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25
Novih proizvodov

Več kot 
287
specialitet

  Pizza
za nasmeh na obrazu !

Novost

17167 Pizza obroc
Nova, okusna in zabavna oblika kraljice 

italijanske tradicije. Mehko in rahlo testo iz pšeničnega 
zdroba in pire krompirja nadevano s paradižnikom  

in mozzarello. Originalna malica za majhne ali okusen 
zalogaj ob aperitivu za tiste malo večje.

 | 4 kosi = 400 g | € 5,95 |

MAVRICA 
poletnih okusov



Sledite nam na:

z bofrost*om 
je nakup zelo 
preprost! 
PREDSTAVL JAMO VAM NAŠ NOVI K ATALOG, 
BOGAT S POSL ASTICAMI ZA PRIHA JA JOČE 
TOPLE DNI. PRELISTA JTE GA IN NAŠLI BOSTE 
VELIKO IZBIRO R AZNOLIKIH SPECIALITET, 
KI VAM BODO V POMOČ PRI KREIR ANJU 
OBROKOV, OD PREDJEDI DO SL ADICE. 
 
POIŠČITE NASVET PRI SVOJEM PRODA JALCU 
ALI OPER ATERKI IN POMAGALI VAM BODO 
Z NASMEHOM IN SVOJO PROFESIONALNOSTJO.

bofrost* NUDI UDOBNOST, VARNOST IN 
ZADOVOL JST VO PRI POGOSTIT VI ZA MIZO.

NAŠI SIMBOLI
Odtajanje V posodi za kuhanje 

pod pritiskom
V pečiciV ponvi V mikrovalovni  

pečici
RezineV friteziV loncu V toasterjuV žar ponvi Na žaru V preklopnem

toasterju

 Dobro, varno 
in vredno zaupanja:

• iz ljubezni do narave •
Linija bio proizvodov je  

nastala s skrbno selekcijo  
sestavin in z velikim poudarkom 

na proizvodni verigi, 
sezonskosti in trajnosti.

Linija okusnih in originalnih 
specialitet za tiste, ki sledijo 

vegetarijanskemu in  
veganskemu načinu prehrane.

Linija proizvodov visoke 
gastronomije iz najboljših  

sestavin, idealna,  
da obogati vsako jed. 

Sladoledi brez dodanega 
sladkorja za tiste, ki se  

ne želijo odreči 
 sladolednim užitkom.

Vse informacije o naših proizvodih 
lahko poiščete na spletni strani  

www.bofrost.si.  
Če niste našli želene informacije, 

nas pokličite na naš brezplačni 
telefon. Naši zaposleni vam  

bodo dali dragocene nasvete 
in odgovorili na vsako  

vaše vprašanje.

Naše posebne linije proizvodov: 
pozorno skrbimo, da lahko 

zadovoljimo vse potrebe  
svojih kupcev.

SLADOLEDI
PRIGRIZKI IN KRUHKI

PREDJEDI
RISTOPIATTI

MEDNARODNA KUHINJA
ZELENJAVA

KROMPIR
RIBE

MESO 
SLADICE

SPECIALITETE “L’ANTICA MAGNOLIA” 

KAVE IN ČAJI
PREDSTAVITE PRIJATELJA

6
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Zadovoljna 
stranka ali 
povrnjen denar 
Če niste zadovoljni  
z našim proizvodom,  
ste lahko brez skrbi. 
Prevzeli bomo proizvod  
in vam povrnili denar  
pri naslednji dostavi.

Plačilo po želji 
Ne glede na to, ali 
ste želene proizvode 
naročili preko interneta, 
telefonskega klica ali  
s SMS sporočilom, jih boste 
lahko plačali ob dostavi 
z gotovino, debetno  
ali kreditno kartico. 

Stranke priporočajo
Da bi vam pomagali 
pri izbiri naših 
visoko kakovostnih 
proizvodov, smo 
na posebni način 
iz vsake kategorije 
proizvodov (sladoledi, 
zelenjava, ribe ...), izbrali 
tiste, ki jih več kot 20.000 
bofrost*ovih zadovoljnih 
strank najbolj pogosto 
kupujejo in priporočajo 
svojim prijateljem.

Vedno 
na razpolago 
Za vse informacije  
pokličite naš  
brezplačni telefon  
od 09:00 do 16:00 ure 

Ali obiščite naše  
spletne strani   
www.bofrost.si

bofrost* je garancija za varno 
in hitro storitev po vaši meri. 

Zahvaljujoč brezplačni dostavi  
na dom lahko izberete čas,  

ki vam najbolj ustreza. 
Udobna, praktična ter učinkovita 

storitev vam prinaša številne 
specialitete naravnost v vaš dom. 

Storitev po vaši meri

Podpora
Konstantno se 
zavzemamo za boljši svet. 
Spoznajte naše pobude  
v oddelku BLOG  
na naših internetnih 
straneh. 

Varni  
in preverjeni 
proizvodi
Za bofrost* je kakovost 
najvažnejši cilj, ki izhaja 
od pozorne izbire surovin 
in sestavin, upoštevajoč 
visoke standarde kontrol 
in analiz. Vse sestavine 
bofrost*ovih proizvodov, 
ne glede na kategorijo, 
prihajajo iz vzreje oziroma 
ribogojnih področij,  
ki so skrbno izbrana, 
zelenjava pa se pobere 
izključno v času najbolj 
optimalne zrelosti.

Na prvem  
mestu je ... 
kakovost
Za bofrost* je kakovost 
izjemno pomembna in 
predstavlja odgovornost,  
ki sega že do samega 
porekla. Zahvaljujoč 
temperaturni verigi jamčimo 
za popolnoma ohranjena 
živila. Na vašo mizo  
želimo vsak dan prinesti 
vrhunsko kakovost.

Sistem bofrost* kakovost je potrjena s certifikati Food 
Safety System

Ne uporabljano nobenih umetnih barvil
Ne uporabljamo nikakršnih aditivov kot ojačevalce okusa 

Ne uporabljamo nasičenih maščob 
Temperaturna veriga se nikoli ne prekine 

Več kot milijon analiz letno 

Naša garancija

Ko nas potrebujete, pridemo k vam.NABIRAMO 
samo najboljše 
IN SPREMINJAMO V 

 kakovost

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

ˇ
ˇ

Varujemo 
naše morje 

Certifikati ASC, MSC in Friend of the Sea 
dokazujejo, da se zavzemamo  

za vzdrževan ribolov in nosimo 
odgovornost do akvakulture.  
Prihodnost našega morja je  

v naših rokah. 

4 5
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Čudoviti 
trenutki
Topli popoldnevi so kot 
nalašč za nekaj dobrega 
in osvežujočega ...  
Naši nepogrešljivi 
sladoledi bodo izpolnili 
vsako željo vaše družine.

Malica 
za vse

Novost
15042 Mini palčke “De Luxe”

Mini format, maxi okus: sladoled z okusom vanilje porisan 
z mangom, zavit v hrustljavo glazuro iz bele čokolade 

s praženimi mandlji; sladoled z okusom čokolade porisan  
z borovnicami, z glazuro iz temne čokolade s kakavom  
in borovnicami; sladoled z okusom karamele porisan 

s slano karamelo z maslom, z glazuro iz mlečne čokolade 
in praženimi granulami oreha macadamia. 

| 6 kosov = 330 ml | € 5,95 |

Sladoledi6 7

NOVOSTI POLNE 
DOMIŠLJIJE 

“Kateri sladoled si 
želiš danes?

bofrost* vam nudi ogromno 
poslastic! Palcke, loncki, 

korneti ali piškoti ... 
od malice do sladice, 
osvežujoc predah ali 

sladko finale.

Spoznajte i
zvrstne ko

mbinacije 

sadja in h
rustljave c

okolade, 

okusne pre
live in kr

emaste 

sladolede 
ter fantas

ticno 

prepletanj
e okusov.
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Sladoledi8 9

5081 Mandljev Bo*velikan 
Odličen sladoled z okusom smetane, prelit z nežno mlečno čokolado 

in hrustljavimi mandlji.  Za vse, ki vedo kaj hočejo. Brez glutena. 

| 6 kosov = 720 ml | € 7,95 |

9043 Mandelj & Karamela „de Luxe“ 
Čisto zadovoljstvo na palčki: žametni vaniljiev sladoled s 

karamelnim prelivom in koščki mandljev, prelitimi s čokolado in 
vrhunski preliv iz mlečne čokolade s koščki praženih mandljev.

| 6 kosov = 540 ml | € 7,95 |

15097 Hrustljava palčka-višnja  
Priljubljeni sladoled v še bolj bogati in okusni različici se vrača: sladoled 
z okusom smetane in višnje, z bogatim kakavovim prelivom iz hrustljavih 

granul keksov, vafljev, praliniranih mandljev in puhastih piškotov iz beljaka. 

| 8 kosov = 640 ml | € 6,95 |

11124 Big Classic Box

Novi Big Classic Box za vse ljubitelje čokolade: 

2x Big Classic kakav (sladoled z okusom čokolade 

in z glazuro iz mlečne čokolade), 2 x Big Classic 

mandelj (sladoled vanilja-bourbon in glazura iz 

mlečne čokolade z mandlji), 2 x Big Classic white 

(sladoled vanilja-bourbon in glazura iz bele 

čokolade), ter 2 x Big Classic čoko (sladoled 

vanilja-bourbon in glazura iz mlečne čokolade).

| 8 kosov = 960 ml | 

| € 9,95 |

Novost 15123 Palčka XL čokolada 
Kremasti sladoled z okusom 
smetane, s hrustljavo glazuro  
iz mlečne in temne čokolade. 
Brez glutena.

| 6 kosov = 720 ml | 
| € 7,95 |

9013 Bo*čokolada 
Sladoled na palčki, z okusom smetane, 
prelit s kakavovo glazuro. Tako klasičen, 
tako priljubljen... tako dober!

| 12 kosov = 840 ml | € 6,95 |

1086 boblack & Friends 
Klasični užitek za velike in majhne – vsakdo bo našel svoj priljubljeni 

sladoled: 4 x boBlack s kremnim vanilijevim sladoledom in hrustljavo glazuro, 
4 x boLešnik s slastnimi koščki lešnikov, 5 x boBlack & Berry s črnim ribezom 

in 5 x boBlack Cookie z okusnimi koščki piškotov.

| 18 kosov = 1166 ml | € 11,95 |

5071 Vanilijeve palčke 
Sladoled z okusom vanilije ovit s hrustljavim kakavovim 
prelivom. Okusna palčka primerna za sladkanje v vsakem 

trenutku dneva. V praktičnem pakiranju je 40 kosov.

| 40 kosov = 1680 ml | € 11,45 |

5077 Mini palčke  
4 okusi 
Mini sladoledi z okusom 
burbon vanilije s štirimi 
različnimi prelivi: 
mlečne, temne, bele 
in mlečne čokolade 
z lešniki. Pripravljeni 
za zabavne in sladke 
sprostitvene trenutke.
| 12 kosov = 600 ml | 
| € 8,45 |

2152 Palčke Big Sensation 
Nepopisna čokoladna senzacija v sladoledu na palčki. 
Kombinacija vanilijevega in čokoladnega sladoleda 

porisanega s izvrstnim kakavom. Vse skupaj je zavito  
s hrustljavo mlečno čoklolado ter koščki  

praženega kakava. Kaj še čakate?

| 6 kosov = 720 ml | € 7,95 |

Hrustljava osvežitev na palčki

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

Kos 1,33 €

Kos 1,33 €

CENA ZA KOS

€ 0,66

Kos 0,58 €

CENA ZA KOS

€ 0,29
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5076 Mix kornetov 
Deset izjemno kremnih kornetov v različnih okusih:  
4 korneti z okusom vanilije s čokolado, 2 z okusom 
vanilije z jagodo ter 4 z okusom vanilje in lešnika.  

Tako drugačni in vendar vsi tako dobri.

| 10 kosov = 1200 ml | € 10,95 |

15021 Kornet “Gran Chocolate” 
Kombinacija sladoleda iz temne in mlečne čokolade 

v kornetu iz kakava, s hrustljavo glazuro,  
obogateno z lešniki in meringo. 

| 5 kosov = 625 ml | € 5,95 |

15031 Kornet “Gran Caffè” 
Hrustljavi kornet iz kakava in kremasti sladoled z okusom 

kave, s prelivom iz kakava ter koščki temne čokolade. 
Popoln vir energije in užitka!

| 5 kosov = 625 ml | € 5,95 | 5094 Kornet Višnja 
Sladoled z okusom smetane,  

s karameliziranimi lešniki ter višnjevim prelivom.

| 10 kosov = 1300 ml | € 10,95 |

5087 Kornet Smetana 
Sladoled z okusom smetane, posut z lešniki  

in čokolado. Razvajajte sebe in druge.

| 10 kosov = 1300 ml | € 10,95 |

5099 Kornet Smetana - Kakav 
S klasičnim okusom kakava  

in smetane, okrašen s koščki praženih 
 lešnikov in odlično mlečno čokolado.

| 10 kosov = 1300 ml | € 10,95 |

Za tiste, ki imajo radi 
sladoled v kornetu, 

bofrost* ponuja 
veliko izbiro 

različnih okusov. 

Novost Novost

15118 Kornet smetana “Gran Classico”
Sladoled z 18% svežega mleka in 8% smetane, 
okrašen s kakavovo glazuro ter nepogrešljivimi 

granulami lešnikov in španskih vetrcev. 
Praktično pakiranje - 5 kosov. 

| 5 kosov = 625 ml | € 5,95 |

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

CENA ZA KOS

€ 1,10

Kos 1,10 €
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Mala velika zadovoljstva

5053 Mini korneti 
Čudoviti majhni korneti preliti s kakavovo 
glazuro in polnjeni s slastnim sladoledom  

z okusom vanilije. Majhno sladko zadovoljstvo.

| 20 kosov = 500 ml | € 8,95 |

5047 Mini korneti  
Črno & Belo 

10 kornetov, polnjenih s smetanovim 
sladoledom in prelitih s kakavom in  

10 kornetov s čokoladnim sladoledom  
z mlečnim prelivom. Tudi za male  

želje velikih ljudi. 20 kosov.

| 20 kosov = 500 ml | € 8,95 |

Sladoledi12 13

11179 Palčka Veseli klovn 
Vsi ga poznajo in je zelo priljubljen! Sladoled klovn je že več generacij 

klasika in zdaj je pred vami v izboljšani različici: okusni čokoladni sladoled, 
jagoda in vanilja bourbon, kapica iz mlečne čokolade in navihan nosek  

v zeleni ali rdeči barvi iz žvečilnega gumija! 

| 12 kosov = 960 ml | € 10,45 |

15101 Piškot  
Chocobon Caffè 

Kavni sladoled obogaten  
s koščki čokolade, na eni 

strani z glazuro iz bele 
čokolade in z zdrobljenimi 

piškoti z okusom kave, na drugi 
strani pa dva okusna piškota.

| 6 kosov = 690 ml | € 5,95 |

9012 Piškoti s Smetano in Kakavom  
Sladoled z okusom smetane in kakava, obložen z medenima piškotoma. 

| 16 kosov = 1360 ml | € 9,95 |

Izvrstna malica  
          za male in velike!

15128 Piškot Gourment Dark 
Smetanov kremast sladoled v čokoladnem polnozrnatem 
piškotu. Polovica je prelita z hrustljavo temno čokolado.  

Keks za popolno uživanje. 

| 6 kosov = 480 ml | € 5,95 |

15039 Keksi „Gourmet“ 
Keksi iz petih različnih žit z izvrstnim sladolednim polnilom z okusom vanilje 

in svežega mleka. Nova fantastična ideja za malico, na eni strani preliti  
z glazuro iz mlečne čokolade … S katere strani ga boste ugriznili?

| 6 kosov = 480 ml | € 5,95 |

5050 Čoko Bon 
Odličen stracciatella 

sladoled s piškotom in 
kakavovim prelivom, 

obogatenim z drobljenimi 
lešniki. Sladka in okusna 

malica za najmlajše.

| 8 kosov = 960 ml | 
| € 6,95 |

CAS JE ZA MALICO!

5061  
Keksi Rondo 

Okusna malica za najmlajše  
in sladki predah za velike.  

Žametni sladoled z okusom smetane  
in vrhunski keksi z medom in kakavom.

| 12 kosov = 1020 ml | € 7,85 |

Kos 0,87 € NOVA KAKOVOST
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5114 Yolife 
Poln okus jogurta v kremastem in lahkem sladoledu.  

Skratka, nepogrešljiva in osvežujoča malica.

| 6 kosov = 780 ml | € 7,95 |

5116 
Lonček Vanilija - Jagoda 

Sladoled z okusom vanilije in prelit 
z nežnim jagodnim sokom. Idealen 

partner, ko ste sami ali v družbi.

| 12 kosov = 1200 ml | € 9,95 |

5113 
Lonček Vanilija-Kakav 

Sladoledni lonček z okusom vanilije in 
kakava. Obožujejo ga otroci in tudi tisti 

malo večji se mu težko uprejo.

| 12 kosov = 1200 ml | € 9,45 |

MINI PAKIRA  NJA SLADKIH PREGREH   
                                 ZA POTEŠITEV ŽELJE PO SLADOLEDU! 

Izberite Štiri 
enaka ali razliČna 

pakiranja*  
in petega vam 

podarimo!
* Izberite med art.: 

9075, 9076, 15001, 15002, 15060 in 15044.

Novost

Novost

15060 Kornet Vanilja Kakav  
- Mini Format 

Kremni sladoled v priljubljeni klasični 
kombinaciji smetane in kakava, obogaten 

z lešnikovim in kakavovim krokantom. 

| 4 kosi = 480 ml | € 3,50 |

15002 Kremni sladoled 
Čoko Meta 

Kremni sladoled z okusom mete, 
prelivom iz kakava in majhnimi 

čokoladnimi koščki polnjenimi z meto. 
Osvežitev v majhnem pakiranju.

| 3 kosi = 390 ml | € 3,50 |

9075 Kremni sladoled Tiramisu 
Kremni sladoled, obogaten s kakavovim  

in kavnim prelivom, lešnikovim  
krokantom in kakavom v prahu.  

Prava poslastica v praktičnih  
posodicah, idealna za vsako priložnost.

| 3 kosi = 390 ml | € 3,50 |

15001 Kremni sladoled Spagnola 
Uživajte v sladoledu z okusom smetane, 
bogatim višnjevim prelivom in originalni  

temni čokoladi. Okusna in hranljiva malica!

| 3 kosi = 390 ml | € 3,50 |

15044 Palčka „Double fruit“ malina-
mango in pomaranča-črni ribez 

Ekskluzivne sadne palčke dveh okusov brez glutena; 
osvežujoča kombinacija maline in manga ter 

originalna kombinacija pomaranče in črnega ribeza.

| 7 kosov = 420 ml | € 3,50 |

9076 Kremni sladoled 
jogurt-gozdni sadeži 

Vsa svežina in okus vsem dobro znanega 
jogurtnega sladoleda s prelivom iz 

borovnic, malin, robid in jagod v treh 
praktičnih posodicah, osvežilnih okusov.

| 3 kosi = 390 ml | € 3,50 |
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5060 Tartufo - Črni 
Sladoledni desert z okusom čokolade, polnjen s šodojem  

in posut s kakavom. Ker življenju dajejo vrednost lepi trenutki. 

| 6 kosov = 900 ml | € 9,95 |

15074 Beli Tartuf
Prefinjen desert! Sladoled z okusom cappuccina in sladke smetane, posut  

z mrvicami španskih vetrcev je idealen desert za zaključek svečane večerje.

| 6 kosov = 900 ml | € 9,95 |

15019  Ice Break Malina 
Mlečni sladoled z malinovim 
nadevom, ovit v hrustljavo 

čokolado z malinami je 
nepremagljiv užitek.

| 4 kosi = 220 ml | € 3,95 |
15125 Ice Break Karamela 

Sladoled z okusom ječmenovega 
slada, obogaten s karamelo, 
ovit v čokolado, ki je zaradi 

dodanih arašidov še bolj 
hrustljava. Vsak grižljaj 
je nepremagljiv užitek.

| 4 kosi = 240 ml | 
| € 3,95 |

15114 Sladoledna rezina vanilja
Okusni valovi sladoleda z okusom vanilje, 

z glazuro in s hrustljavimi lističi iz ne 
mastnega kakava. Prefinjeno sladico,  

ki je zelo priljubljena, lahko obogatite  
s kakavom v prahu.

| 1000 ml | € 4,95 |

15087 Rezina Cappuccino
Kremasti valovi sladoleda z okusom mlečne kreme in kavnim 

sladoledom s hrustljavimi tenkimi kakavovimi lističi. Žametni kakav na 
površju zaokroži elegantno sladico bogatega in lepega videza.

| 1000 ml | € 4,95 |

Presenetite svoje goste  
z elegantnimi sladicami. 

