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I M P A G
IMPAG Polska – rozpoczęcie współpracy z firmą Darégal

Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, że IMPAG Polska rozpoczęła współpracę 
ze światowym liderem w produkcji mrożonych ziół kulinarnych, 
firmą Darégal z Francji.

Produkty Darégal znane są ze swej niezrównanej jakości i dosko-
nale dopasowanych rozwiązań aplikacyjnych. Najlepszy smak  
to podstawa filozofii firmy.

W celu idealnego dostosowania się do wymagań klienta,  
producent stosuje „7 kluczowych zasad doskonałego smaku”  
firmy Darégal:

Zapraszamy do sprawdzenia bardzo bogatej oferty ziół kulinar-
nych w wielu formach i do bardzo różnych zastosowań.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu dalsze informacje doty-
czące oferowanych ziół i możliwości ich zastosowania.

Zespół Nutrition & Health, IMPAG Polska

Kilka słów o IMPAG Polska, Dziale Nutrition & Health

Jesteśmy oddziałem działającej od prawie 100 lat międzynarodo-
wej firmy handlowej i dystrybucyjnej: IMPAG Group z siedzibą w 
Zurichu, Szwajcaria. 

Dzięki długotrwałym relacjom z Producentami z całego świata je-
steśmy w stanie dostarczać innowacyjne surowce wysokiej jako-
ści i w konkurencyjnych cenach. W swej działalności opieramy się 
na uczciwości i solidności we współpracy z naszymi Partnerami 
biznesowymi – Dostawcami i Klientami.

Dostarczamy i zapewniamy:
• Innowacyjne Surowce 
• Wszechstronne Doradztwo Techniczne
• Pomysły Produktowe i Wsparcie R&D
• Kompleksową Logistykę i Dystrybucję

Oferujemy szeroki wachlarz materiałów do przemysłu spożywcze-
go i przemysłów pokrewnych:
• Surowce spożywcze
• Dodatki do produkcji suplementów diety 
• Dodatki funkcjonalne do żywności

1) WYBÓR NAJLEPSZYCH SMAKÓW

2) KULTURA SMAKU

3) PRACA „NAD SMAKIEM”

4) INŻYNIERIA SMAKU

5) DOPASOWANY SMAK

6) MARKETING SMAKU

7) SMAK BEZ RYZYKA
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D A R É G A L :  P O C Z Ą T K I  P A S J I
Początki pasji 

W 1887 r.  Amand Darbonne osiedlił  się w Milly-la-Forêt, miejscu 
znanym od XII wieku z uprawy roślin leczniczych. Rolnik z zami-
łowania, ale także pionier i wizjoner, położył fundamenty rozwoju 
firmy.

W rodzinie Darbonne pasja do roślin aromatycznych przechodziła 
z pokolenia na pokolenie. Następcy  Amanda -  André, Marc, Luc, 
a obecnie Charles, potwierdzają energię firmy i jej dążenie do do-
skonałości.  W połączeniu z poczuciem wspólnej pracy i innowa-
cyjności daje to wspaniałe efekty. Darégal poszerza swoją ofertę, 
podejmuje nowe wyzwania produktowe, inwestuje w najnowo-
cześniejsze technologie i tworzy partnerstwo z klientami.

Zawsze gotowy do reagowania na nowe potrzeby i trendy,  
Darégal wykazuje wyjątkową umiejętność łączenia know-how 
wiedzy rolniczej, technologii i standardów obsługi klienta.

PODSTAWOWE FAKTY

• 128 lat

• 500 pracowników

• 110 milionów euro 
sprzedaży (2014)

• 3 rynki: przemysł spo-
żywczy, gastronomia,  
handel detaliczny

• 27 dystrybutorów

• 4 fabryki

• 1,500 hektarów upraw

• 80 rolników 

• 100 000 ton zdolności produkcyjnych

• 10 linii technologicznych

• 7 linii pakowania

• Nr 1 na świecie w dziedzinie mrożonych ziół kulinarnych

®
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WYBÓR NAJLEPSZYCH SMAKÓW

Darégal aktywnie działa przy hodowli i wyborze najlepszych od-
mian roślin aromatycznych.

