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Válaszd Te is a Csirkerizs 
kiváló termékeit edzőtermedbe!

• Bizonyára Te is tudod, hogy manapság egy edzőterem fantasztikus 
mozgás kínálata kevés ahhoz, hogy eredményes legyen. 

• Bizonyára Te is tudod, hogy profi módon edzeni a Hozzátok járóknak úgy 
érdemes, hogy mellette figyelnek a táplálkozásukra is. 

• Biztos ismered a tényt, hogy a termedet akkor választják még többen, 
ha minél szélesebb körű a kínálatod, azaz az edzésélmény és a remek 
edzők mellett még egészséges, rostokban és tápanyagokban gazdag 
ételeket is tudsz kínálni, mintegy „kényelmi szempontként”. 

• Marketing szempontból pedig az az ötös megoldás, ha minél több hely-
en „hirdeted” a helyedet. 

A Csirkerizs.hu a fentiekben segít! 

Kik vagyunk? 

Ez a vállalkozás olyan szellemiségben született, amelyben az egészség-
es, fitt életmód alapját képező tudatos táplálkozást igyekszünk úgy 
hozzáigazítani felgyorsult világunk igényeihez, hogy azoknak a számára 
is elérhető legyen, akiknek nincs idejük a mindennapos főzésre.

Csapatunkban étteremvezetők, mesterszakácsok, sokéves testépítő és 
fitness múlttal rendelkező sportolók együtt vesznek részt az alapanyagok 
és a felhasznált modern technológiák kiválasztásában, valamint a menük 
megalkotásában.

Több száz négyzetméteres, csúcstechnológiával felszerelt konyhával 
rendelkezünk, profi futárcéggel állunk szerződésben, akiknél a pontosság és 
a megbízhatóság elsődleges.

Segítségükkel az ország jelentős részét le tudjuk fedni 
kiszállításainkkal.

Olyan modern technológiákat használunk, mind a 
főzést/sütést, csomagolást, hűtést, tárolást 
illetően, amelyek rendkívül ritkának számítanak. 
Ezeknek köszönhetően ételeink nemcsak frissebbek, 
hanem tápanyagtartalom szempontjából is 
gazdagabbak maradnak. 

Sous-Vide technológia / Vákuumtasak / 
Sokkolásos hűtés
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Válaszd Te is a Csirkerizs 
kiváló termékeit edzőtermedbe!

Ételeink általános jellemzői

Röviden a 3 technológia előnye: 
(vákuum tasak, sous – vide eljárás, gyorshűtés)

• Mesterséges színezék és tartósítószer mentes ételek
• Fehérje / vitamin tartalom maximális megtartása 
• Tartósság (több hetes szavatossági idő)
• Higiénia
• Állandó frissesség (nincs kiszáradt étel)

Mindez videóban...

Kattints ide:

Hűtőnk fotón: 

https://www.youtube.com/watch?v=2lifc9mRufI&t=1s
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Edzőterem
tulajdonosként...

...igénybe veheted azon szolgáltatásunkat, hogy kihelyezve egy hűtőt 
termedbe, a vendégeid vásárolhatják a Csirkerizs termékeit. 

Ez Neked jó, mert:

• Bővül a kínálatod a mozgás mellett, 
az egészséges ételek felé
• Hivogatóbb lesz a termed a Vendégek 
felé 
• Bodó Imi szemináriumot tartunk 
Nálad, kóstoltatással egybekötve – 
ingyenes!
• Plakátokat helyezünk el Nálad 
a szemináriumról, meg is hirdetjük – 
ingyenes!
• A Csirkerizs vitrines hűtőt mi helyezzük el Nálad – ingyenes!
• Heti szinten egy-két alkalommal feltöltjük a hűtőd rendelésed alap-

ján, hogy mindig friss és finom ételeket találjanak az edzőterembe járók 
Nálad, sőt aktualizáljuk az étlapot is.

• Részletes tápérték táblázatot küldünk.
• Facebook és Instagram oldalunkon reklámozzuk az edzőtermedet – 

ingyenes!