Užitek v sladkem predahu

15119 Sladoledni praline  
s hausbrandt kavo 

Priznana hausbrandt kava podari izjemen 
okus kavnemu sladoledu s hrustljavo 

kakavovo glazuro in mlečno čokolado. Majhni, 
sladki, zapeljivi zalogajčki v prekrasnem 

pakiranju, v katerem jih lahko tudi servirate.

| 20 kosov = 220 ml | € 4,95 |

Vaša priljubljena sladica 

na palčki!    zdaj tudi 

Novost

11194 Palčka Millesfoglie vanilja 
Zelo priljubljena sladica je postala 
originalen sladoled na palčki.  
Nežni sladoled z okusom vanilje 
 ter nepogrešljiva kakavova  
glazura nudita neverjetno  
osvežitev na palčki.

| 8 kosov = 920 ml | 
| € 8,95 |
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15028 Kremni sladoled višnja 
Priljubljena palčka višnja XL se spremeni v fantastični 

sladoled z okusom smetane,  obogaten s koščki čokolade  
in višnjevim prelivom, posipan z granulami praženih lešnikov 

in kandiranimi češnjami. Razbijte hrustljavo kakavovo 
dekoracijo in potopite žličko v fantastični sladoled.

| 1300 ml | € 7,95 |

5015 Kremni sladoled  
“Jogurt - Gozdni sadeži” 

Neskončna kremnost, bogata z naravnimi 
dobrotami, ki so v jogurtu in gozdnih sadežih,  

v praktični banjici s pokrovom.

| 1300 ml | € 7,95 |

5009 Kremni sladoled “Tiramisu” 
V liniji kremnih sladoledov v prozornih banjicah tudi sladoled 
odličnega okusa italijanske tradicije: okusen sladoled, prelit s 

čudovitim prelivom iz kakava in kave. 

| 1300 ml | € 7,95 |

5034 Kremni sladoled “Stracciatella” 
Klasični sladoled italijanske tradicije, še boljši in veliko 
bolj kremast: slasten mlečni sladoled z dodanimi koščki 

čokolade in čokoladnim prelivom.

| 1300 ml | € 7,95 |

Liter in pol  
izvrstnega  
sladoleda 

v priroČnih 
posodicah, ki 
so namenjene 
za veČkratno 

uporabo.

ZVEZDE NA NASLOVNI 
STRANI! TO POLETJE 

IMAJO GLAVNO VLOGO 
 PRILJUBLJENI 

KREMASTI  
SLADOLEDI. 

9008  
Sladoled Čokolada 
Za vse, ki prisegajo na klasiko, a 
vendar želijo nekaj več: izjemno 

okusen čokoladni sladoled  
s koščki čokolade.  

Naj vam sladki užitki 
 polepšajo dan.

     | 1500 ml | € 7,95 |

5005 Sladoled  
Vanilija Bourbon

Izjemno kremen vanilijev sladoled s koščki 
vanilije bourbon in smetano. Nepozabno 

doživetje klasičnega okusa.

| 1500 ml | € 7,95 |

5001 
Sladoled Oreh 

Nežen sladoled prefinjenega in 
nepozabnega okusa z delci orehovih jedrc  

in karamele. Eden od klasičnih okusov, 
izvrsten s smetano in dodanim sadjem.

| 1500 ml | € 7,95 |

9007  
Malaga

Sladoled in okusne rozine: slasten  
okus in vonj po rumu sedaj v praktični 

1,5 l prozorni banjici, ki jo lahko 
uporabite za različne namene.

| 1500 ml | € 7,95 |

Pomlad - Poletje 2021

25
Novih proizvodov

Več kot 

287
specialitet

  Pizza
za nasmeh na obrazu !

Novost

17167 Pizza obroc

Nova, okusna in zabavna oblika kraljice 

italijanske tradicije. Mehko in rahlo testo iz pšeničnega 

zdroba in pire krompirja nadevano s paradižnikom  

in mozzarello. Originalna malica za majhne ali okusen 

zalogaj ob aperitivu za tiste malo večje.

 | 4 kosi = 400 g | € 5,95 |

MAVRICA 
poletnih okusov
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Priljubljena palčka višnja XL se spremeni v fantastični 
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| 1300 ml | € 7,95 |
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| 1300 ml | € 7,95 |

Liter in pol  
izvrstnega  
sladoleda 

v priroČnih 
posodicah, ki 
so namenjene 
za veČkratno 

uporabo.

ZVEZDE NA NASLOVNI 
STRANI! TO POLETJE 

IMAJO GLAVNO VLOGO 
 PRILJUBLJENI 

KREMASTI  
SLADOLEDI. 
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15112  Amarena v  kozarčku  
Sladoled z okusom smetane in višnjevim 

prelivom, v kozarčku, ter obogaten s 
čokolado, ki vsebuje sladila. Veliko užitka z 
zmanjšanim deležem maščob*, brez dodanih 

sladkorjev. Vsebuje naravne sladkorje.

| 4 kosi = 320 ml | € 4,95 |

15110  T iramisù v  kozarčku 
Vse, kar nudi sladoled z okusom tiramisùja 
s kakavovim prelivom, nepogrešljivi kakav 

v prahu in granule praženih lešnikov. 
Zmanjšan delež maščob* in brez dodanega 

sladkorja. Vsebuje naravne sladkorje. 

| 4 kosi = 320 ml | € 4,95 |

1511 1  Kornet mlečni  cvet  -  kakav 
Sladoled z okusom mleka in kakavov 

sladoled, obogaten z mlečno čokolado,  
ki vsebuje  sladila in granule lešnikov.  

Zmanjšan delež maščob* in brez dodanega 
sladkorja. Vsebuje naravne sladkorje. 

| 4 kosi = 460 ml | € 4,95 |

Sladoledi brez dodanega sladkorja za tiste, ki se ne želijo odreči sladolednim užitkom.

S puno
svježeg
mlijeka15025 Mlečni cvet 

Kremni mlečni sladoled, s 47% svežega 
mleka, idealen za pripravo osvežilnih frapejev, 

naprimer z gozdnimi sadeži in za različne 
sadne solate, v praktičnem pakiranju - 2 litra. 

| 2000 ml | € 8,65 |

NAJBOLJŠI OKUSI
IN UŽITEK V KREMASTEM SLADOLEDU !

Na voljo v priročnem pakiranju 

za 2 litra!

15026 Vanilija -kakav 
Dva okusa, ki sta najbolj priljubljena: 
vanilija in kakav, s 40% svežega mleka. 

Idelano za popoldansko osvežitev v dveh 
okusih, v praktičnem pakiranju - 2 litra.

| 2000 ml | € 8,65 |

15024 Smetana –lešnik 
Izvrstna kombinacija sladoleda z okusom 
sladke smetane in kremnega lešnikovega 

sladoleda s  50% svežega mleka,  
v praktičnem pakiranju - 2 litra.

| 2000 ml | € 8,65 |

5949 Limonin sorbet 
Limonin sorbet – pijača. Odličen užitek  

med kosilom  ali kot zaključek slastne večerje.  
Rahlo aromatiziran z vodko.   

  | 2 kosa = 1000 ml | € 8,95 |

Dodajte malo vodke  
z limono ali peneče vino 

prosecco in okrasite  
z drobno narezano limonino 

lupinico.

5052 Sadne palčke 
Paleta osvežujočih okusov, barv in vonjav.  

Sadni sladoledi z okusom jabolka, jagode, pomaranče, 
limone in vsem priljubljene cole z limono. 

| 22 kosov = 836 ml | € 6,95 |

1130 Palčka vanilija 4 sadeži 
Vrhunski izbor za ljubitelje sadnih okusov:  

4 x pomaranča - guava - vanilija,  
4 x waldmeister - vanilija,  

4 x višnja - vanilija,  
4 x malina - vanilija.

| 16 kosov = 1152 ml | € 10,95 |

Osvežilni sadni  
okusi v sladoledu!

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

CENA ZA KOS

€ 0,68

Kos 0,32 €

ponovno z vami
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Pizzerija
 v vašem domu

17166 Pizza “Verace” Sfziosa 
Izvrstna kombinacija mediteranskih okusov v novi,  

beli pizzi z nadevom iz mozzarelle, z mladimi poganjki repe, 
z aromatičnim posušenim paradižnikom, odličnim 

dimljenim sirom provola in s slano ricotto.

  | 2 kosa = 860 g | € 9,95 |

Pizze, Prigrizki & Kruhki

Novost

22 23

Naše pizze tako 

dišijo in imajo 

hrustljavo testo, 

ker jih strastno in 

z veliko ljubezni 

pripravijo 

najboljši pizza 

mojstri. 

Trikotniki 
sreče 
Pizza nas lahko tudi 
razveseli. Ko družina 
predlaga „A bomo pizzo  
za večerjo?“ so vsi takoj 
boljše volje, se strinjate?  

Od klasicnih 
pizz, 

 ki so pripravljene 
po tradicionalnem 

receptu, do tistih novih 
in nenavadnih, za vas 

izbiramo samo najboljše 
sestavine, da vsak 

grižljaj postane užitek 
in vas zapelje vrhunski 

okus, vonj in aroma. 
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Pizze 25

Nedvomno prva  

zvezda italijanske 

tradicije.   

Pizza 

„La Margherita“ 

bofrost*

9146 Pizza 
“La Margherita“

Zdaj še bogatejši recept: veliko več 
mozzarelle in dišeča paradižnikova 

omaka na zlato zapečenem testu. Za 
pripravo je potrebnih samo 9 minut 
peke v pečici. V pakiranju so 3 kosi!

  | 3 kosi = 1020 g | € 9,95 |  

24

Naše pizze verace so pristne, 
saj imajo značilni hrustljavi  

rob in testo, ki vzhaja  
celo do 24 ur. 

15317 Pizza Margherita “Verace“
Mehki rob obkroža pristen okus Italije na tej slastni pizzi, 

nadevani z rustikalno sladko omako iz italijanskih paradižnikov, 
vrhunsko mozzarello in dišečim sicilijanskim origanom.  

  | 2 kosa = 850 g | € 9,95 |

15163 Vegetarijanska pizza
Pizza številnih okusov, nadevana z jajčevci, bučkami in papriko na žaru, 

beluši in cvetovi brokolija. Hitra in preprosta priprava v ponvi ali v pečici.

  | 2 kosa = 840 g | € 9,25 |

15164 Pizza Diavola
Okusna in dišeča pizza iz tankega in hrustljavega testa  

s pikantno salamo, paradižnikom in mozzerello.  
Pripravljena v samo 10 minutah v pečici. V pakiranju sta 2 kosa.

  | 2 kosa = 724 g | € 8,65 |

15341 
Pizza Duo 
Margherita in 
Vegetarijanska
Dve ekskluzivni pizzi  
s polnozrnato moko,  
nadevani z MozzaRisellom 
(sir na osnovi riža).  
Klasična pizza Margherita  
z izvrstnim paradižnikom  
ter Vegetarijanska  
z jajčevci, papriko  
in bučkami pečenimi  
na žaru.

 | 2 kosa = 760 g  | 
| € 9,95 |

15165 Pizza Capricciosa
Ena najbolj priljubljenih pizz z gobami, artičokami, kuhano šunko  

in črnimi olivami brez koščic.

  | 2 kosa = 794 g | € 9,25 |

15197 Pizza 4 vrste sira
S paradižnikom, mozzerello, sirom s plemenito plesnijo,  

zrelim sirom in bavarskim ementalcem.

  | 2 kosa = 770 g | € 9,25 |

15260 Pizza alla Pala - sir in Tartufi
Omaka s fantastično aromo tartufov in gob ter bogastvo  

okusov različnega sira na novi beli pizzi. 

 | 230 g | € 3,95 |

CENA ZA KOS

€ 3,32ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

19236 Pizza-špinaca 
in pecene gobe BIO 
Tenko in hrustljavo testo ter  
prvovrsten nadev iz kozjega sira, 
špinače, mozzarelle in šampinjoni  
pečeni na žaru. Originalne  
sestavine za novi ekskluzivni okus.

  | 325 g | € 5,95 | 

BIO
• iz ljubezni do narave•
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1271 Paniran sir Camembert 
Paniran Camembert, narejen na hrustljav način.  

Sedaj še z dodano brusnično omako. Hitro pripravljen v peči, 
ponvi ali fritezi. Jemati posamično.

  | 6 kosov = 525 g | € 8,65 |

336 “Pizza snack” s salamo 
Da obogatite svoje prigrizke z novim okusom, vam svetujemo 

odlične pizzett e s salamo, sirom in paradižnikom. Idealna rešitev 
za preživljanje sproščujočih uric v družbi prijateljev.

 | 18 kosov = 540 g | € 10,95 |

Pizze, Prigrizki & Kruhki 2726

338 “Pizza snack” 
Čas za prigrizek? Dišeče in okusne mini bele pizze, obložene z nežno mozzarello 
in slastnim sirom. Pripravite mamljiv prigrizek, primeren za vsako priložnost.

 | 18 kosov = 540 g | € 10,95 |

9274 Pizza kruhki 
Kruhki s paradižnikom in mozzarello so zaradi dodanega krompirja  

v testu še posebej okusni in mehki. Najbolje jihje postreči tople, samo 
nekaj minut pogrete v klasični ali mikrovalovni pečici.

   | Približno 20 kosov = 650 g | € 9,95 |

Novost

17167 Pizza obroč 
Nova, okusna in zabavna oblika kraljice italijanske 

tradicije. Mehko in rahlo testo iz pšeničnega zdroba 
in pire krompirja nadevano s paradižnikom in 

mozzarello. Originalna malica za majhne ali okusen 
zalogaj ob aperitivu za tiste malo večje.

 | 4 kosi = 400 g | € 5,95 |

5696 Krompirjevi žepki s šunko in mozzarello 
Super okusni krompirjevi žepki v novi različici s šunko 
in mehko mozzarello. Zares težka odločitev, ali bi jih 

postregli kot prigrizek ali kot prilogo. 

  | Približno 20 kosov = 700 g | € 6,75 |

15333 Polenta s sirom Taleggio DOP 
Klasično polento in fini sir smo združili v originalen obrok. 

Polentine krogljice s sirovim nadevom (Taleggio DOP), 
idealne kot hiter obrok ali predjed. 

  | 11-12 kosov = 250 g | € 3,45 |

Skrivnost, zakaj so tako rahli, se skriva 
v testu, ki je obogateno s pire krompirjem!

S sirom 
Taleggio DOP

5881 Francoske štručke 
Poleg praktičnosti vsak 

dan doma pečenega kruha 
dodajamo še mini obliko,  

ki je idealna tako za 
prigrizke kot za prebujanje 

ob dišečih zajtrkih.

 | 13-16 kosov = 650 g | 
€ 5,45 |

1884 Izvirne francoske žemljice 
Testo iz najboljše pšenične moke je 
skrbno obdelano, kot veleva stara 

pekarska umetnost in pečeno v krušni 
peči, zato imajo žemljice rahlo sredico 

in hrustljavo skorjico.

 | 10 kosov = 800 g | € 7,95 |

S p e c i a l i t e t e 
pekovSkih 

m o j S t r o v 

167 Panirane zelenjavne palčke 
Okusne panirane palčke z brokolijem, koruzo, 

korenjem in odličnim sirom edamec  
v finem hrustljavem paniranju.

  | 25 kosov = 750 g | € 6,95 |
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Sedaj še z dodano brusnično omako. Hitro pripravljen v peči, 
ponvi ali fritezi. Jemati posamično.

  | 6 kosov = 525 g | € 8,65 |

336 “Pizza snack” s salamo 
Da obogatite svoje prigrizke z novim okusom, vam svetujemo 

odlične pizzett e s salamo, sirom in paradižnikom. Idealna rešitev 
za preživljanje sproščujočih uric v družbi prijateljev.

 | 18 kosov = 540 g | € 10,95 |

Pizze, Prigrizki & Kruhki 2726

338 “Pizza snack” 
Čas za prigrizek? Dišeče in okusne mini bele pizze, obložene z nežno mozzarello 
in slastnim sirom. Pripravite mamljiv prigrizek, primeren za vsako priložnost.

 | 18 kosov = 540 g | € 10,95 |

9274 Pizza kruhki 
Kruhki s paradižnikom in mozzarello so zaradi dodanega krompirja  

v testu še posebej okusni in mehki. Najbolje jihje postreči tople, samo 
nekaj minut pogrete v klasični ali mikrovalovni pečici.

   | Približno 20 kosov = 650 g | € 9,95 |

Novost

17167 Pizza obroč 
Nova, okusna in zabavna oblika kraljice italijanske 

tradicije. Mehko in rahlo testo iz pšeničnega zdroba 
in pire krompirja nadevano s paradižnikom in 

mozzarello. Originalna malica za majhne ali okusen 
zalogaj ob aperitivu za tiste malo večje.

 | 4 kosi = 400 g | € 5,95 |

5696 Krompirjevi žepki s šunko in mozzarello 
Super okusni krompirjevi žepki v novi različici s šunko 
in mehko mozzarello. Zares težka odločitev, ali bi jih 

postregli kot prigrizek ali kot prilogo. 

  | Približno 20 kosov = 700 g | € 6,75 |

15333 Polenta s sirom Taleggio DOP 
Klasično polento in fini sir smo združili v originalen obrok. 

Polentine krogljice s sirovim nadevom (Taleggio DOP), 
idealne kot hiter obrok ali predjed. 

  | 11-12 kosov = 250 g | € 3,45 |

Skrivnost, zakaj so tako rahli, se skriva 
v testu, ki je obogateno s pire krompirjem!

S sirom 
Taleggio DOP

5881 Francoske štručke 
Poleg praktičnosti vsak 

dan doma pečenega kruha 
dodajamo še mini obliko,  

ki je idealna tako za 
prigrizke kot za prebujanje 

ob dišečih zajtrkih.

 | 13-16 kosov = 650 g | 
€ 5,45 |

1884 Izvirne francoske žemljice 
Testo iz najboljše pšenične moke je 
skrbno obdelano, kot veleva stara 

pekarska umetnost in pečeno v krušni 
peči, zato imajo žemljice rahlo sredico 

in hrustljavo skorjico.

 | 10 kosov = 800 g | € 7,95 |

S p e c i a l i t e t e 
pekovSkih 

m o j S t r o v 

167 Panirane zelenjavne palčke 
Okusne panirane palčke z brokolijem, koruzo, 

korenjem in odličnim sirom edamec  
v finem hrustljavem paniranju.

  | 25 kosov = 750 g | € 6,95 |



Okusi 
v barvah poletja

17164 Palačinke s sirom in špinačo 
Mehke palačinke z bogatim nadevom iz ricotte  

in špinače. Idealen obrok za vso družino ter 
izjemno praktične zaradi hitre priprave.

  | 6 kosov = 450 g | € 8,95 |

Novost

28 29

bofrost* vam nudi 
ogromno idej, ki vam 

pričarajo vonj po babičini 
kuhinji, okuse, ki vas 

popeljejo na potovanje, 
tradicionalne recepte in 

tiste bolj kreativne.  

Vedno vam želimo 
ponuditi posebne 

jedi, da bi vaši 
trenutki  
v krogu 
družine  
postali 

edinstveni. 

Srečajmo 
se v kuhinji
Veliko idej, da bi bili 

vsakodnevni obroki še bolj 

okusni, tisti posebni in 

svečani pa naj nosijo pridih 

elegance in prefinjenosti. 

bofrost*ove predjedi,  

polne okusa in zapeljivega 

vonja se lahko spremenijo  

v bogate glavne obroke.  

Predjedi

Zadovoljstvo 
pri izbiri
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5282  
Krompirjevi svaljki 

Svaljki iz svežega krompirja  
so pripravljeni v 5 minutah.  
Odlični so kot popoln obrok  

ali kot priloga.

  | 1000 g | 
| € 3,95 |

671 Zdrobovi cmoki 
Za vse vaše kreacije! Obogatite vaše juhe z izjemno mehkimi in 

nežnimi zdrobovimi cmoki. In ne samo juhe, pustite domišljiji prosto 
pot, pripravite jih lahko tudi kot prilogo h katerikoli mesni jedi!

 |  500 g | € 5,85 |

213 Kruhovi cmoki 
Tradicionalni kruhovi cmoki so lahko priloga za katerokoli jed.  

Dušena čebula pa jim podari poseben okus. Kuhajte v slani vodi  
in servirajte. Praktično pakiranje 800g (pribl. 10 kosov).

 | Približno 10 kosov = 800 g | € 5,95 |

Zaradi svoje 
kakovosti so 

bofrost*ovi svaljki 
izvrstni s klasično 

paradižnikovo 
omako. Z dodatkom 
bazilike pa postanejo 

prava 
italijanska 

specialiteta. 

