O Profi
Dzisiaj, kiedy wszyscy jesteśmy zabiegani i łączymy wiele zadań, korzystanie z gotowych produktów i dań
ułatwia życie. My staramy się, by przy okazji stało się ono smaczniejsze! Inspirowani rosnącą potrzebą
sięgania po dobrej jakości produkty, stosujemy w naszej kuchni proste składniki oraz smaki znane i lubiane
w polskich domach.

Sekretem naszych produktów jest nie tylko ponad 25-letnia tradycja tworzenia inspirowanych polską kuchnią
specjałów i dań, ale i ciągła praca nad zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i smakowych.
Profi od lat jest liderem na rynku pasztetów z drobiem i jest to bezpośrednie odzwierciedlenie preferencji
i zaufania konsumentów oraz największa motywacja dla nas do dalszego rozwoju. Nieustannie pracujemy
nad udoskonalaniem portfolio wprowadzając nowości, takie jak Smalec Szlachetny czy Pasztety Premium.

SMAK I JAKOŚĆ
W kuchni Profi podchodzimy do receptur pasztetów i smalców z największą starannością i tradycją.
Nieustannie dopracowujemy i ulepszamy przepisy, aby sprostać oczekiwaniom Konsumentów. Wszystkie
produkty, zanim trafią na półkę sklepową, są przez nas dokładnie sprawdzane.
PRACUJEMY Z PASJĄ
Nad posiłkiem naszych klientów czuwa zaangażowane i odpowiedzialne grono profesjonalistów. Dzięki
temu odbiorcy mogą mieć pewność, że smak wszystkich naszych produktów jest wprost proporcjonalny
do ich wysokiej jakości. Dzięki czemu kultowe pasztety Profi stały się liderem sprzedaży od ponad 25 lat.
JAK Z DOMOWEJ KUCHNI
Sercem naszej firmy jest prawdziwa, domowa kuchnia. To tutaj, każdego dnia pochylamy się nad
udoskonalaniem obecnych i tworzeniem nowych receptur dań gotowych, zup, pasztetów czy smalców.
Robimy to z pasją i pełnym zaangażowaniem tak, jakbyśmy specjalnie dla Was przyrządzali obiad, serwowali
śniadanie czy kolację. Dbamy przy tym o to, by zaspokoić różne upodobania i gusta.
Życzymy smacznego!

Pasztety Profi
Przygotowywane według starannie dopracowanej przez nas receptury, oparte o dobrej jakości składniki,
sprawiają, że są niezmiennie smaczne, znane i wybierane przez Konsumentów w Polsce i za granicą.
Większość produktów jest zamknięta w praktycznych aluminiowych opakowaniach, które zapewniają
wygodne otwieranie, przechowywanie oraz transport.
PASZTET OD KUCHNNI
Najdoskonalszy smak wymaga nie lada cierpliwości i precyzji. Dlatego też czas przygotowania potrawy
nie pozostaje bez znaczenia. W tym tkwi również sekret pasztetów, różniących się zarówno pod kątem
rodzaju mięsa, dodatków, przypraw, metod przygotowania, jak i sposobów podania. Dzięki idealnie
dopracowanej recepturze kultowe pasztety Profi stały się liderem sprzedaży od ponad 25 lat.
SMAK Z NUTĄ WYRAFINOWANIA
Oprócz pasztetów w aluminiowych opakowaniach, opartych na tradycyjnej recepturze, Profi powiększyło
swoje portfolio produktów o Pasztety Premium w czterech wariantach smakowych, dzięki czemu
Konsument - miłośnik produktów najwyższej jakości - ma większy wybór. Dopracowana receptura
pozwala w czasie degustacji delektować się czystym smakiem, najlepszych jakościowo składników.
KWINTESENCJA STAROPOLSKICH SMAKÓW
Pasztety Dworskie również pochodzą z wyjątkowej linii Pasztetów Premium, wyrabiane na bazie
staropolskich receptur, w oparciu o starannie wyselekcjonowane składniki. Idealne dla smakoszy
poszukujących produktów wysokiej jakości i wykwintnych smaków. Dostępne w czterech wariantach
smakowych, wszystkie w wersji bezglutenowej.
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Pasztet firmowy jest najlepiej sprzedającym się
produktem w kategorii pasztetów w Polsce oraz
jest najczęściej wybierany przez konsumentów.

