
  
 

Nové multifunkční zařízení 
 



HI CHEF byl navržen tak, aby Vám sloužil dokonale podle Vašich potřeb a 
dlouhou dobu. Tomu odpovídá i prodloužená záruka – 3 roky.  
 
HI CHEF nachází uplatnění v gastro-provozech, řeznictvích a na farmách. Všechny 
postupy jsou v souladu s HACCP.  
 
V každém provozu oddaně slouží 24 hodin denně. On pracuje a vy můžete odpočívat. 



 
 



 
 



 
 
• Ovládání HiChef umožňuje neuvěřitelnou flexibilitu: můžete vybrat a 

předem připravený recept , který můžete upravit nebo vytvoříte vlastní postup a můžete ho 
uložit do vlastní kuchařky.  

• Úspora nákladů na potraviny až 30%. Konzistentní kvalita po celý rok.  
Kvalitnější plánování práce. Úspora pracovních sil.  



Standardní 4-bodová sonda pro měření teploty umožňuje 
stanovit hustotu každého produktu, vyhýbat se mrznutí 
povrchu během mražení a zahřívat zevnitř.  
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Potravina roku Královéhradeckého kraje 
– Řeznictví Uhlíř 
Jaroměř 
Zauzená paštika s brusinkami 



POMALÉ VAŘENÍ OD VELKÝCH KUSŮ PO JEDNOPORCOVÉ VAKUOVÉ BALENÍ  



Plakát je Vám k dispozici.  
Stačí nám napsat, 
pošleme v PDF formátu 



HI CHEF používá technologii chlazení s nuceným prouděním vzduchu, 
aby využil princip dynamického přenosu teploty z jádra jídla na vnější 
povrch. 
Tento postup umožňuje rovnoměrné chlazení a mražení, ale i 
rozmrazování, protože povrch potraviny přijímá teplotu z jádra a při 
rozmrazování nepřesáhne + 10 ° C 

+90°C 



Tento systém umožňuje řízenou fermentaci 
syrových pekařských a pekařských výrobků v 
průběhu noci tak, aby ráno dosáhli 
požadovaného stavu kynutí pro pečení. 
Tento proces je řízen pomocí: 
Chlazení 
Teploty 
Vlhkosti vzduchu 
Ovládání rychlosti ventilátorů 

STOP KYNÁRNA 



HI CHEF → modely pro  zavedení vozíků 
pro GN 2/1 
a pro GN 2/1 nádoby 
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