5285 Juha 
 iz stročnic in žitaric 

Praktična in hitra, pripravljena  
v samo 7 minutah: okusna topla 

predjed, ki je bogata s stročnicami 
in žitaricami.

  | 2 kosa = 1000 g | € 5,95 |

Vedno je pravi čas za odlične in krepke juhe 

5750  
Zelenjavna mineštra  

Vsa udobnost in bogastvo v že 
pripravljeni mineštri s kopico  

odlične zelenjave. Pripravljena je 
v le 12 minutah. Pakirana v dveh 

praktičnih vrečkah.

  | 2 kosa = 1000 g | € 6,45 |

9159 Kremna juha  
iz buče in korenja 

bofrost*ova ponudba juh je zdaj bogatejša 
za to izjemno kremno juho iz buče in 

korenja z originalno blago aromo rožmarina. 
Zamrznjena je dobesedno v kapljicah. Za 

elegantnejšo različico jo postrezite z repki 
rakcev, z žlico kremnega sira.

  | 600 g | € 3,95 |

5216 Pašta fižol 
Kaj je boljše od dobre pašte  

s fižolom? Kombinacija stročnic  
in žitaric je hranjiva, lahka, 
bogata z beljakovinami in 

vsebuje malo maščob.

  | 2 kosa = 1000 g | 
| € 6,45 |

SAMO PRI NAS

€ 5,95ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

SAMO PRI NAS

€ 6,45

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

SAMO PRI NAS

€ 3,95



Predjedi30 31

5282  
Krompirjevi svaljki 

Svaljki iz svežega krompirja  
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9209 Svaljki alla Sorrentina 
Okusni, mehki krompirjevi svaljki, slastni paradižnik, 

nežna mozzarella in omamni vonj bazilike.  
Priljubljeni recept, ki vas bo navdušil  

z okusom in aromo. 

  | 750 g | € 6,95 |

5220 Testenine z Jurčki 
Jed, skuhana po preprostem receptu, čudovitega okusa, 

pripravljena iz jajčnih testenin ter skrbno izbranih dišečih jurčkov 
in šampinjonov. Že pripravljeno, zadošča, da pogrejete v ponvi.

  | 600 g | € 5,95 |

793 Basmati Riž in Zelenjava
Dišeč basmati riž z bogato mešanico zelenjave (korenček, grah, 
sladka koruza in čebula), začinjeno z maslom. Idealna priloga za 

ribje in mesne jedi ali samostojen vegetarijanski obrok.

  | 1000 g | € 6,95 |

5275 Ravioli  
s Skuto in Zelišči 

Ravioli brez mesa, s slastnim nadevom  

iz skute in zelenjave. Ker je okusno kosilo  

lahko pripravljeno tudi hitro in zdravo.

 | 500 g | € 6,75 |

9202 Spaghetti Cacio e Pepe 
Enostavnost in tradicija v receptu s kremnim sirom, 

obogatenim z nepogrešljivim črnim poprom.

 | 600 g | € 6,95 |

789 Zelenjava z rižem 
Bogata mešanica, brokolija, šampinjonov, paprike, koruze 
in riža, obogatena s sončničnimi semeni in divjim rižem. 

Odlična raznovrstna priloga iz zelenjave.

  | 1000 g | € 6,95 |

V objemu okusov 
in vonjev 

1258 Rizi-Bizi  
s Piščančjim Mesom 

Še ena poslastica iz babičine kuhinje. 
Priljubljen rizi-bizi-dušen riž z grahom, 

korenčkom in prvovrstno piščančje 
meso. Praktično pakiranje 1 kg.  

Po nekaj minutah priprave v ponvi  lahko 
uživate v okusnem in zdravem kosilu.

  | 1000 g | € 8,95 |

Okusno kosilo 
                na hitro 
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15307 Špageti »alla marinara«
Okusni špageti iz pšeničnega zdroba  

z bogato paradižnikovo omako,  
z repki in obročki lignjev, limando,  

rakci in vongolami.

 | 300 g | € 4,00 |

15305 Špageti z Vongolami
Špageti iz durum pšenice z okusnimi 

vongolami v posodici za pripravo  
v mikrovalovni pečici. Samo nekaj minut  

in servirali boste elegantno jed.

 | 300 g | € 4,00 |

5437 Paella
Riž podolgovatega zrna, vrste parboiled, 

kozice, lignji, očiščene klapavice,  
paprika na žaru, grah, kanček kurkume, 

obogateno z ribjo osnovo. 

 | 300 g | € 4,00 |

5415 Peresniki z lososom
Izjemno okusna sveža jajčna 

testenina v bogati lososovi omaki. 
Popoln obrok, ki vas bo navdušil  

z okusom in hitro pripravo.

 | 300 g | € 4,00 |

5429 Pappardelle z gobami
Zelo priljubljene testenine;  

široki rezanci obogateni z gobami 
in šampinjoni. 

Lahka jed, ki osvaja.

 | 300 g | € 4,00 |

15316 Zeleni rezanci  
s smetano i Sunko

Izvrstni rezanci iz svežih špinačnih 
testenin, obogateni z okusnim 
nadevom iz smetane in šunke.  

Bogat okus bo prepričal vso družino.

 | 300 g | € 4,00 |

9092 Lazanje »Alla Bolognese«
Izvrstne lazanje iz svežih jajčnih  testenin  

z bogatim in okusnim nadevom.  
Kremasti bešamel in celo 40% raguja.  

Večje pakiranje 350 g.

 | 350 g | € 4,00 |

5410 Cannelloni z Bešamelom
Tenko sveže testo z jajci in pšeničnega 

zdroba ter bogat kremasti nadev  
iz špinače, z bešamel omako.  
Zagotovo vas bodo navdušili  

z bogatim okusom.

 | 300 g | € 4,00 |

9086 Vegetarijanska Lazanja
Sloj svežih jajčnih testenin, bogato 

nadevane z bešamelom in zelenjavo. 
Šampinjoni, jajčevci, bučke,  

korenček, šparglji, paprika in grah.  
Novo pakiranje  350 g.

 | 350 g | € 4,00 |

5+1gratis

34 35

19223 Tondelle  
s šunko in sirom provolone 

Sveže jajčne testenine iz durum pšenice nadevane s 
kremastim nadevom iz skute, sira provolone in šunke v obliki 

zvitkov, prelito z okusnim bešamelom. Po želji lahko pred 
pripravo v pečici dodatno obogatite z naribanim sirom.

  | Približno 12 kosov = 600 g | € 7,65 |

5286 Testenine, 
 polnjene s Skuto in Špinačo 

Kakovostna predjed posebnega okusa: čudoviti zvitki  
iz jajčnih testenin, nadevani s skuto in špinačo, preliti z 
bešamel omako. Najboljše sestavine in skrbna priprava.

  | 11-12 kosov  = 600 g | € 6,95 |

Novost

6 “RISTOPIATTI” 
ZA SAMO 20 € 

NAJBOLJŠI OKUSI PRIPRAVLJENI ZA SAMO 6-7 MINUT

19166 Mesna lazanja 
„alla Bolognese“ 
Jajčne testenine, kremni bešamel  
ter tradicionalni mesni ragu z  
govejim in svinjskim mesom  
z dodatkom belega vina.

  | 2 kosa = 1000 g | € 8,95 |

5245 Mesna lazanja  
- družinsko pakiranje 
Nov recept za naše družinske lazanje, 
bolj rahel in okusen nadev in jajčne 
testenine. V praktičnem pakiranju.

  | 2 kosa = 2000 g | € 17,45 |

Z malo truda se
skupno kosilo

v krogu družine
spremeni v navdušenje

in veselje za mizo.

S 40% Raguja
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Z malo truda se
skupno kosilo

v krogu družine
spremeni v navdušenje

in veselje za mizo.

S 40% Raguja



oriental cuisine

1270 
Kitajske testenine
Originalna kitajska specialiteta iz 
praženih testenin z različno zelenjavo 
in gobami ter sojino omako. Hitra in 
preprosta priprava v ponvi z malo olja. 
Idealna kot samostojna jed ali kot priloga.

  | 1000 g | € 9,65 |

2686 Azijski prigrizki
Polnost okusov azijske kuhinje na vaši mizi zahvaljujoč bogati izbiri  

4. različnih prigrizkov: 6 Mini spomladanskih zvitkov, 6 zvitkov Torpedo,  

6 Wan Tan zvitkov in 6 Samosa trikotnikov z dvema vrečkama nepogrešljive 

sladko-kisle omake. Idealna izbira za vesela druženja ali kot predjed.

 | 24 kosov 378 g + 2 vrečke x 25 g = 428 g | € 11,45 |

6 x mini Spomladanski zvitki z zelenjavo

6 x zvitki z kozicami Torpedo

6 x zvitki z pišćančjim mesom in zelenjavo (Wan Tan)

6 x trikotniki z zelenjavo (Samosa)

5288 Spomladanski zavitki
Klasični zavitki kitajske kuhinje, nadevani  

z zelenjavo. Hitra priprava v pečici.  
Postrezite z znano “kislo sladko” omako.

  | 6 kosov = 450 g | € 7,45 |

Mednarodna kuhinja36 37

8165 Tacos 
alla Messicana

Tortilje iz pšenične moke z bogatim 
nadevom iz govejega mesa, paprike, 

čebule, omake in gouda sira.  
Tacos je klasični predstavnik  

street food gastronomije.

  | 6 kosov = 337 g | 
 | € 8,65 |

TEX MEX

15272 
Paella “Mucho Gusto”  

Narejena po klasičnem receptu, z rakci, 
lignji, osličem »Aljaški Polak«, majhnimi 

fileji piščančjih prsi, dagnjami, 
zelenjavo in privlačnimi začimbami.

  | 1000 g | € 11,95 |

9240 
Velika Paella 
Originalna španska specialiteta, 
pripravljena na osnovi riža, 
obogatena z ribami, školjkami, 
škampi in očiščenimi repki 
škampov. Pripravljena  
v samo 6-7 minutah v ponvi.

  | 1000 g | € 13,95 |

okus španske tradicije
okus španske tradicijepaellapaella

1252 
Azijska ponev Teriyaki 

Teriyaki omaka In prijetna mešanica začimb, 
ingverja in sojine omake se popolnoma 

dopolnjujejo z nežnim piščančjim mesom, 
rezanci, šampinjoni, rezinami paprike in repe.

  | 1000 g | € 10,95 |
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  Poletna zelenjava  
 v glavni vlogi

15749 Bučke na žaru 
Praktični kolobarčki iz bučk pečenih na žaru 
so idealna priloga ali originalna sestavina  

za razne recepte. 

 | 600 g | € 5,95 |

Novost

Kot svojevrstno 
predjed pripravite 

popečen kruh  
z našimi bučkami  

in namazom iz  
kremnega sira. Tisti, 

željni bolj polnega 
okusa se lahko poigrajo  

z drobnjakom, koprom ali s 
priljubljenimi začimbami.

38 39Zelenjava

Najboljša zelenjava 
skozi celo leto 

Ne glede na letni čas lahko z bofrost*om 
uživate v zelenjavi, kot da je pravkar pobrana. 

Z domišljijo jo lahko spremenite  
v izvrstne predjedi ali celo v glavni obrok. 

Naše nove bučke pa obvezno poskusite 
ocvrte v kombinaciji z omako iz jogurta. 

Želite nekaj lahkega, 

ki se pripravi „na hitro“ ? 

V ponev dodajte malo 

masla in pripravite 
bucke ter rakove  
repke (art. 5552),  
po želji dodajte kuhane 

testenine, obogatite 
z meto in uživajte  
v okusnem obroku,  
ki je okusen
tudi ce je ohlajen.
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9242 Mladi Grah – Sladek 

Mladi
Poleg večjega sedaj še manjše  
pakiranje sladkega in nežnega  

graha po 1200 g.

   | 1200 g | € 6,95 |

5706 Mladi Grah – Sladek 

Mladi
Mladi Vse leto na vašem jedilniku: sladek, 

srednje velik grah nežnega okusa. Kot 
priloga ali dodatek v omakah, juhah, 
rižotah. Posebna kakovost, ki jo lahko 

zagotavlja le bofrost*.  

   | 2000 g | € 8,95 |

9247 Mladi Grah  

v zgodnjem zorenju 
Mlado obrani grah, vrhunske kvalitete zahvaljujoč 

skrbni izbiri. V praktičnem pakiranju 1,2 kg. 
Idealen spremljevalec vaše domišljije  

za nešteto receptov, za otroke pa odlična  
priloga k mesu ali ribi.

   | 1200 g | € 6,95 |

IZBERITE PAKIRANJE, KI VAM  
NAJBOLJ USTREZA 1,2 KG  
ALI ”DRUŽINSKO“ 2 KG KAKOVOST 
IN PRIHRANEK V VAŠEM 
ZAMRZOVALNIKU.

40 41Zelenjava

M LA D , O K U S E N , M E H A K  I N  S LA D E K  A L I  H R U S T L J A V  Z  V E Č J I M I  Z R N I ;  
B O F R O S T * O V  G R A H  J E  V E D N O  N A  V O L J O  Z A  P R I P R A V O  I Z V R S T N I H  P R I LO G ,  

Z A  R A Z N E  J U H E  A L I  G LA V N E  O B R O K E  Z  M E S O M  A L I  R I Ž E M .

Najbolj kakovostna zelenjava

701 Zelenjavna mešanica Julienne 
Pisana mešanica iz rdečega in rumenega korenčka, z belim 
pastinakom in zelenim belušem v kosu. Vse razrezano na 

tanko, po klasičnem »julien« načinu rezanja.

  | 1000 g | € 5,95 |

5723 Mladi Korenček 
Že očiščen in zelo primeren za popestritev 

vseh prilog. Odličen je tudi pripravljen 
v ponvi z malo čebule in masla ali pa 

enostavno samo prekuhan. 

  | 1000 g | € 5,45 |  

5705 Ruska solata
Krompir, grah in korenček  
kuhajte 5-10 minut in  
mešanica za rusko ali francosko 
solato je pripravljena.

  | 1000 g | € 4,45 |

FRANCOSKA SOLATA MALO DRUGAČE
TRDO KUHANIM JAJCEM ODREŽITE ZGORNJI DEL, 
RUMENJAK ZMEŠAJTE Z MAJONEZO  
IN KUHANO ZELENJAVO IN NAPOLNITE JAJCA. 
OKRASITE Z DROBNO NAREZANIM DROBNJAKOM!

726 Sladka Koruza
Za okusno in domiselno popestritev vaše kuhinje. 

Primerna za solate in priloge. S kančkom domišljije  
do vabljivega in slastnega krožnika.

   | 1000 g | € 6,25 |

711 Grah s Korenčkom 
Grah s korenčkovimi kolobarji. Nežen okus in hitra priprava 

za prilogo. Ekonomično pakiranje za večkratno uporabo.

  | 1200 g | € 5,95 |ST
RANKE

p r i p o r o č a j o
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RANKE

p r i p o r o č a j o



5782 Špinača v kockah 
Špinačni listi v kockah so idealni za pripravo: 

odprite, vzemite toliko kock kolikor jih potrebujete in 
kuhajte po lastni želji in presoji.

   | 1200 g | € 5,95 |

42 43Zelenjava

5704 Fižol 
Očiščen mladi fižol 
idealen za pripravo 
klasičnih enolončnic, 
pašta fižola, solate  
ali raznih prilog. 

 | 1000 g | 
| € 5,25 |

5733 Bob 
Oluščen, opran in  
rahlo blanširan!  
Bob je idealna 
sestavina za pripravo 
raznih jedi: za kremno 
juho, prilogo, dodatek 
testeninam in rižu ali 
kot hladna solata.

   | 1000 g | 
| € 5,95 |

Mini bavarese-bob in rakovi repki
Sestavine:
500 ml stepene sladke smetane,  300 g boba (art. 5733),
4 lističi želatine, 25 g parmezana,400 g rakovih repkov (art. 5552),ekstra deviško oljčno olje, sol in poper
Priprava:
Bob skuhajte, odcedite in odstranite lupinico. Dobro premešajte v mešalniku, da dobite homogeno kremo. Prenesite v skledo, dodajte mehko in odcejeno želatino, ki ste jo predhodno namakali v topli vodi ter dodajte sol in poper. Stepeno sladko smetano in parmezan dodajte v kremo iz boba. S pripravljeno kremo napolnite kalup za šarkelj, ki ste ga predhodno premazali z oljem. Lahko pa napolnite tudi manjše modelčke za puding. Shranite v hladilnik  za približno 3 ure. V ponvi pripravite rakove repke, ohlajen „puding iz boba“ pa postrezite kot prilogo.  

Visok delež prehranskih
vlaknin in beljakovin

5719 Stročji fižol 
Odločite se za mlad stročji fižol in ne bo 
Vam žal. Priprava zahteva le nekaj minut. 

Kot okusna priloga se poda k vsaki  
naši ali Vaši specialiteti.

  | 1000 g | € 5,95 |

15748 Stročji grah - sladek  
Sladek grah v strokih, narezan na enake koščke.  
Izvrstna priloga ali sestavina za razne lahke jedi.  

Poskusite ga tudi v hladni kombinaciji s pečeno panceto  
in nekaj kapljicami balzamičnega kisa. 

   | 500 g | € 4,45 |

15773 Mlada blitva-tricolore 
Mehka rdeča, rumena in seveda zelena mlada blitva,  

v praktičnih kockah. Izvrstna z nekaj kapljicami oljčnega olja  
ali posebno okusna z dodatkom naribanega sira.

   | 600 g | € 4,95 |

757 Kremna špinača 
Izbrani listi špinače, drobno nasekljani, z dodano smetano. 

Idealno in okusno za otroško kosilo.

  | 1200 g | € 5,95 |

9243 Špinačni »zidaki« 
Praktične in okusne porcije špinače, vsaka tehta približno 100- 120 g, 
oblikovane iz celih špinačnih listov, ki so položeni drug na drugega; 

tudi po kuhanju ostanejo nepoškodovani in se ne lepijo.

   | 1400 g | € 6,75 |

5787 Blitva 
Sveži, očiščeni listi blitve, primerni za pripravo na nešteto 
načinov. V kockah, vsaka po 20g. Dodajte malo vrhunskega 
oljčnega olja, in dobili boste odlično zelenjavno prikuho.

   | 1000 g | € 4,95 |

“Le Sfoglielle”
ZAMRZOVANJE Z METODO “LIST NA LIST” 

OMOGOČA, DA SE OHRANITA  
KONSISTENCA IN OKUS ZELENJAVE,  

KOT DA JE PRAVKAR NABRANA.

Visok delež prehranskih
vlaknin in beljakovin

Visoki delež  
prehranskih  
vlaknin 
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5736 Brokoli 
Okusna priloga: izvrstni brokoli, kuhan  

in začinjen s kančkom olja ter prepražen 
v ponvi na maslu. Vsak cvet zamrznjen 

posebej, priročna in takoj pripravljena jed.

   | 750 g | € 5,95 |

5766 Spomladanski “Tris” 
Izjemno bogata z vlakninami: priloga  

s cvetačo, brokolijem in cvetačo romanesco.  
S to hranjlivo prilogo bodo vaše jedi  

izgledale še lepše!

   | 750 g | € 5,95 |

1702 Kraljeva Zelenjava 
Nežna zelenjavna mešanica iz sveže pridelanih  

in skrbno izbranih brokolijev in cvetače ter rustikalno  
narezanega korenja in rumenega korenja. 

  | 1000 g | € 6,95 |

11763 Cvetača
Veliki cvetovi cvetače so izvrstna priloga za vsako jed ali 

sestavina za razne recepte. Kuhajte kratek čas in pripravite 
kremno juho, narastek ... Z malo domišljije pa lahko 

postane lahka in okusna glavna jed.

  | 1000 g | € 6,95 |

15772 Puntarelle – katalonska cikorija 
Okusni poganjki katalonske cikorije (mešanica 

cikorije in špargljev) z imenom puntarelle 
je pogosta sestavina italijanskih specialitet 

zahvaljujoč rahlo grenkemu okusu.  
Pazljivo narezana, tako da zajema vse dele listov. 

   | 400 g | € 4,95 |

Pogača  
s krompirjem in puntarelleSestavine:100 g gladke moke, 100 g moke Manitoba, 120 g mlačne vode,  

10 g svežega pivskega kvasa, 30 g oljčnega olja, 1 Žlička sladkorja,  

10 g soli, 1 strok česna, 5 filetov sardonov (art. 15647),  
150 g puntarelle (art. 15772), 150 g krompirja, 1 mozzarella (art. 7001)
Priprava:
Obe vrsti moke presejte v skledo in dodajte olje in sol. Pivski kvas 

in eno žličko sladkorja raztopite v vodi. Stalno mešajte moko in 

postopoma dodajajte vodo s kvasom. Desko posipajte za malo moke 

in nanjo položite zmes ter mesite, dokler ne dobite homogenega in 

gladkega testa. Oblikujte kroglo in postavite v čisto skledo, pokrijte 

s krpo in pustite, da vzhaja približno 2 uri. Ko je testo vzhajano ga 

prenesite na pekač in raztegnite. S prsti naredite brazde in pustite, 

da vzhaja še  30 minut. Medtem pripravite nadev. V ponvi na malo 

olja „raztopite“ filete skupaj s česnom, ki ga boste kasneje odstranili. 

