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ELÉRHETŐSÉGEK:
support.hungary@bidfood.hu

+36 70 408 9649
+36 30 610 7061
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A Bidfood sok vitamint, ásványi anyagot 
és elégedett vásárlót kíván! 

A szántóföldről egyenesen 
az asztalra... 

Csak ellenőrzött termelőktől vásárolunk.

Laboratóriumi csapatunk minden nap ellenőrzi a zöldségeket, hogy megbizonyosodjon 
a beérkező zöldségek minőségéről. Alaposan átvizsgálják, hogy a termény tartalmaz-e 

fennmaradó növényvédőszert, vagy egyéb mikroorganizmusokat (lisztériát, vagy szalmonellát.)

Csak az alaposan ellenőrzött zöldségeket helyezzük a gyártósorra, 
minőségellenőrök többször ellenőrzik mielőtt forgalomba kerül.

A fagyasztott zöldség is egy jó választás!

1.  Nem kell az értékes időt tisztítással és aprítással tölteni.

2.  a súlyveszteség nulla - azért fi zet, amit ténylegesen használ,

3.  A friss zöldségek tisztításakor a veszteség a zöldség 
fajtájától függően akár 35% is lehet,

4.  Egész évben elérhető, így nem áll fent az alapanyaghiány kockázata.

5.  A fagyasztott zöldségek gyakran frissebbek, mint a friss zöldségek, 
mert a betakarítás után azonnal megmossák, megtisztítják és lefagyasztják 

őket és így megtartja a legtöbb vitamint és ásványi anyagot,

6.  Mindezen előnyök ellenére olcsóbb, mint a friss!

A fagyasztás a legkíméletesebb tartosítószer, ezért nem kell stabilizátorokat 
vagy kémiai tartósítószereket, és színezéket hozzáadni a termékhez.zereket, és szín
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A fagyasztott zöldségek tele 
vannak vitaminokkal!

Mennyire frissek 
a megvásárolt zöldségek?

A legtöbb friss zöldség nagyon távoli országokból származik.
Még az érés előtt le kell szüretelni őket. Sok hétig szállítják őket hozzánk

Ez idő alatt fontos vitaminokat és ásványi anyagokat veszítenek.

(
Fagyasztva gyakran
jobb, mint a frissen!

A frissen betakarított zöldségeket a földekről 
azonnal a feldolgozóüzembe szállítják, ahol 
többször vízfürdőn mennek keresztül, majd 
                         forró vízben vagy gőzzel blansírozzák, 
               ezután következik a sokkfagyasztás 

                         és a minőség szerinti osztályozás. 

Ez az egész folyamat, pl. a borsó esetében 
a betakarítást követő 4 órán belül kerül sorra.

Zöldségeink tápanyagban gazdagok. A teljes 
feldolgozási folyamat során laboratóriumi vizsgálatokat 
alkalmazunk, és a blansírozási eljárásnak köszönhetően 
a káros mikroorganizmusok és baktériumok elpusztulnak.

                                  A zöldségeink egészségesek, mert 
                                  az azonnali fagyasztással megőrzik 
a vitaminokat és az ásványi anyagok túlnyomó többségét!

)

   04
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A fagyasztott zöldségek ajánlott elkészítése...

A fagyasztott zöldségeket hőkezelés  előtt hagyjuk kicsit felengedni.

Abban az esetben, ha pl.levesekbe vagy más meleg ételekbe 
beleszórjuk a fagyasztott zöldségeket, nagy hősokknak fogjuk kitenni 

az ételt és ez befolyásolja a végső ízt és minőséget.

A zöldségeket általában az ételek befejezése előtt adjuk az ételekhez, 
a  szín megőrzése érdekében ill.hogy elkerüljük a túlfőzést.

