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ZáklAdNÍ INFoRMACE
Jsme přední evropský producent sendvičů a baget

ZALOŽENO 
ROKU

1991

ROČNÍ  
PRODUKCE

až 30 mil. kusů

ZAMĚSTNÁVÁME

přes 700
stálých zaměstnanců



HIsToRIE
Klíčové body v našem vývoji

Vyrábíme naše první sendviče v historickém 
centru Prahy a distribuujeme je kousek od 
Karlova mostu.

Kupujeme německého 
konkurenta a startujeme 
produkci v Jüterbogu nedaleko 
Berlína.

Máme více než 700 
zaměstnanců a vyrábíme 
ročně přes 26 milionů 
produktů.

Zavádíme naši řadu zmražených 
výrobků. První zákazníci pochází 
z Ruska, Španělska a Balkánu.

Rozšiřujeme naše aktivity 
na trh v Belgii, Anglii, Chile 
a Dubaji. V ČR otevíráme 
novou budovu pekárny, 
vybavenou nejmodernějšími 
technologiemi.

Akvizice taldomské 
továrny v oblasti 
Moskvy posiluje naši 
pozici v Rusku.

Začli jsme dodávat 
naše produkty na 
finský trh. 

Naše podnikání začíná být efektivní díky 
pásové výrobě v moderní továrně.

Stěhujeme se do nové továrny
v Žiželicích, vybavené pekárnou 
průmyslového typu.

Začíná naše mezinárodní 
expanze. Prvními zahraničními 
trhy jsou Maďarsko a Rakousko.

V době korona krize jsme se 
dokázali přizpůsobit možnostem 
trhu a rozjíždíme nové projekty 
jako např. balené pečivo či 
záchranné balíčky pro státní 
zaměstnance.
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PRodukTové PoRTFolIo

SENDVIČE BAGETY

PANINI WRAPY



SVětoVé půSobENí
Můžete nás najít v Evropě, Asii, Středním východě, Africe



EvRoPA  
jE Náš 
doMov

VLAStNí poboČky oBCHodNÍ ZAsTouPENÍ

• Brno
• Budapešť
• Madrid

• Praha
• Vídeň

• Slovinsko
• Německo
• Slovensko
• Rakousko
• Finsko

• Srbsko
• Estonsko
• Anglie
• Polsko



TALDOM

JÜTERBOG

ŽIŽELICE
NAD CIDLINOU

NAšE výRoBNÍ 
zAřízENí
AKTIVNÍ
• Česká republika

NEAKTIVNÍ
• Německo
• Rusko



toVárNA ŽIŽELIcE

příprAVA SuroVIN

PEkáRNA

výRoBNÍ lINkA



TováRNA TAldoM

příprAVA SuroVIN

• kouPENA 2016

• V SouČASNé Době probíhá moDErNIzAcE 
Závodu A sCHvAlováNÍ PRojEkTu

PEkáRNA

výRoBNÍ lINkA



TováRNA jüTERBoG
oblast Berlín, vyhrazena pro výrobu halal výrobků

• kouPENA 2011

• V SouČASNé Době probíhá 
ADAptAcE VýrobNího StřEDISkA 
pro úČELy proDuktů hALAL

příprAVA SuroVIN

PEkáRNA

výRoBNÍ lINkA



bEzpEČNoSt potrAVIN

NAšE PRIoRITA jE 
uDrŽoVAt NEjVyšší 
HYGIENICké sTANdARdY.
Používáme nejaktuálnější mezinárodní 
standardy pro potravinářský průmysl,
které zahrnují International Food
Standard (IFS) a HACCP.



pEČEmE SI SAmI  
vlAsTNÍ CHlEBA

vYBAvENÍ
Naše pekárna je 
vybavena nejnovějším 
zařízením, které nám 
umožňuje péct vlastní 
pečivo pomocí unikátní 
receptury, vhodné pro 
náš typ výrobků.

soRTIMENT
V našem sortimentu 
nabízíme celozrnné, 
žitné a ječné pečivo.



NAšI kLíČoVí
obchoDNí pArtNEřI

ČErpAcí StANIcE MAlooBCHodY kANál HoRECA

AuToMATY



NAšE zNAČky



vYRáBÍME A dodáváME
koMPlETNÍ sYsTéM

dIsTRIBuCE

100 %
ZPĚTNÝ ODKUP

dIsTRIBuCE
Naše čerstvé výrobky 
zavážíme až 7x týdně 
do prodejních míst dle 
automaticky generovaných 
objednávek.

PRodEjNÍ 
zAřízENí
Poskytujeme 
zdarma zapůjčení, 
údržbu a servis 
prodejních 
zařízení.

vlAsTNÍ 
výRoBA

Všechny naše výrobky 
si vyrábíme sami, pečeme si 

i vlastní pečivo.

zpětNý oDkup
Odkupujeme zpět  

veškeré prošlé výrobky  
za plnou cenu.



ZáklAdEM jE ModERNÍ
loGIsTIkA - dMs sYsTéM

Každý řidič zadává 
denně do svého PDA 
denní prodej a zpět-
ný odkup na každém 
prodejním místě.

Tyto informace se 
poté zpracují v našem 
DMS systému, který 
vygeneruje automatické 
objednávky s cílem 
maximalizovat prodej 
a naplněnost prodejních 
zařízení a zároveň 
minimalizovat zpětné 
odkupy.



dIsTRIBuCE
Denně zásobujeme naše distribuční střediska 

čerstvým zbožím. 



s NáMI MAjÍ NAšI ZákAZNÍCI 
přEhLED o VýSLEDcích

Naši zákazníci jsou měsíčně informování o vývoji a struktuře prodejů formou individuálního reportu.
Zde mohou vidět, jak si celkově vedou a jak na tom je každý konkrétní produkt v jejich sortimentu.

MĚSÍČNÍ REPORT ODBYTUČERVEN   2016

SUMARIZACE  -  Souhrnné údaje

POTRAVINY - Praha - Olympijská 1913
Olympijská 1913/1, 16000 Praha 6, copanky@volny.cz   IČO: 24741302   DIČ: CZ24741302   Kód: OP0102/6824

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ

 prodejní limit v Kč 0
případný poplatek
za nesplněný limit: 0,00Kčkoef.:

FAKTURY 30 dní PO SPLATNOSTI  celkem Kč

CENOVÁ SKUPINA

NASTAVENÉ ZÁVOZOVÉ DNY

/ počet faktur0,00   0

pohyb

P  U  S  C  Pa So

srovnání
s min. měsícem

srovnání
s prům. 3 mes.

    0.7%    11.3%

srovnání
s min. měsícem

srovnání
s prům. 3 mes.