Nasiona do upraw pochodzą z własnych programów hodowli. Są 
wybierane pod kątem jakości, przydatności agronomicznej, ada-
ptacji do gleb i pokroju rośliny oraz cech sensorycznych: zapachu, 
smaku i koloru.

Darégal dba o zapewnienie ciągłości zasobów materiału siewne-
go, zachowując dziedzictwo genetyczne smaków dla przyszłych 
pokoleń. Badając nowe odmiany, hodowcom czasami udaje się 
udomowić niektóre dzikie rośliny.

Zespoły naukowców i agronomów Darégal ściśle współpracują z 
instytucjami naukowymi

PRACA NAD SMAKIEM

Duży wybór posiadanych przez firmę ziół kulinarnych pozwala 
zaoferować bogatą paletę smaków. Wiele produktów Darégal ma 
niezwykłe właściwości organoleptyczne. 

Rośliny zbierane są w optymalnym stadium dojrzałości i szybko 
przetwarzane we własnych zakładach, zlokalizowanych blisko 
upraw. Dzięki temu zapach, kolor, konsystencja i oczywiście smak 
ziół  Darégal są doskonale zachowane. 

Podobnie jak eksperci w dziedzinie wina, technolodzy Darégal 
tworzą ciekawe połączenia aromatów i bogate harmonie smaków.

MARKETING SMAKU

W trzech działach istniejących w firmie Darégal: B2B, HORECA i 
B2C tworzone są partnerstwa handlowe z setkami firm na całym 
świecie. Ponad  2/3 sprzedaży Darégal jest exportowane poza 
Francję.  Darégal współpracuje  z dystrybutorami na każdym kon-
tynencie. Pozwala to pozostawać blisko klientów, tak aby jak naj-
lepiej im doradzać i towarzyszyć ich rozwojowi.

Darégal utrzymuje stałą jakość produktów, niezawodne dostawy 
przez cały rok – w wypadku podpisania kontraktów handlowych 
oferuje doskonałą jakość serwisu i stabilne ceny.

SMAK BEZ RYZYKA

Darégal zobowiązuje się do zapewnienia bezkompromisowego 
bezpieczeństwa żywności dla swoich produktów. System opiera 
się na procedurach HACCP, kontroli linii produkcyjnych, testach  
mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych oraz agronomicz-
nych. System kontroli jakości jest zgodny z najnowszymi standar-
dami obowiązującymi na świecie.

Identyfikowalność produktów jest zapewniona od „pola do  
widelca”. Produkcja odbywa się bez środków konserwujących i 
jest wolna od GMO.

W firmie dąży się do polityki zrównoważonego rozwoju poprzez 
kontrolowanie wpływu na środowisko w całym cyklu produkcyj-
nym. Zaufanie klientów jest wynikiem mistrzostwa i doskonałości 
produktów Darégal.
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W Y W I A D 
 z Panem Charles Darbonne

Drodzy Klienci i Partnerzy,
Jako firma Darégal całkowicie poświęcamy się przekazaniu Pań-
stwu ogromnego bogactwa smaków i zapachów ziół kulinarnych 
uprawianych przez nas w Milly-la-Foret.

Od bardzo długiego czasu w 
Darégal działa Szkoła Smaku, 
czyli miejsce gdzie uprawia się 
nieznane w naszej części świa-
ta zioła kulinarne. W sumie, 
spotkać tutaj  można około 45 
gatunków rzadko spotykanych 
ziół. Na przykład, znajdziemy 
w tym miejscu Verbenę ar-
gentyńską ze swoim świeżym 
i owocowym aromatem lub 
Verbenę cytrynową z delikat-

nymi akcentami cytrusowymi, lub też Agastaches z nutą lekko 
anyżową. W tym miejscu można spróbować niespotykanych w 
Europie smaków! 

Chcemy zainspirować Państwa kreatywność. Nasi zaufani eksperci 
w dziedzinie ziół kulinarnych podzielą się z Państwem swoją pasją 
prezentując unikalne i zaskakujące smaki i zapachy naszych trady-
cyjnych i nowych odmian ziół.

Nasza wielka paleta ziół pozwoli zaspokoić Państwa wymagania 
wizualne i smakowo-zapachowe, do wszelkiego rodzaju zasto-
sowań. Zapraszamy do odwiedzenia nas i wspólnego stworzenia 
unikalnych mieszanek które mogą być zastosowane w Państwa 
recepturach.