Nem árt, ha tudod:

2019 eleji promóciónk keretén belül az első rendelést csak a harmadik 
szállítás után kell kifizetni. Egy-egy rendelés minimum összege 50.000 
forint. És edzőterem tulajdonosként, viszonteladóként Neked az ár jóval 

olcsóbb, mintha csak a weboldalról rendelnél. Így minden egyes 
eladott étel után természetesen a nyereség a Tiéd ;) 

Cserébe csak annyit kérünk, hogy Te is reklámozd a Csirkerizst! 

Tetszik az ajánlat? 

Keress minket még ma a +36 30 473 4766-on!

Kollégánkkal meg tudod beszélni a hűtő és promóció 
kihelyezést, a folyamatos rendelés esetén pedig 
dedikált kapcsolattartót jelölünk ki Neked! 

Várjuk jelentkezésed!

Ilyen egy szeminárium (katt):

https://www.youtube.com/watch?v=37anvYQbITc
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Étlapunk
viszonteladói ár/javasolt eladási ár

Hús - Hal - M�� (vákuumt�akb�)
C1 Csirkemell roston fűszeres 150 g ........................

C2 Csirkemell roston fűszeres 250 g ..........................
C3 Csirkemell párolt enyhén sós 150 g........................

C4 Csirkemell roston zöldfűszeres 150 g ............
C5 Csirkemell roston zöldfűszeres 250 g .........
C6 Kockázott currys csirkemell 150 g..............
C7 Kockázott jalapenos csirkemell 150 g.........

C8 Kockázott lecsós csirkemell 150 g.................
C9 Kockázott mustáros csirkemell 150 g ................

M1 Marhahúspogácsa 150 g..........................................
M2 Marhahúspogácsa 250 g ........................................

G2 Grillezett tilápia 150 g ..........................................
G3 Grillezett tilápia 250 g.............................................

Kö�tek - Zöldségek (vákuum, vagy védőgáz� t�akb�)
K1 Jázminrizs 75 g .................................................................

K2 Basmati rizs 75 g................................................................
K3 Teljes kiőrlésű barna tészta 75 g ............................................

K4 Zöldséges kuszkusz 70 g.............................................................
K5 Zöldséges bulgur 70 g ..............................................................

B1 Sült édesburgonya 200 g ...................................................
P1 Párolt brokkoli 150 g....................................................

P2 Párolt kelbimbó 150 g..............................................
P3 Fokhagymás spenót 200 g.....................................

P4 Grillezett vegyes zöldség....................................
(sárgarépa, lilahagyma, kaliforniai paprika)
P5 Párolt zöldbab 150 g........................................
P6 Párolt wok mix 150 g ......................................  
Tálcás m�ük

Q1 Mediterrán csirkés tészta.......................................
Q2 Csirke spagetti tk tésztával ..........................................

Q3 Marhapörkölt tk tésztával ....................................................
Q4 Roston csirkemell, jázminrizs, grill zölség .........................

Q5 Tilápia, bulgur, wok zölség ............................................
Q6 Marhapogácsa, édesburgonya, zöldbab........................

Q7 Roston csirkemell, jázminrizs, spenót .........................
Q8 Roston csirkemell, jázminrizs, savanyú ubi................

Q9 Lecsós csirkemell, jázminrizs ..................................
Q10 Currys csirkemell, bulgur ....................................

Q11 Jalapenos csirkemell, édesburgonya ..................
Q12 Mustáros csirkemell, jázminrizs, grill zöldség....

Q13 Vadlazac, jázminrizs, fokhagymás spenót........
Q14 Vegán menü: szejtán, édesburgonya ..............
Dsz�tek

D1 Protein zabpalacsinta lekvár...............................
D2 Protein zabpalacsinta kakaókrém ...........................

Ét�p
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Biankó 
együttműködési szerződésünk 

amely létrejött egyrészről a(z) Cégnév: CSIRKERIZS.HU Kft. (adatai) 
másrészről a(z) Cégnév:…….……..…………………………, (adatai) együttesen, mint Felek között az alulírott helyen és idő-
ben az alábbi feltételek mellett: 

1. A Szerződés tárgya
Eladó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezik a Csirkerizs.hu márkanévvel ellátott, egyadagos készételek.
Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja az általa megrendelt mennyiségű készételt.