   22.2%   -28.3%

v kusech

celková částka (v Kč )

2 113

58 771

v kusech

celková částka (v Kč )

81 ks

2 260

z závozů26 v kusech

celková částka (v Kč )

11

323

v % 0,52 %

meziroční srovnání
se stejným měsícem

   32.1%

meziroční srovnání
se stejným měsícem

  450.0%

ČISTÝ PRODEJ ZA MĚSÍC CELKEM ODKUPY CELKEMPRŮMĚRNÝ PRODEJ ZA ZÁVOZ

VÝVOJ ČISTÉHO PRODEJE PRODEJ DLE SORTIMENTU VÝVOJ ODKUPU

červen červenec
typ a 
počet

DEJVICE MD1
Váš kontakt u nás v Crocodille / manažer depa

Tomáš Absolon - 606650934
tabsolon@crocodille.com

Osoba: Vachoušková,  mobil: 725184996

HRUBÝ ZISK ODBĚRATELE ZA OBDOBÍ 16 015celkem Kč



PodPoRA  
V míStě proDEjE

Lednice mají podsvícené 
vklady, se kterými pravidelně 
pracujeme v rámci našich 
kampaní

Široká nabídka našich 
ledniček umožňuje 
přizpůsobení vašemu 
prodejnímu místu

Moderní systém značení regálů 
zajišťuje jedinečný design

Externí poutače zvýrazní 
váš obchod

Produktový plakát
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dodáváME vlAsTNÍ
chLADící zAřízENí

Optimer 77 P

Dřevěné košeOptimer 100 L/C Optimer 125 L/C
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AuToMATY

SPIRÁLOVÉ AUTOMATY 6 PRODEJNÍCH POLIC PLNĚ PROSKLENÉ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ SKLO

šířka 765 mm

výška 1830 mm

hloubka 900 mm

napětí /  
frekvence

230 V/50 Hz

FAs CRYsTAl

šířka 790 mm

výška 1830 mm

hloubka 840 mm

napětí /  
frekvence

230 V/50 Hz

dAMIAN sPIRAlI EuRoPA 
(RHEA)



NAjdETE Nás
téměř VšuDE...

ČErpAcí StANIcE HoRECA

MÍsTA  
pro VoLNý ČAS

sPoRTovNÍ  
A kulTuRNÍ  
událosTI

BusINEss 
CENTRA

MAlooBCHodNÍ 
PRodEjNY

kANTýNY

NEMoCNICE

suPERMARkETY  
A HYPERMARkETY

školY

AuToMATY



dElI
 

Chlazené sendviče,
bagety a wrapy

13 dNÍ

CRoCodIllE
 

Chlazené sendviče,
bagety a wrapy

5 dNÍ

YoRk dElI
 

Mražené sendviče, bagety,
panini a wrapy

12 měSíců

proDuktoVé řADy



suPER  
FREsH lINE

Produktové portfolio
Trvanlivost 5 dní



CRoCodIllE
suPER FREsH lINE 

Produktové portfolioI lovE CHICkEN

kuřEcí StrIpSy  |  240 g kuřEcí cAESAr |  210 gGolF  |  185 g kuřEcí řízEk |  155 g

KUŘECÍ
STRIPSY
pikantní kuřecí stripsy
s majonézou
a little gem salátem
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sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ: hmOTNOsT:

Kuřecí stripsy. Obložená bageta s kuřecími stripsy. Složení: světlá bageta s posypem 43% [pšeničná mouka, pitná voda, pekařské droždí, zlepšující přípravek: 
(řepkový olej, emulgátor: E482, plně ztužený řepkový olej, aroma), jedlá sůl, zlepšující přípravek: (regulátor kyselosti: octan vápenatý, látky zlepšující mouku: kyselina L-
-askorbová, L-cystein, extrakt ječného sladu), sezam], pálivé kuřecí stripsy 29% [kuřecí prsní filety (56%), obalovací směs (pšeničná mouka, sušené mléko, prášková 
vejce, pitná voda, modifikovaný škrob, jedlá sůl, kypřící látky: difosforečnany, uhličitany sodné, směs koření (paprika, chilli mleté), dextóza, sacharóza, barviva: E100, E160a, 
E160c, stabilizátory: trifosforečnany, polyfosforečnany, emulgátor: E433, zahušťovadlo: xanthan, konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma, 
plně ztužený palmový olej)], majonéza 19% [pitná voda, řepkový olej, zahušťovadla: modifikovaný škrob, guma guar, xanthan, karubin, kvasný ocet lihový, vaječné žloutky 
(vaječné žloutky, maltodextrin, protispékavá látka: oxid křemičitý), hořčice (hořčičné semeno, koření), jedlá sůl, cukr, konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny], 
salát little gem 9%. 
Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy skořápkových plodů.
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1120 kJ / 238 kcal, tuky: 12,5 g,
z toho nasycené mastné kyseliny: 2,8 g, sacharidy: 28,0 g, z toho cukry: 1,3 g, bílkoviny 12,0 g, sůl: 1,5 g.
Po otevření ihned spotřebujte. 

Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55,  
Praha 9, Česká republika. Vyrobeno v České republice.  
crocodille.com

76.PS

Pikantní kuřecí stripsy
s majonézou a salátem.

Pečené kuřecí maso 
s parmezánem, slaninou
a salátem.

Kuřecí nugety, pikantní 
dresink a pekingské zelí.

Kuřecí řízek
s bramborovým salátem.

GOLF
kuřecí nugety,
pikantní dresink
a pekingské zelí
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sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ: hmOTNOsT:

Obložená bageta s kuřecími nugetami, dresinkem a pekingským zelím. Složení: světlá bageta 41% [pšeničná mouka, pitná voda, pekařské droždí, zlepšující přípravek: 
(řepkový olej, emulgátor: E482, plně ztužený řepkový olej, aroma), jedlá sůl, zlepšující přípravek: (regulátor kyselosti: octan vápenatý, látky zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, 
L-cystein, extrakt ječného sladu)], kuřecí nugety 31 % [kuřecí maso 47 %, obalovací směs  (pšeničná mouka, pitná voda, jedlá sůl, pekařské droždí, extrakty koření, koření, řepkový 
olej, bramborový škrob, dextróza, protispékavá látka: uhličitany sodné), pitná voda, kuřecí kůže, jedlá sůl, sojová bílkovina, stabilizátor: trifosforečnany, dextróza, látka zvýrazňující 
chuť a vůni: glutaman sodný, koření, aroma, extrakty koření, bramborový škrob], pikantní dresink 23 % [řepkový olej, pitná voda, cibule, rajčatový protlak, cukr, kvasný ocet lihový, 
zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar, xanthan, kořenící přípravek (maltodextrin, cibule, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635, regulátor kyselosti: octan 
sodný, extrakty koření (smažená cibule, přírodní cibulový olej, glukózový sirup), protispékavá látka: křemičitan vápenatý, oxid křemičitý, mrkev, celer, česnek, laktóza, petržel, koření, 
aroma), jedlá sůl, vaječný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, koření), regulátor kyselosti: kyselina citronová, koření, extrakty koření, barvivo: riboflavin, betakaroten, konzervant: 
sorban draselný], pekingské zelí 5 %.  Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1280 kJ / 306 kcal, tuky: 11,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,4 g,
sacharidy: 30,0 g, z toho cukry: 1,9 g, bílkoviny: 9,0 g, sůl: 1,6 g.