Jestem przekonany że nasza innowacyjność i dynamizm będę po-
mocne i zainspirują Państwa w nowych projektach, dlatego już te-
raz zachęcam do rozmów o potencjalnej współpracy i zgłoszenia 
zamiaru odwiedzenia nas w Milly-la-Foret.

Z Aromatycznymi Pozdrowieniami, 
Charles Darbonne, CEO 

 

INŻYNIERIA SMAKU 

Długookresowe inwestycje firmy Darégal w Badania i Rozwój po-
zwoliły na opracowanie własnych maszyn i urządzeń do zbioru  
i przetwarzania ziół. Pozwala to firmie Darégal na uzyskanie nie-
kwestionowanej pozycji lidera w swojej branży. 

Używając unikalnego wyposażenia i opatentowanych na całym 
świecie procesów produkcyjnych, Darégal pozostaje pionierem w 
branży mrożonych ziół kulinarnych.

Inżynierowie firmy pracują wspólnie z klientami w celu uzyskania 
odpowiedniej jakości oferowanych produktów.

Darégal zaprasza swoich klientów do tworzenia niekonwencjo-
nalnych rozwiązań.
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O F E R TA
Zioła Kulinarne IQF

Nasze Zioła Kulinarne w formie płynnej są wytwarzane z ziół IQF i 
naturalnych składników wybranych ze względu na ich właściwości 
technologiczne i odpowiednie parametry smakowo-zapachowe. 
Gotowe do użycia, są odpowiednie do szerokiej gamy zastosowań 
w przemyśle spożywczym.

ZALETY
•  Kolor, smak i zapach tak jak świeżo zebranych produktów
•  Bezpieczeństwo - pełna identyfikowalność każdego numeru 

partii
•  Mikrobiologiczna gwarancja jakości
•  GMO-free, alergen free
•  Kontrola pozostałości pestycydów i metali ciężkich
•  Brak ciał obcych,  w tym metali 
•  Jeśli potrzeba - pasteryzacja produktów
•  Jednorodność jakościowa 
•  Wygoda stosowania
•  Długi termin przydatności: 2 lata, gdy są przechowywane w 

temperaturze -18°C lub 12 tygodni  w stanie schłodzonym  
(+ 3 / + 8 ° C)

•  Zmniejszenie liczby deklaracji „E“ do najniższego poziomu
•  Możliwy przydział określonych partii dla konkretnych 

zastosowań
 

ZASTOSOWANIE
Głównie produkty mleczarskie i żywność wygodna:

• sery topione
• sery typu fromage
• sosy
• marynaty

Odpowiednio dobrane pod względem odmiany, uprawiane z 
wielką starannością i zbierane przy optymalnej dojrzałości, zioła 
kulinarne Darégal są wynikiem doskonałego opanowania sztu-
ki agrotechnicznej. Nasze fabryki zlokalizowano w odległości 
zapewniającej mniej niż godzinę na transport ziół, co zapew-
nia natychmiastowe zamrażanie tuż po oczyszczeniu i myciu. 
Dzięki takiemu postępowaniu zachowujemy wszystkie doskonałe 
właściwości organoleptyczne naszych  ziół.

ZALETY naszych Ziół Kulinarnych IQF:
• Zachowany kolor i smak
• Pełna identyfikowalność i identyfikacja każdego numeru partii
• Mikrobiologiczna gwarancja jakości
• GMO-free, alergen free
• Kontrola pozostałości pestycydów i metali ciężkich
• Brak ciał obcych,  w tym metali 
• Wygoda stosowania dzięki sypkiej formie mrożonki
• Jednorodność jakościowa 
• Opakowania dostosowane do różnych zastosowań

• Długi okres przydatności: 48 miesięcy w oryginalnym opa-
kowaniu, przechowywany w temperaturze ≤ -18 ° C od daty 
produkcji 

• Ocena mocy aromatycznej każdej partii
• Możliwy przydział określonych partii dla konkretnych 

zastosowań

ZASTOSOWANIE:
Praktycznie wszystkie rodzaje gotowej żywności gdzie używa się 
ziół kulinarnych:

• dania gotowe
• sosy
• sałatki
• przetwory warzywne

Specyficznym zastosowaniem ziół IQF jest liofilizacja, pozwalająca 
zachować parametry ziół mrożonych w niezmienionej,  łatwej do 
przechowywania i stosowania formie.

