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Со повеќе од 30 години постоење, АЛГОМАК,
држејќи се до старите традиционални рецепти,
произведува и се труди постојано да ви донесе уникатни,
возбудливи и пред се, вкусни пекарски производи.

With more than 30 years of existence,
Algomak, sticking to the old, traditional recipes
produces and strives constantly to bring you unique,
exciting and above all, delicious products.

—
Исшорија
Основана со многу љубов и ентузијазам, уште во далечната 1990 година, во Свети Николе, па се до ден денес Алгомак, се држи до старите традиционални рецепти, при произведување на својот широк
асортиман на производи.Секојдневно ја продолжуваме традицијата
на нашите предци, кои во домашни услови изработувале лебови,пецива за своите најблиски со суровини од највисок квалитет. Поради
сето ова решивме да ја зачуваме таа традиција.
Брашното, изработено од најубавите житни полиња заедно со јајца,
шеќер, сол и чиста, бистра вода, допринесувваат за дизајн со акцент
на деталите, креативноста и квалитетот на прекрасните производи.
Експериментирајќи со нови вкусови и комбинации, се трудиме постојано да ви донесеме свежи, уникатни, возбудливи и пред се, вкусни производи.
Нашиот асортиман со повеќе од 200 производи не прави горди и ни
претставува стимул за подобро работење и задоволување на потребите на потрошувачите.

History
Founded with lot of love and enthusiasm back in 1990 sin Sveti Nikole,
Algomak still sticks to the old, traditional recipes for producing a wide
assortment of products. Every day we continue the tradition of our
ancestors who used to make home-made bread and pastry with their
loved ones using the highest quality raw materials. Because of all this,
we decided to preserve that tradition.
Flour made from the finest cereals combined with eggs, sugar, salt and
pure, clear water contribute to the design with an emphasis on detail,
creativity and quality of our wonderful products.
Experimenting with new flavors and combinations, we strive to
continually bring you fresh, unique and above all, delicious products.
Our assortment of over 200 products makes us proud and stimulates us
to work harder and meet customer needs.

Визија и Цел
Нашата визија е да вложуваме во постојани новитети, беспрекорно и професионално да работиме во тек со модерните трендови во
производството на пекарски производи и да придонесеме кон вработување на млади и перспективни работници кои работат посветено за еден бренд кој во секој момент ги задоволува барањата на
потрошувачите.
Главна цел ни е да станеме компанија во пекарската индустрија која
овозможува високи перформанси, ширење на меѓународниот пазар, преку континуирано унапредување на сите сегменти.
Клучни вредности по кои се раководиме се чесност, искреност, истрајност и следење на нови принципи, техники и трендови во пекарската индустрија.
На патот за постигнување на нашите цели, ние сме отворени за соработка и сме во потрага по партнери(деловни), кои ги поседуваат истите или слични вредности. Ние сме посветени да обезбедиме
безбедно работно место за нашите вработени и посетители. Ја цениме вредноста на диверзитетот и им помагаме на нашите луѓе да
ги развијат своите таленти. Како производители на прехранбени
производи ние имаме посебна одговорност кон нашите потрошувачи. Се гордееме што нудиме не само вкусни производи, туку и со
висок квалитет, а притоа сме тотално транспарентни.

Vision and Goals
Our vision is to invest in constant innovation, to work seamlessly and
professionally with the latest trends in bakery production and to
contribute to the recruitment of young and promising workers who work
for a brand that meets customer needs at any time.
Our main goal is to become a company in the bakery industry that
provides high performance and to expand into the international market
through continuous improvement of all segments.
Our key values are honesty, perseverance and following new principles,
techniques and trends in the bakery industry.
On the way to achieving our goals we are open to collaboration and
looking for partners (business) who share the same or similar values.
We are committed to providing a safe workplace for our employees
and visitors. We appreciate the value of diversity and help our people
develop their talents. As producers of food products we have a special
responsibility towards our customers. We are proud that we are not
offering only delicious products, but also high quality while being
completely transparent.

—
—
Сершификаши
Еден од најважните предуслови за успех на секоја пекара е да го
одржува квалитетот, а затоа се потребни квалитетни состојки,
екстремно хигиенски работни простории и докажан рецепт. Главна
одлика на нашата компанија е тоа што секогаш се стремиме да
работиме согласно светски признатите стандарди за квалитет, па
како резултат на тоа нашата компанија ги има имплементирано
стандардите IFS FOOD, ISO 22000, ISO 9001 и HACCP.

Certificates
One of the most important prerequisites for any bakery to succeed is to
maintain quality, which requires quality ingredients, extremely hygienic
workplaces and a proven recipe. The main feature of our company is
that we always strive to work according to the world’s recognized quality
standards, so as a result our company has implemented IFS FOOD, ISO
22000, ISO 9001 and HACCP standards.

-180C
200-2100C
20-25 min

Со нивната крцкава и меката ароматичност
нашите банички се одличен избор за секој дел од денот.

Twirled Pie

With their crunchy and soft, aromatic
our filo pies is a great choice for any part of the day.