Po otevření ihned spotřebujte. 
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,  
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

73.GO

KUŘECÍ
CAESAR
pečeného kuřecí maso
s parmezánem,
slaninou a salátem
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sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ: hmOTNOsT:

C001.CZ

Obložená bageta s pečeným kuřecím masem, dresinkem, sýrem parmezán, salátem little gem a slaninou. Složení: světlá bageta 49 % [pšeničná mouka, pitná voda, 
pekařské droždí, zlepšující přípravek I. (řepkový olej, emulgátor: E 482, plně ztužený řepkový olej, aroma, enzym (pšenice), jedlá sůl, zlepšující přípravek II. (regulátor kyselosti: octan 
vápenatý, enzymy (pšenice), látky zlepšující mouku: L-cystein, extrakt ječného sladu; sezam], pečené kuřecí maso 20 % [kuřecí prsa, voda, sůl, tapiokový škrob, dextróza, xylóza], 
dresink 18 % [majonéza (řepkový olej, vaječné žloutky, ocet kvasný lihový, pitná voda, jedlá sůl), sýr (mléko, jedlá sůl, syřidlo, lysozym, vaječná bílkovina), dijonská hořčice 
(voda, hořčičné semínko, ocet, jedlá sůl, koření, antioxidant: disiřičitan draselný), kapary (kapary, voda, ocet, jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina octová, antioxidant: kyselina 
L-askorbová, konzervant: sorban draselný), česnek mletý, sardelová pasta (sardel obecná (Engraulis encrasicolus) min. 75 %, jedlá sůl), pepř černý mletý], sýr parmezán 5 % [mléko, 
jedlá sůl, vegetariánské syřidlo, konzervant: Lysozym (vejce)], salát little gem 5 %, slanina 3 % [vepřové maso 98%, dusitanová konzervační sůl (konzervační látky: dusitan sodný), 
tekuté kouřové aroma. Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.

Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1141 kJ / 272 kcal, tuky: 11,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,5 g,
 sacharidy: 28,5 g, z toho cukry: 1,6 g, bílkoviny: 13,3 g, sůl: 1,5 g.

Po otevření ihned spotřebujte. 
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,  
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com
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hmotnost:

skladujte v suchu a chladu přI teplotě do 8 °c

spotřeBujte do:                                                Za BeZvadnou kvalItu odpovÍdÁ:

KUŘECÍ
ŘÍZEK
kuřecí řízek
s bramborovým salátem
a kyselou okurkou

C047.CZ

Kuřecí řízek s bramborovým salátem, pšenično-žitným chlebem a sterilovanou 
okurkou. Složení: kuřecí řízek 50 % [kuřecí maso 70 %, strouhanka (pšeničná mouka, 
pekařské droždí, cukr, sezam), pšeničná mouka, řepkový olej, vejce, jedlá sůl, konzervant: 
sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citronová], bramborový salát 30 % [brambory 
41 %, majonéza (pitná voda, řepkový olej, modifikovaný škrob, vejce, stabilizátory: guma 
guar, xanthan; cibule, okurky, mrkev, hrášek, cukr, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a 
vůni: glutaman sodný, hořčičné semínko, ocet kvasný lihový, koření, konzervant: sorban 
draselný, benzoan sodný], pšenično-žitný chléb 15 % [pšeničná mouka, pitná voda, 
žitná mouka, žitný kvas (celozrnná žitná mouka, pitná voda, žitná mouka, mikrobiální 
kultura), pekařské droždí, řepkový olej, jedlá sůl, emulgátor: E472e], okurka sterilovaná 
5 % [okurky, pitná voda, kvasný lihový ocet, cukr, jedlá sůl, aroma, sladidlo: sacharin; 
konzervant: kyselina benzoová]. Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek 
může obsahovat stopy skořápkových plodů.
Po otevření ihned spotřebujte. 
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,  
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

Výživové údaje na 100 g:
Energetická hodnota928 kJ / 222 kcal
Tuky11 g 
z toho nasycené mastné 
kyseliny1,1 g

Sacharidy18 g
z toho cukry1,0 g
Bílkoviny13 g
Sůl1,4 g

GouRMET

chLEbíČkoVý
LAbuŽNík  |  230 g

Chuť lahůdkových 
chlebíčků s výběrem 
salámů na bramborovém 
salátu.

šuNkový
EIFFEl  |  210 g

hoVězí
PAsTRAMI  | 160 g

Plátky šunky a sýru 
ementál s kyselou 
okurkou a máslem.

Hovězí pastrami 
v pšeničném chlebu 
s chilli dresinkem 
a kyselou okurkou.

šuNkový
S VAjíČkEm  |  175 g

šuNkový
sPECIál  |  205 g

Sladový chléb s plátky zau-
zené šunky a vajec, pšeničný 
chléb s plátky zauzené šunky 
a okurkou.

Plátky šunky, salámu 
vysočina a sýru 
eidam s petrželovým 
dresinkem.

SKLADUJTE V SUCHU A CHLADU PŘI TEPLOTĚ DO 8 °C.

C046.CZ
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BALENO V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE.
PO OTEVŘENÍ IHNED SPOTŘEBUJTE. 

SPOTŘEBUJTE DO: ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:

ŠUNKOVÝ 
S VAJÍČKEM
sladový chléb s plátky zauzené šunky a vajec,
pšeničný chléb s plátky zauzené šunky a okurkou

CHLEBÍČKOVÝ
LABUŽNÍK
chuť lahůdkových chlebíčků
s výběrem salámů
na bramborovém salátu
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sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ: hmOTNOsT:

75.CL

Chlebíčkový labužník. Obložená bageta s bramborovým salátem, uzeninou a vejcem. Složení: světlá bageta 42% [pšeničná mouka, pitná voda, pekařské droždí, zlepšující přípravek: (řepkový olej, emulgátor: 
E482, plně ztužený řepkový olej, aroma), jedlá sůl, zlepšující přípravek: (regulátor kyselosti: octan vápenatý, látky zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, L-cystein, extrakt ječného sladu)], bramborový salát 25% 
[brambory 41%, majonéza (pitná voda, řepkový olej, modifikovaný škrob, vejce, stabilizátory: guma guar, xanthan), cibule 6% (obsahuje sladidlo sacharin), okurky 3%, mrkev 2%, hrášek 2%, cukr, jedlá sůl, látka zvýraz-
ňující chuť a vůni: glutaman sodný, hořčičné semínko, ocet kvasný lihový, koření, konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný], cikánská pečeně 8% [vepřová kýta 75%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, 
stabilizátory: difosforečnany, trifosforečnany, polyfosforečnany, bramborový škrob, zahušťovadla: guma Euchema, xanthan, regulátor kyselosti: chlorid draselný, dextróza, antioxidant: askorban sodný, barviva: karamel, 
amoniak–sulfitový karamel, aroma], vařená vejce 8% [vejce (99%), pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, regulátory kyselosti: kyselina octová, kyselina mléčná, mléčnan sodný], sterilovaná okurka 7% [okurky, pitná 
voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, cukr, extrakt koření], šunkový salám 4% [vepřové maso 60%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, stabilizátory: difosforečnany, trifosforečnany, polyfosforečnany, zahuš-
ťovadla: guma Euchema, xanthan, regulátor kyselosti: chlorid draselný, dextróza, antioxidant: askorban sodný, barvivo: karmíny, směs koření], sterilovaná kapie 3% [červená paprika, pitná voda, kvasný ocet vinný, cukr, 
jedlá sůl, regulátor kyselosti: chlorid vápenatý], salám 3% [vepřové maso, vepřové sádlo, dusitanová sůl (jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný), dextróza, koření, jedlá sůl, extrakt koření, antioxidanty: E300, E301, barvivo: 
karmíny, kultury ušlechtilé plísně, kouřové aroma].
Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu, mléka a skořápkových plodů.
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1102 kJ / 264 kcal, tuky: 6,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,5 g,  
sacharidy: 24,0 g, z toho cukry: 1,0 g, bílkoviny 8,0 g, sůl: 1,7 g.
Po otevření ihned spotřebujte. 
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,  
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

ŠUNKOVÝ
EIFFEL
plátky šunky a sýru ementál
s kyselou okurkou
a máslem
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sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ: hmOTNOsT:

Šunkový Eiffel. Obložená bageta se šunkou standardní jakosti, máslem, sýrem a sterilovanou okurkou. Složení: světlá bageta se sýrovým posypem 46 % [pše-
ničná mouka, pitná voda, pekařské droždí, cukr, zlepšující přípravek: (řepkový olej, emulgátor: E482, plně ztužený řepkový olej 4%, aroma, enzym (obsahuje lepek)), jedlá sůl, 
zlepšující přípravek: (sušené deaktivované droždí, ječný sladový extrakt, fermentovaná pšeničná mouka), zlepšující přípravek: (regulátor kyselosti: octan vápenatý, látky zlep-
šující mouku: kyselina L-askorbová, L-cystein, ječný sladový extrakt), sýrový posyp (mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury)], šunka standard 35 % [vepřová kýta (70%), pitná voda, 
jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný, stabilizátory: karagenan, difosforečnany, trifosforečnany, polyfosforečnany, dextróza, zahušťovadlo: xanthan, antioxidant: erythorban 
sodný, aroma], máslo 9 %, okurka sterilovaná 7 % [okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, cukr, extrakt koření], sýr ementál 3 % [mléko, jedlá sůl, bakteriální syřidlo, 
mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo: betakaroten]. Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.

Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1212 kJ / 290 kcal, tuky: 10,0 g, z toho nasycené 
mastné kyseliny: 5,8 g, sacharidy: 26,0 g, z toho cukry: 1,4 g, bílkoviny 13,0 g, sůl: 1,0 g.

Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o.,
Poděbradská 88/55, Praha 9, Česká republika. 
Vyrobeno v České republice. 
crocodille.com

66.SE

ŠUNKOVÝ
SPECIÁL
plátky šunky, salámu vysočina 
a sýru eidam s petrželovým 
dresinkem
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sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ: hmOTNOsT:

C006.CZ

Obložená bageta s petrželovým dresinkem, uzeninami, sýrem a čínským zelím. Složení: světlá bageta 51 % [pšeničná mouka, pitná voda, pekařské droždí, cukr, 
jedlá sůl, řepkový olej, plně ztužený řepkový olej, emulgátor: E472e, E482; protispékavá látka: E170], šunka 20 % [vepřová kýta 62 %, pitná voda, jedlá sůl, konzervant: E250, 
bramborový škrob, zahušťovadlo: E407, E415; stabilizátor: E450, E451, E452; dextróza, barvivo: E120, antioxidant: E316], petrželový dresink 19 % [řepkový olej, pitná voda, 
modifikovaný škrob, petrželová nať 3 %, vejce, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, koření (celer), hořčičné semínko, cukr, stabilizátor: guar, xanthan], čínské zelí 5 %, sýr eidam 4 % 
[mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury], salám 2 % [vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), dextróza, extrakty koření, přírodní 
červené barvivo, stabilizátor: E451, antioxidant: E300, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, regulátor kyselosti: E575, přírodní koření, barvivo: E120, konzervant: E250]. Alergeny: 
Alergeny značeny tučně ve složení.
Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.

Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1039 kJ / 245 kcal, tuky: 9,0 g,
z toho nasycené mastné kyseliny: 1,7 g, sacharidy: 31,8 g, z toho cukry: 1,3 g, bílkoviny: 9,2 g, sůl: 1,6 g.

Po otevření ihned spotřebujte. 
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,  
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

hovězí
pastrami

Skladujte v Suchu a chladu
při teplotě

do 8 °c
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hovězí
pastrami
hovězí pastrami v pšeničném 
chlebu s chilli dresinkem
a kyselou okurkou

C044.CZ

Výrobce: crocodille ČR, spol. s r. o., 
poděbradská 88/55, praha 9,
Česká republika. 
Vyrobeno v České republice.
crocodille.com

Po otevření ihned spotřebujte. 

Výrobek může obsahovat stopy sezamu
a skořápkových plodů.

Alergeny: alergeny značeny tučně ve složení. 

výživové údaje na 100g:
energetická hodnota 850 kj / 203 kcal
tuky 8,3 g 
z toho nasycené mastné 
kyseliny 1,2 g