Megfelelő hőkezelések:

párolás - a zöldségek hőkezelésének legkíméletesebb módja,
65°C és 90°C közötti hőmérsékleteket végezzük leggyakrabban

blansírozás - a zöldségeket rövid ideig  pároljuk forró vízben, 
majd azonnal jeges vízben lehűtjük

resztelés - gyors sütés zsírokban vagy olajokban 
- csak addig, hogy ropogósak maradjanak, és ne színeződjenek el

...és a gyümölcs

A legtöbb gyümölcsöt hőkezelés előtt nem olvasztjuk ki,
hogy ne szivárogjon ki belőlük sok lé.

Másrészt, amikor süteményeket vagy tortákat készítünk, 
hagyjuk őket kiolvadni és alaposan csepegtessük le.

05
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418045

Leveles spenót adagos
1 x 2,5 kg
zacskó  

414015

Aprított spenót porciózott
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

414008

Spenót
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

414116

Brokkoli rózsák
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

418025

Egész zöldbab
1 x 2,5 kg
zacskó 

414200

Vágott zöldbab
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

414040

Zöldborsó
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

...leveles, apróra vágott vagy pürésített?

414130

Aprított kelkáposzta
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

fagyasztott egyfajú zöldségek   06

ett?
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414060

Kukorica
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

414068

Csöves kukorica
1 x 10 kg
zacskó kartonban

418035

Bébikukorica
1 x 2,5 kg
zacskó  

418005

Egész bébirépa
1 x 2,5 kg
zacskó  

418036

Darabolt csöves kukorica
1 x 2,5 kg
zacskó  

414190

Fehérhagyma kockázott
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

es kuukorica

414170

Sárgarépa kockázott
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

414161

Paprika mix
1 x 2,5 kg
zacskó

...egészben és szeletelve

07   fagyasztott egyfajú  zöldségek

..
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414096

Karfi ol rózsák 
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

418020

Karikázott póréhagyma 
1 x 2,5 kg
zacskó  

414180

Karalábé csíkok
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

414153

Csumázott 
paprika
1 x 8 kg
zacskó

418010

Csiperkeszeletek
1 x 2,5 kg
zacskó

426092

Zúzott fokhagyma 
porciózott
1 x 1 kg
zacskó

426091

Fokhagyma tömb
1 x 1 kg
zacskó

...szeletelt

418051

Vesebab
1 x 2,5 kg
zacskó  

szeletek

fagyasztott egyfajú zöldségek és gomba   08
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416210

Bretagne keverék
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

sárgarépa, karfi ol, brokkoli

...csak egyszerűen, a serpenyőbe öntve.

sárgarépa csíkok, zeller csíkok, pasztinák csíkok, petrezselyem csíkok

418205

Zöldségkeverék csíkok
1 x 2,5 kg
zacskó

418210

Zöldséggolyó Trió
1 x 2,5 kg
zacskó

párizsi sárgarépa, borsó, kukorica

416230

Kínai zöldségkeverék
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

póréhagyma, piros paprika, sárga paprika csíkok, fehér káposzta csíkok, 
fehér hagyma kockák, sárgarépa csíkok, gomba szeletek, borsó hüvely, 
fekete kínai gomba

sárgarépakocka, zellerkocka, pasztinákkocka, petrezselyemkocka

416050

Zöldségkeverék 
vadashoz
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

sárgarépa, sárga sárgarépa, brokkoli, borsóhüvely, mini apróra 
vágott kukorica

416060

Chateau 
keverék
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

416020

Zöldségkeverék kukoricával
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban
  

sárgarépa kockák, kukorica, borsó

zöldpaprika csíkok, paradicsom kocka, fehér hagyma kocka

416270 

Lecsózöldség
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

09   fagyasztott zöldségkeverékek
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sárgarépa csíkok, zeller csíkok, paszternák csíkok, 
petrezselyem, csíkok, újhagyma, petrezselyem szár

416083

Francia julienne keverék
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

416071

Kockázott 
leveszöldség 
keverék
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

sárgarépa, paszternák, zeller, újhagyma, petrezselyem 
szár különböző arányokban

sárgarépa csíkok, zeller csíkok, paszternák csíkok, petrezselyem, 
csíkok, újhagyma, petrezselyem szár

