
Produkty mrożone

Odpowiadaj na wege trendy! Skorzystaj z naszych 
wege opcji – od wegetariańskich i wegańskich

produktów po gotowe wege koncepty. 
Stwórz atrakcyjne menu, oparte na kuchni 

roślinnej i przyciągaj smakoszy wege rozwiązań.

https://ajfood.pl


NACHOSY
ok 12 min

/180°C

2-3 min
/175°C

Soczyste kawałki fileta piersi kurczaka z dodatkiem 
sera topionego w charakterystycznym trójkątnym 
kształcie. Chrupiąca panierka z dodatkiem chipsów 
typu tor�lla i płatków chili. Doskonałe jako przekąska 
dla dorosłych.

HIT SPRZEDAŻY

14-16 min
/200°C

2,5-3 min
/170°CNUGGETSY

18-20 min
/200°C

4,5-5 min

Panierowane polędwiczki z kurczaka w złotej panierce. 
Zaskakująco chrupiące z wierzchu i jednocześnie 
bardzo soczyste w środku. Znakomite jako danie 
główne lub przekąska.
nr art: 000.201/ 000.211, 6x1050 g, 1 szt. ok. 45 g

STRIPSY z   kurczaka 

nr art: 000.209, 8x1000 g, 1 szt. ok. 10 g

POPSY z  kurczaka 
Mięso z piersi kurczaka uformowane w pyszne 
kuleczki  w chrupiącej panierce z płatkami ryżowymi. 
Produkt idealny jako przystawka lub przekąska.

2,5-3 min
/170°C

Przedstawiamy wysokiej jakości produkty convenience dedykowane 
segmentowi HORECA. Przygotujesz je w bardzo prosty sposób, 
zawsze będą chrupiące, smaczne i apetyczne, a co najważniejsze są 
policzalne i bardzo wydajne.
Produkty AJ Food możesz serwować w każdym punkcie gastrono-
micznym jako starter, przekąskę lub danie główne. Długo utrzymują 
chrupkość i ciepło, co sprawia, że doskonale sprawdzają się także 
do serwowania na wynos i w opcji z dostawą do domu.

Każdy produkt AJ Food tworzymy z myślą o połączeniu go z frytkami i specjalnościami Farm 
Frites w gotowy, kompleksowy i atrakcyjny koncept sprzedażowy. Proponowane przez nas 
koncepty to popularne i sprawdzone rozwiązania, dające możliwość urozmaicenia karty 
menu i wygenerowania wysokich zysków. Łącz, zestawiaj i zyskuj.

nr art: 000.212, 9x1000 g, 1 szt. ok. 23 g
            000.223, 9x1000 g, 1 szt. ok. 27 g

• panierowane
• w tempurze
Wysokiej jakości mięso z kurczaka. Dzięki łagodne-
mu smakowi produkt idealnie nadaje się dla 
dzieci. Szybkie w przygotowaniu!

z  kurczaka 

z  kurczaka
z serem 

nr art: 000.251, 10x1000 g, 1 szt. ok. 17 g
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nr art: 000.805, 10x750 g, 1 szt. 50 g

Filet z miruny w aromatycznym i chrupiącym 
cieście piwnym. Powtarzalne, kalibrowane porcje 
to wygoda i szybkość przygotowania. Idealne do 
konceptu Fish&Chips.

w ciEScie 
piwnymRYBA

SKRZYDEŁKA
Aromatyczne i soczyste skrzydełka z kurczaka 
w bardzo pikantnej marynacie Hot & Spicy.

nr art: 000.204, 10x1200 g, Pałki: ok. 55 g / Listki: ok. 35 g

z  kurczaka 
PIKANTNE

18-20 min
/200°C

4-5 min
/170°C

20-22 min
/200°C

SKRZYDEŁKA z  kurczaka 
panierowane

Pyszne i soczyste skrzydełka w aromatycznej 
i złocistobrązowej panierce, utrzymującej długo 
swoją chrupkość. 