Sacharidy 21 g
z toho cukry 4,1 g
Bílkoviny 10,6 g
Sůl 2,0 g

Obložený chléb s hovězím pastrami, chilli 
dresinkem a sterilovanou okurkou.
Složení: hovězí pastrami 36 % [hovězí maso 
80 %, pitná voda, černý pepř 1 %, dusitanová 
solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, kon-
zervant: e250), koření, extrakty koření, bram-
borový škrob, zahušťovadla: e407, e415, e1420; 
stabilizátory: e450, e451; cukr, antioxidant: 
e301], pšeničný chléb 28 % [pšeničná mouka, 
pitná voda, pekařské droždí, cukr, řepkový olej, 
jedlá sůl, emulgátor: e472e], chilli dresink 18 % 
[majonéza (řepkový olej, pitná voda, ocet kvas-
ný lihový, cukr, hořčice (pitná voda, hořčičné 
semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, 
koření, antioxidant: disiřičitan draselný), 
modifikovaný bramborový škrob, vaječné 
žloutky, stabilizátory: guma guar, xanthan; 
jedlá sůl, aroma, barvivo: karoteny; regulátor 
kyselosti: octan sodný, kyselina citronová; 
konzervant: sorban draselný; koření, extrakty 
koření), barbecue omáčka (vysokofruktózový 
kukuřičný sirup, ocet kvasný lihový, rajčatová 
omáčka, modifikovaný kukuřičný škrob, jedlá 
sůl, ananasová šťáva, přírodní kouřové aroma, 
koření (hořčice, celer), barvivo: e150d, kon-
zervant: benzoan sodný, melasa, glukozový 
sirup, česnek, cukr, tamarind, přírodní aroma), 
chilli omáčka (červené chilli 70 %, pitná voda, 
jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina octová; 
modifikovaný kukuřičný škrob, konzervant: 
sorban draselný; extrakt chilli), vinný ocet 
(víno, antioxidant: disiřičitan draselný), 
jedlá sůl, černý pepř, zahušťovadla: guma guar, 
xanthan], okurka sterilovaná 18 % [okurky, 
pitná voda, kvasný lihový ocet, cukr, jedlá sůl].

sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ: hmOTNOsT:

Co JE pastrami?
Hovězí naložené
v soli a koření, 
následně zauzené
a uvařené v páře.PP/PAP



CRoCodIllE
suPER FREsH lINE 

Produktové portfolio

vEjCE, šuNkA, slANINA  |  280 g

tuňák & VEjcE  |  165 gsýRový MlsouN  |  185 g

slANINA A vEjCE  |  180 g

CAEsAR WRAP  |  190 g

Tři sendviče v jednom balení: šunka 
a sýr v pšeničném chlebu, vejce 
a slanina v tmavém chlebu, 
slanina s rajčaty a salátem 
ve světlém
chlebu.

Tuňák s petrželovým dresin-
kem, vejcem a zeleninou.

Sýr Camembert, eidam s plátky vajec
a pikantním dresinkem.

Plátky slaniny s vejcem, rajčetem
a salátem.

Pečená kuřecí prsíčka
s caesar dresinkem,
slaninou a zeleninou.

TAsTE vARIETY

FIsHvEGETARIAN HEAlTHY

SÝROVÝ
MLSOUN
sýr camembert, eidam
s plátky vejec
a pikantním dresinkem
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sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ: hmOTNOsT:

Sýrový mlsoun. Obložená bageta s dresinkem, sýry eidam a camembert, vařeným vejcem a jarní cibulkou. Složení: tmavá bageta 49% [pšeničná mouka, pitná voda, zlepšující přípravek (mouka pšeničná 
celozrnná, lepek pšeničný, slunečnicová semínka, mouka žitná, mouka pšeničná, mouka ječná sladová, lněná semínka, vločky ovesné, otruby pšeničné extrudované, jedlá sůl, krupice kukuřičná, řepkový olej, 
otruby pšeničné, otruby ovesné, emulgátor: E471, mouka žitná sladová, aroma, karamelizovaný cukr, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, síran železnatý, enzym [lepek], vitamíny (B1, B2, B12)), pekařské 
droždí, sušený ječný fermentovaný produkt (mouka ječná, syrovátka zahuštěná [mléko], extrakt ječný sladový, startovací kultura), jedlá sůl, zlepšující přípravek (řepkový olej, emulgátor: E482, plně ztužený řepkový olej, 
aroma, enzym (lepek)), zlepšující přípravek (mouka ječná sladová, dextróza, emulgátor E472e, cukr, mouka pšeničná sladová, mouka pšeničná, emulgátor: E471, kypřící látky: E450i, E500ii, emulgátor:  E322 [sója], 
enzym [lepek], látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, aroma)], pikantní dresink 20% [řepkový olej, pitná voda, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, rajčatový protlak, cibule, cukr, kvasný ocet lihový, stabilizátory: guma 
guar, guma xanthan, hořčice (hořčičné semeno, koření), jedlá sůl, vaječné žloutky, kořenící přípravek (mrkev, maltodextrin, cibule, látky zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635, regulátor kyselosti: octan sodný, extrakty koření 
(smažená cibule, cibulový olej, glukózový sirup), protispékavé látky: křemičitan vápenatý, oxid křemičitý, celer, česnek, petržel sušená, laktóza, koření, aroma, barviva: riboflavin, karoteny), konzervant: sorban draselný], sýr 
eidam 15% [mléko, mlékařská kultura, jedlá sůl, syřidlo, chlorid vápenatý], vařená vejce 9% [vejce (99%), pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, regulátory kyselosti: kyselina octová, kyselina mléčná, mléčnan sodný], sýr 
camembert 5% [mléko, jedlá sůl, mléčné kultury, ušlechtilá plíseň Penicillium candidum], jarní cibulka 2%. Alergeny značeny tučně ve složení. Může obsahovat sezam.
Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů. 
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1391 kJ / 333 kcal, tuky: 14,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 3,8 g, sacharidy: 30,0 g, 
z toho cukry: 1,2 g, bílkoviny 10,0 g, sůl: 1,6 g.
Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,  
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.com

72.ML

SKLADUJTE V SUCHU A CHLADU PŘI TEPLOTĚ DO 8 °C.

SPOTŘEBUJTE DO: ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:
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84.TR

Obložené sendviče s výběrovou šunkou a taveným sýrem; se slaninou a zeleninou; s vajíčkovou pomazánkou a slaninou. Složení: pšeničný chléb 28 % [pšeničná 
mouka, pitná voda, pekařské droždí, cukr, řepkový olej, jedlá sůl, emulgátor: E472e], sladový chléb 13 % [pšeničná mouka, pitná voda, ječná sladová mouka, pekařské droždí, 
jedlá sůl, cukr, řepkový olej, emulgátor: E482; plně ztužený řepkový olej, startovací kultura, regulátor kyselosti: citronan sodný], slanina 11 % [vepřové maso 98 %, jedlá sůl, 
konzervant: dusitan sodný, kouřové aroma], vajíčková pomazánka 11 % [vejce (vejce, voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, regulátory kyselosti: kyselina octová, kyselina mléčná, 
mléčnan sodný), majonéza (řepkový olej, pitná voda, ocet kvasný lihový, stabilizátory: modi�kovaný bramborový škrob, guma guar, xanthan, karubin; vaječný přípravek (vaječné 
žloutky, jedlá sůl maltodextrin), hořčice (pitná voda, hořčičné semínko, kvasný ocet lihový jedlá sůl, koření), jedlá sůl, cukr, konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny), 
máslo, pepř černý mletý, jedlá sůl], šunka 8 % [vepřová kýta 62 %, pitná voda, jedlá sůl, konzervant: E250, bramborový škrob, zahušťovadlo: E407, E415; stabilizátor: E450, E451, 
E452; dextróza, barvivo: E120, antioxidant: E316],  salát 8 %, dresink 5 % [tavený sýr (sýry, pitná voda, tvaroh, máslo, sušené odstředěné mléko, tavící soli: E339, E425, E450; 
stabilizátor: E407, E415), směsný roztíratelný tuk (rostlinné oleje (palmový, bambucký, kokosový), částečně ztužené rostlinné oleje (palmový, řepkový, sojový), smetana, barvivo: 
E160a, emulgátor: E471)]...            Pokračování na zadní straně obalu.

