wines. S prevzemom makedonske kleti Puklavec Family Wines utrjuje
svoje mesto med večjimi vinskimi kletmi v tem delu Evrope.
Vinogradi Puklavec Family Wines se nahajajo v Ljutomersko-Ormoških goricah
ter Jeruzalemu in sodijo med najboljše vinorodne lege za bela vina na svetu.
Puklavec Family Wines je ena vodilnih slovenskih vinskih kleti, aktualni in skupno petkratni dobitnik naziva VINAR LETA (2021, 2020, 2018, 2016, 2014).
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju!
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RADGONSKE GORICE d.o.o.
Jurkovičeva 5
9250 Gornja Radgona

Andreja Novak
02 / 564 85 18
info@radgonske-gorice.si
www.radgonske-gorice.si
 RadgonskegoriceGornja
Radgona
instagram radgonske_gorice

Že skoraj polnih 170 let se v Radgonskih goricah »pretakajo« majhne skrivnosti in veliko
znanje. Kako spretno razvajati vinsko trto; kako čas preživeti ob ljubkovanju grozdja;
kako vzljubiti vino, njegovo žlahtnost in opojnost. Kako mu vdahniti iskrivost, vir neštetih
mehurčkov, ki nikoli ne presahne.
Radgonske gorice so najstarejši in danes največji pridelovalec penin v Sloveniji. Od tukaj
izhaja prva prava slovenska penina, danes znana pod imenom Zlata radgonska penina.
Skupaj s Srebrno radgonsko penino, od sonca razvajenim Janževcem in Tramincem s
črno etiketo nas spremljajo v različnih, tako pomembnih kot čisto vsakdanjih trenutkih
ter tako ustvarjajo tiste – najlepše. Včasih tudi z brezalkoholnim špriCARjem, najnovejšim izdelkom v naši ponudbi.
Nedavno smo posegli tudi v temo in lansirali prvo peneče vino na svetu, proizvedeno v
popolni temi, imenovano Untouched by Light.
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju!

SEGAFREDO ZANETTI d.o.o.
Špruha 44
1236 Trzin

Maruša Plavčak
041 / 653 460
plavcak@segafredo.si
www.segafredo.si
 SegafredoZanettiSlovenija
instagram segafredo_zanetti_slovenija

Segafredo Zanetti Slovenija je dobavitelj espressa v gastronomiji in oskrbuje stranke
po vsej Sloveniji. Želimo ponuditi vrhunske izdelke z zagotovljeno kakovostjo, vse od
kavnih zrn pa do skodelice kave. Naše podjetje se ponaša s certifikatom IFS, s čimer se
izkazujeta varnost in kakovost blagovne znamke.
Segafredo Zanetti je del skupine Massimo Zanetti Beverage Group. Je edini ponudnik
kave na svetu, ki na enem mestu nudi celoten proizvodni proces in nadzor kakovosti, od
pridelave surove kave do končne skodelice kave. Tako lahko
svojim strankam zagotoviSZA logo
mo najvišjo kakovost.
Z več kot 100.000 strankami v segmentu gastronomije in hotelirstva ter z več kot 50
milijonov popitih skodelic kave dnevno na svetu je naše
podjetje sinonim za pristno italijansko uživanje kave.
SEGAFREDO ZANETTI – IL VERO ESPRESSO ITALIANO.

www.segafredo.si

08/2015

SZSL_fs_belissimo_a4_0921.indd 1

ŠČUREK VINA - WINES
Plešivo 44
5212 Dobrovo v Brdih
Nejc Ščurek
031 / 526 245
nejc@scurek.com
www.scurek.com
 scurekwine
instagram scurekwine

