More inspiring ideas and recipes can be found on our webpage www.soja.at

MINCE

TSP

Creative ideas for the use of our different TSP´s in delicious dishes.

FILETS

SLICES

CHUNKS

Természetes Szójafehérje
Texturátum Ausztriából
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a legtisztább íz

Soja Austria PRO TSP – Texturized Soy Protein

LEGFŐBB PRIORITÁSUNK A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ TERMÉKEK ÉS VÁSÁRLÓINK
ELEÉGEDETTSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Is a texturized Soy Protein which absorbs flavours easily while processing in order to obtain the right taste. SOJA AUSTRIA PRO TSP is
defatted in a purely mechanical process therefor products is free from chemical residues and shows no off-taste. SOJA AUSTRIA PRO TSP
is natural, gluten free and available in conventional and organic quality. We offer following shapes: MINCE, CHUNKS, SLICES, FILETS.

TSP

Európai cégként a SOJA AUSTRIA úttörőként kezdte a GMO-mentes szójatermékek gyártását és világszintű
forgalmazását, amelyek alapvető összetevővé nőtték ki magukat a legfontosabb európai élelmiszeripari cégek
receptjeiben. A mechanikus feldolgozási módszereinknek köszönhetően garantálni tudjuk a vegyszermentességet. A
kíméletes feldolgozási módszereinknek köszönhetően az összes terméktípus megtartja az alapvető összetevőit, mint a
fehérjék, zsírok, E-vitamin és lecitin.

The various shapes are also available in different sizes:
Free from chemicals and preservatives
Fast hydration time & no boiling needed
Pleasant neutral taste
Halal & Kosher
Full traceability to the seeds

Gyártási folyamatainkat állandó, szigorú minőségi ellenőrzés mennek keresztül, hogy vásárlóink számára biztosítani
tudjuk a maximális termékbiztonságot. Minden termékünk megfelel a következő szabványoknak:

Great water binding capacity
Gluten free
High protein content
High in fibers

Polyunsaturated fatty acids
Lactose free & no added sugar
Contains all essential amino acids
No cholesterol & low in sodium
Dairy & Egg free

• a legmagasabb szintű IFS minősítés
• érvényes IT
• Food Chain ID (előzőleg Cert ID) minősítés
• Organikus minősítés
• Kosher minősítés

• NON_GMO IP < 0,1 %
Családi tulajdonban lévő cég vagyunk és hosszú távra tervezünk a piacon való jelenlét tekintetében. Ennek
megfelelően magas hangsúlyt fektetünk a GMO-mentes termékekre, a tiszta vízre és hosszútávú kapcsolatainkra
személyzetünkkel, gazdáinkkal és vásárlóinkkal.
Tudjuk, hogy az általunk használt alapanyag minősége sokban függ a talaj és a növények megmunkálásának magas
minőségétől, ezért is tartunk fenn kizárólag olyan gazdákkal régóta tartó kapcsolatot, akik a SOJA AUSTRIA által
meghatározott értékeket képviselik. Ezek a kapcsolatok létfontosságúak cégünk számára és próbáljuk generációkon
keresztül fenntartani őket.

SA PRO TSP CHUNKS

Texturized Soy granules in different sizes and in dark beef
colour (dark types are not gluten free). Ideal for making
burger, Bolognese and other dishes using minced meat
and more.

Texturized Soy Chunks. Ideal for use in stews, goulash,
ragouts and more.

MINCE

• Proterra (Szociális Felelősség és Környezeti Fenntarthatóság) minősítés

Fenntarthatóság

• Halal minősítés

SA PRO TSP MINCE

CHUNKS

• HACCP szabvány

A GMO-mentes növények termesztése mellett, gazdáink éves vetésforgó technikát alkalmaznak, hogy a talaj ne veszítsen
termékenységéből. A legmagasabb minőség biztosítása érdekében folyamatos hangsúlyt fektetünk a gyártóüzemünk
fejlesztésére. A házi vízenergia-rendszerünk biztosítja az általunk használt elektromos áram nagy részét. Környezetünk
fenntarthatósága és védelme alapvető értékeinknek számítanak.

SA PRO TSP FILETS

hosszú ideje vannak velünk, és látják hasznát a folyamatos képzéseknek és tehetséggondozásoknak.

Texturized Soy slices. Ideal for use in wok dishes, wraps,
shawarmas and more.

Texturized Soy filets. Ideal for the use of breaded and
grilled dishes and more.