nr art: 000.205/ 000.206, 10x1200 g, Pałki: ok. 60 g/ Listki: ok. 40 g

FINGERSY
Soczysta przekąska uformowana z kawałków 
piersi kurczaka w chrupiącej i złocistej panierce. 

nr art: 000.202, 10x1000 g, 1 szt. ok. 40 g

z   kurczaka 

KOTLET
16-18 min

/180°C

3-3,5 min
/170°C

z piersi  kurczaka
panierowany 

Delikatne mięso z piersi kurczaka w formie 
klasycznego kotleta w tradycyjnej chrupiącej 
panierce. Naturalny kształt i powtarzalna 
waga porcji.

nr art: 000.225, 10x1000 g, 1 szt. 130 g +/- 10 g

FILET
20-25 min

/200°C

4-5 min
/170°C

z  kurczaka
panierowany 

Tradycyjny filet uformowany 
z soczystych kawałków piersi kurczęcej 
w złocistej panierce. Policzalna, 
powtarzalna porcja.

nr art: 000.203, 8x1250 g, 1 szt. 130 g +/-10 g

8-10 min

4-5 min
/175°C

15-20 min
/185°C

4-4,5 min
/175°C

2,5-3 min
/170°C
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2,5-3 min
/170°CKOTLET

KOTLET

PIKNIKOWY
Z KURCZAKA

Delikatne i soczyste mięso z piersi kurczaka 
uformowane w pyszne okrągłe kotleciki. 
Bardzo chrupiąca panierka. 
Idealny do przygotowania Chicken burgera.

nr art: 000.230, 6x1500 g, 1 szt. 75 g

4-6 min

z mIEsa z nogi 
kurcZEcej 3,5-4,5 min

/175°C

Okrągły, niepanierowany kotlet z mięsa z nogi 
kurczęcej. Produkt doskonały do serwowania na 
talerzu jako klasyczny, domowy kotlet z frytkami 
lub ziemniaczkami. Świetny w bułce jako solidny, 
soczysty burger z kurczaka.

nr art: 000.240, 10x910 g, 1 szt. 130 g

25-28 min
/200°C

8-10 min
/180°C

• XS drobiowy 60 g
• XXL drobiowo-wieprzowy 73 g
• MAX drobiowo-wieprzowy 90 g
Smaczne hamburgery. Idealnie doprawione. 
Do dań na talerzu z frytkami oraz w bułce.
nr art:  000.224 - 10x1000 g, 1 szt. 60 g
             000.217 - 9x1000 g, 1 szt. 73 g 
             000.218 - 8x1080 g, 1 szt. 90 g 

HAMBURGER przy-
prawiony

nr art: 000.234, 10x1000 g

Świetnie doprawiony cięty kebab z pieczonego 
mięsa nogi kurczaka. Maksimum  smaku przy 
minimum wysiłku – wystarczy podgrzać i gotowe. 
Świetny na talerzu, w bułce, a także jako dodatek 
do pizzy. 

KEBAB Z   N O G I   
K U R C Z E C E J

Wysokiej jakości mięso wołowe dostarczane wyłącznie 
przez certyfikowanych dostawców (BRC/IFS). Mięso jest 
siekane, mielone, a następnie formowane i zamrożone 
ciekłym azotem. Produkt wysokiej jakości. Możliwe opcje 
wysmażenia "raw", "medium", "well-done".
nr art: 000.418 - 54x65 g 
            000.414 - 40x100 g 
            000.415 - 30x150 g 
            

BURGER WOLOWY  100%

chruPIACY
panierowany

2,5-3 min
/170°C

4-6 min

000.412 - 24x180 g
000.413 - 20x200 g

Wygodna i szybka w przygotowaniu przekąska. 
Ser obtoczony w chrupiącej panierce. Smaczne 
i sycące danie jarskie. Również jako dodatek 
do burgerów.