O F E R T A
Zioła Kulinarne w formie płynnej
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Kulinarne ekstrakty ziołowe olejowe i Kulinarne ekstrakty 
ziołowe w bezwodnym tłuszczu mleka (inFUZE) 

Nasze kulinarne ekstrakty ziołowe są koncentratami aromatu i 
smaku ziół w olejach roślinnych lub w bezwodnym tłuszczu mle-
cznym. Są dostępne w wielu różnych smakach, tak naturalnych jak 
świeżo zebrane zioła.

ZALETY
•  Bezpieczeństwo - pełna identyfikowalność każdego numeru 

partii
•  Bardzo duża czystość mikrobiologgiczna
•  100% naturalnego smaku i czysta etykieta (bez dodatku sztu-

cznych aromatów)
•  Łatwe znakowanie
•  Łatwe dozowanie i stosowanie 

ZASTOSOWANIE
Głównie produkty delikatesowe, produkty mleczarskie i żywność 
wygodna:

• sałatki
• masła smakowe
• sery topione i typu fromage
• sosy i marynaty
• przemysł mięsny i rybny

Z OSTATNIEJ CHWILI…

Firma Darégal posiada w swojej ofercie Zioła Kulinarne IQF o 
jakości organicznej. W Polsce, w ślad za Europą zachodnią trend 
ekologiczny jest coraz wyraźniej widoczny.

Polecamy m.in. następujące zioła mrożone:
• szczypiorek
• kolendra
• koper
• czosnek
• oregano
• pietruszka

O F E R T A
Jakość Organiczna – BIO

O F E R T A
Kulinarne ekstrakty ziołowe
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P R Z E P I S :  D O M O W Y  P O M I D O R O W Y  S O S  D O  P I Z Z Y
Eksplozja smaku

Impressum nutricare 2017

Składniki:

Przygotowanie:
A) Wersja bez gotowania
Do blendera wrzucamy lekko odsączone z zalewy pomidory, bazylię, 
czosnek, zioła prowansalskie i oliwę. Miksujemy 30 sekund do jednej 
minuty, w zależności od tego jaką konsystencję chcemy otrzymać. 
Dodajemy przyprawy według uznania.  Sos jest gotowy!

B) Wersja z gotowaniem
W głębokiej patelni lub garnku z grubym dnem krótko przysmaża-
my czosnek,  dodajemy pomidory i gotujemy ok. 20-30 minut, aż do 
częściowego odparowania wody. Sos przestudzamy, dodajemy zioła 
i  miksujemy w blenderze do uzyskania odpowiedniej konsystencji. 

Porady od Szefa Kuchni:
1. W zależności od upodobań, możemy wybrać wersję szybszą bez 

gotowania lub bardziej tradycyjną

2. Przy wersji gotowanej zioła najlepiej dodać po wystudzeniu  
dzięki temu zachowają one swój smak i zapach

3. Rozdrobnienie ziół możemy regulować, jeśli lubimy większe ka-
wałki to dodajmy je pod koniec blendowania 

4. Podane ilości ziół kulinarnych są orientacyjne i należy dodawać 
je według własnego uznania. Można zmieniać zioła i ich propor-
cje, np. zrezygnować z czosnku i ziół prowansalskich lub doda-
wać inne zioła, takie jak tymianek czy oregano.  

5. Smacznego!

Dobrej jakości pomidory bez skórki 2 puszki

Bazylia mrożona IQF Darégal 
(Basil Premium Fine Darégal 3 mm) 

 ok. 2-3 czubate łyżki

Czosnek mrożony z 
Hiszpanii IQF Darégal 
(Garlic Permium Spain Origin Portion)

do smaku

Zioła Prowansalskie IQF Darégal  
(M254 Provencal Blend)

jedna czubata łyżeczka

Oliwa Extra Virgin  5 łyżek

Sól, cukier, świeżo zmielony pieprz do smaku

Dystrybutor:
IMPAG Chemicals Poland sp. z o.o.
Grzybowska 4 lok 80
00-131 Warszawa
tel.: +48 22 418 40 00
fax: +48 22 418 40 90
info@impag.pl
www.impag.pl
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