
Bidfood Slovakia je najväčší distribútor pre  
gastronomické prevádzky a maloobchodný predaj.

V našom e-shope   
môžete objednať tovar  

z tohto sortimentu:

Objednaný tovar Vám doručíme  
vo vybraný deň na určené miesto 

po celej Slovenskej republike.

Cestoviny

Hotové jedlá

Hydina

Koloniál chladený

Koloniál suchý

Lahôdky

Mäso

Mliečne výrobky

Nápoje

Nepotravinový sortiment

Pečivo, torty, koláče

Ryby

Údeniny

Zelenina, ovocie, huby

Zemiakové výrobky

Zmrzlina

Receptové  
kalkulačné listy

Cenové kalkulácie  
na 1 a viac porcií

Možnosť individuálnych 
úprav ingrediencií

Kalkulačka porcií až pre 
6 rôznych vekových skupín 
stravníkov

Tlač receptu s presným 
množstvom surovín

Priame objednanie tovaru  
z kalkulačného listu 

Tvorba vlastných receptov  
s kalkuláciami

Jednoduchá  
REGISTRÁCIA
na 
Pre prípadnú pomoc s registráciou  
kontaktujte správcu e-shopu Bidfood Slovakia  
na tel. 0911 086 269 alebo e-mailom 
spravca.eshop@bidfood.sk

Bidfood.sk mojBidfood.sk

...aby Vám uľahčoval život

recepty  
a kalkulácie



Sprievodca receptovým kalkulačným listom

Kalkulácia
Cena za 1 porciu — Cena surovín bez DPH.

Hmotnosť 1 porcie — Udáva hrubú hmotnosť 
všetkých surovín v surovom stave na 1 porciu.

Hmotnosť mäsa — Súčet hmotností mäsa použitého 
v recepte. Započítané položky sú zaškrtnuté  
v stĺpci Mäso.

Počet porcií — Slúži k zvoleniu požadovaného 
množstva porcií. Zmenu potvrďte tlačidlom Prepočítať.

Cena celkom — Cena za zvolený počet všetkých 
porcií.

Kalkulačka porcií pre rôzne vekové skupiny 
stravníkov — Umožňuje pridať až 5 vlastných gramáží 
mäsa (príp. celkových hrubých hmotností) a príslušné 
počty stravníkov.

Strom receptov
Podľa jedálneho lístka — Odporúčané recepty 
rozdelené podľa jedálneho lístka.

Podľa druhu prevádzky — Recepty rozdelené 
podľa druhu prevádzky. 

Moje recepty —  Do tejto kategórie sa ukla-
dajú Vaše vlastné receptové kalkulačné listy. 

Nástroje pre prácu s receptami
Novinky — Novo zaradené Bidfood recepty.

Hľadanie receptov — Podľa názvu alebo 
surovín.

Nový recept — Jednoduchá tvorba vlastných 
receptov vrátane kalkulácií.

Správa kategórií — Možnosť tvorby, editácie 
alebo odstránenia kategórie vlastných receptov.

Moje položky — Do databázy surovín môžete 
pridať akúkoľvek položku, ktorú v e-shope  
nenájdete, napr. čerstvú zeleninu.

Ako pracovať  
s Receptami na  
mojBidfood.sk

1  Prihláste sa  a vyberte 
dátum dodania.

2  V hornej lište zvoľte „Recepty“ 
a rozbalí sa strom receptov. 

3  Vyberte kategóriu jedál a v stred- 
nej časti okna vyberte recept.

4  Môžete meniť počet porcií  
a zvoliť „Prepočítať“. E-shop 
upraví všetky údaje v receptovom 
kalkulačnom liste.

5  Tlačidlá „Tlač“ a „Uložiť ako 
PDF“ Vám umožnia receptový 
kalkulačný list vytlačiť, uložiť alebo 
poslať e-mailom.

6  Navrhnuté množstvo kartónov  
k dodaniu si upravte v poslednom 
stĺpci „Objednať“.

Tip: Pre vynulovanie môžete použiť symbol 
gumy. Hodí sa to napr. pri soli alebo korení, 
ktoré pravdepodobne nebudete objednávať 
s každým receptom.

Ponechajte potrebné suroviny  
a kliknutím na Kúpiť sa Vám 
presunú do Košíka.

7  Vyberte si ďalší tovar  
a objednávku dokončite obvyklým 
spôsobom.

Úprava receptu
Vyhľadať a pridať položky — Do receptu 
môžete pridať akúkoľvek položku zo sortimentu 
e-shopu, z ostatných receptov aj zo zoznamu 
Moje položky. 

Odstránenie položiek — Červeným krížikom 
odstránite z receptu príslušnú položku.

Množstvo na 1 porciu — Slúži k zadaniu 
množstva na 1 porciu (v gramoch/mililitroch).

Funkcie tlačidiel
Obnoviť pôvodný recept — Toto tlačidlo 
Vám umožní vrátiť sa späť k pôvodnému  
receptu od Bidfood Gastrotímu.

Prepočítať — Upraví výpočet porcií, surovín 
a cien podľa zadaných zmien.

Tlač a Uložiť ako PDF — Export kalkulačného 
listu do PDF k tlači alebo archivácii.

Kalkulácia položky
Množstvo na zvolený počet porcií — Prepočítava 
gramy/mililitre na všetky porcie.

Množstvo ZJ na 1 porciu — Prevádza množstvo a jednotky 
položiek na základné jednotky, s ktorými pracuje e-shop.  
Pri položkách mimo sortiment e-shopu prevádza na kg/litre.

Cena za ZJ — Cena za základnú jednotku. K položkám 
mimo sortiment je treba zadať cenu za kg alebo liter, aby sa 
započítala do kalkulácie.

Objednanie ingrediencií
Objednať — Slúži k úprave počtu kartónov k objednaniu. Počet 
kartónov môžete prepísať alebo vymazať pomocou „gumy“.

Kúpiť — Požadovaný tovar vložíte do košíka pomocou  
tlačidla Kúpiť.