HIT HANDLU
2019

Bez konserwantów

50 g

Bez konserwantów

131 g

Bez konserwantów

250 g

Pasztet Firmowy
Nasz kultowy firmowy pasztet, którego recepturę dopracowaliśmy do perfekcji. Lekki, przyjemny w smaku i o odpowiedniej
konsystencji. Dostępne pojemności: 50 g, 131 g, 250 g.

Bez konserwantów

50 g

Bez konserwantów

131 g

Bez konserwantów

Pasztet z pomidorami
Pasztet, którego smak urozmaiciliśmy dodając do niego pomidory. Jest delikatny, aksamitny w smaku
i ma apetyczny kolor. Pasztet dostępny jest w trzech pojemnościach: 50 g, 131 g oraz 250 g.

250 g

Bez konserwantów

131 g

Bez konserwantów

250 g

Pasztet z pieczarkami
Aksamitny pasztet, którego skład wzbogaciliśmy o pieczarki. Pasuje do niego zarówno świeży ogórek, jak i pomidor.

Bez konserwantów

131 g

Bez konserwantów

250 g

Pasztet z indykiem
Pasztet z indykiem wzbogacony aromatycznymi przyprawami. Jest delikatny w smaku, dlatego doskonale smakuje z kiszonym ogórkiem.

Bez konserwantów

131 g

Bez konserwantów

Pasztet z papryką
Pasztet do którego dodaliśmy paprykę. Smakuje na każdym rodzaju pieczywa!

250 g

Pasztet z suszonymi pomidorami i bazylią

Pasztet z zielonym pieprzem

Tradycyjna receptura z dodatkiem wyszukanych składników.
Suszone pomidory i bazylia sprawiają, że ten pasztet smakuje
wyjątkowo pysznie.

To pasztet, do którego receptury dodaliśmy zielony pieprz,
dzięki czemu smak jest bardziej aromatyczny.

Bez konserwantów

131 g

Bez konserwantów

131 g

NOWOŚĆ

Pasztet pikantny

Pasztet z pomidorami pikantny

Do tego pasztetu dodaliśmy papryczkę chili i inne przyprawy,
które sprawiają, że jest wyrazisty i smakuje pysznie. Jest on
doskonałą propozycją dla miłośników pikantnych smaków.

Nowość! Pasztet o kultowym pomidorowym smaku
wzbogaciliśmy dodając aromatyczne przyprawy, dzięki czemu
stał się pikantny.

Bez konserwantów

131 g

Bez konserwantów

131 g

Pasztet z czosnkiem

Pasztet z koperkiem

Dodając do pasztetu czosnek uzyskaliśmy wyrazisty smak.
Pysznie smakuje na każdym rodzaju chleba.

Delikatny w smaku pasztet z dodatkiem koperku. Dobrze
smakuje na kanapce z ogórkiem małosolnym.

Bez konserwantów

131 g

Pasztet z gęsią

131 g

Pasztet ze szczypiorkiem

Ten pasztet jest delikatny i aksamitny w smaku. Do receptury
dodaliśmy podkreślające jego smak aromatyczne przyprawy.

Bez konserwantów

Bez konserwantów

130 g

Smak
pasztetu
urozmaiciliśmy
dodając
do
niego
szczypiorek i przyprawy. Na kanapce smakuje najlepiej
z dodatkiem liścia świeżej sałaty.
Bez konserwantów

131 g

Pasztety Wieprzowe
Pasztet wieprzowy
Pasztet oparty na starannie dopracowanej przez nas
recepturze. Dobrej jakości składniki sprawiają, że jest on
niezmiennie smaczny.
Bez konserwantów

130 g

Pasztet wieprzowy z grzybami leśnymi
Wyrazisty w smaku i niezwykle aromatyczny pasztet,
wzbogacony o suszone grzyby. Na kanapce świetnie smakuje
ze świeżym ogórkiem.
Bez konserwantów

130 g

Pasztet wieprzowy z wędzonką
Dodatek wędzonki i starannie dobranych przypraw sprawia,
że pasztet jest oryginalny i wyrazisty w smaku.

