Zmrzliny
20 20

502350

Pegas Premium
Almond
vanilkový v mliečnej
čokoláde s mandľami
25 x 100 ml

Smotana
& Čokoláda
Prémiová rada zmrzlín Pegas Premium je
určená predovšetkým milovníkom
smotanových zmrzlín zaliatych
v chrumkavej čokoláde. Pravá smotana
v kombinácii s čokoládou,
mandľami, slaným
karamelom a pistáciami
je to, čo zaručuje
skvelý chuťový zážitok
a odlišuje nás
od konkurencie.

502353

Pegas
Premium
Pistachio
pistáciový s orieškami
v pistáciovej poleve
25 x 100 ml
502352

Pegas Premium
3 Choco

IMPULZNÉ ZMRZLINY

čokoládový s čokoládovým
toppingom v poleve
z bielej čokolády
25 x 100 ml

502355

Pegas
Premium
Salted Caramel
smotanový so slaným karamelom
v mliečnej čokoláde
25 x 100 ml

Obria porcia

Lahodné
smotanové
zmrzliny

skvelej smotanovej
vanilkovej zmrzliny
s lahodným čokoládovým toppingom, ktorý si
vychutnáte až na úplne
dno zmrzliny. To všetko
je zabalené do
chrumkavého kornúta
a čokoládovej polevy
s kúskami pravých
mandlí.

527120

Pegas
Cream
Dream

v chrumkavom kornúte a bez použitia lacných
náhrad rastlinných tukov.

16 x 150 ml

Ochutnajte novinku - kombináciu smotany,
jahôd, čokoládovej polevy
a lieskových orieškov
527024

Pegas
Premium
Strawberry
24 x 115 ml

Novinka

527028

Pegas
Premium
Chocolate
527027

Pegas
Premium
Vanilla
24 x 115 ml

Novinka

24 x 115 ml

Svetlá
hodvábne vláčna poleva
s malinovou zmrzlinou

Mäkká
a vláčna
čokoládová
poleva

Lahodná a stále krémovo mäkká
svetlá poleva novinky Pegas In Joy
Raspberry skrýva malinovú zmrzlinu
s výrazným malinovým toppingom.
Odporúčame milovníkom poctivej
porcie ovocného
osvieženia.
502423

Pegas
InJoy
Raspberry

malinová zmrzlina v bielej poleve
24 x 80 ml

IMPULZNÉ
IMPULSNÍ ZMRZLINY
ZMRZLINY

Lahodná zmrzlina vo vnútri vláčnej a krémovej
mäkkej čokoládovej polevy. Vychutnať si
môžete kokosovú, orieškovú a teraz
aj našu novú malinovú zmrzlinu
v bielej poleve.

502421

Pegas InJoy
Coconut
kokosová zmrzlina
plná mlieka
24 x 80 ml

502422

Pegas InJoy
Nuts
mliečna zmrzlina
z lieskových orieškov
24 x 80 ml

Novinka

Viac ako

50%
podiel
ovocia
Chuť jahôd je to najdôležitejšie!
Do Mroža vyberáme len tie
najlepšie jahody, ktoré sú dozreté,
zozberané v júni a rýchlo spracované.
To preto, aby zmrzlina nestrácala
svoju chuť a farbu.

Žiadne
rastlinné tuky, voda
ani arómy či farbivá
Toto v Mrožovi naozaj nenájdete.
Dokazuje to meniaci sa odtieň farby
Mroža v priebehu roka. Zrniečka
jahôd tam však nájdete
vždy!

500010

Mrož
jahodový
500020

Mrož
jahodový
v bielej poleve
48 x 45 ml

v tmavej poleve
48 x 45 ml

Výnimočná
kombinácia tvarohu,
smotany a ovocia.
Bez aróm, farbív
a rastlinného tuku.

500071

Mrož Jahody
jahodová dreň
48 x 60 ml
500082

Mrož Maliny
malinová dreň
48 x 60 ml

523071

Mrož
Jahodová dreň
24 x 80 ml

500044

Mrož
Čerešne
čerešňová dreň
48 x 60 ml

Porcia pravých malín
Vychutnajte si pravú chuť malín.
Maliny patria medzi najobľúbenejšie letné
ovocie a obsahujú veľa vitamínov.
Do každého kelímku sme ich dali viac ako
60 %! Pre niekoho ovocné osvieženie,
pre iného zdravá desiata.