Težko bi določili vek, od katerega se Ščurkovi ukvarjajo z vinogradništvom, zapisano pa
je ostalo, da je Stojanov nono Franc obdeloval 1 hektar trt in pridelal 50 hektolitrov vina.
Danes Stojan s pomočjo petih sinov neguje 20 hektarjev vinogradov, temu primeren pa
je tudi pridelek. Vinogradi so tako na slovenskem kot italijanskem delu Brd, za najboljše
lege pa veljajo Grotišče, Dugo, Mahober, Jazbine, Jordano, Gredič in Kozlink.
Ščurkovi ponujajo trgu letno do 100.000 steklenic kakovostnega vina. Zvesti ostajajo
svežim, vendar polnim vinom, zato dolgo v pomlad odlašajo s prvim pretokom. Taka vina
potrebujejo kar nekaj časa, da se razživijo v kozarcu, zato pa jih je potem težko ustaviti.
Ob najsodobnejši tehnologiji odkrivajo tudi skrivnosti hrastovih sodčkov, predvsem pa
ne pozabljajo na avtohtone sorte. Posebej so ponosni na Rebulo ter zvrsti: rdeča in bela
Stara Brajda, UP in Kontra.
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju!
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ŠENGAR d.o.o., Poslovna enota: Mama Paula
Britof 43
4000 Kranj

Hana Kotar
031 / 565 223
hana.kotar@mamapaula.si
www.mamapaula.si
 Mama Paula
instagram mamapaulacreations

Smo mlado podjetje, ki strmi k tem, da so naši izdelki nekaj posebnega. Da ne sladimo
povprečju, ampak želimo našim kupcem predstaviti nekaj drugačnega.
Izdelki Mame Paule so narejeni iz najkakovostnejših surovin brez umetnih arom, ojačevalcev okusa…
Izdelujemo najrazličnejše torte za posebne priložnosti, sladice v kozarčkih, cake popse,
čokoladne izdelke, butične sladolede iz domačega mleka in veganske iz pravega sadja
ter čokoladna personalizirana poslovna darila. Seveda se med našo ponudbo najde tudi
kaj za naše najmlajše.
V zadnjem času so zelo popularne čokoladne tablice,
kjer naročnik sam izbere velikost in obliko tablice,
posip na njej ter posvetilo, namenjeno obdarovancu,
za katerega je čokolada namenjena. Vedno več podjetji pa se odloča tudi za naša poslovna darila, saj jih
popolnoma prilagodimo njihovim željam. V čokoladah
lahko reliefno upodobimo tudi njihov logotip.

UNIVERZAL COMMERCE LJUBLJANA d.o.o.

Novo Polje cesta IV/1
1260 Ljubljana Polje
01 / 529 20 60
01 / 528 49 28
041 / 610 863
uc@siol.net
www.univerzal-com.si

Zastopanje, distribucija za gostinstvo in trgovino: JUBILEE vroča čokolada brez gostila; NATFOOD izdelki za bare,
AGFOODS Hotfruits in instant napitki; FUNACHO mehiška;
AZTECA-MISSION mehiška; MASTER MARTINI vaniljeva krema;
DANA Mirna - koncentrati za sokove brez sladkorja in aparati;
EFFEDUE izdelki za hotel. zajtrk, ZENGO naravni sokovi Exellence, smoothiji, koncentrati in aparati Express, MIKO - PURO kava, filter kava, fairtrade
Puro čaji; VITAMIX profesionalni mešalniki za bar in kuhinje; VAN ROOJ party banketni
program testenih prosodic; ALIMENTIS gastro izdelki za kuhinje in slaščičarne; PRAL
instant izdelki za slaščičarna in kuhinje; GREY OWL divji črni riž; ORGULA olivna olja,
Clearly CANOLA čisto repično olje v sprayu; čisto COCOS olje v sprayu, GOLDEN MALTED
vaflji, korneti in pekači; DESIRRE’S prelivi s celimi sadeži; SERVER PRODUCTS oprema
za kuhinje in hitro prehrano, JUSTSWEET prebiotic in naravno sladilo s pravim okusom
sladkorja, PRETZELHOUSE bavarske mehke preste, ETNA Technologie - aparati za tople
napitke, Electrolux SPM aparati za hladne napitke, UGOLINI aparati za napitke…

VIGROS d.o.o.
Puconci 10
9201 Puconci

Matej Šiftar
041 / 330 880
siftar.matej@vigros.si
www.vigros.si
 vigros - svet gastronomije