Bez konserwantów

130 g

Pasztety Dworskie

Pasztet Dworski z kaczką

Pasztet Dworski z królikiem

Wyborny pasztet zawdzięcza swój wyszukany smak bogatemu
składowi. Doskonale smakuje z chrupkim pieczywem, np. z dodatkiem
oliwek.
Bez konserwantów

Produkt
bezglutenowy

450
130 g

Ten pasztet ma wyszukany i wyjątkowo delikatny smak.
Przyrządziliśmy go zgodnie z naszą tradycyjną recepturą
z mięsem z królika.
Bez konserwantów

Bez barwników
Bez konserwantów

Bez glutaminianu
Produkt
MSG
monosodowego

bezglutenowy

130 g

Pasztet Dworski z jeleniem

Pasztet Dworski z dzikiem

Oto prawdziwy delikates dla poszukiwaczy wyjątkowych
smaków. To wykwintny dodatek do kanapek nie tylko na co
dzień, ale również na wyjątkowe okazje.

Do tego pasztetu zastosowaliśmy staropolskie receptury,
bazą jest mięso dzika. To jeden z naszych ulubionych smaków
i jest nie do podrobienia. Spróbujcie, jak pysznie smakuje
z chrzanem!

Bez konserwantów

Produkt
bezglutenowy

130 g

Bez konserwantów

Produkt
bezglutenowy

130 g

Pasztety Premium

Pasztet Premium klasyczny

Pasztet Premium z grzybami leśnymi

Klasyka w najlepszym wydaniu. Ten pasztet jest dla nas bazą dla
wszystkich pozostałych. Zadbaliśmy, aby miał w 100% naturalny
skład. Smakuje na co dzień i od święta!
Bez konserwantów

Produkt
bezglutenowy

450
130 g

Genialny w smaku i niezwykle aromatyczny pasztet z dodatkiem
suszonych grzybów. Jest delikatny i aksamitny, smakuje na
każdym rodzaju pieczywa.
Bez konserwantów

Bez barwników
Bez konserwantów

Bez glutaminianu
Produkt
MSG
monosodowego

bezglutenowy

130 g

Pasztet Premium z żurawiną

Pasztet Premium ze śliwką

Pasztet, do którego dodaliśmy żurawinę, nadającą mu lekko
słodko-kwaskowatą nutę. Postaraliśmy się, by jego smak
zapadał w pamięci.

Wyjątkowo delikatny w smaku pasztet z dodatkiem suszonej
śliwki. Przyrządziliśmy go specjalnie dla największych smakoszy
pasztetów z nutą wyrafinowania.

Bez konserwantów

Produkt
bezglutenowy

130 g

Bez konserwantów

130 g

Smalce Profi
Wyrazisty i aromatyczny smalec należy do czołówki uwielbianych w Polsce specjałów. Smalec Profi
w wygodnym aluminiowym opakowaniu, w nowej szacie graficznej dostępny jest teraz w trzech, różnych
wariantach smakowych: z czosnkiem, majerankiem i jabłkiem. Dodatkowo dwie z trzech propozycji są
bezglutenowe. Dla smakoszy bardziej oryginalnych smaków mamy do zaproponowania Smalce Szlachetne
w słoiczkach. Nasz smalec do złudzenia przypomina ten przygotowywany w domu. Naturalny i sprawdzony
skład. A efekt naprawdę zaskakuje – musicie spróbować! Dodatkowo wszystkie z trzech propozycji
smakowych są produktami bezglutenowymi.

Smalec z jabłkiem
Zupełnie nowy smalec, którego recepturę uzupełniliśmy dodatkiem
jabłek z polskich sadów. Intensywny i wyrazisty, dzięki połączeniu
doskonałej kompozycji przypraw z soczystymi owocami.
Produkt
bezglutenowy

130 g
450 g

Smalec z czosnkiem
Wyjątkowy, bogaty w składniki i bardzo aromatyczny smalec
z dodatkiem czosnku, przyprawiony według niezmiennej od lat
receptury. Jego smak przywoła najpyszniejsze wspomnienia
z dzieciństwa.
Bez konserwantów
Produkt
Bez barwników
bezglutenowy

MSG Bez glutaminianu
monosodowego

130 g

Smalec z majerankiem
Apetyczna nowość dopełniona szczyptą przyprawy będącej
nieodłącznym elementem polskiej kuchni. Smalec z majerankiem
przygotowaliśmy z myślą o miłośnikach wyrazistych smaków.