nr art: 000.302, 1x3500 g, 1 szt. 125 g

SER
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warzywne
w tempurzeKULKI

Kulki warzywne w tempurze z farszem 
brokułowo-kalafiorowym. Świetnie doprawione.
Alternatywa lub dodatek do dań mięsnych.

nr art: 000.101, 10x1000 g, 1 szt. ok. 17 g

3-3,5 min
/175°C

3,5-4,5 min
/175°C

12-14 min
/200°C

NUGGETSY
Chrupiące nuggetsy na bazie białka sojowego o smaku 
i strukturze tradycyjnego nuggetsa z kurczaka. 
Cechuje je charakterystyczny kształt, łatwość 
przygotowania i policzalność. Produkt wegański.

Wysokooleinowy olej słonecznikowy przeznaczony do 
głębokiego smażenia. Bezwonny. Może być używany 
zdecydowanie dłużej niż standardowy olej roślinny. Nie 
pryska, nie pieni się i nie dymi.

nr art: 000.602, karton BiB 10 litrów

EFFO DEEP FRY OLEJ
SŁONECZNIKOWY

nr art: 000.104, 10x910 g, 1 szt. 130 g +/- 10 g

Doskonale przyprawione burgery na bazie całych 
różyczek brokułu i kalafiora o delikatnym maślanym 
aromacie. Charakteru nadaje złocista, chrupiąca 
panierka. 

warzywne
panierowaneBURGERY

Najwyższej jakości bezwonny tłuszcz rafinowany do 
smażenia o stałej konsystencji. Świetnie podkreśla 
smak potraw. Idealny do smażenia frytek belgijskich. 
Gwarancja smażenia bez utraty jakości.

WOLOWY

SOJOWE

TŁUSZCZ

Do 3x dłuższy czas użytkowania
Do 100% więcej wysmażonych porcji
Neutralny smak i zapach

Filtrowanie oleju i czyszczenie sprzętu
w niskiej temperaturze

Wysoki punkt dymienia powyżej 235�C
Wysoka zawartość kwasu oleinowego min. 75%

10-12 min
/200°C

3-3,5 min
/175°C

nr art: 000.108, 9x1000g, 1 szt. ok. 26 g
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CHICKEN
BURGER

FRYTKI ŚWIEŻE FARM FRITES

IDEALNE DO KONCEPTU

FISH&CHIPS

DOSKONAŁE 

Z CHRUPIĄCYMI FRYTKAMI

CRISPY COATED
BURGER

WOLOWY

FISH
BURGER

iIEZ CD
TO

LU IB Ą
ET Ż

i.

Przyciągaj klientów serwując produkty AJ Food w formie 
modnych burgerów. W klasycznej wersji mięsnej 

z wołowiną, z kurczakiem w formie stripsa, kotleta lub 
kebabu, a także FISH burgery i WEGE burgery dla jaroszy. 
Dla ciekawych różnych smaków zaproponuj miniburgery!

Fes�wal Top Burgerów może mieć wiele odsłon, 
które nie znudzą się Twoim klientom.

Ulubiony przysmak całej rodziny oraz dzieci. 
Chrupiąca ryba z frytkami złowi każdego 

kultowym smakiem i brytyjskim pochodzeniem. 
Dobierz frytki świeże lub Ultimate Farm Frites

 i konceptowe opakowania AJ Food, 
a zwiększysz swoje zyski.



Dajemy także wparcie marketingowe, w postaci materiałów 
reklamowych, dzięki którym Twoi klienci są zawsze 
na czasie z ofertą.

Mega box

Super box

Mega box
zamykany

Kubełek

Tacka
papierowa

Tutka
papierowa

Drewniana
skrzyneczka

Papier tłuszczo odporny 
do konceptów

Plakaty z miejscem na cenę do konceptów 
(Megabox, Fish&Chips, Top burger, Kubełek)

Karty menu wizualizujące
poszczególne dania i koncepty 

Materiały marketingowe dostępne są u naszych przedstawicieli, a także w ramach dedykowanych promocji.