Glavna dejavnost podjetja je trgovina na debelo. Smo zastopnik priznanih tujih
proizvajalcev in njihovih blagovnih znamk. Prodajamo pa tudi izdelke slovenskega
porekla, torej proizvedene v Sloveniji.
Ena od naši ključnih dejavnosti, ki predstavlja tudi večji del našega prometa, je
oskrba gostinskih obratov s prehrambnimi artikli. V našem prodajnem asortimentu pa bi še posebej izpostavili sladolede ALGIDA (Magnum, Cornetto, Carte d’Or, Ben
& Jerry’s, Viennetta), za katere smo edini uradni distributer v Sloveniji.
Za naše stranke skrbi 12 prodajnih zastopnikov po celi Sloveniji, njihove kontakte
najdete na naši spletni strani www.vigros.si.
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ZAVOD SloVino
Kulinarični izbor

Kulinarični izbor in recepti

Predstavljamo

RESTAVRACIJA IN VINA
BUŽINEL, BRDA
TV CHEF BOŠTJAN PALČIČ,
GASTROFUZIJA

V svetu pijač

BREZALKOHOLNI
KOKTAJL
HARMONIJA MED
VINI IN JEDMI

Recepti

FRANCOSKA KLASIKA:
Dejan Baier
LIMONINA PITA IN
031 / 766 MAGDALENICE
000
PIRINA MARJETICA
info@slovino.com
S ČEMAŽEM
www.sommelier.si
 Sommelier.si Academy
instagram sommelier.si

Predstavljamo

2021

Intervju

UROŠ ŠTEFELIN,
CHEF Z 1 MICHELINKO
Predstavitev

ZAŠČITENA TUDI V EU

Po Sloveniji

Recepti

IZVORNO SLOVENSKO

Mestni trg 2, 5280 Idrija
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Z vami
že več kot

ALTROKE ISTRA GOURMET
FESTIVAL
IDRIJSKIH ŽLIKROFOV
59. SEJEM AGRA

Po Sloveniji

Kulinarični izbor

Intervju

CHEF MICKAËL ALIX,
Zavod za turizem Idrija skrbi za oblikovanje, promocijo in trženje turistične ponudbe
MOJSTER FRANCOSKIH
na Idrijskem. Med njegove pomembne naloge sodi tudi vodenje in koordinacija aktivPALAČINK
nosti UNESCO globalnega geoparka Idrija in kolektivne blagovne znamke IDRIJA
IZBRANO.
Zavod pod okriljem blagovne znamke Idrija izbrano v sodelovanju z lokalnimi po- OCENJEVANJE
nudniki razvija privlačne in kakovostne izdelke, ki so lahko lepo darilo. Okrasni in
uporabni izdelki so oblikovani s skrbnostjo in ljubeznijo ter pripovedujejo o izročilu idrijskih krajev. Izdelke s certifikatom Idrija izbrano najdete v spletni trgovini ali
trgovini TIC v Idriji. Pokukajte v našo trgovino in podarite darilo z zgodbo.

25 let

Poletna potepanja

KOKOS,
A
OKUS POLETJ

Nagrajena vina

Za brezplačni ogledni izvod revije
pišite na veronika@umami.si

hitrih in
enostavnih
receptov

2021

SEPTEMBER

9

Dogodki vabijo

Sinita Šuligoj
05 / 37 43 916
tic@visit-idrija.si
NAJ PIVO SLOVENIJE
www.idrijskacipka.si/trgovina
 visitidrija
 geoparkidrija
instagram visitidrija
instagram geoparkidrija

znamka Naše najboljše

JULIJ
AVGUST

ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA

7/8

2021

Academy

IZVORNO SLOVENSKO

znamka Okusiti Laško
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Kulinarični izbor

«

Sommelier.si Academy združuje izobraževalne programe in vsebine, ki jih izvaja Zavod
SloVino v sodelovanju z renomiranimi partnerji. Že polnih 20 let se trudimo za dvig kulVABIJO
ture vina, za prenos znanj in informacij ter za približevanje vinske in kulinarične kulture
ljubiteljem in profesionalcem.
Programi izobraževanj so zastavljeni modularno in jih lahko slušatelji smiselno nadgrajujejo: • Mini sommelier; • Sommelier ljubitelj; • Sommelier I.12 stopnje; • Sommelier II.
RECEPTOV
stopnje; • Sommelier III. stopnje.
ZA ZDRAVE
Vsi izobraževalni programi za sommelierje višjih stopenj, ki potekajo
PRIGRIZKE v okviru
Sommelier.si Academy, so potrjeni in priznani s strani strokovnega stanovskega društva,
Društva vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije, ki je v teh izobraževalnih procesih tudi
partner akademije.

