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®Dynamiczny system zachowania œwie¿oœci (dynamic fresh system ) Irinox jest rewolucyjnym procesem, który 

zachowuje oryginaln¹ œwie¿oœæ i smak jedzenia przez d³ugi czas. 

®Dynamiczny system zachowania œwie¿oœci (dynamic fresh system ) umo¿liwia wykonywaæ pracê szefa kuchni w 

optymalny sposób. 

®Dynamiczny system zachowania œwie¿oœci (dynamic fresh system ) oferuje konsumentom najlepsze i najœwie¿sze 

dania z karty lub bufetu. 

Harmonijnie zorganizowane stanowisko pracy, zadowoleni klienci, doznania smakowe, które pozostaj¹ i którymi 

mo¿na sie dzieliæ z przyjació³mi, to inne aspekty tego wyj¹tkowego systemu. 

®Dynamiczny system zachowania œwie¿oœci (dynamic fresh system ) zachowuje œwie¿oœæ i jakoœæ przygotowanego 

jedzenia. Ka¿da, nawet najbardziej skomplikowana potrawa, mo¿e byæ perfekcyjnie przygotowana w kilka minut.



Œwie¿y makaron, kluski z 
pieca, kopytka, kasza "al 
dente"... prawdziwy smak 
domowego pierwszego 
dania, unikalne tradycyjne 
smaki, delikatne nadzienia,
konsystencja œwie¿ego 
makaronu i pachn¹ce sosy.
Ka¿dy sk³adnik jest na-
jlepiej wykorzystany, dziêki 
delikatnej równowadze 
ch³odzenia i wentylacji 
zastosowanym w dyna-
micznym systemie zacho-
wania œwie¿oœci (dynamic 

® fresh system ) 

Ryba, duszone miêsa, pie-
czenie, dziczyzna, rostbe-
ef... ró¿ne czasy i procesy 
przyrz¹dzania. 
Wszystkie te dania, dziêki 
dynamicznemu systemowi 
zachowania œwie¿oœci 

®(dynamic fresh system ), 
mo¿na podawaæ w kilka 
minut, zachowuj¹c ich 
walory. Nawet najbardziej 
delikatne miêso i ryby s¹ 
zawsze swie¿e i soczyste, 
na skutek kontroli wilgo-
tnoœci wewn¹trz produktu, 
który ju¿ nigdy nie bêdzie 
suchy i twardy.

Gotowane warzywa:
trwa³oœæ struktury dobrze 
ugotowanego produktu, 
smak, w którym siê 
odró¿niaj¹ poszczególne 
warzywa, ¿ywe przyjemne 
dla oka kolory.
Z dynamicznym systemem 
zachowania œwie¿oœci  

®(dynamic fresh system ) 
warzywa nie utleniaj¹ siê 
i zachowuj¹ oryginalne ko-
lory.
Wszystko dla przyjemnoœci 
przy stole, zdrowy posi³ek 
bogaty we wszystkie wita-
miny i minera³y, których nie 
traci siê w wyniku odpa-
rowania.

Desery:
Bogactwo i szeroka gama 
smaków jako zwieñczenie
posi³ku, które spowoduje, 
¿e nawet najbardziej wy-
magaj¹cy  klient bêdzie za-
dowolony i doceni kreaty-
wnoœæ szefa.
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Ka¿da potrawa potrzebuje ró¿nych czasów przygotowania, które nale¿y braæ pod uwagê, aby zamówienie mog³o byæ wydane 
jednoczeœnie i w mo¿liwie krótkim czasie. Dziêki dynamicznemu systemowi zachowania œwie¿oœci ®(dynamic fresh system ), 
zawsze ma siê najlepsz¹ gwarancjê, ¿e podaje siê najlepsze dania, natychmiast.



Gotowanie jedzenia bez obaw kiedy bêdzie podane. 
®Dziêki dynamicznemu systemowi zachowania œwie¿oœci (dynamic fresh system ) nie trzeba gotowaæ tych samych dañ 

ka¿dego dnia. 

Od wyboru Szefa zale¿y kiedy posi³ek jest przygotowywany (przed otwarciem, po zamkniêciu czy kilka dni wczeœniej). 

Zwiêkszanie jednorazowej iloœci gotowanego jedzenia, skraca i równomiernie rozk³ada w ci¹gu tygodnia czas pracy. Nie ma 

wy¿szych kosztów z tytu³u doraŸnej pracy lub godzin nadliczbowych. Wszystko jest pod kontrol¹. W godzinach otwarcia 

restauracji Szef mo¿e byæ na sali i dogl¹daæ klientów, ³atwo rozwi¹zuj¹c problemy wynikaj¹ce ze zwiêkszonego ruchu. 

... odkryæ radoœæ gotowania gdy zaspakaja siê oczekiwania klientów 

... dobrze wykonywaæ pracê i mieæ czas na uœmiech!
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czas i organizacja s¹ najdro¿szymi sk³adnikami pracy



Mo¿na dobrze zaplanowaæ pracê w kuchni i mieæ wiêcej 

wolnego czasu.

Gdy przygotowuje siê 10, 20, 60, 1000 albo wiêcej 

posi³ków ... wszystkie bêd¹ podawane tak œwie¿e jak to 

jest mo¿liwe.

Natychmiastowy wzrost zysków * 

Minimalny wzrost zysku w miesi¹cu Minimalny wzrost zysku w roku ** 

  50 Posi³ków                   5.000 PLN                 55.000 PLN

100 Posi³ków                   8.000 PLN                 88.000 PLN 

200 Posi³ków               12.000 PLN             132.000 PLN

* 9 z 10 klientów osi¹ga te rezultaty w pierwszym miesi¹cu.
** Jednego roku = 11 miesi¹ca 

  30-40% oszczêdnoœci kosztów   5-7% dodatkowych porcji dziêki   10% wzrostu zysku netto: na 
   osobowych, dziêki lepszej    zmniejszeniu ubytków wagi, na      skutek braku strat (posi³ki nie
   wydajnoœci i organizacji pracy.    skutek redukcji odparowania.    sprzedane i wyrzucane). 

  12-15% oszczêdnoœæ na   10% oszczêdnoœci energii w
   surowcach, z tytu³u eliminacji    rezultacie pe³nego wykorzystania
   strat.    urz¹dzeñ.
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inteligentny system pracy, 
który pozwala myœleæ 

tak¿e o zyskach



Poznanie zalet stosowania dynamicznego systemu 
zachowania œwie¿oœci ( ) to klucz 
do d³ugotrwa³ego sukcesu.

Najwy¿sza jakoœæ i œwie¿oœæ - zawsze: 
Dynamiczny system zachowania œwie¿oœci (

) 
• zachowuje strukturê i budowê 
• utrzymuje wewnêtrzn¹ wilgoæ 
• kolor jedzenia pozostaje ¿ywy 
• zachowuje witaminy i minera³y 
• zachowuje oryginalny wyró¿niaj¹cy siê aromat i smak 
• higiena (haccp) i bezpieczeñstwo sanitarne 

Zredukowane koszty obs³ugi:
• zwiêksza wydajnoœæ 
• lepsze zarz¹dzanie czasem i obróbk¹ 
• zarz¹dzanie czasem pracy za³ogi 
• eliminacja strat  wynikaj¹cych z niesprzedanych wyrobów
• wiêcej porcji dziêki zredukowanym ubytkom wagi 

Jakoœæ us³ugi:
• wiêksza rozmaitoœæ menu zawsze do dyspozycji
• wiêcej czasu na przygotowanie posi³ków
• szybsza obs³uga 
• praca bez stresu 
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lepsza praca, wiêksze zyski 