Novinka

IMPULZNÉ ZMRZLINY

523081

Ovocné
pokušenie

Mrož
Malinová dreň
Obsahuje minimálne

60% OVOCIA

Osviežujúce pokušenie s vysokým podielom zdravého ovocia,
bez farbív, konzervantov a rastlinných tukov. Starostlivo vybrané
a spracované ovocie zaliate lahodnou tmavou polevou zaručuje
osvieženie predovšetkým v horúcich letných dňoch.

24 x 80 ml

500042

Mrož
Až na dreň
maracuja & broskyňa
v marhuľovej dreni
48 x 60 ml

Maracuja
a broskyňa
Maracuja a broskyňa k sebe dobre
ladia. Zmiešali sme ich so smotanovo-ovocnou zmrzlinou a navrch sme
pripravili marhuľovú dreň. Táto
osviežujúca desiata je ľahká, zdravá
a plná ovocnej chuti. Obsahuje
len kvalitné suroviny,
žiadne náhrady..

Jahoda a tvaroh
500043

Mrož Až na dreň
jahodový Mrož
v jahodovej dreni
48 x 60 ml

Prvýkrát sme vzali klasického
jahodovo-tvarohového Mroža a preliali
ho miesto tmavej alebo svetlej polevy
jahodovou dreňou. A vznikla
osviežujúca desiata plná pravého
ovocia s trochou tvarohu.

Až na
dreň
Smotanovo-ovocná alebo
tvarohová zmrzlina zaliata
najkvalitnejšou ovocnou dreňou.
Plné chute osviežujúceho ovocia
bez farbív či aróm.

500198

Raketa
jahoda, pomaranč,
citrón
48 x 60 ml

500222

Paráda
Cola a citrón
24 x 105 ml

500221

Paráda
Jahoda
24 x 105 ml

Stále skvelá
chuť a nové obaly!

IMPULZNÉ ZMRZLINY

Deti sú tí najnáročnejší
kritici, a preto je treba
k skvelej chuti aj
atraktívny design.

Prima
zmrzliny sú
aj úžasná hra!
Lahodné, farebné zmrzliny
plné prírodných chutí.

Detské
zmrzliny plné
chutí a zábavy

500430

Melón
melón a jablko
s kúskami čokolády
25 x 80 ml

Ovocná bomba!
Toľko skvelého a lákavého
ovocia v jednej zmrzline? Jahoda,
pomaranč, citrón - z toho by sa
každému zatočila hlava. Ako na
tobogáne!

500421

Tobogán
jahoda, vanilka,
citrón - limetka
30 x 80 ml

Novinka
500422

Tobogán
Fruity
jahoda, pomaranč
a citrón
30 x 80 ml

Zmrzlina plná
smotany
a tvarohu!

Pribináček

Naša novinka
Pribináček zmrzlina
s vanilkovou príchuťou je plná
tvarohu a smotany. Ochutnajte
a skúste, či je zmrzlina rovnako
dobrá ako klasický Pribináček!
My vieme, že áno!

IMPULZNÉ ZMRZLINY

Novinka

502001
502010

Kuba
tvarohový
48 x 50 ml

Pribináček
vanilkový
48 x 50 ml

Slovenská
klasika
500120

Jarka
jahodová
48 x 45 ml

500122

Jarka
čierna
ríbezľa
48 x 45 ml

500530

Sheriff
orieškový

Tradičné zmrzliny Prima sú stálicami na
našom trhu. Klasické a nezabudnuteľné
chute plné spomienok a radostí. Kvalitné
zmrzliny zaliate lahodnými polevami
zachovávame s úctou
už mnoho rokov.

JARKA
Jedinečné spojenie
vanilkovej zmrzliny
s jahodovým a ríbezľovým
krémom zahalenej v kakaovej
poleve. To je Jarka, ktorú
milujeme už viac ako
30 rokov.

30 x 110 ml

500531

500533

Sheriff
kakaový

Sheriff
vanilkový

30 x 110 ml

30 x 110 ml

Tradičné
zmrzliny
Klasické a nezabudnuteľné
chute plné spomienok
a radostí. Kvalitné zmrzliny
zaliate lahodnými polevami
zachovávame s úctou už
mnoho rokov.