Posebej skuhajte krompir, narezan na kocke, in puntarelle, odcedite  

in dodajte v ponev, v kateri ste dušili sardone in dobro premešajte.  

Na vzhajano testo enakomerno razporedite nadev in pecite približno 

30 minut na 230 °C. Vzemite iz pečice, na površino postavite mozzarello 

narezano na kocke in pecite še 15 minut in nato postrezite.

15728 Narezane  
sredice artičok 

Sveže artičoke in njihov 
najmehkejši del. Narezane  

in idealne za pripravo  
na nešteto načinov.

   | 750 g | € 8,95 |

15742 Zeleni Šparglji  
Že očiščeni, mehki zeleni šparglji,  
skuhate jih v približno 10-ih minutah  
v posoljeni vreli vodi, postrezite pa  
s stopljenim maslom in naribanim sirom.

  | 300 g | € 6,95 |

714 Brstični ohrovt
Svež, očiščen in skrbno izbran brstični ohrovt, enake velikosti 

je idealen za pripravo številnih glavnih jedi in prilog.  
V praktičnem 1200 g pakiranju.

 | 1200 g | € 5,95 |

Zelenjava

Visok delež prehranskih
vlaknin in beljakovin

Visok delež prehranskih
vlaknin in beljakovin
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Zelenjava

Visok delež prehranskih
vlaknin in beljakovin

Visok delež prehranskih
vlaknin in beljakovin
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4+1gratis Naša zelenjava se nabira v optimalnem trenutku zrelosti in je takoj 
hitro zamrznjena, da se ohranijo vse hranilne vrednosti.  
Priročna manjša pakiranja so namenjena za različne priloge. 

15703 
Mešanica 16 vrst Zelenjave

  | 500 g | € 2,50 |

15716  
Narezane Sredice Artičok

   | 200 g | € 2,50 |

15774  
Italijanska „mineštra«

  | 500 g | € 2,50 |

15726 Stročji Fižol

  | 400 g | € 2,50 |

15662  
Ziggy Krompirček

  | 400 g | € 2,50 |

15706 
Ruska Solata

  | 500 g | € 2,50 |

15704  
Špinača v Kockah

   | 450 g | € 2,50 |

15719  
Čičerika

   | 400 g | € 2,50 |

15752 
Cikorija   

   | 450 g | € 2,50 |

15701 Grah – Sladek

   | 450 g | € 2,50 |

9091  
Pire Krompir

  | 450 g | € 2,50 |

15730  
Leča

  | 400 g | € 2,50 |

15660 Krompirjeve kocke  
100% “Patata del Fucino IGP”

  | 450 g | € 2,50 |

15707  
Narezani Šampinjoni

 | 350 g | € 2,50 |

IN MI VAM PETEGA PODARIMO!

15715 
Brstični Ohrovt

  | 450 g | € 2,50 |

IZBERITE ŠTIRI ENAKAALI RAZLIČNA PAKIRANJA*:

Zelenjava Majhno Pakiranje

623 Kroketi
 | 400 g  | € 2,50 |

Novost

15757 Korenčkovi obročki  
100% “Carota dell’Altopiano  

del Fucino IGP” 

  | 450 g | € 2,50 |

MAJHNA PAKIRANJA ZELENJAVE

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

CENA ZA KOS

€ 2,00

 * pri izbiri med izdelki: 9091, 15701, 15703, 15704, 15662, 15706, 15707, 15715, 15716, 15719, 15726, 
15730, 15752, 15757, 15660, 15774 in 0623.
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15775  
Nadevane košarice z artičokami 

 Košarice iz spodnjega dela artičok so bogato 
nadevane z okusnim sirom in artičokami. Izvrstna 

priloga za glavno jed ali originalna ideja za predjed. 

  | 4 kosa = 400 g | € 8,95 |

Novost

15754 Polpeti iz leče, rdeče pese in konopljinih semen 
Ekskluzivni in originalni polpeti iz leče, čičerike in rdeče pese,  

obogateni s kvinojo in konopljinimi semeni. 

  | 4 kosi = 300 g | € 7,45 |

15735 Medaljoni iz Quinoe
Zaradi okusa Quinoe ter veliko zelenjave, mali 

medaljoni postanejo pravo odkritje za vaš okus. 
Prigrizek bo prinesel poseben okus za vašo mizo.

  | 6 kosov = 450 g | € 4,95 |

15756 Burgerji bob, kvinoja in kurkuma  
Burger s povsem novim, izvirnim okusom.  

Malo drugačna in posebna izbira za glavno jed 
iz boba, čičerike in kvinoje s kurkumo. 

  | 4 kosi = 300 g | € 6,95 |

Linija okusnih in originalnih zelenjavnih 

spacialitet za tiste, ki sledijo vegetarijanskemu 

in veganskemu načinu prehrane.

5769 Zeleni tris v testu 
Ekskluzivna mešanica špinače, stročjega  

fižola in brokolija, ovita v tanko in hrustljavo 
testo. Da bi bila še bolj hrustljava  

svetujemo pripravo v pečici.

  | 600 g | € 5,95 |

5795 Narezani Jurčki 
Prvovrstni, izbrani, očiščeni in narezani jurčki. 

Priročni, ker jih lahko še zamrznjene  
takoj dušite ali pripravite v ponvi.  

Potrebujete samo 10 minut.

 | 300 g | € 12,95 |

5786 Narezani Šampinjoni 
Že očiščeni in narezani na tanke rezine  

se lahko pripravijo v 10 minutah, ne da bi jih 
predhodno odmrznili. Pripravite jih v ponvi  
z malo oljčnega olja, česnom in peteršiljem.

 | 1000 g | € 6,45 |

5730 Mešanica Gob 
Bogata mešanica gob, pripravljena  

v ponvi v samo 15 minutah. Uporabite jih 
lahko za zabelo testenin, odlično rižoto ali 

kot prilogo k mesu in ribam.

 | 600 g | € 7,95 |

15725 Zelenjava na žaru 
Praktična mešanica bučk, jajčevcev, rumene in rdeče 

paprike, narezano na kocke in pečeno na žaru.  
Dovolj je, da začinite po želji in postrežete kot prilogo 

ali uporabite kot osnovo za domiselne recepte. 

  | 600 g | € 5,95 |  
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5727 Čebula v kockah 
Prihranite si solze. Uporabite našo čebulo v kockah.  

Primerna je za praženje in za vse Vaše recepte.

 | 500 g | € 2,95 |

5742 Mešanica zelenjave za praženje 
Osnova za dobro omako ali juho: čebula, korenček in zelena, 

skrbno izbrani in pripravljeni za takojšnjo uporabo. 

 | 500 g | € 3,65 |

SKRIVNE SESTAVINE V DOBRIH JEDEH

VAŠE RECEPTE SPREMENIJO 
V IZJEMNO OKUSNE IN DIŠEČE OBROKE.

9322 Peteršilj  
v prirocni embalaži 

Že opran, nasekljan peteršilj, 
enostaven za doziranje 

med kuhanjem.

| 75 g | € 1,95 |

9325 Bazilika  
v prirocni embalaži 

Dišeči listi bazilike, oprani  
in nasekljani takoj potem,  

ko so bili obrani.

| 50 g | € 1,95 |

11016 Mediteranski mix 
“Odpri in posipaj“  

Dišeča in praktična mešanica 
bazilike, origana, česna, rožmarina 

in timijana bo na vašo mizo 
prinesla vonj po Mediteranu. 

| 50 g | € 2,50 |

9246 Mešanica 
16 vrst zelenjave 1,2 kg 
Zelenjavna mineštra sedaj  

še bolj ugodno. Bogate  
hranljive vrednosti iz kar  
16 vrst različne zelenjave. 

  | 1200 g | € 4,25 |

5703 Mešanica  
16 vrst zelenjave 2 kg 

Kar 16 različnih vrst povrtnin.  
Vsaka je obrana in globoko zamrznjena 
ob vrhuncu zorenja, izbrani so samo z 

najboljših vrtov.

  | 2000 g | € 7,65 |

15771 Mineštra - Endivija, Fižol Cannellini in Kvinoja 
Bogata in ekskluzivna enolončnica z endivijo,  

z belim fižolom sorte cannellini in rdečo kvinojo, ter dodatkom 
odlične zelenjave. Enostavna za pripravo, blagega  
rustikalnega okusa, odlična izbira za hladne dni.

  | 600 g | € 4,95 |

5710 Stročnice 
Odlična mešanica zelenjave za pripravo enolončnic.  

Bob, leča, čičerika, fižol in grah.

  | 1500 g | € 5,95 |

5701 Lahka mineštra 
Mineštra v „light“ različici-brez krompirja, fižola in graha 

ter z zmanjšano kalorijsko vrednostjo. Za vse, ki radi 
uživate v lahkih okusih. 

  | 1000 g | € 5,45 |

11015 Nordijski mix 
“Odpri in posipaj“ 

Koper, peteršilj, drobnjak in 
limonima skorjica je mešanica, ki 
bo vašim kreacijam podarila nov 

in bogat okus. 

| 50 g | € 2,50 |

Z zmanjšano 
kalorijsko 
vrednostjo

Bogato 
z vlakninami 

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

SAMO PRI NAS

€ 4,25
SAMO PRI NAS

€ 7,65

Bogato 
z vlakninami 
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SAMO PRI NAS

€ 4,25
SAMO PRI NAS

€ 7,65

Bogato 
z vlakninami 



52 53Krompir

NAREJENI, DA BI BILI IZJEMNO OKUSNI,
IN ZATO SO NAJBOLJ PRILJUBLJENA PRILOGA.

5694 Pire krompir 
bofrost*ov pire je kremast in izjemno okusen 

zaradi svojih sestavin: prvovrsten krompir, 
maslo in mleko. Idealno za vso družino,  

še posebaj za otroke.

  | 1100 g | € 5,65 |

5669 Domači rostini 
Novi krompirjevi zalogajčki iz izbranega 

krompirja, narezanega na koščke, pripravljenega 
po domačem receptu, so praktični in hitri za 

pripravo v pečici, ponvi ali na žaru.

   | 600 g | € 4,45 |

669 Nemški krompirjevi svaljki 
Tradicionalni „schupfnudeln“ iz krompirja 

so idealna priloga za vsako jed.  
Pripravite jih po želji: kuhane ali pečene. 

Poskusite tudi sladko različico.

   | 1000 g | € 6,45 |

5673 Rostini s slanino 
Slastna jed iz izbranega krompirja in 

okusne slanine. Hrustljavi navzven, sočni 
znotraj, za enostavno pripravo v pečici, 

ponvi ali na žaru.

   | 600 g | € 5,45 |

3389 Krompirjevi kroketi 
Slastni kroketi iz krompirjevega  

pireja in začimb. Odlično se podajo kot  
priloga k ribam in mesu. 

  | 1000 g | € 5,95 |

5661 Pečen krompir “Ziggy” 
Vznemirljiv, hrustljav in valovit krompirček, danes 

zaradi globljega reza še boljši. Pripravljen v 
trenutku, idealen za pripravo v pečici: brizganje 

vročega olja bo samo še spomin.

  | 1000 g | € 4,65 |

Vsi naši krompirčki  
so predhodno pečeni  
v sončničnem olju.

15661 Krompirčki Dippy  

Hrustljavi in zapeljivi, idealna priloga 

ali zalogaj dobrodošlice. Zahvaljujoč 

svoji obliki se lepo dopolnjujejo z 

raznimi omakami, da začutite njihov 

polni okus.

  | 750 g | € 4,45 |

Idealni spremljevalci 

za priljubljene omake 

5651  
Krompirjeve paličice - 2,5 kg 

Ker pečenega krompirčka zlepa ni dovolj. 
Praktično pakiranje krompirjevih paličic za vso 

družino. Enostavna priprava in prihranek časa.

  | 2500 g | € 8,95 |

5655 Krompirjeve paličice - 1 kg 
Praktično pakiranje. Idealno kot priloga 
mesu ali ribjim palčkam, naravnost iz 

zamrzovalnika v Vašo pečico.

  | 1000 g | € 4,45 |

Priprava samo
5 minut

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

SAMO PRI NAS

€ 4,45

SAMO PRI NAS

€ 8,95



52 53Krompir

NAREJENI, DA BI BILI IZJEMNO OKUSNI,
IN ZATO SO NAJBOLJ PRILJUBLJENA PRILOGA.

5694 Pire krompir 
bofrost*ov pire je kremast in izjemno okusen 

zaradi svojih sestavin: prvovrsten krompir, 
maslo in mleko. Idealno za vso družino,  

še posebaj za otroke.

  | 1100 g | € 5,65 |

5669 Domači rostini 
Novi krompirjevi zalogajčki iz izbranega 

krompirja, narezanega na koščke, pripravljenega 
po domačem receptu, so praktični in hitri za 

pripravo v pečici, ponvi ali na žaru.

   | 600 g | € 4,45 |

669 Nemški krompirjevi svaljki 
Tradicionalni „schupfnudeln“ iz krompirja 

so idealna priloga za vsako jed.  
Pripravite jih po želji: kuhane ali pečene. 

Poskusite tudi sladko različico.

   | 1000 g | € 6,45 |

5673 Rostini s slanino 
Slastna jed iz izbranega krompirja in 

okusne slanine. Hrustljavi navzven, sočni 
znotraj, za enostavno pripravo v pečici, 

ponvi ali na žaru.

   | 600 g | € 5,45 |

3389 Krompirjevi kroketi 
Slastni kroketi iz krompirjevega  

pireja in začimb. Odlično se podajo kot  
priloga k ribam in mesu. 

  | 1000 g | € 5,95 |

5661 Pečen krompir “Ziggy” 
Vznemirljiv, hrustljav in valovit krompirček, danes 

zaradi globljega reza še boljši. Pripravljen v 
trenutku, idealen za pripravo v pečici: brizganje 

vročega olja bo samo še spomin.

  | 1000 g | € 4,65 |

Vsi naši krompirčki  
so predhodno pečeni  
v sončničnem olju.

15661 Krompirčki Dippy  

Hrustljavi in zapeljivi, idealna priloga 

ali zalogaj dobrodošlice. Zahvaljujoč 

svoji obliki se lepo dopolnjujejo z 

raznimi omakami, da začutite njihov 

polni okus.

  | 750 g | € 4,45 |

Idealni spremljevalci 

za priljubljene omake 

5651  
Krompirjeve paličice - 2,5 kg 

Ker pečenega krompirčka zlepa ni dovolj. 
Praktično pakiranje krompirjevih paličic za vso 

družino. Enostavna priprava in prihranek časa.

  | 2500 g | € 8,95 |

5655 Krompirjeve paličice - 1 kg 
Praktično pakiranje. Idealno kot priloga 
mesu ali ribjim palčkam, naravnost iz 

zamrzovalnika v Vašo pečico.

  | 1000 g | € 4,45 |

Priprava samo
5 minut

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

SAMO PRI NAS

€ 4,45

SAMO PRI NAS

€ 8,95



15572 File brancina z agrumi 
Elegantni recept, prefinjen okus; mehki fileti brancina  

iz vzdrževanega ribogojstva, obogateni z izvrstno  
omako iz agrumov in hrustljavih pistacij.  

Priprava je hitra in zagotavlja uspeh! 

 | 2 kosa = 350 g | € 12,95 |

Ribe

Novost

54 55

POSTANI 
chef 
Pustite domišljiji 
prosto pot in uživajte 
v dobrotah, ki so 
pripravljene iz vrhunskih 
rib. Poleg specialitet, 
ki smo jih že pripravili 
za vas, lahko izberete 
očiščene ribe in jih 
pripravite na svoj način. 

SKUPAJ VARUJMO 
NAŠA MORJA 

Potopite se z bofrost*om v morje okusov  
in arom ter jamstva in varnosti. 

Kakovost, odgovornost 
in trajnost so naši cilji, 
potrjeni z vse večjim 
številom ribjih poslastic 
s certifikati MSC in ASC, 
ki so dokaz našega prizadevanja za 
vzdrževan ribolov in odgovorno akvakulturo. 

Ribje specialitete
Kot jih pripravijo v najboljši restavraciji
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Vrhunska 
kakovost,  

ker bi vam radi 
ponudili samo najboljše.

VZDRŽEVAN 
RIBOLOV
Vzdrževan ribolov, ki spoštuje 
standarde MSC, omogoča 
nadzorovan izlov ribjih 
zalog v odnosu na njihovo 
biološko obnovo na način, ki 
omogoča njihovo vzdrževanje 
in ohranjanje drugih morskih 
vrst, ter njihovega naravnega 
bivališča: da se oprema 
za ribolov uporablja na 
odgovoren način, da se na 
ustrezen in neposreden način 
odzove na spremenljive 
pogoje ribjih zalog, ter da 
se spoštuje vsa pravila in 
predpise, ki so v veljavi na 
področju ribištva.

VRHUNSKA KAKOVOST
V našem prizadevanju, da bi našim 
kupcem ponudili samo najboljše 
proizvode vrhunske kvalitete, 
smo se odločili podpreti  načela 
kontroliranega ribolova. Za začetek 
smo izbrali skupino proizvodov s 
ciljem, da navedena načela, ko bo to 
mogoče, razširimo tudi na preostale. 
Da bi lahko podpirali ta načela, 
se naslanjamo na mednarodne 
organizacĳe MSC (Marine 
Stewardship Council) za ribolov 
in ASC (Aquaculture Stewardship 
Council). Beseda je o mednarodnih 
neprofitnih organizacĳah, ki vodĳo 
o kompleksni program ocene in 
označevanja rib in morskih sadežev, 
ki prihajajo iz vzdrževanega in 
ekološko sprejemljivega ribolova.

SKRB ZA OKOLJE
Na drugi strani, trajnostno gojenje, ki spoštuje 
standarde ASC, omogoča ohranjanje naravnega 
okolja in biološko raznolikost ribjih vrst, 
ohranjanje ribjih virov, odgovorna dodatna 
prehrana ribjih vrst, spoštovanje enakosti vseh 
ribičev in zaposlenih, ki so vključeni pri ribolovu. 
Naša zaveza tudi na tem področju je garancĳ a, 
da našim kupcem ponudimo samo najboljše.

5473 File Osliča 
Mehko in nežno meso izbranih filejev osliča, 

primerno za pripravo na različne načine.  
Idealno za pripravo v pečici.

   | 8-11 kosov = 

800 g Neto teža brez glazure | € 16,75 |

475 File Škarpene 
Beli in sočni fileji škarpene so preprosto enkratni, ko jih marinirate 

z oljem, limoninim sokom in dišavnicami, so pa tudi dragocena 
sestavina ribjih juh. Ulovljeni v S Atlantskem oceanu.

   | 950 g Neto teža brez glazure | € 20,95 |

5486 Naravni file Osliča  
- Aljaški Polak

Iz Severnega Pacifika na vašo mizo.  
Mehke fileje  sliča lahko pripravite  
na številne načine, samo pustite  

domišljiji prosto pot.

   | 9-12 kosov = 700 g | € 12,95 |

15486 Fileti San Pietro 
Sočni fileti ribe San Pietro s kožo imajo izjemno cenjeno 
in okusno meso. Filete lahko preprosto pripravite v ponvi 

na oljčnem olju in z zelišči po želji. Za bolj prefinjeno 
ribjo jed pa se prepustite svoji domišljiji.

  | 500 g Neto teža brez glazure | € 18,45 |

15531 Naravni fileji morskega lista
Nežni okus morskega lista je idealen tako za 

preproste recepte kot tudi za tiste bolj  
prefinjene na osnovi različnih prilog in omak.  

Fileji so praktično brez kosti.

   | 9-10 kosov = 

600 g Neto teža brez glazure | € 19,95 |

File lista alla siciliana 
Sestavine:

300 g filetov lista, 10 kaper, 10 zelenih oliv, 8 češnjevih paradižnikov, 
1 žlica Bio paradižnikove omake (art. 19649),

polovica čebule, sveži origano, sol, poper, ekstra deviško oljčno olje.

Priprava:
Na malo olja podušite čebulo, dodajte veliko žlico paradižnikove 

omake in nadaljujte z dušenjem. Dodajte filete lista, ki ste jih 
predhodno odmrznili in oprali pod curkom hladne vode in posušili  

na papirnati kuhinjski brisači. Posolite, dodajte malo popra,  
narezane olive, kapre in na kocke narezan češnjev paradižnik.  

Pustite na ognju, da rahlo zavre in nato postrezite 
 s svežim origanom.

SAMO PRI NAS

€ 20,95

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

Novost

Ribe56 57



Vrhunska 
kakovost,  

ker bi vam radi 
ponudili samo najboljše.

VZDRŽEVAN 
RIBOLOV
Vzdrževan ribolov, ki spoštuje 
standarde MSC, omogoča 
nadzorovan izlov ribjih 
zalog v odnosu na njihovo 
biološko obnovo na način, ki 
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in ohranjanje drugih morskih 
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odzove na spremenljive 
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predpise, ki so v veljavi na 
področju ribištva.