Kids' menu czyli dania uwielbiane 
przez dzieci. Skomponuj pyszne 

zestawy na bazie rekomendo-
wanych przez nas propozycji. 
Skorzystaj także ze wsparcia 

w postaci materiałów 
reklamowych, zaprojektowanych 

specjalnie dla milusińskich.

z frytkami

cru eh ąpc i

stripsy

z frytkami
kur ak acz z

letfi

Serwuj konceptowe hity w atrakcyjny sposób!
Skorzystaj z naszych różnorodnych i ciekawych opakowań.

Nasze opakowania zamówisz w sklepie www.sklep.ajfood.pl
oraz składając zamówienie elektronicznie: sklep@ajfood.pl



BURGER
WARZYWNYNUGGETSY

SOJOWE

KULKI
WARZYWNE
W TEMPURZE

* Produkty schłodzone

4x2500 g   12
    

 

 
- 70 2500 g000.601Tłuszcz wołowy do smażenia

o stałej konsystencji *

1x10 l 24-76 9120 g000.602Wysokooleinowy olej słonecznikowy 
EFFO Deep Fry 10 litrów *

10x910 g 107 130 g000.104Burgery warzywne panierowane

10x750 g   19
   

20

56

 56 ok. 50 g000.805Ryba w cieście

3,5-4,5 min/ 175°C

10x1000 g 10ok. 38 ok. 26 g000.108Chrupiące nuggetsy sojowe 56 3,5-4,5 min/ 175°C

4-5 min/ 175°C 15-20 min/
185°C

Popsy z kurczaka 8x1000 g   12  2,5-3 min/ 170°C 13-15 min/
200°C  

  

10x1000 g   12  2,5-3 min/ 170°C  

  

   

6x1500 g 12 2,5-3 min/ 170°C

   

 

 

 

ok. 95-99

ok. 25

ok. 13

ok. 10 g

ok. 40 g

75 g

000.209

000.202

000.230Kotlet piknikowy z kurczaka

Fingersy z kurczaka 12-16 min/
200°C

12-16 min/
200°C

9x1000 g   10  2,5-3 min/ 170°C   

8x1080 g   10    
  

 

 Hamburger MAX - drobiowo-wieprzowy 90 g

ok. 13

ok. 11

73 g

90 g

000.217

000.218

Hamburger XXL - drobiowo-wieprzowy 73 g

10x1200 g   12  4-5 min/170°C  
  

 Skrzydełka z kurczaka panierowane 
pikantne ok. 20000.206 20-22 min/

200°C

Nazwa w katalogu
Liczba
paczek

w kartonie

Liczba
kartonów
na palecie

Wydajność
ilościowa

(średnia il.
szt./kg)

Średnia
waga
1 szt.

Termin
przydatności

(miesiące)
Alergeny

Sposób przygotowania
patelniafrytownica piec mikrofalówka płyta grilowa

Stripsy z kurczaka 6x1050 g   12  3-3,5min/175°C   

Stripsy z kurczaka Hot&Spicy 6x1050 g   12  3-3,5min/175°C

4,5-5 min

4,5-5 min

18-20 min/
200°C

18-20 min/
200°C    

9x1000 g   10  2,5-3 min/170°C    

9x1000 g   12  3-4min/175°C

10x1200 g 10 4-4,5 min/175°C

  
  

 

 

 

 Nuggetsy z kurczaka w tempurze

10x1200 g

20-24

20-24

ok. 45

37-39

ok. 25

ok. 20

ok. 45 g

ok. 45 g

ok. 23 g

ok. 27 g

Pałki: ok. 60 g/
Listki: ok. 40 g

Pałki: ok. 60 g/
Listki: ok. 40 g

Nr
artykułu 

000.201

000.211

000.212

000.223

000.204

000.205 12 4-5 min/170°CSkrzydełka z kurczaka panierowane

Skrzydełka z kurczaka pikantne

Chrupiące nuggetsy z kurczaka 14-16 min/
200°C

12-14 min/
200°C

18-20 min/
200°C

20-22 min/
200°C

4-6 min

4-6 min

4-6 min2,5-3 min/ 170°C

4500 g
(30 szt.) 12
4320 g

(24 szt.)