502031

Kostka
vanilková
50 x 45 ml

502126

Eiskoko
kokosové
50 x 45 ml

502041

Kostka čokoládová

IMPULZNÉ ZMRZLINY

50 x 45 ml

528110

Ruská
zmrzlina
48 x 220 ml

528181

Keks
smotanová
zmrzlina v sušienke
24 x 100 ml

502281

Piknik
s pravým Piknikom
36 x 70 ml
502280

Pikao
s pravým
Pikaom
36 x 70 ml

502310

ChocoMilk
smotanová a čokoládová
zmrzlina v mliečnej čokoláde
24 x 80 ml

Pre Novinky
milovníkov
zmrzlín

523405

Pegas
Premium
Strawberry
Shake

RODINNÉ BALENIA

Nová rada zmrzlín Pegas Premium 460 ml je vyrobená
zo smotany, pravej čokolády, pravých jahôd, bez použitia
lacných náhrad rastlinných tukov, a predovšetkým s láskou.
Naše nové príchute zaručujú všetkým milovníkom dobrej
zmrzliny úžasný chuťový
zážitok.

8 x 460 ml

523404
523406

Pegas
Premium
Almond
8 x 460 ml

Pegas Premium
Belgian Chocolate
8 x 460 ml

Osviežujúce
sorbety Novinky
Ako čo najlepšie prežiť horúce dni?
S poriadnou dávkou osviežujúceho poctivého
sorbetu. Naviac sorbet neobsahuje tuk ani
laktózu a je ideálny ako pochúťka po hlavnom
jedle. Poctivý jahodový, malinový alebo mangový
sorbet od Mroža zaručuje 100 % zážitok.

523403

Mrož
Sorbet
Mango
8 x 460 ml
523401

Mrož
Sorbet
Jahoda
8 x 460 ml

523402

Mrož
Sorbet
Malina
8 x 460 ml

523295

Mrož
Čierna ríbezľa
s tvarohom
9 x 850 ml

Zmrzliny
nie je
nikdy dosť
Prichádzame so širokou ponukou
pre každého. Poriadna porcia
úžasných chutí zjemnených
tvarohom, smotanou alebo
jogurtom sú pádnym dôvodom
pre malú rodinnú oslavu.

523228

523224

Pegas Pikao

RODINNÉ BALENIA

s pravým Pikaom
9 x 850 ml

523298

Pegas Piknik
s pravým Piknikom
9 x 850 ml

Mrož
Jahodový
s tvarohom
9 x 850 ml

523214

Kokosová
s čokoládovým
toppignom
9 x 900 ml

523209
523216

Citrónová
s limetkovým toppingom
9 x 900 ml

Stracciatella
s toppingom čierna
čerešňa
9 x 900 ml

523218

Pistáciová
s čokoládovým
toppingom
9 x 900 ml

523212

Smotanová
s malinovým toppingom
9 x 900 ml

Vanilková
s čokoládovým
toppingom
9 x 900 ml

Množstvo
chutí
pre celú
rodinu

Šarišan
jahodový

Pre príležitosti všedné
i sviatočné. Zmrzlinový
dezert je možné podávať
po obede, ku káve i ako
dezert pre slávnostné
chvíle.

523021

523061

Šarišan
čierna ríbezľa
523060

12 x 350 ml

Zmrzlinový
sneh
vanilkový
16 x 350 ml

525026

Pianissimo
Vaječný likér

RODINNÉ BALENIA

8 x 800 ml

525020

Pianissimo Vanilka
8 x 800 ml

12 x 350 ml

510050

Vanilková
18 x 615 ml

510170

Vanilka & čokoláda
12 x 615 ml

510601

510466

Tvaroh
a marhuľa

Jogurt
a lesná zmes

12 x 615 ml

12 x 615 ml

510241

Pistáciová
12 x 615 ml

510150

Čokoládová
18 x 615 ml

510180

Caffé Latte
12 x 615 ml

Poctivá
kopčeková
zmrzlina

KOPČEKOVÉ ZMRZLINY

Kopčeková zmrzlina musí predovšetkým
skvelo chutiť a zároveň je dôležité, že
môžete ponúknuť množstvo možností
na výber. Poctivá zmrzlina a kvalitné
cukrárenské doplnky - to sú správne
ingrediencie pre prípravu letného
zmrzlinového zážitku.