Шифра / Article No

Вкусови / Flavors

Тежина / Weight

Пакување / Packaging

09001

Сирење / Cheese

Vegetarian

350g

50

09002

Месо / Meat

100% BEEF

350g

50

09003

Спанаќ / Spinach

Vegan

350g

50

09004

Праз / Leek

Vegan

350g

50

09005

Пица фил / Pizza filling

350g

50

09006

Компир / Potato

Vegan

350g

50

09007

Спанаќ и сирење / Spinach and cheese

Vegetarian

350g

50

-180C
200-2100C
20-25 min

Twirled Pie
Шифра / Article No

Вкусови / Flavors

Тежина / Weight

Пакување / Packaging

09008

Сирење / Cheese

Vegetarian

260g

55

09009

Месо / Meat

100% BEEF

260g

55

09010

Спанаќ / Spinach

Vegan

260g

55

09011

Праз / Leek

Vegan

260g

55

09012

Пица фил / Pizza filling

260g

55

09013

Компир / Potato

Vegan

260g

55

09014

Спанаќ и сирење / Spinach and cheese

Vegetarian

260g

55

-180C
200-2100C
20-25 min

Приготвени со многу љубов,
од рацете на нашите вешти мајстори
имаат привлечен изглед и секоја од нив
претставува уметничко дело.

Crafted with lots of love,
from the hands of our skilled bakers
they look attractive and each one is a work of art.

Twirled Pie
Шифра / Article No

Вкусови / Flavors

Тежина / Weight

Пакување / Packaging

09015

Сирење / Cheese

Vegetarian

250g

55

09016

Месо / Meat

100% BEEF

250g

55

09017

Спанаќ / Spinach

Vegan

250g

55

09018

Праз / Leek

Vegan

250g

55

09019

Пица фил / Pizza filling

250g

55

09020

Компир / Potato

Vegan

250g

55

09021

Спанаќ и сирење / Spinach and cheese

Vegetarian

250g

55

-180C
200-2100C
20-25 min

Секогаш ги исполнуваат очекувањата!

Twirled Pie

Always meet expectations!

Шифра / Article No

Вкусови / Flavors

Тежина / Weight

Пакување / Packaging

09022

Сирење / Cheese

Vegetarian

200g

55

09023

Месо / Meat

100% BEEF

200g

55

09024

Спанаќ / Spinach

Vegan

200g

55

09025

Праз / Leek

Vegan

200g

55

09026

Пица фил / Pizza filling

200g

55

09027

Компир / Potato

Vegan

200g

55

09028

Спанаќ и сирење / Spinach and cheese

Vegetarian

200g

55

-180C
200-2100C
20-25 min

Filo Stick
Шифра / Article No

Вкусови / Flavors

Тежина / Weight

Пакување / Packaging

09029 / 09051

Сирење / Cheese

Vegetarian

100g / 50g

100 / 10kg

09030 / 09052

Месо / Meat

100% BEEF

100g / 50g

100 / 10kg

09031 / 09053

Спанаќ / Spinach

Vegan

100g / 50g

100 / 10kg

09032 / 09054

Праз / Leek

Vegan

100g / 50g

100 / 10kg

09033 / 09055

Пица фил / Pizza filling

100g / 50g

100 / 10kg

09034 / 09056

Компир / Potato

Vegan

100g / 50g

100 / 10kg

09035 / 09057

Спанаќ и сирење / Spinach and cheese

Vegetarian

100g / 50g

100 / 10kg

09036 / 09058

Јаболко / Apple

Vegan

100g / 50g

100 / 10kg

-180C
200-2100C
20-25 min

-180C
200-2100C
20-25 min

Twirled Pie
Шифра / Article No

Вкусови / Flavors

Тежина / Weight

Пакување / Packaging

09037

Сирење / Cheese

Vegetarian

100g

100

09038

Месо / Meat

100% BEEF

100g

100

09039

Спанаќ / Spinach

Vegan

100g

100

09040

Праз / Leek

Vegan

100g

100

09041

Пица фил / Pizza filling

100g

100

09042

Компир / Potato

Vegan

100g

100

09043

Спанаќ и сирење / Spinach and Cheese

Vegetarian

100g

100

-180C
200-2100C
20-25 min

Прилагодениот дизајн со акцент на деталите,
креативноста и квалитетот создава прекрасни банички.

Twirled Pie

A tailored design with an emphasis on detail,
creativity and quality creates a beautiful filo pies.

Шифра / Article No

Вкусови / Flavors

Тежина / Weight

Пакување / Packaging

09044

Сирење / Cheese

Vegetarian

180g

55

09045

Месо / Meat

100% BEEF

180g

55

09046

Спанаќ / Spinach

Vegan

180g

55

09047

Праз / Leek

Vegan

180g

55

09048

Пица фил / Pizza filling

180g

55

09049

Компир / Potato

Vegan

180g

55

09050

Спанаќ и сирење / Spinach and Cheese

Vegetarian

180g

55

—
Совеши и
—
шрикови

Tips and
tricks

- Складирање на продуктите -180C

- Freezer storage at -180C

- Одмрзнатите производи, повторно да не се замрзнуваат.

- Do not re-freeze after defrosting

- Секогаш чувајте ги производите во затворени кеси

- Always store the products in sealed bags

(циркулацијата на воздухот во замрзнувачот предизвикува сушење на производите)

(the circulation of air in the freezer causes the products to dry)

Одмрзнување:

Defrost of products:

За да проверите дали производите се одмрзнати притиснете со палецот
нежно во центарот на тестото. Ако се чувствува меко, тогаш производот е
подготвен за печење.

Тo check that the products are thawed, press the thumb gently into the
center of the dough. If it feels soft, then the product is ready for baking.

Печење:

Baking:

Најпрво проверете дали рерната е правилно загреана, идеално
250C/770F повисока од наведената температура за печење
(поради падот на температурата кога ќе се отвори вратата на печката)

First make sure that the oven is preheated, ideally 25°C above the
stated baking temperature (due to the temperature drop when the
oven door is opened).

Користете хартија за печење, оставајќи доволно место помеѓу продуктите.

Use baking paper leaving enough space between the products.

Дозволете производите да се оладат на плехот за печење, пред да бидат
сервирани.

Allow products to cool on baking tray before serving.