416082

Gazda leveskeverék
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban 

426030

Snidling
8 x 250 g
ZIP zacskó kartonban

apróra vágva

426010

Petrezselyem
8 x 250 g
ZIP zacskó kartonban

apróra vágva

sárgarépakocka, babszelet, karfi olvirág, borsó, zöldborsó

416305

Tavaszi 
zöldségkeverék
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

426090

Kapor
8 x 250 g
ZIP zacskó kartonban

apróra vágva

426070

Bazsalikom
8 x 250 g
ZIP zacskó kartonban

apróra vágva

sárgarépa kocka, zeller kocka, karalábé kocka, póréhagyma, 
babszelet, karfi olvirág, kelbimbó, kelbimbó

416080

Leveszöldség 
keverék
4 x 2,5 kg
zacskó kartonban

Tudta, hogy...

…néhány friss zöldség már négy 

órával a betakarítás után veszít, 

a vitamin és ásványianyagokból? 

Ezért fontos a hirtelen feldolgozás.

fagyasztott zöldségleves keverékek és fűszernövények   10
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426102

Sumavai 
gombakeverék
1 x 1 kg
zacskó

közönséges tinóru, barna 
gyűrűstinóru, tarka tinóru, 
vörös érdesnyelű tinóru

426110

Falusi 
gombakeverék
1 x 1 kg
zacskó  

Ízletes rizike, vörös 
érdesnyelű tinóru, tarka tinóru, 
barna gyűrűstinóru és vajgomba  

426180

Gombakeverék 
mártáshozy
5 x 1 kg
zacskó kartonban

szeletelt vajgomba, szeletelt csiperkegomba, szeletelt barna gyűrűstinóru

426113

Vargánya kocka
1 x 1 kg
zacskó

kocka

426117

Rókagomba 
darabolt
1 x 1 kg
zacskó

426105

Rókagomba 
közepes
1 x 1 kg
zacskó

15-30 mm

05050500050500505505005050505050500500505

kkkkkkkaaaggggoooommmmbbbbbbbaaaaa  
zepes

kg
ó

mm

426108

Rókagomba 
nagy
1 x 1 kg
zacskó  

0808

agomba
y

kg

426101

Vargánya 
egész
1 x 1 kg
zacskó

egész vargánya
30-70 mm

ya 

426100

Erdei gomba 
mix
1 x 1 kg
zacskó

ízletes vargánya, 
nyári vargánya, 
barna tinóru

a

426114

Cseh gombakeverék 
standard
1 x 1 kg
zacskó

Ízletes rizike, barna gyűrűstinóru 
tőkegomba és vajgomba  

keverék 

nóru 

426116

Laskagomba 
kockázott
1 x 1 kg
zacskó

426112

Erdeigomba mix 
rókagombával
1 x 1 kg
zacskó

11   Fagyasztott gomba

oooomba 

gomba 
zott

katalog zelenina 2022 HU.indd   11katalog zelenina 2022 HU.indd   11 12.09.2022   21:5412.09.2022   21:54



405030

Málna
1 x 2,5 kg
zacskó 

405031

Málna gris
1 x 2,5 kg
zacskó  

405041

Termesztett áfonya 
1 x 2,5 kg
zacskó  

   

405012

Eper
1 x 2,5 kg
zacskó

piros ribizli, fekete ribizli, szeder, málna, szamóca, szamóca, vad áfonya

421610

Erdei gyümölcs 
mix
1 x 2,5 kg
zacskó  

405040

Áfonya
1 x 2,5 kg
zacskó  

405013 

Egész eper 
Senga Sengana
1 x 2,5 kg
zacskó

Tudta, hogy...