Základná rada
kopčekových
zmrzlín
Objem balenia

4.5 l

520515

Čokoládová
klasická čokoládová
zmrzlina
s čokoládovými
šupinkami

520525

Jahodová
poctivá jahodová
zmrzlina s kúskami
jahôd

520510

Vanilková

Kávové
osvieženie

vynikajúca vanilková
zmrzlina s bohatou
vanilkovou príchuťou

520540

Stracciatella

ake
Milksh nie
osvieže

lahodný smotanový
krém s čokoládovými
šupinkami

MENU KAF

E.indd 1

10.03.17

520545

Citrónová
osviežujúci smotanový
krém s citrónovou
príchuťou

10.03.17

9:32

9:12

520532

Kopčekové
zmrzliny

Novinka

Pistáciová

520605

Jogurtová
lahodná chuť
poctivého jogurtu

V pestrej ponuke zmrzlín Prima nájdete
najžiadanejšie kopčekové zmrzliny
aj celý rad špecialít. Vďaka nášmu
bohatému výberu zmrzlín Vám
ponúkame inšpiráciu pre Vaše menu.

520521

Kokos a čokoláda

Objem balenia

2.2 l

Novinka

Čierna
ríbezľa

520573

lahodná jogurtová
zmrzlina s malinovým
toppingom

osviežujúca zmrzlina
s výraznou chuťou čiernej
ríbezle

520512

Vanilková
vynikajúca vanilková
zmrzlina s bohatou
vanilkovou príchuťou

KOPČEKOVÉ ZMRZLINY

lahodná kokosová zmrzlina
s čokoládovým
toppingom

Jogurt a malina

520591

520517

Čokoládová
klasická čokoládová
zmrzlina s čokoládovými
šupinkam

výborná smotanová
zmrzlina s pistáciovou
príchuťou

520551

Čierna
čerešňa
výnimočná kombinácia smotanovej
zmrzliny s čokoládovými šupinkami
a toppingom plným čiernych čerešní

520526

Mrož
Jahodový
jahodová zmrzlina
s výraznou chuťou
čerstvých jahôd

520622

520536

Šmolková

Vlašský orech

zmrzlina pre deti
s bielou meringou

luxusná smotanová zmrzlina
s príchuťou a s kúskami
vlašských orechov
520519

Jahoda
banán

520616

Tutti
Frutti

chuťovo vynikajúca
kombinácia jahodovej
a banánovej zmrzliny

obľúbená
detská
chuť tutti
frutti

520610

Karamel
smotanová zmrzlina
s kúskami karamelu

Atraktívny
vzhľad
zmrzliny
predáva!
Príťažlivý vzhľad dokáže presvedčiť
zákazníka v mnohých prípadoch
viac ako výber príchutí alebo
nízka cena.

Zdobenie z výroby

Zdobiť
môžeme:

PRÁCA SO ZMRZLINOU

CUKRÁRENSKÝMI
DOPLNKAMI
ČERSTVÝM
OVOCÍM

Naše balenia kopčekových
zmrzlín sú už ozdobené z výroby,
avšak ich vzhľad je možné ešte
viac zatraktívniť priamo
vo Vašej prevádzke.

TOPPINGOM
A ORIEŠKAMI

ZMRZLINY
S VYŠŠOU HUSTOTOU
(napr. vlašský orech, vanilkovú
alebo čokoládovú) odporúčame
umiestniť do týchto priestorov,
kde je najchladnejšie.

Naše
tipy pre
prácu so
zmrzlinou

Rozloženie zmrzlín v mraziacom boxe!

Teplota v jednotlivých častiach mraziaceho boxu ovplyvňuje ľahšie porciovanie zmrzlín.

Porciovanie
zmrzlín
• Po očistení porciovača z neho
oklepte vodu. Zabránite tým tvorbe
ľadových kryštálikov v zmrzline.
• Ideálna teplota pre servírovanie zmrzliny
je -12 °C.
• Po otvorení balenia zmrzlinu označte
dátumom otvorenia. Doba trvanlivosti
je 14 dní od tohoto dátumu.
• Porciovač zmrzliny umývajte v slabom
roztoku kyseliny citrónovej.

Zmrzliny s vyšším
obsahom vody,
tj. ovocné príchute a sorbety,
umiestňujte do stredu
výdajníka.