ŠUNKA
šunka s taveným sýrem
a salátovou okurkou

VEJCE
vejce se slaninou
a vaječnou pomazánkou

SLANINA
pražená slanina se salátem
a rajčaty

BALENO V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE.
PO OTEVŘENÍ IHNED SPOTŘEBUJTE. 

CAESAR
wRAp

Skladujte v Suchu a chladu
při teplotě

do 8 °c
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CAESAR
wRAp
pečená kuřecí prsíčka
s caesar dresinkem, 
slaninou a zeleninou

96.CW

Výrobce: crocodille ČR, spol. s r. o., 
poděbradská 88/55, praha 9,
Česká republika. 
Vyrobeno v České republice.
crocodille.com

Po otevření ihned spotřebujte. 

Výrobek může obsahovat stopy sezamu
a skořápkových plodů.

Alergeny: alergeny značeny tučně ve složení. 

výživové údaje na 100g:
energetická hodnota 872 kj / 208 kcal
tuky 8,6 g 
z toho nasycené mastné 
kyseliny 2,3 g

Sacharidy 22,3 g
z toho cukry 2,3 g
Bílkoviny 10,3 g
Sůl 1,1 g

Obložená pšeničná tortilla s pečeným ku-
řecím masem, caesar dresinkem, zeleni-
nou a slaninou.
Složení: pšeničná tortilla 35 % [pšeničná mou-
ka (71 %), pitná voda, řepkový olej, stabilizátory: 
glycerol, karboxymethylcelulóza; kypřící látky: 
difosfáty, uhličitany sodné; jedlá sůl, cukr, emul-
gátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin; 
látka zlepšující mouku: l-cytein], pečené kuřecí 
maso 20 % [kuřecí prsa, voda, sůl, tapiokový 
škrob, dextróza, xylóza], caesar dresink 15 % 
[majonéza (řepkový olej, vaječné žloutky, kvas-
ný ocet lihový, pitná voda, jedlá sůl), sýr (mléko, 
jedlá sůl, mlékárenské kultury, konzervant: lyso-
zym (vejce)), dijonská hořčice (voda, hořčičné 
semínko, ocet, jedlá sůl, koření, antioxidant: di-
siřičitan draselný), kapary (kapary, voda, ocet, 
jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina octová, 
antioxidant: kyselina l-askorbová, konzervant: 
sorban draselný), česnek, sardelová pasta 
(sardel obecná (Engraulis encrasicolus), jedlá 
sůl), pepř černý], salát 15 %, cherry rajče 10 %, 
pečená slanina 5 % [vepřové maso 98 %, jedlá 
sůl, konzervant: dusitan sodný, kouřové aroma].

sPOTŘEBUJTE DO:/ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ: hmOTNOsT:

SKLADUJTE V SUCHU A CHLADU PŘI TEPLOTĚ DO 8 °C.

51.TV

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o

BALENO V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE.
PO OTEVŘENÍ IHNED SPOTŘEBUJTE. 

SPOTŘEBUJTE DO: ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:

TUŇÁK
A VEJCE
tuňák s petrželovým dresinkem,
vejcem a zeleninou

SKLADUJTE V SUCHU A CHLADU PŘI TEPLOTĚ DO 8 °C.

C045.CZ
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BALENO V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE.
PO OTEVŘENÍ IHNED SPOTŘEBUJTE. 

SPOTŘEBUJTE DO: ZA BEZVADNOU KVALITU ODPOVÍDÁ:

SLANINA 
A VEJCE
plátky slaniny s vejcem,
rajčetem a salátem



Zeleninový 
kuskus

celozrnný kuskus,
lilek, cuketa,

červená paprika,
cibule

QUINOA, RÝŽE,
KUKUŘICE
rýže arborio,

červená paprika,
červené fazole

Trvanlivost 5 dní
Hmotnost 200 g
Bez konzervantů

Saláty 



FREsH lINE
Produktové portfolio

Trvanlivost 13 dní



FREsH lINE
Produktové portfolio

šuNkA A sýR  |  190 g

šuNkA A vEjCE  |  175 g

kuřEcí SwEEt  |  175 g

kuřE, SLANINA A VEjcE  |  165 g

kuřEcí NugEty  |  200 g kuřEcí StrIpSy  pIkANt  |  180 g

Šunka se sýrem,
kapií a tvarohovou
pomazánkou.

Výběrová šunka s vejcem 
a kapií.

Pečené kuřecí maso se 
sweet chilli omáčkou 
a čínským zelím.

Pečená kuřecí prsíčka se slaninou 
a vejcem.

Kuřecí nugety s pikantním 
dresinkem a čínským  
zelím.

Pikantní kuřecí stripsy s čínským 
zelím.

dElI BAGETY

DELI SENDVIČE

Deli - Obložená bageta se šunkou nejvyšší jakost, pomazánkou, kyselou okurkou, sýrem ementál a kapií. Složení: světlá bageta 42 % [pšeničná mouka, pitná voda, 
pekařský přípravek I. (pšeničná mouka, lepek pšeničný, mouka ječná sladová, sušená kvasná kultura, zahušťovadlo: E466, emulgátory: E481, E472e, E471; enzym (lepek)), pekařské 
droždí, cukr, pekařský přípravek II. (řepkový olej, emulgátor: E482, plně ztužený řepkový olej, aroma, enzym (lepek)), jedlá sůl, konzervant: propionan vápenatý], šunka nejvyšší jakosti 
24 % [vepřová kýta 96 %, pitná voda, jedlá sůl, konzervant: E250, stabilizátor: E451, dextróza, antioxidant: E301, aroma], pomazánka 20 % [tvarohový sýr (tvaroh 68 %, pitná voda, jedlá 
sůl, zahušťovadla: pektin, karobová guma; laktóza, regulátor kyselosti: kyselina mléčná, stabilizátor: karagenan), majonéza (řepkový olej, pitná voda, ocet kvasný lihový, stabilizátory: 
modifikovaný bramborový škrob, guma guar, xanthan, karubin; vaječný přípravek (vaječné žloutky, jedlá sůl maltodextrin), hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, kvasný ocet lihový 
jedlá sůl, koření), jedlá sůl, cukr, konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny)], okurka sterilovaná 6 % [okurky, pitná voda, kvasný lihový ocet, cukr, jedlá sůl, aroma], sýr ementál 
4 % [mléko, jedlá sůl, stabilizáor: chlorid vápenatý, mléčné kultury, barvivo: annatto], sterilovaná kapie 2 % [červená paprika, pitná voda, kvasný ocet vinný, cukr, jedlá sůl, regulátor 
kyselosti: chlorid vápenatý].
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 945 kJ/225 kcal (11%*), tuky: 9,4 g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 3,2 g, sacharidy: 27,5 g, z toho cukry: 2,7 g, bílkoviny 9,5 g, sůl: 1,4 g.
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
Baleno v ochranné atmosféře. Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.comHmotnost:  190 g