…a fagyasztott gyümölcsök 

megtartják minden természetes 

lédússágukat?

fagyasztott gyümölcsök   12

...mintha most szedték volna a kertből.
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405020

Meggy mag 
nélkül
1 x 2,5 kg
zacskó
   

405048

Mangó kockák
1 x 2,5 kg
zacskó  

405042

Vörösáfonya
1 x 2,5 kg
zacskó

405071

Felezett sárgabarack
1 x 2,5 kg
zacskó  

405015

Felezett szilva
1 x 2,5 kg
zacskó

Tudta, hogy...

…a fagyasztott zöldségek és gyümölcsök 

megőrzik vitamin és az ásványi anyagokat?

...pite még télen is

13   fagyasztott gyümölcs
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429599

Leveles spenót 
IQF
5 x 1 kg
zacskó 
 

428991

Romanesco
1 x 2,5 kg
zacskó

429598

Hüvelyes 
cukorborsó
1 x 1 kg
zacskó 
   

428939

Borsó zsenge
1 x 2,5 kg
zacskó

428951

Leveles spenót
1 x 2,5 kg
zacskó
 

428949

Vágott spenót 
porciózott
1 x 2,5 kg
zacskó

428984

Zsenge brokkoli
1 x 2,5 kg
zacskó
 

428983

Brokkoli XXL
1 x 3 kg
zacskó 

15   fagyasztott egyfajú zöldségek Bonduelle
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fagyasztott egyfajú zöldségek Bonduelle   16

428944

Super sweet 
kukorica
1 x 2,5 kg
zacskó 

428955

Bébirépa egész
1 x 2,5 kg
zacskó 

428987

Egész zöldbab
XXL
1 x 3 kg
zacskó

428979

Vágott zöldbab
1 x 2,5 kg
zacskó

428967

Karfi ol
1 x 2,5 kg
zacskó
 

428911

Feketegyökér
1 x 2,5 kg
zacskó

428946

Csöves 
kukorica
1 x 2,5 kg
zacskó 
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17   Fagyasztott püré és kockák Bonduelle

429635

Zöldborsó 
püré
1 x 2,5 kg
zacskó
 

429636

Brokkolipüré
1 x 2,5 kg
zacskó

429633

Édesburgonya 
püré
1 x 2,5 kg
zacskó

429634

Sütőtök 
püré
1 x 2,5 kg
zacskó 
   

429631

Zellerpüré
1 x 2,5 kg
zacskó

428968

Karfi ol 
brunoise
1 x 2,5 kg
zacskó

428981

Brokkoli 
brunoise
1 x 2,5 kg
zacskó

428958

Duo répakockák 
brunoise
1 x 2,5 kg
zacskó
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fagyasztott grillezett zöldségek, keverékek és gomba Bonduelle   18

428933

Grillezett 
padlizsán
1 x 1 kg
zacskó
 

429600

Grillezett 
paprika
1 x 1 kg
zacskó
 

428915

Édesburgonya
1 x 2,5 kg
zacskó

429712

Provance-i 
gratinált keverék
1 x 2,5 kg
zacskó

429525

Gyökérzöldség 
mix
1 x 2,5 kg
zacskó

429602

Erdei gomba 
keverék
1 x 1 kg
zacskó

428931

Szeletelt 
gomba
1 x 2,5 kg
zacskó

katalog zelenina 2022 HU.indd   18katalog zelenina 2022 HU.indd   18 12.09.2022   21:5512.09.2022   21:55



429548

Kaiser mix 
XXL
1 x 3 kg
zacskó 
 

19   fagyasztott zöldségkeverékek Bonduelle

brokkoli, karfi ol, sárgarépa szeleteket

kockára vágott zöldbab, karfi ol, kockára vágott sárgarépa, 
petrezselyem, zeller, póréhagyma

429532

Tavaszi 
zöldségkeverék
1 x 2,5 kg
zacskó

elősütve: zöld cukkini, padlizsán, pirospaprika, napraforgóolaj

429565

Mediterranea 
xix
1 x 2,5 kg
zacskó

grillezett zöldségkeverék: piros paprika, padlizsán, zöld cukkini, hagyma.