TIP PRE VÁS!
Zmrzliny podobných farieb
neumiestňujte vedľa seba zjednodušíte zákazníkovi
orientáciu v príchutiach.

Doplnky
pre výrobu
pohárov

Zmrzlinové
kliešte profi

Kornút
čierny
300 ks

1 ks

Trubičky

Pohár
na zmrzlinu

549005

720 ks

Prima design
12 ks

540010

Kornút
sladký
207 ks

541183

Šľahačka
v spreji
Debic 35 %

836618

Pohár
na zmrzlinu

nesladená
700 ml

541070

Mandle
plátky

6 ks

blanšírované

541007

500 g

Topping
čokoládový
Prima

Vlašské orechy

1 kg

500 g

541061

DOPLŇKY

1 kg

541063

Lieskové jadrá
pražené, sekané
500 g

541006

Topping
karamelový
Prima

Prima design
6 ks

Pohár
na zmrzlinu

Kornút

460 ks

sladená
700 ml

549007

250 ks

84 ks

140 ks

541180

Šľahačka
v spreji
Debic 26 %

Lyžičky
na zmrzlinu

Kornút bez
lepku

Vejárik
Medvedík Lambáda sladený
540020
oblátka
250 ks
Kornút
320 ks
s hygienickým
návlekom
540017

549042

540025

540022

540005
540006

830890

540026

541008

Topping
jahodový
Prima
1 kg

541055
549043

541053

Kelímok na
zmrzlinu Prima

Kakaová
miniryža

200 ks

1 kg

Farebná
miniryža
1 kg

Mraziace
boxy
Súčasťou dobrých predajov
sú aj kvalitné mraziace boxy.
Nielen svojím designom,
ale aj spracovaním a správnou
údržbou na predajnom mieste.

Niekoľko tipov
na správnu údržbu
mraziacich boxov
• Zadné dvierka boxu otvárajte len v prípade, že
servírujete zmrzlinu. Inak ich nechávajte zatvorené!
• Mraziaci box je treba pravidelne čistiť a odmrazovať.
• Neukladajte žiadne predmety ani pred, ani za
ventilačný systém. Neblokujte chladenie!

mraziaci box

M200S

M300S

M400S

š x h x v (mm)

806 x 661 x 945

1061 x 661 x 945

1216 x 661 x 945

objem (l)

200

271

340

koše

3

4

5

pozície

9

12

15

kWh/24 h

1,4

1,5

1,64

výdajník

ISA Isetta 4 RS TP

J 7 Extra

J 9 Extra

š x h x v (mm)

830 x 770 x 1176

1341 x 723 x 1224

1656 x 723 x 1224

vaničky

4

7

9

úložný priestor

nie

áno

áno

kWh/h

0,47

0,48

0,5

MRAZIACE BOXY

• Pravidelne kontrolujte teplotu v mraziacom boxe.
Udržíte tak zmrzlinu v najvyššej kvalite.

Horizontálne
menu Prima
(2 strany)

Prehľad
materiálov
pre podporu
predaja

REKLAMNÉ PREDMETY

Kôš
s vekom

Vertikálne
menu Prima
(2 strany)

Stojan

Plastové
menu
Prima

Reklamné
predmety

Výstrčka
Mrož
zmrzlina

Preto, aby ste upútali svojich zákazníkov a upozornili
ich na možnosť dopriať si trochu zmrzlinového
osvieženia a potešenia, pripravili sme pre Vás
celý rad reklamných materiálov
pod značkou Prima.

Výstrčka
kopčeková
zmrzlina

Pútač
kopčeková
zmrzlina

Popisovateľná
tabuľa
Prima

Pútač
Mrož

Vlajka

Slnečník
Prima

Mincovník

Pre získanie
reklamných predmetov
neváhajte kontaktovať náš predajný
Prima tím. Budeme sa Vám
s radosťou venovať.