D004.CZ

Deli - Obložená bageta s dresinkem, pečeným kuřecím masem, sweet chilli a pekingským zelím. Složení: světlá bageta 49 % [pšeničná mouka, pitná voda, pekařský pří-
pravek I. (pšeničná mouka, lepek pšeničný, mouka ječná sladová, sušená kvasná kultura, zahušťovadlo: E466, emulgátory: E481, E472e, E471; enzym (lepek)), pekařské droždí, cukr, 
pekařský přípravek II. (řepkový olej, emulgátor: E482, plně ztužený řepkový olej, aroma, enzym (lepek)), jedlá sůl, konzervant: propionan vápenatý], dresink 22 % [majonéza (řepkový 
olej, pitná voda, ocet kvasný lihový, stabilizátory: modifikovaný bramborový škrob, guma guar, xanthan, karubin; vaječný přípravek (vaječné žloutky, jedlá sůl maltodextrin), hořčice 
(pitná voda, hořčičné semeno, kvasný ocet lihový jedlá sůl, koření), jedlá sůl, cukr, konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny), okurky sterilované (okurky, pitná voda, kvasný lihový 
ocet, cukr, jedlá sůl, aroma), cibule,  hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření, antioxidant: disiřičitan draselný), cukr], pečené kuřecí maso 19 % 
[kuřecí prsa, voda, sůl, tapiokový škrob, dextróza, xylóza], sweet chilli 5 % [cukr, pitná voda, červené chilli, česnek, jedlá sůl, modifikovaný kukuřičný škrob, regulátor kyselosti: E260], 
pekingské zelí 5 %.
Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1060 kJ/254 kcal (13%*), tuky: 10,7 g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 1,0 g, sacharidy: 30,3 g, z toho cukry: 1,9 g, bílkoviny 8,9 g, sůl: 1,5 g.
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
Baleno v ochranné atmosféře. Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.comHmotnost:  175 g

D002.CZ

Deli - Obložená bageta s kuřecími nugetami, dresinkem a čínským zelím Složení: světlá bageta 42 % [pšeničná mouka, pitná voda, pekařský přípravek I. (pšeničná mouka, lepek pšenič-
ný, mouka ječná sladová, sušená kvasná kultura, zahušťovadlo: E466, emulgátory: E481, E472e, E471; enzym (lepek)), pekařské droždí, cukr, pekařský přípravek II. (řepkový olej, emulgátor: E482, 
plně ztužený řepkový olej, aroma, enzym (lepek)), jedlá sůl, konzervant: propionan vápenatý], kuřecí nugety 29 % [kuřecí maso, obalovací směs (pšeničná mouka, pitná voda, jedlá sůl, pekařské 
droždí, extrakty koření, koření, řepkový olej, bramborový škrob, dextróza, protispékavá látka: uhličitany sodné), pitná voda, kuřecí kůže, jedlá sůl, sojová bílkovina, stabilizátor: trifosforečnany, dex-
tróza, látka zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, koření, aroma, extrakty koření, bramborový škrob], pikantní dresink 19 % [řepkový olej, pitná voda, cibule, rajčatový protlak, cukr, kvasný ocet 
lihový, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar, xanthan, kořenící přípravek (maltodextrin, cibule, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, E635, regulátor kyselosti: octan sodný, ex-
trakty koření (smažená cibule, přírodní cibulový olej, glukózový sirup), protispékavá látka: křemičitan vápenatý, oxid křemičitý, mrkev, celer, česnek, laktóza, petržel, koření, aroma), jedlá sůl, vaječ-
ný žloutek, hořčice (hořčičné semeno, koření), regulátor kyselosti: kyselina citronová, koření, extrakty koření, barviva: riboflavin, betakaroten; konzervant: sorban draselný], pekingské zelí 10 %. 
Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.
Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1280 kJ/306 kcal (15%*), tuky: 11,2 g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 1,4 g, sacharidy: 30,0 g, z toho cukry: 1,9 g, bílkoviny 9,0 g, sůl: 1,6 g.
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
Baleno v ochranné atmosféře. Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.comHmotnost:  200 g

D006.CZ

Deli - Obložená bageta s kuřecími stripsy, majonézou a pekingským zelím. Složení: světlá bageta 47 % [pšeničná mouka, pitná voda, pekařský přípravek I. (pšeničná mouka, lepek 
pšeničný, mouka ječná sladová, sušená kvasná kultura, zahušťovadlo: E466, emulgátory: E481, E472e, E471; enzym (lepek)), pekařské droždí, cukr, pekařský přípravek II. (řepkový olej, emulgátor: 
E482, plně ztužený řepkový olej, aroma, enzym (lepek)), jedlá sůl, konzervant: propionan vápenatý], pálivé kuřecí stripsy 26 % [kuřecí prsní filety, obalovací směs (pšeničná mouka, sušené 
mléko, sušená vejce, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, kypřící látky: E450ii, E500ii; směs koření (paprika, chilli), dextróza, barviva: E100, E160a, E160c; stabilizátory: E451i, E452ii; ře-
pkový olej, emulgátor: E433, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202, regulátor kyselosti: E330, aroma], majonéza 16 % [řepkový olej, pitná voda, ocet kvasný lihový, stabilizátory: modifikovaný 
bramborový škrob, guma guar, xanthan, karubin; vaječný přípravek (vaječné žloutky, jedlá sůl maltodextrin), hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, kvasný ocet lihový jedlá sůl, koření), 
jedlá sůl, cukr, konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny], pekingské zelí 11 %. 
Alergeny: Alergeny značeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sezamu a skořápkových plodů.

Výživové údaje na 100g: energetická hodnota: 1223 kJ/291 kcal (15%*), tuky: 11,7 g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 2,9 g, sacharidy: 35,5 g, z toho cukry: 2,1 g, bílkoviny 10,9 g, sůl: 1,6 g.
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).