429609

Andalúzia 
keverék
1 x 1 kg
zacskó

429522

Leveszöldség 
keverék
1 x 2,5 kg
zacskó
 

sárgarépa, zöldbab, szeletelve, karalábé, fehér káposzta, 
póréhagyma, zeller, borsó, karfi ol, petrezselyem

429560

Julienne mix
1 x 2,5 kg
zacskó
   

juliennre vágott sárgarépa, zeller, cukkini, romanesco

429575

Wok Indonesia
1 x 2,5 kg
zacskó 

sárgarépa, szójabab, cukorborsó, 
bambuszrügyek, vízigesztenye, sárga paprika, fekete gomba

429580

Wok China
1 x 2,5 kg
zacskó 

fehér káposzta, sárgarépa, pirospaprika, 
Shiitake gomba, cukorborsó, vágott kukorica
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428970

Duo mix egész  
1 x 2,5 kg
zacskó 

fagyasztott termék javaslatok Minute Bonduelle   20

428957

Duo répa 
szeletek   
1 x 2,5 kg
zacskó 

piros, zöld és sárga paprika felszeletelve

428926

Kelbimbó 
1 x 2,5 kg
zacskó

428936

Extra 
zsenge zöldborsó 
1 x 2,5 kg
zacskó
 

428985

Egész zsenge 
zöldbab  
1 x 2,5 kg
zacskó 

Elég csak 
kiolvasztani 

és máris tálalható!

428934

Paprika trio 
1 x 2,5 kg
zacskó 

piros, zöld és sárga paprika felszeletelve
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21   fagyasztott termék javaslatok Minute Bonduelle

Elég csak 
kiolvasztani 

és máris tálalható!

429516

Kínai 
serpenyős 
keverék  
1 x 2,5 kg
zacskó 

borsó, mungóbabcsíra, sárgarépa, 
cukorborsó, vöröshagyma, fekete gomba

429550

Zöldségkeverék 
Versailles  

1 x 2,5 kg
zacskó 

egész zöldbab, romanesco, sárga és piros sárgarépa, 
mártás: víz, tejszín, napraforgóolaj, fűszernövények, só, kukoricakeményítő

429581

Ratatouille 
keverék  
1 x 2,5 kg
zacskó

paradicsom, sült padlizsán és cukkini, mártás: pirospaprika, 
hagyma, víz, paradicsompüré, extra szűz olívaolaj, só, fokhagyma, kakukkfű

429584

Sombrero 
saláta 
1 x 2,5 kg
zacskó

kukorica, vörösbab, sárgarépa, zeller, borsó, vágott zöldbab, piros és zöldpaprika
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425108

Wok mix
1 x 2,5 kg
zacskó  

428927

Zöldspárga 
egész
1 x 1 kg
zacskó 

425140

Mexikói 
keverék
1 x 2,5 kg
zacskó  

...finom spárga egész évben

Tudta, hogy...

…a zöldségeket a legjobb érettségi állapotukban takarítják 

be és dolgozzák fel néhány óra alatt, hogy minél több 

tápanyagot megtartsanak?

agyasztott egyfajú zöldségek egyéb  22

423170

Egész 
fehér spárga
1 x 1 kg
zacskó  

ga
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23   hűtött, hámozott zöldségek

730071

Lilahagyma 
hámozott
1 x 3 kg
zacskó  

730061

Tisztított 
sárgarépa
1 x 3 kg
zacskó  

...hűtött hámozott zöldségek

730065

Vöröshagyma 
hámozott
1 x 3 kg
zacskó  

730062

Tisztított 
petrezselyem
1 x 3 kg
zacskó  

730063

Tisztított 
zeller
1 x 3 kg
zacskó

730041

Tisztított  
fokhagyma
1 x 500 g
vödör
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