130 g

Smalce Szlachetne
Smalec Szlachetny z cebulką prażoną
Nasz smalec do złudzenia przypomina ten przygotowywany w domu.
Recepturę opracowaliśmy z myślą o miłośnikach prażonej cebulki,
która nadaje smalcowi wyrazistości. Kanapka z nim to pyszny starter
przed daniem głównym lub dobra propozycja na kolację.

450
125 g

Bez konserwantów

Smalec Szlachetny z mięsem, jabłkiem
i cebulką
Oto według nas kwintesencja tego, co w smalcu jest najlepsze.
Skomponowaliśmy go w oparciu o domową recepturę, dodając
mięso, jabłko, cebulkę i tradycyjne przyprawy. Naturalny
i sprawdzony skład.
Bez konserwantów

Bez barwników
Bez konserwantów

Produkt
MSG Bez glutaminianu
monosodowego
bezglutenowy

125 g

Smalec Szlachetny z mięsem
Atrybutem tego smalcu jest prosty i pieczołowicie dobrany
skład. Przyprawiliśmy czosnkiem, solą, pieprzem i majerankiem.
Jest treściwy i pożywny, a na chrupiącym pieczywie smakuje
jak prawdziwy delikates.
Bez konserwantów

Produkt
bezglutenowy

125 g

MASA
NETTO
(opakowanie
jednostkowe)

LICZBA OPAKOWAŃ
JEDNOSTKOWYCH
W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM

LICZBA OPAKOWAŃ
JEDNOSTKOWYCH NA
PALECIE

Pasztet firmowy

131 g

24

3600

Pasztet z pomidorami

131 g

24

3600

Pasztet z pieczarkami

131 g

24

3600

Pasztet z papryką

131 g

24

3600

Pasztet z indykiem

131 g

24

3600

Pasztet z czosnkiem

131 g

24

3600

Pasztet z koperkiem

131 g

24

3600

Pasztet z zielonym pieprzem

131 g

24

3600

Pasztet ze szczypiorkiem

131 g

24

3600

Pasztet z suszonymi pomidorami i bazylią

131 g

24

3600

Pasztet pikantny

131 g

24

3600

Pasztet z gęsią

130 g

24

3600

Pasztet z pomidorami pikantny

131 g

24

3600

Pasztet firmowy

250 g

8

1800

Pasztet z pomidorami

250 g

8

1800

Pasztet z pieczarkami

250 g

8

1800

Pasztet papryką

250 g

8

1800

Pasztet z indykiem

250 g

8

1800

Pasztet firmowy

50 g

20

5400

Pasztet z pomidorami

50 g

20

5400

PRODUKT

KOD
JEDNOSTKOWY

MASA
NETTO
(opakowanie
jednostkowe)

LICZBA OPAKOWAŃ
JEDNOSTKOWYCH
W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM

LICZBA OPAKOWAŃ
JEDNOSTKOWYCH NA
PALECIE

Pasztet Dworski z kaczką

130 g

6

1740

Pasztet Dworski z królikiem

130 g

6

1740

Pasztet Dworski z jeleniem

130 g

6

1740

Pasztet Dworski z dzikiem

130 g

6

1740

Pasztet Premium klasyczny

130 g

6

1740

Pasztet Premium z grzybami
leśnymi

130 g

6

1740

Pasztet Premium ze śliwką

130 g

6

1740

Pasztet Premium z żurawiną

130 g

6

1740

Pasztet wieprzowy

130 g

12

3024

Pasztet wieprzowy z wędzonką

130 g

12

3024

Paszet wieprzowy z grzybami leśnymi

130 g

12

3024

Smalec z jabłkiem

130g

15

3600

Smalec z majerankiem

130 g

15

3600

Smalec z czosnkiem

130 g

15

3600

Smalec Szlachetny z mięsem,
jabłkiem i cebulką

125 g

6

1740

Smalec Szlachetny z cebulką
prażoną

125 g

6

1740

Smalec Szlachetny z mięsem

125 g

6

1740

PRODUKT

produkt bez konserwantów
produkt bezglutenowy

100% najlepszych składników

KOD
JEDNOSTKOWY

Profi Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 3
63-520 Grabów nad Prosną

www.profi.pl