Baleno v ochranné atmosféře. Po otevření ihned spotřebujte.
Výrobce: Crocodille ČR, spol. s r. o., Poděbradská 88/55, Praha 9,
Česká republika. Vyrobeno v České republice. crocodille.comHmotnost:  180 g

D005.CZ

Kuře, slanina
a vejce

2
kusy

nová
receptura

Pečená kuřecí prsíčka 
se slaninou a vejcem

Spotřebujte do:                            Za bezvadnou kvalitu odpovídá:

Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 5 °C

Baleno v ochranné atmosféře.
Po otevření ihned spotřebujte.

Ilustrační foto

D001.CZ

tuňák A VEjcE  |  175 g

Tuňákový salát s vejcem 
a rukolou.

Tuňák
a vejce

2
kusy

Tuňákový salát
s vejcem a rukolou

Spotřebujte do:                            Za bezvadnou kvalitu odpovídá:

Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 5 °C

Baleno v ochranné atmosféře.
Po otevření ihned spotřebujte.

Ilustrační foto

nová
receptura

D008.CZ

sAláM A sýR  |  155 g

Salám se sýrem gouda, steri-
lovanou okurkou a kapií.

Spotřebujte do:                            Za bezvadnou kvalitu odpovídá:

Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 5 °C

Baleno v ochranné atmosféře.
Po otevření ihned spotřebujte.

 

Salám
a sýr

2
kusy

Salám se sýrem gouda, 
sterilovanou okurkou a kapií

Ilustrační foto

nová
receptura

D003.CZ

Šunka
a vejce

2
kusy

Výběrová šunka 
s vejcem a kapií

Spotřebujte do:                            Za bezvadnou kvalitu odpovídá:

Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 5 °C

Baleno v ochranné atmosféře.
Po otevření ihned spotřebujte.

Ilustrační foto

nová
receptura

D007.CZ



NABÍDKA
CHLAZENÝCH
PIZZ



chlazená pizza
Produktové portfolio

Mozzarella, salám Napoli,
sýr Scamorza, lilek, bazalka

Omáčka carbonara, mozzarella, 
slanina, parmezán

Rajčatové sugo, mozzarella,
šunka, žampiony, černé olivy 

angeli Demoni carbonara capricciosa

500 g 450 g 500 g

Mozzarella, hrušky,
smetanová omáčka,

Gorgonzola

Gorgo Pere

520 g

Margherita Quattro Formaggi

Rajčatové sugo, mozzarella,
salám Napoli

Smetanová omáčka, mozzarella, 
uzený sýr Scamorza, Gorgonzola, 

parmezán a rukola

Rajčatové sugo, mozzarella,
bazalka

Salami

460 g 400 g 410 g

• Průměr pizz: 32 cm

• Trvanlivost: 12 dní

• Stačí dopéct na 240 - 260 °c
 po dobu 3 - 6 minut.



HOTOVÁ JÍDLA
TRvANlIvosT 21 dNÍ



TAGLIATELLE
BOLOGNESE

SVÍČKOVÁ OMÁČKA
S HOUSKOVÝM

KNEDLÍKEM

RAJSKÁ OMÁČKA
S TĚSTOVINAMI

TIKKA
MASALA

HOVĚZÍ GULÁŠ
S HOUSKOVÝM

KNEDLÍKEM

portfoLIo Výrobků



FRoZEN lINE
Produktové portfolio

Trvanlivost 12 měsíců



YoRk dElI BAGETY

TuRkEY HAM
& chEESE  |  165 g

BEEF
& pEppErS  |  165 g

HAM
& chEESE  |  165 g

CHICkEN, EGGs
& bAcoN |  170 g

HAM
& chorIzo  |  165 g

TuNA
& oLIVES,  |  155 g

Plátky krůtí šunky 
a sýru Maasdammer.

Tenké plátky pastrami 
s pečenou paprikou.

Plátky šunky a sýru 
Maasdammer.

Pečená kuřecí prsa se 
slaninou a vejci.

Kousky šťavnatého 
tuňáka s černými 
olivami a majonézou.
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york deli_turkey and cheese_2019_eng_tisk.pdf   1   6.2.2019   8:45:53
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york deli_paprikove pastrami_2019_eng_tisk.pdf   1   6.2.2019   8:52:21
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york deli_ham and cheese_2019_eng_tisk.pdf   1   6.2.2019   9:17:53

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

york deli_chicken eggs bacon_2019_eng_tisk.pdf   1   6.2.2019   8:49:08

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

york deli_turkey and chorizo_2019_eng_tisk.pdf   1   6.2.2019   8:50:49
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york deli_tuna and olives_2019_eng_tisk.pdf   1   6.2.2019   8:53:33

FRoZEN lINE
Produktové portfolio

Plátky krůtí šunky 
a choriza se sýrem 
Maasdammer.

CHICkEN
sTRIPs  |  190 g

HAM
& EggS  |  190 g

TuRkEY HAM
& EggS  |  190 g

CHICkEN
NuGGETs  |  175 g

AsIAN sWEET CHIllI 
WRAP  |  175 g

Pikantní kuřecí stripsy s jem-
ným majonézovým dresin-
kem a zelím.

Plátky šunky, sýru emen-
tál a vařená vejce.

Plátky krůtí šunky, sýru 
ementál a vařená vejce.

Kuřecí nugety s jemným 
dresinkem a zelím.

Asijské nudle s kuřecím 
masem a sweet chilli 
omáčkou.

YD - bageta_chicken strips_2018_eng3.indd   1 6.2.2019   10:03:23
YD - bageta_ham and eggs pork_2018_eng.indd   1 15.4.2019   9:29:04

YD - bageta_turkey and eggs_2018_eng.indd   1 15.4.2019   11:32:28 YD - bageta_chicken nuggets_2019_eng.indd   1 6.2.2019   10:00:51
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york deli_2019_asian wrap_vanicka_final_tisk.pdf   1   11.12.2019   9:32:39



chIckEN & chorIzo  |  125 g

Plátky pečených kuřecích prsíček 
doplněných sýrem gouda a pikant-
ním salámem chorizo.

PANINI MICRoWAvE

FOR SUPERMARKETS
& HYPERMARKETS

hAm &  chEESE  |  125 g

Plátky lahodné šunky doplněné 
plátky sýru ementálského typu.

FRoZEN lINE
Produktové portfolio

AMERICANA BEEF
& chEDDAr  |  170 g

MoZZAREllA
& tomAto  |  150 g

CHICkEN
& bAcoN  |  140 g

PRAGuE HAM
& EmmENtAL  |  140 g

Mleté hovězí maso se sýrem 
cheddar a barbecue omáčkou.

Plátky mozzarelly se šťavnatou 
rajčatovou salsou.

Grilovaná kuřecí prsa se sýrem 
gouda a slaninou.

Plátky prémiové šunky a sýru 
ementál.

PANINI



koNTAkT

CENTRálA
Crocodille ČR spol. s r.o., 
Poděbradská 88/55,
Praha 9, Česká republika

oBCHodNÍ 
oDDěLENí
+420 283 061 711
e-mail: info@crocodille.com