VRHUNSKA KAKOVOST
V našem prizadevanju, da bi našim 
kupcem ponudili samo najboljše 
proizvode vrhunske kvalitete, 
smo se odločili podpreti  načela 
kontroliranega ribolova. Za začetek 
smo izbrali skupino proizvodov s 
ciljem, da navedena načela, ko bo to 
mogoče, razširimo tudi na preostale. 
Da bi lahko podpirali ta načela, 
se naslanjamo na mednarodne 
organizacĳe MSC (Marine 
Stewardship Council) za ribolov 
in ASC (Aquaculture Stewardship 
Council). Beseda je o mednarodnih 
neprofitnih organizacĳah, ki vodĳo 
o kompleksni program ocene in 
označevanja rib in morskih sadežev, 
ki prihajajo iz vzdrževanega in 
ekološko sprejemljivega ribolova.

SKRB ZA OKOLJE
Na drugi strani, trajnostno gojenje, ki spoštuje 
standarde ASC, omogoča ohranjanje naravnega 
okolja in biološko raznolikost ribjih vrst, 
ohranjanje ribjih virov, odgovorna dodatna 
prehrana ribjih vrst, spoštovanje enakosti vseh 
ribičev in zaposlenih, ki so vključeni pri ribolovu. 
Naša zaveza tudi na tem področju je garancĳ a, 
da našim kupcem ponudimo samo najboljše.

5473 File Osliča 
Mehko in nežno meso izbranih filejev osliča, 

primerno za pripravo na različne načine.  
Idealno za pripravo v pečici.

   | 8-11 kosov = 

800 g Neto teža brez glazure | € 16,75 |

475 File Škarpene 
Beli in sočni fileji škarpene so preprosto enkratni, ko jih marinirate 

z oljem, limoninim sokom in dišavnicami, so pa tudi dragocena 
sestavina ribjih juh. Ulovljeni v S Atlantskem oceanu.

   | 950 g Neto teža brez glazure | € 20,95 |

5486 Naravni file Osliča  
- Aljaški Polak

Iz Severnega Pacifika na vašo mizo.  
Mehke fileje  sliča lahko pripravite  
na številne načine, samo pustite  

domišljiji prosto pot.

   | 9-12 kosov = 700 g | € 12,95 |

15486 Fileti San Pietro 
Sočni fileti ribe San Pietro s kožo imajo izjemno cenjeno 
in okusno meso. Filete lahko preprosto pripravite v ponvi 

na oljčnem olju in z zelišči po želji. Za bolj prefinjeno 
ribjo jed pa se prepustite svoji domišljiji.

  | 500 g Neto teža brez glazure | € 18,45 |

15531 Naravni fileji morskega lista
Nežni okus morskega lista je idealen tako za 

preproste recepte kot tudi za tiste bolj  
prefinjene na osnovi različnih prilog in omak.  

Fileji so praktično brez kosti.

   | 9-10 kosov = 

600 g Neto teža brez glazure | € 19,95 |

File lista alla siciliana 
Sestavine:

300 g filetov lista, 10 kaper, 10 zelenih oliv, 8 češnjevih paradižnikov, 
1 žlica Bio paradižnikove omake (art. 19649),

polovica čebule, sveži origano, sol, poper, ekstra deviško oljčno olje.

Priprava:
Na malo olja podušite čebulo, dodajte veliko žlico paradižnikove 

omake in nadaljujte z dušenjem. Dodajte filete lista, ki ste jih 
predhodno odmrznili in oprali pod curkom hladne vode in posušili  

na papirnati kuhinjski brisači. Posolite, dodajte malo popra,  
narezane olive, kapre in na kocke narezan češnjev paradižnik.  

Pustite na ognju, da rahlo zavre in nato postrezite 
 s svežim origanom.

SAMO PRI NAS

€ 20,95
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15504 Patagonski lignji 
Celi patagonski lignji iz JZ Atlantskega oceana! 

Zahvaljujoč delni prisotnosti kože so idealni  
za pripravo na žaru. 

  | 9-13 kosov = 400 g | € 10,95 |

15491 Fileti osliča „Dvojni užitek“ 
Neobičajen in okusen kontrast posebnega okusa je odlika nove izdaje 

filetov osliča. Na eni strani hrustljava panada na drugi mehkoba osliča, 
začinjenega z limono in peteršiljem.

 | 5-6 kosov = 625 g | € 13,95 |

975 Hitclips 
Vaše jedi bofrost* bodo ostale 

dlje časa sveže z uporabo 
praktičnih “svežih” sponk: 
okus ostane neokrnjen,  
vaše  jedi pa izvrstne. 

| 8 kosov | € 2,95 |

OHRANITE 
SVEŽINO  

VAŠIH ŽIVIL  
S PRIROČNIMI 
ŠČIPALKAMI

15569 Burger iz lososa 
Mehki, sočni burgerji iz 97,7 % vrhunskega 

norveškega lososa! Primerni za lahko in 
okusno glavno jed z zelenjavno prilogo po 
vaši izbiri. Zaradi oblike so lahko izvrstna 

sestavina za pripravo sendvičev z dodatkom 
pečene zelenjave in tartarske omake.

  | 4 kosi = 400 g Neto teža brez glazure | 
| € 10,50 |

Bogato z omega-3 
maščobnimi 

kislinami

19608 
Ekstra Deviško Olje 
“LʼAntica Magnolia”

Bistro ekstra deviško olje 
nizke kislosti, nežnega okusa, 
odišavljeno z blagim vonjem 

mandljev, pripravljeno iz 
izbranih oliv, je idealna 

priloga ribjim in zelenjavnim 
jedem. Odlično za omake, 

majonezo ali pesto,  
skratka - nepogrešljivo.

| 750 ml | € 10,95 |

89608 
Ekstra Deviško Olje 

6 BUTELJK 
€ 57,97  

namesto € 65,70 
€ 9,66 za buteljko

15510 Nesoljeni file polenovke 
Ena izmed najbolj cenjenih rib, ulovljena v hladnih 

vodah Severnega morja. Izjemno praktični in idealni 
za pripravo na različne načine ali samo s kančkom 

oljčnega olja in zelišči po želji. 

   | 4-6 kosov = 700 g | € 16,95 | 

15493 Naravni fileji Lososa 
Nežni in cenjeni lososovi fileji najvišje kakovosti v praktičnih 

porcijah. Skoraj popolnoma brez kosti.

     | 4 kosi = 480 g | € 19,95 |

5495 Mol  
Atlantski mol, že očiščen, brez kosti in glave,  

pripravljen za pripravo na pari ali v ponvi z malo belega 
vina in narezanimi olivami.

  | 6-7 kosov = 1000 g Neto teža brez glazure | € 12,95 |

5555 Fileti polenovke 
Mehki in sočni fileti sveže polenovke, le rahlo soljeni,  
so idealni za pripravo na nešteto načinov, od najbolj  

enostavnih do tistih prefinjenih.

  | Približno 5 kosov = 500 g Neto teža brez glazure | € 14,95 | 

Novost

Novost

POLENOVKA Z ŽAFRANOM 

Naš nasvet
V ponvi s premazom proti prijemanju segrejte malo olja, 

 lističe žajblja in timijana. Dodajte fileje polenovke, malo soli  
in popra ter pecite približno 8 minut na slabšem ognju. 

Medtem pripravite preliv: v manjši posodici raztopite malo masla,  
dodajte žafran, malo moke, sol in malo rdeče paprike ter dobro premešajte. 

Dodajte zelenjavno jušno osnovo in kuhajte 1 minuto. 
Omako prenesite v ponev z ribo in počasi kuhajte še nekaj minut.
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15504 Patagonski lignji 
Celi patagonski lignji iz JZ Atlantskega oceana! 

Zahvaljujoč delni prisotnosti kože so idealni  
za pripravo na žaru. 

  | 9-13 kosov = 400 g | € 10,95 |

15491 Fileti osliča „Dvojni užitek“ 
Neobičajen in okusen kontrast posebnega okusa je odlika nove izdaje 

filetov osliča. Na eni strani hrustljava panada na drugi mehkoba osliča, 
začinjenega z limono in peteršiljem.

 | 5-6 kosov = 625 g | € 13,95 |

975 Hitclips 
Vaše jedi bofrost* bodo ostale 

dlje časa sveže z uporabo 
praktičnih “svežih” sponk: 
okus ostane neokrnjen,  
vaše  jedi pa izvrstne. 

| 8 kosov | € 2,95 |

OHRANITE 
SVEŽINO  

VAŠIH ŽIVIL  
S PRIROČNIMI 
ŠČIPALKAMI

15569 Burger iz lososa 
Mehki, sočni burgerji iz 97,7 % vrhunskega 

norveškega lososa! Primerni za lahko in 
okusno glavno jed z zelenjavno prilogo po 
vaši izbiri. Zaradi oblike so lahko izvrstna 

sestavina za pripravo sendvičev z dodatkom 
pečene zelenjave in tartarske omake.

  | 4 kosi = 400 g Neto teža brez glazure | 
| € 10,50 |

Bogato z omega-3 
maščobnimi 

kislinami

19608 
Ekstra Deviško Olje 
“LʼAntica Magnolia”

Bistro ekstra deviško olje 
nizke kislosti, nežnega okusa, 
odišavljeno z blagim vonjem 

mandljev, pripravljeno iz 
izbranih oliv, je idealna 

priloga ribjim in zelenjavnim 
jedem. Odlično za omake, 

majonezo ali pesto,  
skratka - nepogrešljivo.

| 750 ml | € 10,95 |

89608 
Ekstra Deviško Olje 

6 BUTELJK 
€ 57,97  

namesto € 65,70 
€ 9,66 za buteljko
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porcijah. Skoraj popolnoma brez kosti.

     | 4 kosi = 480 g | € 19,95 |
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so idealni za pripravo na nešteto načinov, od najbolj  

enostavnih do tistih prefinjenih.
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Novost

Novost

POLENOVKA Z ŽAFRANOM 

Naš nasvet
V ponvi s premazom proti prijemanju segrejte malo olja, 

 lističe žajblja in timijana. Dodajte fileje polenovke, malo soli  
in popra ter pecite približno 8 minut na slabšem ognju. 

Medtem pripravite preliv: v manjši posodici raztopite malo masla,  
dodajte žafran, malo moke, sol in malo rdeče paprike ter dobro premešajte. 

Dodajte zelenjavno jušno osnovo in kuhajte 1 minuto. 
Omako prenesite v ponev z ribo in počasi kuhajte še nekaj minut.
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597 Panirane ribje palčke 
Sredica najbolj kakovostnega osliča v 
okusnem paniranju. Idealen je za pripravo 
v pečici: nemasten in hrustljav, cvreti ga ni 
potrebno. Vaši otroci ga bodo jedli z veseljem. 

  | Približno 15 kosov = 450 g | € 6,95 |

504 Ribje palčke - družinske 
Za velike in majhne morske leve:  
hrustljavo panirane, zlato-rumene ribje  
palčke iz 100 % fileja aljaške kolje. 

  | Približno 35 kosov = 1000 g | 
| € 13,95 |

15521 Riblji File „Crispy Grain“
Sočni fileji aljaškega polaka v odlični hrustljavi panadi z ječmenovimi 

kosmiči in rdečo kvinojo, obogateni z blago aromo kurkume. 
Glavna jed, ki pričara okusne trenutke za mizo.

  | 7-9 kosov = 400 g | € 9,95 |

15505 Panirani sardoni 
Mediteranski sardoni narezani na „metuljčka“ 

ter oviti v hrustljavo panado.  
Idealni za pripravo v pečici. 

  | 18-23 kosov = 400 g | € 8,95 |

15575 “Happy Fish” 
Za vaše malčke, veliko okusnih in hranljivih oblik,  

za pripravo v nekaj minutah. Iz čistega morja najboljši fileji 
aljaškega osliča, obogateni s suhim, lahkim paniranjem.

  | 15-18 kosov = 540 g | € 8,95 |

5585 Panirani Fileti Morskega Lista 
Zaradi blagega okusa imajo filete lista radi tudi 

otroci, pripravljeni v hrustljavi panadi  
pa so še okusnejši.

  | 6-9 kosov = 700 g | € 16,95 |

522 Paniran file  
Osliča - Aljaški Polak 
Priljubljeni ribji fileji, oviti v hrustljavo paniranje. 
Ravno prave velikosti in pripravljeni za pripravo  
v ponvi. Narejeni iz sočnih filejev osliča, brez kosti.

  | Približno 12 kosov = 1000 g | € 14,95 |

15460 File Osliča „Crispy“ 
Sočni fileji Aljaškega osliča oviti v lahko in 
hrustljavo panado, obogateno z blago noto limone. 
Zahvaljujoč majhnemu formatu, bodo postali 
glavne zvezde zabavnih trenutkov za mizo.

  | 7-13 kosov =  = 600 g | € 9,95 | 

5557 Fileji na Mlinarski način 
Za klasičen recept v panadi smo izbrali mehke bele fileje 

sladkovodnih rib Tilapia, katere smo blago začinili 
z limoninim sokom.

  | Približno 7 kosov = 700 g | € 16,95 | 

Okusne in hrustljave panade, 
običajne ali tiste obogatene  

z limonino aromo ali s 
hrustljavimi ječmenovimi kosmiči, 

pod seboj skrivajo  
najbolj sočne ribje fileje. ST

RANKE

p r i p o r o č a j o

CENA ZA KOS

€ 1,25

NOVA KAKOVOST
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5508 Ribja juha “Cacciucco” 
Iz morja na vašo mizo. Okusna in bogata 

ribja juha, polna že očiščenih kosov različnih 
vrst rib, rakov, sip in lignjev, vse prepojeno s 

paradižnikom, čebulo in peteršiljem. 

 | 750 g | € 11,95 | 

15564 File Osliča alla Siciliana 
Bogata in okusna jed iz najboljšega in najbolj cenjenega dela osliča, 
s krompirjem, paradižnikom, olivami in kaprami je presežek okusa. 

Dodatno jo bogati domača omaka, prav takšna kot so jo pripravljale 
naše babice. V nekaj minutah je okus Sicilije na vaši mizi.

 | 550 g | € 12,95 |

5552 Repki kozic (Gamberoni) 
Okusni, veliki repi rakov, ki jih lahko pripravite v belem 

vinu ali pečici, še bolje pa na žaru z zelišči.

   | 500 g Neto teža brez glazure | 
| € 20,95 |

15574 Klapavice „alla marinara“ 
Atlantske klapavice, gojene in s certifikatom MSC, 

pripravljene na klasičen način v izvrstni paradižnikovi 
omaki z dišečo baziliko in peteršiljem. Potrebujete samo 

nekaj trenutkov in na vaši mizi bo dišalo po morju.

 | 2 kosa = 900 g | € 11,95 |

15724 Kozice, lignji in zelenjava v tempuri 
Odlične argentinske kozice, lignji ter bučke,  

jajčevci in paprika v tenkem testu. Prefinjena kombinacija 
okusov in sestavin, ki vas bo navdušila. 

  | 500 g | € 9,95 |

5516 Prstani po rimsko 
Okusni prstani totana (lignji), oviti v nežno testo.  

Lahek in edinstven okus, ki Vas v mislih  
odpelje na dopust ob morju.

  | 500 g | € 8,95 | 

15464 Oluščeni rakci - Škampi 
Že skuhani, očiščeni in oluščeni.  

Najboljši so za pripravo predjedi ob posebnih priložnostih.  
Kot dodatek k vsem ribjim jedem in solatam iz morskih sadežev.

 | 450 g Neto teža brez glazure | € 19,95 |

5531 Očiščene Klapavice 
Okusne očiščene klapavice so idealne za pripravo raznih omak.  
Obogatite z njimi testenine ali riž in uživajte v okusih morja..

  | 500 g Neto teža brez glazure | € 7,95 |

Novost

15549 Sushi  
Za ljubitelje japonske kuhinje celo 12 posebnih specialitet iz riža,  

lososa, kozic in zelenjave. V posebnem pakiranju, ki ohrani vse 
karakteristike vrhunskega sushija. V vsakem pakiranju sta tudi  

2 para palčk, omake iz soje in hrena ter ingver v kisu. 

  | 12 kosov = 245 g (231 g sushi-ja, 7 g sojine omake,  

5 g kislega ingverja, 2,5 g wasabi omake) | € 11,95 |
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Za posebne 
glavne jedi.

15411 Pulled Pork 
Zvezda vsakega žara in prava eksplozija okusa! Vrhunska svinjska vratovina, 

ki se enostavno pripravi. Vrečko z zamrznjenim proizvodom na kratko kuhajte, 
nato vzemite iz pakiranja in dokončajte v ponvi. Po želji lahko meso z vilicami 

raztrgate na manjše koščke. Postrezite z omako po želji, s priljubljeno  
prilogo ali pripravite fantastične sendviče. Brez glutena.

  | 450 g | € 9,95 |

Novost

NAŠA SKRIVNOST…
Da bo meso še bolj sočno in mehko 
svetujemo, da ga počasi pečete  
v parni pečici pri 90 °C  
približno 3 ure.

Pripravite 
izvrsten sendvič 

s pulled pork  
v kombinaciji z rdečim 

zeljem, dušeno vijoličasto čebulo  
in  barbecue omako.

Vrhunski okusi  
v vaših sendvičih

Natrgano svinjsko 

meso („pulled pork“) je 

klasična ameriška jed 

s poreklom iz Severne 

Karoline. Svinjsko meso 

se najprej  aromatizira 

v klasični marinadi z 

zelišči, začimbami in 

jabolčnim sokom, nato 

pa se počasi peče na 

žaru na slabšem ognju. 

Pogosto se to 

meso uporablja 

kot nadev za 
sendviče s tipično 

coleslaw solato, 

oziroma solato  

in svežega zelja in 

korenja. Za pripravo 

coleslaw solate 

potrebujete 150 g 

korenja in 200 g svežega 

zelja. Zelenjavo narežete 

na tenke rezance in 

začinite s prelivom  

iz 250 g jogurta, dodajte 

nekaj kapljic tabasca,  

1 žličko gorčice in  

malo sladkorja.  

Dobro premešajte  

in na koncu dodajte  

še olje, sol in poper. 

Izvrstno 
z BBQ 

ali drugo 
pikantno 

omako. 

Meso64 65

Naš „pulled pork“ je pripravljen  

izključno in prvovrstne svinjske vratovine.
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15356 PIŠCANCJI HAMBURGER
Sočni in lahki piščančji burger lahko postrežete s 
pečenim krompirčkom in zelenjavo ali pa z njim 
pripravite priljubljene sendviče z omako po želji.

  | 6 kosov = 600 g | € 8,95 |

67

ZA MALE 
IN VELIKE SLADOKUSCE

5395 SUPERBURGER
Sočni in okusni burgerji iz vrhunskega 
govejega mesa so idealni za velike in 

male gurmane. Izvrstna pojedina v družbi 
prijateljev. Posamezno pakirani.  

Od nekdaj kvaliteta, zdaj brez glutena.    

  | 10 kosov = 1000 g | € 13,95 |

BIO
• iz ljubezni do narave •

VSI OBOŽUJEMO HAMBURGERJE, SAJ SO IDEALNA 
REŠITEV ZA PRIPRAVO JEDI NA PROSTEM V TOPLIH 

POLETNIH MESECIH. 

66

IMATE RADI BURGERJE?

15395 GOVEJE POLPETE Z ZELENJAVO
Okusne goveje polpete pripravljene po originalnem 

receptu s pečeno zelenjavo na žaru, z jajčevci, bučkami 
in papriko. Pripravite v pečici ali ponvi. Odlične tudi kot 

zalogaj ob aperitivu. Brez glutena.

  | Približno 18 kosov = 500 g | € 9,95 |

388 GRŠKI CEVAPCICI
Izjemno okusni mini čevapčiči iz govejega in svinjskega 

mesa, z nadevom iz svežega sira in česna. Idealni za 
večerje s prijatelji. Praktično pakiranje pribl. 45 kosov.

  | 43-46 kosov = 750 g | € 13,45 |

15393 JUNCJI BURGER BIO
Okusni burger iz grobo mletega 

govejega mesa pripravite v trinajstih 
minutah. Idealen je za pripravo 

priljubljenih sendvičev. Brez glutena.

  | 4 kosi = 400 g | 
| € 10,50 |

5382 CHICKEN WINGS
Še boljše in okusnejše piščančje perutničke  

so zunaj hrustljave, znotraj pa mehke in sočne.  
V praktičnem 750 g pakiranju. Odlični tudi po  

hitri pripravi v mikrovalovni pečici.

  | 16-23 kosov = 750 g | € 9,95 |

Ogromno idej, da v udobju svojega 
doma pripravite najbolj okusne jedi, 

kot v najboljši restavraciji. 