6

5

150 g

180 g

000.415

000.412 12Burger wołowy 180 g

Burger wołowy 150 g

4000 g
(20 szt.)   12           

  
  5 200 g000.413Burger wołowy 200 g

4-6 min

4-6 min

4-6 min
3500 g

(28 szt.) 128 125 g000.302Chrupiący ser panierowany

10x1000 g   10
  

 

   
56-59

 

 

 

56

56

56

 56

56

 56

 

 

 

 

56

56

56

56

56

56

154

154

  154

198

 56 ok. 17 g000.101Kulki warzywne w tempurze

do złotego
koloru

4-6 min/
200-250°C

4000 g
(40 szt.) 1210 100 g000.414Burger wołowy 100 g 4-6 min154 4-6 min/

200-250°C

4-6 min/
200-250°C
4-6 min/

200-250°C

 

 180°C
do złotego koloru

8x1250 g 10ok. 7 130 g±10 g000.203Filet z kurczaka panierowany 56

10x910 g   12  3,5-4,5 min/175°C   ok. 7 130 g000.240Kotlet z mięsa nogi kurczęcej 25-28 min
/200°C

8-10 min
/ 180°C

8-10 min
/ 180°C

8-10 min
/ 180°C

 56

10x1000 g   24  3-4 min 3-4 min 700 W   - -000.234Kebab cięty z mięsa nogi kurczaka 5-7 min
/200°C 45

              3510 g
(54 szt.)   12    

 
 ok. 15 65 g000.418MINI Burger wołowy 65 g 4-6 min 4-6 min/

200-250°C 154

    

 

  

10x1000 g   10    

 

 

 Hamburger XS  - drobiowy 60 g ok. 16 60 g000.224 2,5-3 min/ 170°C56

10x1000 g   12  2- 3 min/175°C   ok. 60 ok. 17 g000.251Nachosy z kurczaka ok. 12 min
/180°C 48

3-3,5 min/ 175°C 12-14 min/
200°C

10-12 min/
200°C

4-5 min/ 170°C 20-25 min/
200°C

10x1000 g 10ok. 7 ok. 130 g000.225Kotlet panierowany z piersi kurczaka 48 3-3,5 min/ 170°C 8-10 min 16-18 min/
180°C

Pałki: ok. 55 g/
Listki: ok. 30 g

Produkty mrożone

Przyciągaj klientów serwując produkty AJ Food w formie 
modnych burgerów. W klasycznej wersji mięsnej 

z wołowiną, z kurczakiem w formie stripsa, kotleta lub 
kebabu, a także FISH burgery i WEGE burgery dla jaroszy. 
Dla ciekawych różnych smaków zaproponuj miniburgery!

Fes�wal Top Burgerów może mieć wiele odsłon, 
które nie znudzą się Twoim klientom.

Ulubiony przysmak całej rodziny oraz dzieci. 
Chrupiąca ryba z frytkami złowi każdego 

kultowym smakiem i brytyjskim pochodzeniem. 
Dobierz frytki świeże lub Ultimate Farm Frites

 i konceptowe opakowania AJ Food, 
a zwiększysz swoje zyski.

Odpowiadaj na wege trendy! Skorzystaj z naszych 
wege opcji – od wegetariańskich i wegańskich

produktów po gotowe wege koncepty. 
Stwórz atrakcyjne menu, oparte na kuchni 

roślinnej i przyciągaj smakoszy wege rozwiązań.

AJ FOOD Sp. z o.o.
ul. Wileńska 37
84-300 Lębork

sprzedaz@ajfood.pl
tel. 539 989 927www. .pl

https://ajfood.pl