znamka Sevnica Premium

V svetu pijač

»

SOULFLÉ, ČOKOLADNA
ZGODBA O USPEHU

IZVORNO SLOVENSKO

Kulinarični izbor

Slovenska gastronomija

GOSTILNA PONVICA
MIZA ZA ŠTIRI
PRIHAJAJO ČEŠNJE

Mlinska ulica 1, 2000 Maribor

6
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PO PTUJU
Recepti

JESENSKE JEDI
S FIGAMI IN RINGLOJEM

Ideje za

SLASTNE palaCinke

10

R E V I JA Z A U

• Cena: 4,10 EUR
• LETNIK 28-2021 • ISSN 1318-2889
A N JA O B H R A N I I N P I JAČ I
M E T N O S T K U H A N JA I N U Ž I V

Kulinarični izbor

2021

OKTOBER

NAROČI SE NA REVIJO PET ZVEZDIC!
Na enem mestu in vsak mesec spoznavaj:

Zvezdice žarijo

GOSTILNA MED

Recepti

gostinske poklice skozi zgodbe slovenskih restavracij
preverjene recepte slovenskih chefov in slaščičarjev
moderne kuhinje: od profesionalne opreme do kakovostnih sestavin

V svetu pijač

svet vina, piva, koktajlov, kave in ostalih pijač

NA BLEDU

POSKENIRAJ KODO
ZA DOSTOP DO NAROČILNICE

NAROČNIN NA
REVIJO PET ZVAEZ
JE LAHKO TUDIDIC
LEPO DARILO!

W: www.petzvezdic.si/narocilnica
E: info@umami.si
T: 041 / 892 859
JAB OLK Areceptov
6 slanih in sladkih

www.petzvezdic.si
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osvežena
spletna stran
veleprodaje

Mercator d. d., Dunajska 107, Ljubljana

Več na veleprodaja.mercator.si

RISO GALLO

ikona italijanskega
riža in rižote

OLJČNO OLJE
BASSO
izbrana gourmet
kvaliteta

Distribucija za Slovenijo: AA EU TRADE d.o.o. I alenka@gusto.si I 030 996 285
www.gusto.si I FB: gusto.foodandmore
2021 10 oglas gallo.indd 1

15/10/2021 14:43
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Za vrhunsko kakovost je dovolj,
da poznate en sam znak.
Znak »izbrana kakovost – Slovenija« vam
zagotavlja višjo kakovost, krajše transportne

www.nasasuperhrana.si
Sledite nam na
66 GASTRO
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poti in 100 % slovenski izvor mleka in predelavo
v slovenskih mlečnopredelovalnih obratih.

IN SLOVENSKI PRIDELOVALCI
IN PREDELOVALCI MLEKA

KAKOVOSTNO VINO
ZGP BRDA, SLOVENIJA

ŠČUREK VINO - WINE
www.scurek.com

PLEŠIVO 44,
5212 DOBROVO, SLOVENIJA
GSM NEJC: +386/31-526-245
GSM STOJAN: +386/41-625-842

‘‘Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!’’

Tržnica

Cesta 4. julija 134, Krško
Evrosad.si/trznica
Facebook.com/evrosad
031 681 547
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Knjiga je
LEPO DARILO

01 473 53 79

NOVOSTI

20 EUR

25 EUR

25 EUR

16 EUR

19 EUR

19 EUR

19 EUR

10,90 EUR

33 EUR

22 EUR

19 EUR

25 EUR

USPEŠNICE

Naročanje:

karmen@czd-kmeckiglas.si,
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zalozba.kmeckiglas.com, poštnina 3 EUR.