5392 POLPETI 
Z MOZZARELLO IN ŠPINACO
Mehki hamburgerji iz kakovostnega 
telečjega mesa, obogateni z nadevom 
iz mozzarelle in špinače. 

 | 6 kosov = 480 g | € 9,95 |
15403 MARINIRANI KARE

Sočni in mehki kare, mariniran v začinjenem olju. Dva prktično 
vakumsko pakirana zrezka enostavno pripravite v ponvi. Postrežite 
si z omako iz gorčice in vašo priljubljeno zelenjavo. Brez glutena.

  | 2 kosa = 500 g | € 11,95 |

ponovno z vami

Meso
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Okusni burger iz grobo mletega 

govejega mesa pripravite v trinajstih 
minutah. Idealen je za pripravo 

priljubljenih sendvičev. Brez glutena.

  | 4 kosi = 400 g | 
| € 10,50 |

5382 CHICKEN WINGS
Še boljše in okusnejše piščančje perutničke  

so zunaj hrustljave, znotraj pa mehke in sočne.  
V praktičnem 750 g pakiranju. Odlični tudi po  

hitri pripravi v mikrovalovni pečici.

  | 16-23 kosov = 750 g | € 9,95 |

Ogromno idej, da v udobju svojega 
doma pripravite najbolj okusne jedi, 

kot v najboljši restavraciji. 

5392 POLPETI 
Z MOZZARELLO IN ŠPINACO
Mehki hamburgerji iz kakovostnega 
telečjega mesa, obogateni z nadevom 
iz mozzarelle in špinače. 

 | 6 kosov = 480 g | € 9,95 |
15403 MARINIRANI KARE

Sočni in mehki kare, mariniran v začinjenem olju. Dva prktično 
vakumsko pakirana zrezka enostavno pripravite v ponvi. Postrežite 
si z omako iz gorčice in vašo priljubljeno zelenjavo. Brez glutena.

  | 2 kosa = 500 g | € 11,95 |

ponovno z vami

Meso



7967 
Panirani piščančji 
medaljoni
Okusni in nežni  
piščančji medaljoni,  
odeti v hrustljave 
drobtinice.  
Za vse otroke,  
male in velike.

 
| 25-30 kosov = 750 g | 
| € 9,45 |

Meso 6968

7965 Cordon Bleu 
Značilna francoska jed. Panirani zrezki iz piščančjih prsi, polnjeni  
s šunko in sirom. Tako nežni in hrustljavi hkrati, da se cedijo sline.

  | 4-5 kosov = 750 g | € 13,65 |

15413 Mini Cordon Bleu 
Majhni, vendar slastni mini Cordon Blue iz izbranega 

svinjskega mesa, polnjeni s sirom in šunko, pripravljeni  
v le nekaj minutah v pečici ali ponvi.

  | Približno 12 kosov = 750 g | € 15,65 |

5312 Panirani puranji zrezki 
Izbrani kosi puranjega mesa, v  hrustljavi panadi, ločljivi med seboj. 

Pripravljeni v ponvi v samo 4 minutah, idealni tudi za v pečico.  
Pokusite naše zrezke, ne bo Vam žal.

  | 5-8 kosov = 700 g | € 10,95 |

7969 Panirani piščančji file 
Mehko, slastno, panirano. File piščančjih prsi v 

hrustljavi panadi. Samo nekaj minut in mamljiv obrok 
bo na naši mizi. Zelo okusno in hitro pripravljeno.

  | 5-6 kosov = 750 g | € 11,95 |

983 Papir za peko
En sam list vzdržljivega papirja za peko  

lahko uporabite kar 500 krat.  
Zmeraj kot nov, primeren za vse oblike 

pekačev, lahko ga večkrat operete,  
tudi v pomivalnem stroju.

| cm 40 x 35 | € 3,95 |

Varuh vaše pečice, 

uporabite ga lahko  

celo 500-krat!

7966 Panirani piščančji frites 
Tanke rezine rahlo začinjenih piščančjih prsi v novi super 

okusni panadi na osnovi koruznih kosmičev. Pripravite jih po 
želji in dodajte poljubno omako. 

  | 27-37 kosov = 750 g | € 11,45 |

9124 Mini piščančji zrezki 
Mini različica odličnih mehkih filejev iz piščančjih prsi v 

hrustljavem in dišečem paniranju, kot nalašč za pripravo v pečici. 

  | Približno 10 kosov = 600 g | € 8,75 |

1300 Piščančji fileji 
Nežni fileji iz piščančjih prsi, marinirani 

in že pečeni. Hitro pripravljeni  
v ponvi, pečici ali na žaru. 

   | 12-16 kosov = 750 g | 
| € 11,95 |

Okusne in hitro pripravljene 
mesne jedi bodo 

 razveselile vso 
družino

NOVA KAKOVOST
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Sladice
kot iz pravljice

17806 Kruhek s sladkorčki 
Hrustljava sladkorna zrna zaokrožijo to mehko poslastico. 

Izvrstna izbira za zajtrk ali sladico, ko si želite posladkati dan. 
Še boljši bo, če ga narežete, rahlo pogrejete  

in namažete z marmelado. 

   | 250 g | € 3,45 |

17805 Kruhek s čokolado 
Mehki kot oblak, iz mehkega testa z moko, jajci, skuto in 
veliko veliko drobnih koščkov čokolade. Lahko ga samo 

odmrznete. Da bo še boljši, svetujemo, da kruhek pogrejete 
v pečici ali pa ga narežete na rezine in pogrejte v ponvi. 

   | 250 g | € 3,95 |

Sladice

Novost

70 71

Zajtrk ali malica?
Privoščite si jih za zajtrk ob beli kavi ali cappuccinu, 
popoldne ob sveže stisnjenim sokom ali  s smoothijem 
iz našega sadja ... naši novi rahli kruhki so vedno 
prava izbira.

DA BO ŠE BOLJ DOBRO 
Narezane kruhke s sladkornimi granulami 
segrejte v pečici ali ponvi in jih obogatite  

z jagodno marmelado ali z ekstra 
pomarančnim džemom “L’Antica 
Magnolia”. Kruhke s čokolado  

pa postrezite z lešnikovim  
ali kakavovim namazom. 

5 MINUT V PEČICI 

ZA NEPOZABEN 

VONJ V KUHINJI
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Sladice72 73

Najlepši zajtrk je tisti, 
ko se za mizo zbere cela 

družina in se začne veselo 
prepletanje rok, ko posežejo 
po priljubljenih zalogajih 

in tako se novi dan  
začne z veseljem. 

6857 Ameriške palačinke 
Dovolj je samo ena minuta v mikrovalovni 
pečici, da lahko uživate ob rahlih ameriških 

palačinkah. Servirajte jih z javorjevim sirupom, 
lešnikovo kremo, medom ali marmelado.  

Odlične za zajtrk ali sladico. 

  | 6 kosov = 240 g | € 4,95 |

15876  
Rogljički lešnik-čokolada 

Dišeče in rahlo testo z naravnim kvasom 
in dolgo vzhajano testo ter bogati nadev iz 

lešnikov. Rogljički so posipani s koščki čokolade, 
ki jih naredijo še bolj okusne in zapeljive.

 | 4 kosi = 310 g | € 4,95 |

15801 Marelični rogljički 
Zaradi testa z naravnim kvasom in vzhajanja, 

ki traja kar 36 ur, so ti rogljički zares 
posebni, rahli in okusni. Obogateni z zrnci 
sladkorja in bogatim mareličnim polnilom 
so najboljši za nasmejan začetek dneva. 

Primerno tudi za vegane.

 | 6 kosov = 432 g | € 5,65 |

15852 
Mini krofi s kremo 

Rahli mini krofi, nadevani s kremo, so idealni 
za pripravo, ko želite pojesti nekaj sladkega. 
Dovolj je, da jih samo odmrznete in posipate 

s sladkorjem v prahu.

  | 12 kosov = 300 g | € 6,95 | 

17803  
Italijanska slaščičarska krema  

Nedvomno je ta krema kraljica med kremami! 
Pakirana je v slaščičarski vrečki s plastičnim 

nastavkom, s pomočjo katerega lahko dekorirate 
svoje sladke kreacije. Dovolj je samo, da jo odmrznete 

in hitro pripravite priljubljene sladke dobrote.

 | 250 g | € 4,95 |

Novost

ZAJTRK, KOT SI  GA ZASLUŽITE 
  Mi bomo poskrbeli, da   bo res nekaj posebnega 

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

Na straneh 80-81  
se nahaja velika 

izbira kave in čajev  
za bogat in pester 

zajtrk.  



Sladice72 73

Najlepši zajtrk je tisti, 
ko se za mizo zbere cela 

družina in se začne veselo 
prepletanje rok, ko posežejo 
po priljubljenih zalogajih 

in tako se novi dan  
začne z veseljem. 

6857 Ameriške palačinke 
Dovolj je samo ena minuta v mikrovalovni 
pečici, da lahko uživate ob rahlih ameriških 

palačinkah. Servirajte jih z javorjevim sirupom, 
lešnikovo kremo, medom ali marmelado.  

Odlične za zajtrk ali sladico. 

  | 6 kosov = 240 g | € 4,95 |

15876  
Rogljički lešnik-čokolada 

Dišeče in rahlo testo z naravnim kvasom 
in dolgo vzhajano testo ter bogati nadev iz 

lešnikov. Rogljički so posipani s koščki čokolade, 
ki jih naredijo še bolj okusne in zapeljive.

 | 4 kosi = 310 g | € 4,95 |

15801 Marelični rogljički 
Zaradi testa z naravnim kvasom in vzhajanja, 

ki traja kar 36 ur, so ti rogljički zares 
posebni, rahli in okusni. Obogateni z zrnci 
sladkorja in bogatim mareličnim polnilom 
so najboljši za nasmejan začetek dneva. 

Primerno tudi za vegane.

 | 6 kosov = 432 g | € 5,65 |

15852 
Mini krofi s kremo 

Rahli mini krofi, nadevani s kremo, so idealni 
za pripravo, ko želite pojesti nekaj sladkega. 
Dovolj je, da jih samo odmrznete in posipate 

s sladkorjem v prahu.

  | 12 kosov = 300 g | € 6,95 | 

17803  
Italijanska slaščičarska krema  

Nedvomno je ta krema kraljica med kremami! 
Pakirana je v slaščičarski vrečki s plastičnim 

nastavkom, s pomočjo katerega lahko dekorirate 
svoje sladke kreacije. Dovolj je samo, da jo odmrznete 

in hitro pripravite priljubljene sladke dobrote.

 | 250 g | € 4,95 |

Novost

ZAJTRK, KOT SI  GA ZASLUŽITE 
  Mi bomo poskrbeli, da   bo res nekaj posebnega 

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

Na straneh 80-81  
se nahaja velika 

izbira kave in čajev  
za bogat in pester 

zajtrk.  



15848 Mini Krofi 
Veliko, veliko lešnikovega nadeva in 
kakava se nahaja v teh rahlih krofih.  
Zajtrk, želja po sladkem, praznovanje 
rojstnega dne... samo odmrznete,  
po želji posipajte s sladkorjem v prahu  
in se prepustite sladkemu užitku. 

  | 12 kosov = 300 g | € 6,95 |

9110 Palačinke
Koliko krat se Vam je zgodilo, da si družinski člani zaželijo 

palačink. Vi pa jih nimate časa speči ali potrebujete samo 2 ali 3? 
bofrost* ima rešitev! Okusne, že pripravljene palačinke za vse vaše 
kreacije. Zadostuje le, da jih odmrznete in nadevate z marmelado, 

čokolado, skuto, sadjem.... Zaužijete jih lahko hladne, 
pogrete ali pa zapečene v pečici.

  | 10 kosov = 400 g | € 4,95 |

15893  
Blazinice z jabolki 

Krhko in dišeče masleno listnato testo skriva 
mehko in sladko polnilo iz jabolk.  

Sladke blazinice za majhne in velike se 
enostavno pripravijo v pečici.  

Idealne za zajtrk, za sladko malico  
ob skodelici čaja ali kot sladica.

 | 8 kosov = 400 g | € 6,45 |

918 Francoski masleni rogljički 
Masleni, rahli rogljički za peko. Majhni v zamrzovalni 
skrinji, veliki po peki. S svojim vonjem vas bo navdušil 

in se boste lažje vstali.

 | 12 kosov = 660 g | € 8,45 |

15831 Čoko-Krofki
Oboževani ameriški krofi v novi različici, za prave 

sladokusce, obogateni s temno čokolado in okrašeni s 
hrustljavimi mrvicami. Krofke samo odmrznemo za sladek 

začetek dneva in poseben užitek.

  | 6 kosov = 336 g | € 5,95 |

920 Berlinski krofi s kremo
Krof s slastnim polnilom. Rahel krof s smetano in marmelado  

iz treh vrst sadja. Preprosto jih odmrznete in pokusite.  
Ne boste se jim mogli upreti.

 | 8 kosov = 425 g | € 7,95 |

15853 Listnato Testo 
Štirje praktični listi (dimenzije 18X18 cm), 

neposredno po odmrzovanju je primerno za hitro 
pripravo različnih sladkih ali slanih poslastic. 

 | 670 g | € 5,65 |

904 Mini princeske 
Majhne, sladke dobrote, polnjene s svežo stepeno smetano. 
Čudovite so s sladkornim posipom, čokoladnim ali sadnim 

prelivom. Le odmrzniti jih je treba.

 | 30-35 kosov = 500 g | € 7,45 |
903 Polžki iz pudinga (za peko) 

Okrogle oblike: sladki polžki iz maslenega kvašenega testa in veliko 
pudingove kreme z okusom vanilije. Primerni ob kavi ali kot malica.

 | 25 kosov = 625 g | € 6,95 |

905 Mini eklerji 
Posebej za Vas je bofrost* pripravil slastne eklerje, polnjene z vanilijevo 

kremo in oblite s čokolado. Pakirani v priročni in vsestransko uporabni škatli.

 | 26 kosov = 430 g | € 6,95 | 

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

SAMO PRI NAS

€ 7,45

CENA ZA KOS

€ 0,70
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17802 Torta Marasca
Pravljična torta iz krhkega testa,  

s fantastično kremo z okusom vanilje, sočne 
višnje in bogat višnjev nadev. Prepustite  

se čudoviti aromi poletja!  

  10 kosov | 900 g | € 14,95 |

Novost

Sladice iz bofrost*ove slaščičarne vas spremljajo 
na vsakem koraku.

Za lepše praznovanje...
882 Čebelji Pik

Tradicionalna nemška poslastica:  
Bienenstich ali Čebelji pik. Vzhajano 

testo in slasten nadev iz stepene sladke 
smetane in vanilije, posuto s hrustljavimi 

lističi mandljev.

  12 porc. | 1000 g | € 13,95 |

853 Torta  
sadna mavrica Ø 24 cm 

Sveži sadeži na rahlem biskvitu in v 
slastni kremi: tropik, gozdni sadeži, 
borovnice, ribez, višnje in breskve.

  12 kosov | 1500 g |  
|  € 18,95 |

868 Skutina torta Ø 24 cm 
Torta, ki Vas bo spomnila na 
torto Vaše babice, idealna je 
ob kavi. Probiotični sir, koščki 
mandarin in veliko smetane, 
vse skupaj v nežnem biskvitu. 

  12 kosov | 1650 g | 
| € 19,95 |

SAMO PRI NAS

€ 18,95

862 Maslena jabolčna pita  22 cm 
Klasična mojstrovina iz jabolk, rozin in maslenega testa.  

Vsebuje najmanj 50 % svežih jabolk, že narezana.

  | 8 kosov = 1000 g | € 11,95 |

Novost

15816 Mini torta Noissete Royal
Prava majhna mojstrovina: semifreddo, oziroma ledena lešnikova krema in 
stepena smetana obdana z okusnimi karameliziranimi poljubčki iz beljakov. 

Dodatna čokolada in lešnikov krokant obogatita to posebno sladico. 

 6 kosov | 330 g | € 12,95 |

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

SAMO PRI NAS

€ 19,95

Carovnija sladkih zalogajev

Sladice76 77

ST
RANKE

p r i p o r o č a j o
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Če iščete izvirnost, izberite naše specialitete, proizvedene iz ekskluzivnih sestavin. 
Tako bodo vaše jedi popolne in dobile pridih prefinjenosti in okus več.

LINIJA SPECIALITET VRHUNSKE GASTRONOMIJE

15647 
Sardoni iz 

Kantabrijskega morja  
v ekstra deviškem 

oljčnem olju
“L’Antica Magnolia”
Iz morja, ki združuje 
francosko in špansko

obalo prihajajo najboljši 
sardoni na svetu.  

Cenjeni zaradi svoje 
velikosti, vrhunske kvalitete 
in izjemnega okusa. Vašim 

jedem podarijo poseben okus.  
Odcejena neto teža: 28 g.

| 50 g | € 4,95 |

15639 
Fileti tune

v ekstra deviškem 
oljčnem olju

“L’Antica Magnolia”
Celi fileti rumenoplavute 

tune, sočni in sveži, 
posebne rdeče barve v 200g 
kozarčku z oljčnim oljem. 
Naša tuna je izključno iz 
kontroliranega ribolova s 

certifikatom Friend of the 
Sea. Vrhunska specialiteta 
za vaše poletne kreacije.  

V kozarčku je celo
70% tune.  

Odcejena neto teža 140 g.

| 200 g | € 7,95 |

5640 
Olive 

„Taggiasche“
v ekstra deviškem 
oljčnem olju 36%

“L’Antica Magnolia”
Zelo znane olive 

Taggiasche iz ligurske 
riviere, ročno pobrane in 

pripravljene kot veleva 
tradicija. Razkoščičene 
in shranjene v ekstra 

deviškem oljčnem olju 
izjemnega okusa.  

Prefinjen dodatek za ribje 
jedi, razne omake ali kot 

zalogaj ob aperitivu.

| 180 g | € 6,95 |

19605 
Ekstra  

Džem-pomaranča
“L’Antica Magnolia”

Izjemno okusen, 
pripravljen iz pomaranč 
sorte „Tarocco“ idealan 

za zajtrk, sladko 
malico ali kot dodatek 
čokoladnim sladicam.
Poskusite tudi džem 

in svež meki sir.  
Brez glutena.

| 300 g | € 6,95 |

19622 
Marmelada
iz jagod in 
granatnega 

jabolka
“L’Antica Magnolia”
Narejena iz dišečih, 

sočnih jagod in s 
sokom iz granatnega 

jabolka. Izvstna 
kombinacija okusa v 

tej vrhunski poslastici. 
Idealna za zajtrk kot 
namaz na kruhu ali 

nadev za različne 
slaščice. Brez glutena.

| 280 g | € 6,95 |

COD. 89608

6 buteljk
€ 57,97 
namesto € 65,70

€ 9,66  
za buteljko

19649 
Omaka iz Sicilijanskih  

Paradižnikov BIO
Najslajši in najbolj sočni češnjevi paradižniki  

s Sicilije so osnova te omake, obogatene  
z ekstra deviškim oljčnim oljem in baziliko.  

Idealno kot dodatek testeninam, za bruschette 
in druge poslastice. Brez glutena.  

Nezmrznjen proizvod.

| 330 g | € 3,50 |

19635 
Balzamični kis iz Modene  

„gold edition“  
Balzamični kis „gold edition“ se razlikuje  
po svoji gostoti, pridobljeni  iz kuhanega  
in odležanega mošta ter vinskega kisa,  

ki sta dozorela v lesenih sodih.  
Zaradi polnega in sladkega okusa je idealen

dodatek za rižote, tatarski biftek, carpaccio ... 

| 250 ml | € 7,95 |

19608 
Ekstra Deviško Olje   

Maslinovo Ulje
Bistro ekstra deviško olje 

nizke kislosti, nežnega 
okusa, odišavljeno z 

blagim vonjem mandljev, 
pripravljeno iz izbranih 
oliv, je idealna priloga 
ribjim in zelenjavnim 

jedem. Odlično za 
omake, majonezo 
ali pesto, skratka - 

nepogrešljivo.

| 750 ml | 
| € 10,95 |

78 79

Cheesecake 
z borovnicami
Zmeljite 200 g keksov, dodajte 
120 g stopljenega masla  
in vse dobro premešajte.  
Zmes premestite v model 
za torto, obložen s papirjem 
za peko in dobro pritisnite 
z zaobljeno stranjo žlice in 
postavite v hladilnik za dobre 
pol ure, da se zmes sprime. 
Medtem pripravite kremo iz 
sira: 500 g kremnega sira dobro 
premešajte s 125 g sladkorja v 
prahu in 1 vrečko vaniljevega 
sladkorja. Naredite smetano  
iz 200 ml smetane za stepanje, 
3 žlice prihranite za pozneje, 
ostalo smetano pa umešajte 
v kremo iz sira. V posodici 
segrejte ostanek smetane, 
pustite, da se ohladi in dodajte 
odcejeno želatino, ki ste jo 
namočili v vodi ter dodajte 
v kremo. Dobro premešajte. 
Kremo položite na osnovo 
iz keksov in znova postavite 
v hladilnik za približno 6 ur. 
Odmrznite 500 g borovnic, 
kratek čas jih kuhajte s 50 g 
sladkorja v prahu in eno 
 žličko limoninega soka.  
Omako ohladite in pred 
serviranjem 
prelijte po 
torti.

