Česká rodinná firma
Fabio Produkt spol. s r. o. je rodinná
ﬁrma, více jak 25 let vyrábí rostlinné
oleje vysoké kvality v srdci Českého
ráje.
Celoročně vykupuje olejniny, skladuje v silech, za studena lisuje a šetrným způsobem raﬁnuje.
Je významným dovozcem tropických
olejů do ČR: palmových, kokosových
a jejich frakcí.
Zahrnuje široký sortiment olejů
fritovacích, odrůdových - HIGH
OLEIC, speciálních, olivové, lněné,
chia, sojové a různě ochucené.
Zabývá se speciální výrobou dle
požadavků zákazníka.
Nabízí široké spektrum balení oleje.
Obchoduje se zemědělskými komoditami, šroty a expelery.
Vlastní velkoobchod pro pekaře,
cukráře a gastronomii.
V současnosti ﬁrma disponuje:
- dvěmi výrobními závody a třemi
distribučními sklady
- vlastními skladovacími kapacitami
- vlastní logistikou, ﬁremním zázemím

Kontakt
Sídlo ﬁrmy:
Fabio Produkt
Holín 92, 506 01 Jičín
Telefon: +420 493 522 673
Výrobní provozy:
HOLÍN (raﬁnace, plnírny, sklady)
Holín 92, 506 01 Jičín
STARÉ MÍSTO (lisovna, sila, sklady)
Staré Místo 41, 506 01 Jičín,
Distribuční sklady:
OLOMOUC
Hamerská 859/23, Olomouc,
Tel.: 736 473 720
PRAHA
Dobronická 892, Praha 4,
Tel.: 731 659 572
STARÉ MÍSTO
Staré Místo 41, 506 01 Jičín,
Tel.: 733 534 648
Prodejny:
JIČÍN
Valdštejnovo nám. 91, 506 01 Jičín
Tel.: 730 896 967
HRADEC KRÁLOVÉ
ul. S. K. Neumanna

www.fabioprodukt.cz
www.fabioprodukt.com
www.fabioshop.cz
www.facebook.com/fabioprodukt

Výroba a prodej rostlinných oleju.
˚
Velkoobchod pro pekare
ˇ
a gastronomii.

Rostlinné oleje
z Českého ráje

Řepkové a slunečnicové oleje
Manka

- 100% řepkový olej
- vysoký obsah Omega 3 a Omega 6
- obsahuje vitamíny a cenné přírodní látky
- vhodný na tepelné zpracování

Máslová Manka

- řepkový olej s přírodně identickým
máslovým aroma
- skvělá kombinace zdravého
a voňavého oleje

Slunka

- 100% slunečnicový olej
- vysoký obsah Omega 6
- winterizovaný a newinterizovaný

Oleje ve spreji 300ml

- separační sprej FABIOL

Fritovací oleje
Oleje s vysokým obsahem Omega 9 MK
-100 % HOSO (HIGH OLEIC) slunečnicový

FABIOFIT - Omega 3-6-9

- směs rostlinných olejů s vysokým
obsahem omega 3,6,9
- řepkový olej 50%
- lněný olej 40%
- chia olej 10%

Frito Premium, Frito Vital
směs řepkového oleje
a HOSO (HIGH OLEIC) slunečnicový

Frito Manka

Za studena lisované oleje, neraﬁnované

Paloma-frit + Palmolein + Superolein

Ochucené oleje

Laureta

Tuky a margarýn

- Manka – řepkový olej
- Slunka – slunečnicový olej
- Dynka – dýňový olej
- Chia olej – olej z chia semínek
- Lněný olej, konopný olej
- Ostropestřecový olej

- směs řepkového a palmového oleje
s vysokou tepelnou odolností
- ideální pro dlouhodobé smažení a fritování

- palmové oleje s vysokou oxidační stabilitou
- neutrální chuť
- výborné do fritovacích provozů s vysokou zátěží
- s certiﬁkací RSPO

- olivový olej ve spreji OLIVIE
- kokosový olej ve spreji LAURETA získal na
největší mezinárodní výstavě ANUGA v Kolíně
nad Rýnem ocenění NOVINKA roku

300 ml sprej 250 ml sklo 500 ml sklo 1l PET/12 ks karton 3l PET
12 pcs karton 12 pcs karton 12 pcs karton 720 pcs paleta 160 ks paleta

Ostatní oleje

5l PET
120 ks paleta

Kokosový olej
- získáváním z dužiny kokosových ořechů
- výborný na vaření a smažení
- vhodný do kosmetiky (mýdla, masti, balzámy)

10l PET
72 ks paleta

10l BiB
72 ks paleta

5l/10l kbelík
72/44 ks paleta

- řepkový olej MANKA
- ochucený směsí čersvých bylinek
a koření z Českého ráje
- ručně baleno – různé druhy: Salátový,
Gril a steak, Pikantní, Delikates, Provensál

Fabiovit S – stolní margarýn,
Fabiovit T – tažný margarýn
Fabiovit P – 100% tuk a další
Připravujeme - Kokosový olej s kousky kokosu.
Za studena lisovaný, neraﬁnovaný

175 kg sud
220 litrů

Kontejner
580 kg, 920 kg

Cisterna
13 tun, 25 tun

