
PACOJET systém 
Kvalita a chuť extratřídy! 
Pacojet – revoluce ve zpracování potravin pro 100% přírodní sorbety, 
zmrzliny a mnohem více…! 

Hlavní výhody systému: 

1. Časově a finančně nenáročný proces
2. Nízká investice s rychlým 

potenciálem návratnosti!
3. Čerstvá produkce, ráno koupená, 

připravená do nádob a okamžitě 
zmrazená nemá šanci vyschnout nebo 
zvadnout, jako kdyby se povalovala 
kolem. 
Zmrazená a uskladněná při –20°C ve 
vašem mrazáku. Přírodní šťávy, aroma, 
nutriční hodnoty, vitamíny a minerály 
jsou uchovány až do doby použití 
nádoby.

4. Pro zmrzlé dezerty umožňuje Pacojet 
přípravu a la minute (po porcích) nebo 
celé nádoby
(přibližně 1litr) pokud je potřeba.

5. Pacojet je pohodlný a jednoduchý na 
použití.

6. Příprava je rychlá a plně 
automatická.

7. Na celém světě se využívá více 
než 10 000 Pacojet přístrojů. 

Pacojet – koncept 

„Pacotizing“ - příprava v Pacojetu – znamená revoluční 
proces, který mixuje zmrazené produkty přímo ve zmrzlém 
stavu bez rozmrazování, aby vytvořil zmrzlou a přírodně 
chutnající pěnu jemné konzistence v ideální teplotě pro servis.

Pacojet... revoluční systém  

Pacojet je skutečně výjimečný přístroj. Hodí se do každé 
kuchyně. Nevyžaduje speciální instalaci. Zapojíte ho do 
standardní zásuvky. Základní Pacojet systém obsahuje veškeré 
doplňky potřebné pro zahájení užívání. Pro Pacojet není žádné 
množství příliš velké ani příliš malé.  

Pacojet vyrobí jednu porci v čase 20-ti sekund nebo celou 
nádobu (1 litr) za dobu kratší než 4 minuty.  

V jedné hodině dokáže Pacojet připravit:

15 litrů zmrzliny nebo sorbetu v 15-ti různých příchutích  
15 kg jemných nádivek do fáší, terin, vzdušné pěny.  
15 kg bylinkových nebo kořenících koncentrátů pro omáčky, oleje atd. 
150 porcí polévek v 15ti druzích

Vysokotlaký mixér  



Specifikace, popis a rozměry

Pacojet systém
Pacojet systém obsahuje  

víčko ochrana proti rozstřikování standardní ostří Pacojet  

Pacojet přístroj  

2 chromované ocelové
nádoby s víkem 

vnější ochrannou nádobu  stěrku  

Pacojet kuchařku  proplachující kolečko čistící těsnící kolečko čistící vnitřní rotující kartáče 

Technická specifikace 

Kapacita nádob 
max. plnění 
průměr 
výška

1 litr 
0.8 litru 
13 cm  
13.5 cm

Rozměry 
šířka 
hloubka 
výška

20 cm  
36 cm  
50 cm

Ideální  teplota -20°C Připojení 220-240 V

Rotace ostří 2000 Ot/min. Výkon 1000 wattů 

Tlak vzduchu 1.2 barů Váha 14 kg 
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PACOJET příprava – ananasový sorbet 

Pacojet koncept 

„Pacotizing“ - příprava v Pacojetu – znamená revoluční proces, který mixuje 
zmrazené produkty přímo ve zmrzlém stavu bez rozmrazování, aby vytvořil 
zmrzlou a přírodně chutnající pěnu jemné konzistence v ideální teplotě pro servis.  

1. 

Příprava široké 
škály přírodních 
mražených 
dezertů nebyla 
ještě nikdy tak 
jednoduchá a 
konečný produkt 
tak dobrý jako s 
Pacojetem. 
Např. čerstvý 
ananasový 
sorbet: 

2. 

Oloupejte a na 
kostičky nakrájejte 
ananas, včetně 
jádra. Množství 
zaplní dvě litrové 
nádoby přibližně 
700 g ovoce na 
každou. Dolijte 
šťávou. Nepotřebuje 
žádné konzervační 
nebo stabilizační 
přípravky. Pokud je 
to nutné pouze 
oslaďte.  

3. 

Vložte do 
čtyřhvězdičkovéh
o mrazáku na –
20°C na dobu
minimálně 24
hodin. Produkt si
zachová čerstvost
i aroma. Kdykoliv
budete potřebovat
vyrobit sorbet,
vyjměte
zmrazenou
nádobu
z mrazáku a
vložte do
Pacojetu.

4. 

Používejte přímo ve 
zmrazeném stavu. 
Vysocerychlostní 
čepel (2000rpm) 
vytvoří velmi lehkou 
hmotu (<2µm) 
každou porci vytvoří 
v neuvěřitelných 
20ti sekundách. 
Výsledkem je 
krémový konečný 
produkt dokonalé 
struktury.  

5. 

Výsledkem je 
neuvěřitelně 
jemný a krémový 
(ananasový) 
sorbet, který je 
připraven 
v ideální teplotě 
pro servis -12°C. 
…

6. ... zcela přírodní
ananasový sorbet té
nejvyšší kvality a
chuti.

7.

Vytvořte různé 
druhy chutí, vložte 
do nádob a mějte je 
připraveny pro 
servis v mrazáku. 
(mrazák na 
zmrzliny) při teplotě 
–12-15°C. Částečně
využité nádoby
můžete vložit zpět
pro pozdější využití.
Žádné ztráty!

Vysokotlaký mixér  



Návratnost investice

Návratnost investice: 

Příklad na výrobě ananasového sorbetu: 

Pokud použijete Pacojet pouze pro tvorbu jednoho, na výrobu 
jednoduchého produktu, kterým rozšíříte menu – např. 100% 
přírodní čerstvý ananasový sorbet, Pacojet se dokáže sám zaplatit 
za méně než 2 měsíce.  

Materiál a náklady (přibližně) 

1 velký ananas 
1 litr ananasové šťávy 

100,-
30,-

Kč
Kč

Oloupat, nakrájet na kostičky (včetně jádra), 
naplnit  do nádoby, doplnit šťávou a zamrazit.  

Čas přípravy 10 až 15 min 25,- Kč
Celkové náklady pro naplnění  
dvou nádob 

155,- Kč

Prodeje a zisk  

2 nádoby vytvoří 20 porcí 

Prodejní cena/porce 40,- Kč 
při 20ti objednávkách denně 
= příjem z prodeje/den 800,- Kč

zisk/den 645,- Kč

zisk/měsíc (x 20 prac. dnů) 13.000,- Kč 

MONTYCON gastro, s.r.o. Rudná 907/37, 700 30  Ostrava – Zábřeh  
T: +420 596 623 904, M: +420 602 725 999 
W: www.montycon.cz, E: montycon@montycon.cz 