VSE KAR POTREBUJETE NA ENEM MESTU!
Preverite bogato ponudbo gastro izdelkov v trgovinah Tuš Cash & Carry,
ki vam jih ponujamo po konkurenčnih cenah.
S ciljem, da našemu kupcu omogočimo čim bolj ugodno in njemu prilagojeno nakupovalno
izkušnjo, nudimo več možnosti nakupa. Na voljo so vam naši komercialni zastopniki,
ki se z veseljem oglasijo v vaš lokal in sprejmejo naročilo.
Dosegljivi so tudi preko maila in telefona. Za hitro in učinkovito naročanje pokličite klicni
center Tuš Cash & Carry, ki vaše naročilo sprejme tudi preko maila.
Preprost nakup vam omogoča spletna stran tuscc.si in sicer vse dni v tednu.
Za naročilo vam nudimo tudi dostavo.

Vaš
partner
v poslu

Strankam smo za nakupe na voljo v sedmih Tuš Cash & Carry poslovalnicah po Sloveniji,
in sicer v Mariboru, Slovenj Gradcu, Celju, Jaršah, Ljubljani, Kočevju in v Kopru.
V veleprodajno verigo sta vključeni tudi maloprodajni enoti v Sežani in Murski Soboti.

Naj Tuš Cash & Carry postane vaš partner v poslu!
Več na tuscc.si
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Prepričajte se o odlični po

NAGRADNA IGRA

ODPELJI SE V NOVO LETO

s Fordom

11. 2021
Sodelujte v nagradni igri od 1.
te nagrade.
do 14. 1. 2022 in osvojite boga

1x

FORD Transit
Courier TREND
1.0 EcoBoost

2x

PROFESIONALNI
ŽAR Big pan
Fi 80 cm

bogate nagrade’.
11. 2021 do 14.1. 2022 in osvojite
Sodelujte v nagradni igri od 1.
& Carry klub opravite
s predložitvijo kartice Tuš Cash
V času trajanja nagradne igre
vsaj 20 € brez DDV.
ti
vrednos
v
Žito
in
a
elja Podravk
kuponu,
nakup izbranih izdelkov dobavit
odgovorjenim vprašanjem na
Sodelujete lahko tudi s pravilno
Celje.
š d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000
ki ga pošljete na naslov: Engrotu
bomo vsak mesec izžrebali dobitnika ila,
V času trajanja nagradne igre
avtomob
Izžrebali bomo tudi dobitnika
profesionalnega žara Big Pan.
sodelovanje.
trajno last. Nakup ni pogoj za
ki ga bo nagrajenec prejel v
icah Tuš Cash & Carry.
poslovaln
v
dobite
kupon
i
Nagradn
cc.si.

Več o nagradni igri na www.tus

si pravico do sprememb.
pokliËete na 080 13 10. Pridræujemo Zgornja cena je brez DDV,
3102.
opraviËujemo in vas prosimo, da nas
Za morebitne napake v tisku se vam Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje zalog v tem terminu.
. do 30. 6. 2021 oz. do razprodaje
like so simboliËne. Engrotuπ d.o.o.,

Vsako leto skupaj z dobavitelji
organiziramo dve veliki nagradni igri,
kjer nagrajenec prejme uporabno nagrado,
ki pripomore njegovemu poslovanju.
V nagradni igri, ki se prične
s 1. 11. 2021 in traja do 14. 1. 2022,
bomo trem srečnežen podarili
dva profesionalna žara BIG PAN
in avtomobil Ford v trajno last.
Več na tuscc.si
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ZARADI LJUBEZNI DO NARAVE SO NAŠE DOZE
NAREJENE IZ 100% RECIKLIRANIH MATERIALOV.
www.kotanyigourmet.com
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UMETNOST
DOBREGA OKUSA

• Uvoz in distribucija visoko kvalitetnega govejega
mesa Black Angus in Wagyu ter najboljših kosov
teletine in jagnjetine vrhunskih znamk.
• Foodium garancija: vedno enaka kakovost mesa,
100% sledljivost mesa (from Farm to Fork), odlična
logistika, korektnost in etika poslovanja.

& GOURMET 2022 | REVIJA PET ZVEZDIC
Foodium d.o.o. I info@foodium.eu I GASTRO
www.foodium.eu
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