Vlajkosláva

Stojan
na kornúty

Zmrzlina inšpirovaná
talianskym letom!
~ rok ~

ZMRZLINY LA PANNA

2020

=

NOVINKA

=

Balenie
2 x 2,4 litra

Ovocné
Sorbety

Letné osvieženie

Sorbety sú ideálne ako osviežujúci dezert po
jedle pre horúce letné dni. Neobsahujú žiadny tuk
a sú bohaté na ovocné zložky (viac než 25 %)

520413

Mango
vynikajúci sorbet
s plnou chuťou zrelého
manga

520414

Citrón
sorbet
s osviežujúcou
citrónovou príchuťou

520411

Malina
sorbet s výraznou
chuťou malín

520412

Jahoda
sorbet s osviežujúcou
chuťou jahôd

520401

La Panna
Vanilková
lahodná vanilková zmrzlina
so smotanou

Moderné
a známe chute
celej Európy

520405

La Panna
Crème Brûlée
skvelá smotanová zmrzlina
s obľúbenou príchuťou créme
brûlée a kúskami karamelu

viac smotany
viac čokolády
viac orechov
viac ovocia
viac poctivej
zmrzliny
520409

ZMRZLINY LA PANNA

La Panna
Salted Caramel

... inšpirované
letom

netradičná kombinácia
smotanovej zmrzliny,
kryštálikov soli
s kúskami
karamelu

La Panna
Čokoládová
znamenitá čokoládová
zmrzlina s čokoládovým
toppingom

520408

Balenie
2 x 2,4 litra

520402

La Panna Lemon Cheesecake
pravá smotana v kombinácii so sviežou chuťou citróna

520561

La Panna
Mätová s čokoládou
osviežujúca mätová zmrzlina
s čokoládovými šupinkami

520404

La Panna
Pekanový orech s medom
vynikajúca smotanová zmrzlina s medovým
toppingom a kúskami pekanových orechov

520403

La Panna
Jahodová
jedinečná jahodová zmrzlina z dvoch druhov
jahodových príchutí

520410

La Panna
Carrot Cheesecake
lahodná smotanová zmrzlina
s príchuťou mrkvovej torty

Presvedčte sa sami. Ochutnajte!

La Panna sa vyrába výhradne z tých najkvalitnejších surovín a podľa tradičnej
talianskej receptúty. Nové kopčekové zmrzliny lákajú tiež atraktívnym zdobením,
jedinečnom na našom trhu.

Podporujeme
predaj La Panna
Zapichovátko

540023

549006

Kornút
Grand

Kelímok
1 x 200 ks

1 x 460 ks

Držiak
na kornúty

Atraktívne
zdobenie priamo
z výroby

Po otvorení vaničky môžete
začať rovno podávať.
Zmrzlina láka k ochutnaniu nie
len štruktúrou, ale aj lákavým
posypom.

Slnečník

PODPORA PREDAJA

Výstrčka

I stojan
Pútač

Výdajníky

Zmrzlinové
menu

Jednoporciové
zmrzlinové
dezerty
Lahodný zmrzlinový dezert so špeciálnou receptúrou
alebo v špeciálnom balení. Sladká bodka určená
pre hostí, ktorí dávajú prednosť neobvyklému, ale
skvelému záveru Vášho menu.
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Tartufo Bianco
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Ice Cream Dessert
ZMRZLINOVÉ DEZERTY

s

Novinka

528416

Copa
Tiramisu
lahodný zmrzlinový dezert
s príchuťou pravého talianskeho
tiramisu s kakaovým posypom.
8 x 180 ml

525055

Tartufo Bianco
vanilková a čokoládová
zmrzlina s vaječným
likérom obalená v kokose
10 x 180 ml
525060

Tartufo Nero
čokoládová a vanilková
zmrzlina s vaječnočokoládovým likérom
10 x 180 ml

528415

Honey
Fantasy
tvarohová zmrzlina
s mandľami a medom
6 x 150 ml

528419

Forest Fruit
osviežujúca tvarohová
zmrzlina s toppingom
s príchuťou lesných
plodov
8 x 180 ml

528408

Copa Nata
smotanový dezert s vlašskými
orechami, karamelom a s kúskami
cukrových mandlí
6 x 190 ml

Zákaznícke centrum
Bidfood Slovakia
Gastronómia:
Západ:
032/774 28 50, 0912 058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk

Východ:
051/746 12 50, 0912 058 250
e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk

Maloobchod:
032/774 28 60, 0912 058 160
e-mail: callcentrum@bidfood.sk

WWW.BIDFOOD.SK
WWW.MOJBIDFOOD.SK

WWW.PRIMAZMRZLINA.SK