FILETS

SA PRO TSP SLICES

SLICES

Termékeink kiváló minőségét és az ügyfelekhez történő időbeni szállítását jól képzett alkalmazottaink munkájának
köszönhetjük. Családi vállalkozásként alkalmazottainkat is a bővebb családunk tagjainak tekintjük. Sokan közülük már

PROVIDING PREMIUM-QUALITY PRODUCTS AND ENSURING CUSTOMER SATISFACTION
ARE OUR TOP PRIORITIES.

Soja Austria PRO TSP - Szójafehérje texturátum

A texturátum az elkészítési folyamat során könnyedén szívja magába az ízeket annak érdekében, hogy a megfelelő ízvilágot
nyújthassa. A SOJA AUSTRIA PRO TSP zsírtalanítása kizárólag mechanikus módon történik, így vegyszertől és utóíztől mentes. A
SOJA AUSTRIA PRO TSP természetes, gluténmentes és elérhető konvencionális illetve organikus minőségben. A következő formák
elérhetőek: MINCE, CHUNKS, SLICES, FILETS.

TSP

As an European company, SOJA AUSTRIA has pioneered the manufacture of NON-GMO soy products and has specialized
in the world-wide distribution of soy products. Our products have become an essential ingredient in recipes of the most
important food companies. Because of our mechanical manufacturing method, we guarantee no chemical residues. The
gentle chemical free manufacturing process secures our products to maintain their natural components such as protein,
fat, vitamin E and lecithin.

Vegyszertől és tartósítószertől mentes
Gyors vízmegkötés & nincs szükség
forralásra
Kellemes, semleges íz
Halal és Kosher minősített
Visszakövethető a magokik

We know that the quality of the raw material we use depends on the good quality of the soil and a proper cultivation of the
plants. Therefore, we maintain long lasting relations with local farmers who share the same values as SOJA AUSTRIA. These
relations are vital to our business and we thrive to maintain them over generations.

Többszörösen telítetlen zsírsavak
Laktózmentes hozzáadott cukor nélkül
Minden szükséges aminosavat tartalmaz
Koleszterolmentes & alacsony nátriumtartalom
Tej- és tojásmentes

SA PRO TSP MINCE

SA PRO TSP CHUNKS

Texturált szója granulátum különböző méretekben és
sötét marhahús színben (a sötét színezetűek nem
gluténmentesek). Ideális burger, bolognai vagy egyéb
darált hús alapú ételek készítéséhez.

Texturált szója darabok. Ideális pörköltek, gulyás, raguk
és hasonló ételek készítéséhez.

CHUNKS

We are a family owned company and act in the market with a long-term perspective. SOJA AUSTRIA put great emphasis on
NON-GMO products, clean water and long-standing relations with our staff, farmers and customers.

Jó vízmegkötő képesség
Gluténmentes
Magas fehérjetartalom
Magas rosttartalom

MINCE

IFS certificate highest level
HACCP standard
Valid IT
Food Chain ID (formerly Cert ID)
Organic certificate
Kosher certificate
Halal certificate
Proterra (Social Responsibility and Environmental Sustainability)
NON GMO IP < 0,1 %

SUSTAINABILITY

Our production is under constant and strict quality control in order to guarantee highest possible product safety for our
customers. All our products comply with the following standards.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A különböző formák különböző méretekben elérhetőek:

In addition to cultivation of NON-GMO crop, our farmers practice annual crop rotation to keep the soil fertile. To ensure
our top quality we regularly invest in our production facility. Our inhouse hydropower system provides a large part of the
electricity we use. Sustainability and protection of our environment are our core values.

SA PRO TSP FILETS

Many have been with us for a long time and benefit from continuous training and talent management.

Texturált szója szeletek. Ideális wok ételekhez,
wrap-hez, shawarma-hoz és egyéb hasonló ételek
készítéséhez.

Texturált szója filé. Ideális panírozott és grillezett
ételek készítéséhez.

FILETS

SA PRO TSP SLICES

SLICES

Premium quality of our products and timely delivery to our customers can only be achieved due to our well-trained
employees. As a family run business, we see our staff as a part of our extended family.

További inspiráló ötletekért és receptekért keresse fel weboldalunkat
www.soja.at

MINCE

TSP

Kreatív ötletek a különböző TSP-k felhasználására ízletes ételekhez.

Natural Soy TSP from Austria

FILETS

SLICES

CHUNKS

the purest taste
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