BIO
• iz ljubezni do narave •

15887 Gozdne borovnice BIO 
Dišeče in sočne borovnice, ročno 

nabrane, idealne poleg  
žit ali za pripravo smoothija.

  | 500 g | € 8,75 |
15889 Gozdni sadeži  BIO 

Maline, robide, borovnice in česnje; izvrstna 
mešanica, ki bo obogatila sladoled ali 

izboljšala okus vake torte. 

  | 500 g | € 6,45 |

15888 Maline BIO 
Sladke in sočne maline zmešajte z borovnicami in 
obogatite sladoled ali pripravite frappè z novim 

kremastim Bio sladoledom z okusom vanilje.

  | 500 g | € 7,95 |

15854 Češnje BIO
Sočne in sladke izkoščičene češnje, 

ročno obrane v pravem trenutku zrelosti. 
Že pripravljene, da iz njih pripravite 

priljubljene sladice, smoothie ali okrasite 
torte in peciva. Izvrstne so kot dodatek 

jogurtu in žitaricam za zajtrk.

  | 500 g | € 5,45 |  

11686 Kultivirane borovnice 
Velike, aromatične jagode,  
izjemno sladke in sočne!  

Idealne za sadne solate, razne 
sladice ali za pripravo smoothijev.

  | 750 g | € 8,95 |

Novost

807 Sadna fantazija  
Jagode, ananas, mango in borovnice:  

že pripravljena sadna solata je idealna 
za posladek, malico ali kot dekoracija za 

torte in ostale sladice. 

  | 750 g | € 7,95 |

3093 Mango 
Praktične in sladke kocke 

manga, idealne za pripravo 
sadnih solat, smoothijev ali za 

obogatitev vaših sladic. 

  | 750 g | € 7,95 |
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Za takojšnjo  
uporabo 

Segreje se samo  
v 25 sekundah.

Način doziranja 
3 vrste doziranja 

napitka:  
kratka ali dolga  

kava in čaj.

Prilagojena 
temperatura 

Dve možnosti izbire  
temperature napitka.

Oblikovan dizajn 
V celoti gladka 

površina, na kateri 
se ne poznajo  
prstni odtisi.

PRIROČEN
IN ENOSTAVEN

APARAT
ZA KAVO
IN ČAJE

ZA SAMO € 129 

Kave in čaji

25187 
Aparat za kavo 

Guzzini “White”
Prefinjena oblika in 
enostavna uporaba  

so odlike tega aparata za 
kavo, kar dodatno  

poudari okus Hausbrandt 
kave in čajev. 

Dimenzije: 16,5 x 30 x h 29,5 cm 
Pritisk 19 barov 

Teža 3,92 kg – Moč 1200 W

In še darilo 

60 KAPSUL GRATIS  
20 ESPRESSO ARMONIA 
20 ESPRESSO INTENSO 
10 ČAJ IZ LIMONE 
10 ESPRESSO BRASIL

IN BOFROST* VAM PODARI 50 € *   
DARILNIH BONOV, KI JIH LAHKO 
IZKORISTITE OB NASLEDNJIH NAKUPIH
* 50 € darilnih bonov v vrednosti po 5 € lahko  
izkoristite posamično ob vsakem nakupu nad 40 €.

Ob nakupu aparata vam podarimo set za odstranjevanje vodnega kamna. 

25127  
SET ZA ODSTRANJEVANJE  
VODNEGA KAMNA  
Dva praktična odmerka  
tekočega sredstva za 
odstranjevanje vodnega 
kamna. Izjemno sredstvo za 
odstranjevanje oblog vodnega 
kamna, ki se običajno nakopiči v 
aparatu za kavo in ne poškoduje 
kovinske dele aparata.
| 2 kosa = 200 ml |
Za pravilno vzdrževanje 
vašega aparata za kavo
za samo € 4,95

Carovnije v skodelici 

Užitek v skodelici kave
81

PRI NAKUPU 10 PAKIRANJ  
VAM 1 PODARIMO!

15617 
ESPRESSO ARMONIA 
Kava prijetne arome 
obogatena s plemenitimi 
začimbami v sledovih.

10 KAPSUL € 4,20

15618  
ESPRESSO INTENSO
Intenzivne note pražene 
kave z dišečimi notami 
suhega sadja.

10 KAPSUL € 4,20

15640 
ESPRESSO BRASIL 
Santos Fancy NY2 Brasile
Pražena in mleta kava arabika
Kava posebnega okusa,  
v kateri se čuti aroma 
čokolade, lešnikov,  
mandljev in gianduie.

10 KAPSUL € 4,20

19613 
ESPRESSO 
HONDURAS
Kava 100% Arabica 
Honduras SHG. Aroma 
suhega sadja v ozadju 
pa aroma kakava. 

10 KAPSUL € 4,20

15622  
KAVA  
Z GINSENGOM
Okusen, z aromami bogat 
napitek idealen v vsakem 
trenutku, s toplimi  
notami pražene kave.
10 KAPSUL € 4,20

15620 
BREZ KOFEINA
Mešanica polne arome,  
ki spominja na piškote,  
lešnike in karamelo  
z manj kot 0,10% 
kofeina.
10 KAPSUL € 4,20

15623 
ČAJ IZ KAMILICE
Čaj iz kamilice v  
okusnem napitku 
obogatenim z blagimi 
notami limone.

10 KAPSUL € 3,90

15621 
KAVA IZ JEČMENA 
Okusen napitek, idealen 
v vsakem trenutku,  
s toplimi notami  
praženih žitaric. 

10 KAPSUL € 3,90

15624 
LIMONIN ČAJ
Izvrstne note citrusa  
v napitku polnega  
okusa. 

10 KAPSUL € 3,90

80
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PRI NAKUPU 10 PAKIRANJ  
VAM 1 PODARIMO!

15617 
ESPRESSO ARMONIA 
Kava prijetne arome 
obogatena s plemenitimi 
začimbami v sledovih.

10 KAPSUL € 4,20

15618  
ESPRESSO INTENSO
Intenzivne note pražene 
kave z dišečimi notami 
suhega sadja.

10 KAPSUL € 4,20

15640 
ESPRESSO BRASIL 
Santos Fancy NY2 Brasile
Pražena in mleta kava arabika
Kava posebnega okusa,  
v kateri se čuti aroma 
čokolade, lešnikov,  
mandljev in gianduie.

10 KAPSUL € 4,20

19613 
ESPRESSO 
HONDURAS
Kava 100% Arabica 
Honduras SHG. Aroma 
suhega sadja v ozadju 
pa aroma kakava. 

10 KAPSUL € 4,20

15622  
KAVA  
Z GINSENGOM
Okusen, z aromami bogat 
napitek idealen v vsakem 
trenutku, s toplimi  
notami pražene kave.
10 KAPSUL € 4,20

15620 
BREZ KOFEINA
Mešanica polne arome,  
ki spominja na piškote,  
lešnike in karamelo  
z manj kot 0,10% 
kofeina.
10 KAPSUL € 4,20

15623 
ČAJ IZ KAMILICE
Čaj iz kamilice v  
okusnem napitku 
obogatenim z blagimi 
notami limone.

10 KAPSUL € 3,90

15621 
KAVA IZ JEČMENA 
Okusen napitek, idealen 
v vsakem trenutku,  
s toplimi notami  
praženih žitaric. 

10 KAPSUL € 3,90

15624 
LIMONIN ČAJ
Izvrstne note citrusa  
v napitku polnega  
okusa. 

10 KAPSUL € 3,90
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PREDSTAVITE PRIJATELJA

1 PREDSTAVLJEN
PRIJATELJ
Kremni sladoled po izbiri
Za vsakega predstavljenega prijatelja,  
ki naroči bofrost*ove proizvode,  
vam pri naslednji dostavi podarimo 
kremni sladoled po vaši izbiri.

2 PREDSTAVLJENA
PRIJATELJA 

Tudi v tem katalogu 
smo na poseben način 
označili proizvode, ki 

jih naši zvesti kupci 
najpogosteje priporočajo 

svojim prĳateljem.

IN IZBERITE NAGRADO

KDO SMO
bofrost*S Dolenjska cesta 242 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 
“bofrost*”) pri opravljanju svoje dejavnosti skrbi za maksimalno 
varnost pri varovanju osebnih podatkov svojih kupcev. Podjetje 
bofrost*S upravlja z zbirko osebnih podatkov pridobljenih preko 
internetne strani www.bofrost.si ali na podlagi telefonskega 
razgovora z operaterjem, glede dostave ali obiska našega  
prodajalca na vašem domu. 

KATERE VAŠE OSEBNE PODATKE LAHKO PRIDOBIMO
Lahko pridobimo sledeče kategorije vaših osebnih podatkov:
• Podatki za kontakt – ime, priimek, naslov, številko telefona, 
številko mobilnega telefona, e-mail naslov.
• Posebne kategorije podatkov – podatki, vezani na 
zdravstveno stanje (npr. eventuelne alergije in/ali prehrambne 
intolerance).
• Interesi – informacije, ki nam jih dajete vezane za vaše 
interese, vključno s proizvodi, ki vas zanimajo.
• Ostali osebni podatki – informacije, ki nam jih dajete vezane 
na datum in kraj rojstva, poklic in delovno mesto.
• Uporaba internetnih strani – informacije, ki se nanašajo  
na način uporabe naših internetnih strani, posredovanje  
naših objav, vključno z informacijami pridobljenih preko 
„piškotkov“ cookie (našo Cookie Policy lahko poiščete  
na naših internetnih straneh).  

KAKO PRRIDOBIVAMO VAŠE OSEBNE PODATKE
Bofrost pridobiva vaše osebne podatke v naslednjih primerih:
• Če se registrirate na našo internetno stran ali prenesete našo 
mobilno aplikacijo.
• Na podlagi telefonskega pogovora z operaterjem ali pri 
obisku prodajalca/dostavljalca pri prevzemu proizvodov.  
• Če nas kontaktirate zaradi informacij in asistence;
• Če sodelujete pri naših marketinških kampanjah, npr. če 
izpolnite vprašalnik na naši internetni strani ...  
Če nam posredujete podatke o tretji osebi, vas prosimo, 
da ste prepričani, da je tudi tretja stran seznanjena GDPR-jom. 
Hkrati vas naprošamo, da nam pomagate pri osveževanju  
svojih podatkov in nas obvestite o spremembah. 

V KATERE NAMENE LAHKO UPORABIMO VAŠE  
OSEBNE PODATKE 
Uporaba vaših podatkov mora biti legitimna v skladu s pravnimi 
predpostavkami in veljavnimi predpisi, ki so vezani na zaščito 
osebnih podatkov v navedene namene:  

a) V namene tesno povezane  
s pristopom na naših internetnih straneh.
Bofrost* pridobiva vaše kontaktne podatke in podatke o uporabi 
naših internetnih straneh, da lahko pristopimo in izdelamo 
dokumennte, vezane na kupljene proizvode. 
Predpostavka za njihovo uporabo: izpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti. Posredovanje podatkov je obvezno, da lahko 
odgovorimo na vaše zahteve, saj v primeru pomanjkanja 
potrebnih podatkov ne bomo mogli odgovoriti na njih.
 
b) Sprejemanje in dostavljanje naročil preko internetne strani. 
Bofrost* lahko uporabi vaše osebne podatke, podatke za kontakt 
ter podatke o plačilu s ciljem dostave preko internetnih strani 
za naročene proizvode.
Predpostavka za njihovo uporabo: izpolnjevanje pogodbenih/
predpogodbenih obveznosti.
Posredovanje podatkov je obvezno, da lahko odgovorimo na 
vaše zahteve, saj v primeru pomanjkanja potrebnih podatkov  
ne bomo mogli odgovoriti na le te. 

c) Pridobivanje in dostava naročil preko direktne prodaje na 
vašem domu/telefonska naročila sprejeta pri operaterjih
Razen naročil preko interneta, bofrost* svojim kupcem v 
glavnem omogoča nakup z obiskom naših delavcev na vašem 
naslovu (prodaja door to door) s strani naših promotorjev ali 
prodajalca, ali s strani telefonskega kontakta naših operaterjev 
po poslovnem modelu podjetja, ali preko sporočil (SMS ali 
Viber ali WhatsApp aplikacije). Za posledico, zaradi strukture 
poslovanja družbe in odgovornih odnosov, ki jih družba ima 
s svojimi kupci se pričakuje dostava naročil periodično in 
redno. Aktivnosti vezane na prevzem in dostavo naročil, ki se 
pridobivajo preko telefonskih dogovorov ali periodičnih obiskov 
naših prodajalcev. Bofrost* lahko uporabi vaše osebne podatke 
in kontaktne podatke s ciljem prevzemanja in dostave naročil 
na oba navedena načina.
Predpostavka za njihovo uporabo: legitimen interes podjetja 
za pridobivanje in sporočanje naročil s pomočjo lastnih 
načinov poslovanja in s stalnim pogodbenim odnosom s 
svojimi strankami. Posredovanje podatkov je obvezno, da lahko 
odgovorimo na vaše zahteve, v primeru pomanjkanja potrebnih 
podatkov ne bomo mogli odgovoriti na njih. 

d) Personaliziranje ponudb v skladu z vašimi osebnimi potrebami.  
Glede na edinstvenost naših proizvodov, ki so izključno 
prehrambni ter jih dostavljamo na vaš dom, bi bofrost* lahko 
od vas želel pridobiti določene podatke npr. Glede možnih 
alergij določene podatke, kot na primer o možnih alergijah in/
ali prehrambnim intolerancah ali o vašem splošnem fizičnem 
stanju, zaradi katerega bi bil potreben poseben način dostave.
Predpostavka za njihovo uporabo: Privolitev. 
Vašo privolitev, oziroma soglasje za uporabo teh informacij 
lahko prekličete kadarkoli s klicem na brezplačni telefon 080 13 
12 ali pošljete zahtevo na e- mail naslov: online@bofrost.si
Pomanjkanje informacij tega tipa ne bo vplivalo na pogodbene 
obveznosti. 
 
e) Marketinške aktivnosti, da lahko odgovorimo  
na vaše zahteve in vam ponudimo promocijske ponudbe  
v skladu z vašimi preferencami.  
Bofrost* lahko uporabi vaše kontaktne podatke v namene 
marketinga in reklamnega oglaševanja tako,  da bi vas 
obvestil o ponudbah preko avtomatskih načinov kontaktiranja 
(elektronska pošta, sms in drugih načinov) ter s tradicionalnim 
načinom komunikacije (npr. telefonskim klicem), za kar nam je 
potrebna vaša privolitev v okviru predpisanih odredb.
Poleg tega bofrost* lahko uporabi vaše kontaktne podatke, 
podatke o vaših interesih ali druge osebne podatke, da bi vam 
poslali  obvestila v skladu z vašimi preferencami na temelju 
vašega profila  kupca za kar je potrebna vaša privolitev v okviru 
predpisanih odredb. 
Predpostavka za njihovo uporabo: Privolitev.
Pomankanje informacij tega tipa ne bo vplivalo na pogodbene 
obveznosti. Vašo privolitev, za uporabo takih informacij lahko 
prekličete v vsakem trenutku s klicem na brezplačno telefonsko 
številko 080 13 12 ali nam pošljete zahtevo na e-mail naslov  
online@bofrost.si

f) Periodično pošiljanje obvestil
vaši kontaktni podatki se lahko s strani bofrost*a uporabijo za 
pošiljanje periodičnih obvestil, če ste pri registraciji navedli, da 
želite biti informirani o proizvodih in promocijskih iniciativah 
bofrost*a.
Predpostavka za njihovo uporabo: izpolnjevanje pogodbenih 
in predpogodbenih obveznosti. Nezadostne informacije bodo 
onemogočile prejemanje obvestil. 

g) Zaščita pravic v primeru sodnih, administrativnih  
ali izvensodnih procesov in v okviru sporov, vezanih  
za ponujene storitve.
Vaše osebne podatke in podatke o plačilu lahko bofrost* 
uporabi za obrambo lastnih pravic in sproži zahtevo ali tožbo 
proti vam ali tretji osebi.
Predpostavka za njihovo uporabo: legitimni interes podjetja o 
zaščiti lastnih pravic. V ta namen ne bomo ponovno zahtevali 
privolitve, temveč bomo obdelovali podatke pridobljene v 
zgoraj navedene namene, ki se smatrajo kompatibilni, zaradi 
konteksta v katerem so bili podatki pridobobljeni, kot tudi sama 
narava podatkov.

h) V namene, ki se vežejo na obveze, predvidene  
z zakonom, predpisi ali zakonodajo, odredbe/zahteve, ki ji jih 
zahteva zakon in/ali nadzornih in kontrolnih teles.
Vaši podatki za kontakt in podatki o plačilu se lahko uporabijo s 
strani bofrost*a, da ugodi zahtevam, ki jih je dolžna izpolnjevati. 
Predpostavka za njihovo uporabo: izvrševanje zakonskih 
obveznosti. Uporaba osebnih podatkov v ta namen je obvezno, 
ker v primeru pomanjkanja le teh bofrost* ne bo v stanju ugoditi 
specifičnim zakonskim obveznostim. 

i) Zahteve zdravstvene zaščite v primeru odpoklica/umika 
proizvoda. 
Bofrost* lahko uporabi vaše osebne podatke tudi po 
morebitnem preklicu vaše privolitve za uporabo teh  
z namenom zdravstvene zaščite v prineru odpoklica / umika 
prodanih proizvodov.
Predpostavka za njihovo uporabo: zakonska obveznost,  
ki jo je bofrost* dolžan spoštovati. 

NA KATERI NAČIN POSKRBIMO  
ZA VARNOST VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Bofrost* s poslužuje z veliko varnostnimi ukrepi s ciljem 
ohranjanja in vzdrževanja varnosti, tajnosti in nevtralnosti 
pristopa k vašim osebnim podatkom. Vsi vaši osebni podatki 
se hranijo na preverjenih in varovanih računalniških 
hrambah(server) ali papirnatih kopijah in do njih se lahko 
dostopa in/ali jih koristi na temelju naše izjave o varnosti.

KOLIKO ČASA UPORABLJAMO VAŠE PODATKE
Vaše podatke hranimo toliko časa kolikor ga potrebujemo, da 
bi izpolnili obveze, zaradi katerih so ti podatki pridobljeni ali 
kateregakoli legitimnega namena v zvezi z njimi. Zaradi tega 

v kolikor se podatki koristijo za dva različna namena vaše 
podatke varujemo vse dokler se ne izteče potreba po njihovi 
uporabi, istočasno pa jih ne bomo uporabili za namene za 
katere se je izkazalo da je hramba potekla. Pristop do vaših 
podatkov je dostopen samo tistim, katerim je potreben za 
izpolnjevanje določenih obveznosti. Vaši osebni podatki, ki niso 
več potrebni, ali za katere varovanje ne obstaja več pravna 
podlaga  postanejo nepovratno anonimni (in na ta način 
ostanejo varovani) ali pa se na varen način uničijo. V skladu z 
navedenim varujemo podatke za uporabo v različne namene. 

a) V namene tesno povezane z pristopom našim  
internetnim stranem. 
b) Pridobivanje in dostava naročil narejenih preko  
internetnih strani.
Podatki pridobljeni za cilj izpolnjevanja pogodbeneih 
obveznosti se morajo varovati cel čas dokler ste naša stranka, 
ampak  ne dlje od 10 let, da se prepreči izguba računovodskih 
podatkov (npr. računi)
c) Pridobivanje in dostava naročil preko direktne prodaje na 
vašem domu/telefonska naročila pri naših operaterjih:  
podatki pridobljeni v ta namen  se lahko koristijo cel čas 
trajanja pogodbene  obveznosti.
d) Personaliziranje ponudb v skladu z vašimi osebnimi 
potrebami.  
Podatki pridobljeni v ta namen, se koristijo ves čas trajanja 
pogodbene obveznosti.
e) Marketinške aktivnosti, da bi odgovorili na vaše zahteve in 
ponudili promocijske ponudbe v skladu z vašim preferencami: 
podatki pridobljeni v marketinške namene se varujejo od dneva, 
ko smo dobili vašo zadnjo privolitev za njihovo koriščenje  
v te namene 24 mesecev (razen v primeru odpovedi vašega 
soglasja o prejemanju obvestil); v namen profiliraneg 
marketinga se podatki varujejo 12 mesecev.
f) V primeru spora:  
v primeru, da moramo sebi stopiti v bran ali postopati v primeru 
tožbe  proti vam ali tretjim osebam, imamo pravico zadržati 
osebne podatke za katere menimo, da bodo uporabljeni v take 
namene, dokler se sodni spor ne zaključi.