2. Vételár
Eladó az 1. pontban meghatározott készételeket az általa mindenkor érvényben lévő nagykereskedelmi áron bi-
ztosítja Vevő részére. A jelenleg érvényben lévő nagykereskedelmi árlista a szerződés mellékletét képezi. Vevő a 
vételárat az Eladó által kiállított számla ellenében, készpénzben, vagy banki átutalással fizeti meg az Eladó 
Raiffeisen Banknál vezetett 12072552-01613786-00100005 számú számlájára.

3. A Felek jogai és kötelezettségei
Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kihelyez Vevő használatára, kizárólag a Csirkerizs.hu márkanévvel 
ellátott termékek tárolására, 1 db hűtőszekrényt, melynek értékét 250.000 Ft-ban határozza meg. Eladó a hűtősze-
krényben a kihelyezéskor 100.000,- Ft értékű készételt helyez el (Vevő kifejezett kérése esetén kevesebbet, de 
kb. 100.000,- Ft értékű áruval lehet feltölteni teljesen a hűtőt), melynek megfizetésére Eladó a harmadik szállítást 
követően a harmadik szállítás számlájával egyidejűleg köteles. Vevő jogosult a hűtő kihelyezésének napját követő 
15. napon belül a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a már eladott termékeket köteles kifizetni, a nem eladott 
termékeket pedig tételes elszámolás mellett visszaadni Eladó részére. Ebben az esetben Eladó az első szállítás-
ból megmaradt, 10 napnál korábban lejáró szavatosságú el nem adott termékek kifizetésétől méltányosságból 
eltekint. 

Amennyiben Vevő bármikor, a 15. napot meghaladóan mondja fel a szerződést úgy minden addig eladott és le-
járt szavatosságú termék kifizetésére köteles, a megmaradt és nem lejárt szavatosságú termékeket pedig köteles 
Eladónak visszaszolgáltatni. Vevő teljeskörű felelősséget vállal az Eladó által biztosított hűtőszekrény állapotának
megőrzésére, működőképességének megtartására. Felek megállapodnak, hogy a hűtőszekrény rendeltetésszerű 
használatából eredő meghibásodásának javítási költségét Eladó, minden más, egyéb okból bekövetkezett károk 
javításának költségét Vevő vállalja magára.

A szerződés megszűnésekor Vevő az Eladó tulajdonát képező hűtőszekrényt annak kihelyezéskori állapotában 
köteles visszaadni. Amennyiben a hűtőszekrény bármilyen okból megsemmisül, vagy eltűnik, úgy Vevő a teljes 
bekerülési érték megfizetésére köteles.

A szerződés érvényességének ideje alatt Vevő a rendelését a rendelés@csirkerizs.hu címre köteles elküldeni.
Eladó a rendelés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül biztosítja Vevő részére az általa megrendelt 
készételt, melynek tényét a felek átadás-átvételi elismervényen aláírásukkal igazolják.
Eladó a minimum rendelési értéket 50.000 Ft-ban állapítja meg. 

4. Vegyes rendelkezések
A Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. A vevő köteles a hűtő rendezettségét, és használaton kívül a 
megfelelő működéshez nélkülözhetetlen csukott hűtőajtót biztosítani.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszegéséből, vagy a szerződéssel összefüggő más okból 
eredő vitáik eldöntésére peren kívüli tárgyalásokon törekszenek. Amennyiben az egyeztetés eredménytelenül 
zárul, a Felek az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt járnak el.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezé-
seit tekintik irányadónak.
Jelen kettő darab, egymással megegyező szerződést, amelyből az Eladót egy példány, a Vevőt egy példány illet meg, 
a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Dátum 

Eladó, vevő aláírása

Tanúk adatai

Köszönjük, hogy végig olvastad bemutatkozó anyagunkat!
Várjuk megtisztelő megkeresésed: 
+36 30 473 4766