S KOM LAHKO DELIMO VAŠE PODATKE
Pristop k vašim osebnim podatkom imajo pooblaščeni delavci 
podjetja, odgovorne osebe družbe in druga podjetja, ki poslovno 
sodelujejo s podjetjem bofrost*.
V kolikor želite videti popis pooblaščenih oseb, poslovnih družb 
in drugih subjektov, ki jim lahko odstopimo vaše podatke vas 
naprošamo, da nas kontaktirate na e-poštni naslov:  
online@bofrost.si

KONTAKT
Podatki za kontakt osebe, ki je v našem podjetju prtistojna 
za zbirko podatkov lahko najdete pod opcijo KONTAKT na 
internetnih straneh.  
V kolikor imate vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih 
podatkov vas prosimo, da se nam oglasite preko elektronske 
pošte na online@bofrost.si ali nas pokličete na brezplačno 
telefonsko številko 080 13 12.

VAŠE PRAVICE O ZAŠČITI PODATKOV  
TER MOREBITNIH PRITOŽBAH 
Pod določenimi pogoji  imate pravico  zahtevati
• Vpogled v vaše osebne  podatke,
• Kopijo vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali,
• Preverjeno in osveženo različico vaših podatkov  
s katero razpolagamo,
• Brisanje kateregakoli podatka za katerega ne obstaja več 
predpostavka, da nam je potreben  
• Pritožbo v zvezi z obdelavo podatkov če to zahtevajo predpisi, 
ki se spreminjajo
• Preklic vaše privolitve, v kolikor  obdelava podatkov ni 
pravilno utemeljena na vaši privolitvi.
• Omejevanje načina na podlagi katerega koristimo vaše 
podatke, v mejah predvidenih z zakonom o zaščtiti osebnih 
podatkov. 
• Na podlagi teh pravnih določb katerih cilj je zaščita javnega 
interesa (npr. preventiva in/ali povzročitev kaznivega dejanja) in 
zaščite našega interesa (npr. varovanje profesionalne skrivnosti).  
V primeru, da od nas zahtevate spoštovanje kateregakoli od 
navedenih zakonov je naša naloga,  
da preverimo ali je njegovo izvrševanje legitimno  
in vam odgovorimo na vprašanje v roku 1 meseca. 
V primeru pripombe ali pritožbe zaradi načina uporabe vaših 
osebnih podatkov se bomo potrudili in odgovorili  
na vsa vaša vprašanja.  
Poleg tega v kolikor želite, za vse pritožbe  
in pripombe se lahko obrnete na:  
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC,  
DUNAJSKA CESTA 22, 1000 LJUBLJANA  
Tel. 01 2309730 - e-mail: gp.ip@ip-rs.si

IZJAVA O ZAŠČITI OSEBNIH PODATKOV
Izjava o varstvu osebnih podatkov v skladu z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki začne veljati 25. maja 2018.

Obiskali vas bomo, 
ko boste to vi želeli.

Veljavnost kataloga od 08.03.2021.  
Cene v katalogu nadomeščajo tiste 
iz prejšnjega in so veljavne do izdaje 
naslednjega kataloga. Pravice delne 
reprodukcije in/ali razmnoževanja  
so pridržane. Pridružujemo si pravico 
tiskarskih napak. Bofrost*S d.o.o.,  
Dolenjska cesta 242 b, 1000 Ljubljana
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ST
RANKE

p r i p o r o č a j o

25096 Nož za rezanje pečenke “Synthesis”
Izjemna kombinacija inovativnosti in klasičnega dizajna: 
zahvaljujoč rezilu dolžine 22 cm, iz nerjavečega  
jekla 1:4116 je nož idealen za rezanje raznih  
pečenk ali za filetiranje mesa. Tanko rezilo in 
zaobljen vrh omogočata lažje rezanje.  
Ročaj iz smole je ojačan  
s jeklenimi zakovicami.
Made in Italy.
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PREDSTAVITE PRIJATELJA

1 PREDSTAVLJEN
PRIJATELJ
Kremni sladoled po izbiri
Za vsakega predstavljenega prijatelja,  
ki naroči bofrost*ove proizvode,  
vam pri naslednji dostavi podarimo 
kremni sladoled po vaši izbiri.

2 PREDSTAVLJENA
PRIJATELJA 

Tudi v tem katalogu 
smo na poseben način 
označili proizvode, ki 

jih naši zvesti kupci 
najpogosteje priporočajo 

svojim prĳateljem.

IN IZBERITE NAGRADO

KDO SMO
bofrost*S Dolenjska cesta 242 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 
“bofrost*”) pri opravljanju svoje dejavnosti skrbi za maksimalno 
varnost pri varovanju osebnih podatkov svojih kupcev. Podjetje 
bofrost*S upravlja z zbirko osebnih podatkov pridobljenih preko 
internetne strani www.bofrost.si ali na podlagi telefonskega 
razgovora z operaterjem, glede dostave ali obiska našega  
prodajalca na vašem domu. 

KATERE VAŠE OSEBNE PODATKE LAHKO PRIDOBIMO
Lahko pridobimo sledeče kategorije vaših osebnih podatkov:
• Podatki za kontakt – ime, priimek, naslov, številko telefona, 
številko mobilnega telefona, e-mail naslov.
• Posebne kategorije podatkov – podatki, vezani na 
zdravstveno stanje (npr. eventuelne alergije in/ali prehrambne 
intolerance).
• Interesi – informacije, ki nam jih dajete vezane za vaše 
interese, vključno s proizvodi, ki vas zanimajo.
• Ostali osebni podatki – informacije, ki nam jih dajete vezane 
na datum in kraj rojstva, poklic in delovno mesto.
• Uporaba internetnih strani – informacije, ki se nanašajo  
na način uporabe naših internetnih strani, posredovanje  
naših objav, vključno z informacijami pridobljenih preko 
„piškotkov“ cookie (našo Cookie Policy lahko poiščete  
na naših internetnih straneh).  

KAKO PRRIDOBIVAMO VAŠE OSEBNE PODATKE
Bofrost pridobiva vaše osebne podatke v naslednjih primerih:
• Če se registrirate na našo internetno stran ali prenesete našo 
mobilno aplikacijo.
• Na podlagi telefonskega pogovora z operaterjem ali pri 
obisku prodajalca/dostavljalca pri prevzemu proizvodov.  
• Če nas kontaktirate zaradi informacij in asistence;
• Če sodelujete pri naših marketinških kampanjah, npr. če 
izpolnite vprašalnik na naši internetni strani ...  
Če nam posredujete podatke o tretji osebi, vas prosimo, 
da ste prepričani, da je tudi tretja stran seznanjena GDPR-jom. 
Hkrati vas naprošamo, da nam pomagate pri osveževanju  
svojih podatkov in nas obvestite o spremembah. 

V KATERE NAMENE LAHKO UPORABIMO VAŠE  
OSEBNE PODATKE 
Uporaba vaših podatkov mora biti legitimna v skladu s pravnimi 
predpostavkami in veljavnimi predpisi, ki so vezani na zaščito 
osebnih podatkov v navedene namene:  

a) V namene tesno povezane  
s pristopom na naših internetnih straneh.
Bofrost* pridobiva vaše kontaktne podatke in podatke o uporabi 
naših internetnih straneh, da lahko pristopimo in izdelamo 
dokumennte, vezane na kupljene proizvode. 
Predpostavka za njihovo uporabo: izpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti. Posredovanje podatkov je obvezno, da lahko 
odgovorimo na vaše zahteve, saj v primeru pomanjkanja 
potrebnih podatkov ne bomo mogli odgovoriti na njih.
 
b) Sprejemanje in dostavljanje naročil preko internetne strani. 
Bofrost* lahko uporabi vaše osebne podatke, podatke za kontakt 
ter podatke o plačilu s ciljem dostave preko internetnih strani 
za naročene proizvode.
Predpostavka za njihovo uporabo: izpolnjevanje pogodbenih/
predpogodbenih obveznosti.
Posredovanje podatkov je obvezno, da lahko odgovorimo na 
vaše zahteve, saj v primeru pomanjkanja potrebnih podatkov  
ne bomo mogli odgovoriti na le te. 

c) Pridobivanje in dostava naročil preko direktne prodaje na 
vašem domu/telefonska naročila sprejeta pri operaterjih
Razen naročil preko interneta, bofrost* svojim kupcem v 
glavnem omogoča nakup z obiskom naših delavcev na vašem 
naslovu (prodaja door to door) s strani naših promotorjev ali 
prodajalca, ali s strani telefonskega kontakta naših operaterjev 
po poslovnem modelu podjetja, ali preko sporočil (SMS ali 
Viber ali WhatsApp aplikacije). Za posledico, zaradi strukture 
poslovanja družbe in odgovornih odnosov, ki jih družba ima 
s svojimi kupci se pričakuje dostava naročil periodično in 
redno. Aktivnosti vezane na prevzem in dostavo naročil, ki se 
pridobivajo preko telefonskih dogovorov ali periodičnih obiskov 
naših prodajalcev. Bofrost* lahko uporabi vaše osebne podatke 
in kontaktne podatke s ciljem prevzemanja in dostave naročil 
na oba navedena načina.
Predpostavka za njihovo uporabo: legitimen interes podjetja 
za pridobivanje in sporočanje naročil s pomočjo lastnih 
načinov poslovanja in s stalnim pogodbenim odnosom s 
svojimi strankami. Posredovanje podatkov je obvezno, da lahko 
odgovorimo na vaše zahteve, v primeru pomanjkanja potrebnih 
podatkov ne bomo mogli odgovoriti na njih. 

d) Personaliziranje ponudb v skladu z vašimi osebnimi potrebami.  
Glede na edinstvenost naših proizvodov, ki so izključno 
prehrambni ter jih dostavljamo na vaš dom, bi bofrost* lahko 
od vas želel pridobiti določene podatke npr. Glede možnih 
alergij določene podatke, kot na primer o možnih alergijah in/
ali prehrambnim intolerancah ali o vašem splošnem fizičnem 
stanju, zaradi katerega bi bil potreben poseben način dostave.
Predpostavka za njihovo uporabo: Privolitev. 
Vašo privolitev, oziroma soglasje za uporabo teh informacij 
lahko prekličete kadarkoli s klicem na brezplačni telefon 080 13 
12 ali pošljete zahtevo na e- mail naslov: online@bofrost.si
Pomanjkanje informacij tega tipa ne bo vplivalo na pogodbene 
obveznosti. 
 
e) Marketinške aktivnosti, da lahko odgovorimo  
na vaše zahteve in vam ponudimo promocijske ponudbe  
v skladu z vašimi preferencami.  
Bofrost* lahko uporabi vaše kontaktne podatke v namene 
marketinga in reklamnega oglaševanja tako,  da bi vas 
obvestil o ponudbah preko avtomatskih načinov kontaktiranja 
(elektronska pošta, sms in drugih načinov) ter s tradicionalnim 
načinom komunikacije (npr. telefonskim klicem), za kar nam je 
potrebna vaša privolitev v okviru predpisanih odredb.
Poleg tega bofrost* lahko uporabi vaše kontaktne podatke, 
podatke o vaših interesih ali druge osebne podatke, da bi vam 
poslali  obvestila v skladu z vašimi preferencami na temelju 
vašega profila  kupca za kar je potrebna vaša privolitev v okviru 
predpisanih odredb. 
Predpostavka za njihovo uporabo: Privolitev.
Pomankanje informacij tega tipa ne bo vplivalo na pogodbene 
obveznosti. Vašo privolitev, za uporabo takih informacij lahko 
prekličete v vsakem trenutku s klicem na brezplačno telefonsko 
številko 080 13 12 ali nam pošljete zahtevo na e-mail naslov  
online@bofrost.si

f) Periodično pošiljanje obvestil
vaši kontaktni podatki se lahko s strani bofrost*a uporabijo za 
pošiljanje periodičnih obvestil, če ste pri registraciji navedli, da 
želite biti informirani o proizvodih in promocijskih iniciativah 
bofrost*a.
Predpostavka za njihovo uporabo: izpolnjevanje pogodbenih 
in predpogodbenih obveznosti. Nezadostne informacije bodo 
onemogočile prejemanje obvestil. 

g) Zaščita pravic v primeru sodnih, administrativnih  
ali izvensodnih procesov in v okviru sporov, vezanih  
za ponujene storitve.
Vaše osebne podatke in podatke o plačilu lahko bofrost* 
uporabi za obrambo lastnih pravic in sproži zahtevo ali tožbo 
proti vam ali tretji osebi.
Predpostavka za njihovo uporabo: legitimni interes podjetja o 
zaščiti lastnih pravic. V ta namen ne bomo ponovno zahtevali 
privolitve, temveč bomo obdelovali podatke pridobljene v 
zgoraj navedene namene, ki se smatrajo kompatibilni, zaradi 
konteksta v katerem so bili podatki pridobobljeni, kot tudi sama 
narava podatkov.

h) V namene, ki se vežejo na obveze, predvidene  
z zakonom, predpisi ali zakonodajo, odredbe/zahteve, ki ji jih 
zahteva zakon in/ali nadzornih in kontrolnih teles.
Vaši podatki za kontakt in podatki o plačilu se lahko uporabijo s 
strani bofrost*a, da ugodi zahtevam, ki jih je dolžna izpolnjevati. 
Predpostavka za njihovo uporabo: izvrševanje zakonskih 
obveznosti. Uporaba osebnih podatkov v ta namen je obvezno, 
ker v primeru pomanjkanja le teh bofrost* ne bo v stanju ugoditi 
specifičnim zakonskim obveznostim. 

i) Zahteve zdravstvene zaščite v primeru odpoklica/umika 
proizvoda. 
Bofrost* lahko uporabi vaše osebne podatke tudi po 
morebitnem preklicu vaše privolitve za uporabo teh  
z namenom zdravstvene zaščite v prineru odpoklica / umika 
prodanih proizvodov.
Predpostavka za njihovo uporabo: zakonska obveznost,  
ki jo je bofrost* dolžan spoštovati. 

NA KATERI NAČIN POSKRBIMO  
ZA VARNOST VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Bofrost* s poslužuje z veliko varnostnimi ukrepi s ciljem 
ohranjanja in vzdrževanja varnosti, tajnosti in nevtralnosti 
pristopa k vašim osebnim podatkom. Vsi vaši osebni podatki 
se hranijo na preverjenih in varovanih računalniških 
hrambah(server) ali papirnatih kopijah in do njih se lahko 
dostopa in/ali jih koristi na temelju naše izjave o varnosti.

KOLIKO ČASA UPORABLJAMO VAŠE PODATKE
Vaše podatke hranimo toliko časa kolikor ga potrebujemo, da 
bi izpolnili obveze, zaradi katerih so ti podatki pridobljeni ali 
kateregakoli legitimnega namena v zvezi z njimi. Zaradi tega 

v kolikor se podatki koristijo za dva različna namena vaše 
podatke varujemo vse dokler se ne izteče potreba po njihovi 
uporabi, istočasno pa jih ne bomo uporabili za namene za 
katere se je izkazalo da je hramba potekla. Pristop do vaših 
podatkov je dostopen samo tistim, katerim je potreben za 
izpolnjevanje določenih obveznosti. Vaši osebni podatki, ki niso 
več potrebni, ali za katere varovanje ne obstaja več pravna 
podlaga  postanejo nepovratno anonimni (in na ta način 
ostanejo varovani) ali pa se na varen način uničijo. V skladu z 
navedenim varujemo podatke za uporabo v različne namene. 

a) V namene tesno povezane z pristopom našim  
internetnim stranem. 
b) Pridobivanje in dostava naročil narejenih preko  
internetnih strani.
Podatki pridobljeni za cilj izpolnjevanja pogodbeneih 
obveznosti se morajo varovati cel čas dokler ste naša stranka, 
ampak  ne dlje od 10 let, da se prepreči izguba računovodskih 
podatkov (npr. računi)
c) Pridobivanje in dostava naročil preko direktne prodaje na 
vašem domu/telefonska naročila pri naših operaterjih:  
podatki pridobljeni v ta namen  se lahko koristijo cel čas 
trajanja pogodbene  obveznosti.
d) Personaliziranje ponudb v skladu z vašimi osebnimi 
potrebami.  
Podatki pridobljeni v ta namen, se koristijo ves čas trajanja 
pogodbene obveznosti.
e) Marketinške aktivnosti, da bi odgovorili na vaše zahteve in 
ponudili promocijske ponudbe v skladu z vašim preferencami: 
podatki pridobljeni v marketinške namene se varujejo od dneva, 
ko smo dobili vašo zadnjo privolitev za njihovo koriščenje  
v te namene 24 mesecev (razen v primeru odpovedi vašega 
soglasja o prejemanju obvestil); v namen profiliraneg 
marketinga se podatki varujejo 12 mesecev.
f) V primeru spora:  
v primeru, da moramo sebi stopiti v bran ali postopati v primeru 
tožbe  proti vam ali tretjim osebam, imamo pravico zadržati 
osebne podatke za katere menimo, da bodo uporabljeni v take 
namene, dokler se sodni spor ne zaključi.

S KOM LAHKO DELIMO VAŠE PODATKE
Pristop k vašim osebnim podatkom imajo pooblaščeni delavci 
podjetja, odgovorne osebe družbe in druga podjetja, ki poslovno 
sodelujejo s podjetjem bofrost*.
V kolikor želite videti popis pooblaščenih oseb, poslovnih družb 
in drugih subjektov, ki jim lahko odstopimo vaše podatke vas 
naprošamo, da nas kontaktirate na e-poštni naslov:  
online@bofrost.si

KONTAKT
Podatki za kontakt osebe, ki je v našem podjetju prtistojna 
za zbirko podatkov lahko najdete pod opcijo KONTAKT na 
internetnih straneh.  
V kolikor imate vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih 
podatkov vas prosimo, da se nam oglasite preko elektronske 
pošte na online@bofrost.si ali nas pokličete na brezplačno 
telefonsko številko 080 13 12.

VAŠE PRAVICE O ZAŠČITI PODATKOV  
TER MOREBITNIH PRITOŽBAH 
Pod določenimi pogoji  imate pravico  zahtevati
• Vpogled v vaše osebne  podatke,
• Kopijo vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali,
• Preverjeno in osveženo različico vaših podatkov  
s katero razpolagamo,
• Brisanje kateregakoli podatka za katerega ne obstaja več 
predpostavka, da nam je potreben  
• Pritožbo v zvezi z obdelavo podatkov če to zahtevajo predpisi, 
ki se spreminjajo
• Preklic vaše privolitve, v kolikor  obdelava podatkov ni 
pravilno utemeljena na vaši privolitvi.
• Omejevanje načina na podlagi katerega koristimo vaše 
podatke, v mejah predvidenih z zakonom o zaščtiti osebnih 
podatkov. 
• Na podlagi teh pravnih določb katerih cilj je zaščita javnega 
interesa (npr. preventiva in/ali povzročitev kaznivega dejanja) in 
zaščite našega interesa (npr. varovanje profesionalne skrivnosti).  
V primeru, da od nas zahtevate spoštovanje kateregakoli od 
navedenih zakonov je naša naloga,  
da preverimo ali je njegovo izvrševanje legitimno  
in vam odgovorimo na vprašanje v roku 1 meseca. 
V primeru pripombe ali pritožbe zaradi načina uporabe vaših 
osebnih podatkov se bomo potrudili in odgovorili  
na vsa vaša vprašanja.  
Poleg tega v kolikor želite, za vse pritožbe  
in pripombe se lahko obrnete na:  
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC,  
DUNAJSKA CESTA 22, 1000 LJUBLJANA  
Tel. 01 2309730 - e-mail: gp.ip@ip-rs.si

IZJAVA O ZAŠČITI OSEBNIH PODATKOV
Izjava o varstvu osebnih podatkov v skladu z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki začne veljati 25. maja 2018.

Obiskali vas bomo, 
ko boste to vi želeli.

Veljavnost kataloga od 08.03.2021.  
Cene v katalogu nadomeščajo tiste 
iz prejšnjega in so veljavne do izdaje 
naslednjega kataloga. Pravice delne 
reprodukcije in/ali razmnoževanja  
so pridržane. Pridružujemo si pravico 
tiskarskih napak. Bofrost*S d.o.o.,  
Dolenjska cesta 242 b, 1000 Ljubljana
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RANKE

p r i p o r o č a j o

25096 Nož za rezanje pečenke “Synthesis”
Izjemna kombinacija inovativnosti in klasičnega dizajna: 
zahvaljujoč rezilu dolžine 22 cm, iz nerjavečega  
jekla 1:4116 je nož idealen za rezanje raznih  
pečenk ali za filetiranje mesa. Tanko rezilo in 
zaobljen vrh omogočata lažje rezanje.  
Ročaj iz smole je ojačan  
s jeklenimi zakovicami.
Made in Italy.
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Novih proizvodov

Več kot 
287
specialitet

  Pizza
za nasmeh na obrazu !

Novost

17167 Pizza obroc
Nova, okusna in zabavna oblika kraljice 

italijanske tradicije. Mehko in rahlo testo iz pšeničnega 
zdroba in pire krompirja nadevano s paradižnikom  

in mozzarello. Originalna malica za majhne ali okusen 
zalogaj ob aperitivu za tiste malo večje.

 | 4 kosi = 400 g | € 5,95 |

MAVRICA 
poletnih okusov


