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...aby Vám usnadňoval život

recepty
V našem e-shopu  
můžete objednat zboží  
z tohoto sortimentu:

Objednané zboží Vám přivezeme 
ve vybraný den na určené místo  
po celé ČR!

• Bramborové výrobky

• Hotová jídla

• Koloniál chlazený

• Koloniál suchý

• Lahůdky

• Maso

• Mléčné výrobky

• Nádobí

• Nápoje

• Non food

• Pečivo, dorty, koláče

• Ryby a speciality

• Těstoviny

• Uzeniny

• Zelenina, ovoce

• Zmrzlina

Receptové
kalkulační listy

Cenová kalkulace  
na 1 a zvolený počet porcí

Možnost individuálních 
úprav ingrediencí

Kalkulačka porcí až pro  
6 různých skupin strávníků

Tisk receptu s přesným 
množstvím surovin

Přímé objednání  
z kalkulačního listu 

Tvorba vlastních receptů  
s kalkulacemi



průvodce receptovým kalkulačním listem

Popis dalších funkcí  
naleznete v nápovědě.

Jak pracovat  
s Recepty na  
mujBidfood.cz

1  Přihlaste se  a vyberte 
datum dodání.

2  Zvolte záložku Recepty.  
Rozbalí se strom receptů a jejich 
správy.

3  Vyberte si z kategorie jídel. Poté 
zvolte konkrétní recept s kalkulací.

4  Můžete změnit počet porcí a zvolit 
Přepočítat. E-shop upraví veškeré údaje 
v receptovém kalkulačním listu.

5  Tlačítka Tisk a Uložit jako PDF 
Vám umožní receptový kalkulační list 
vytisknout, uložit či poslat e-mailem.

6  Navržené množství kartonů  
k dodání si upravte v posledním sloupci 
Objednat.

Tip: Pro vynulování můžete použít symbol 
gumy. To se hodí například u soli a koření, 
které nebudete objednávat s každým 

receptem.

Potřebné suroviny si objednejte  
stisknutím tlačítka Přidat do košíku.

7  Další zboží si vyberte a objednávku 
dokončete obvyklým způsobem.

Kalkulace
Cena za 1 porci — Cena surovin bez DPH.

Hmotnost 1 porce — Udává hrubou hmotnost 
všech surovin v syrovém stavu na 1 porci. 

Hmotnost masa — Součet hmotností masa  
použitého v receptu. Započítané položky jsou  
zaškrtnuty ve sloupci Maso.

Počet porcí — Slouží k zadání požadovaného 
počtu porcí. Změnu potvrďte tlačítkem Přepočítat.

Cena celkem — Cena za zvolený počet porcí.

Kalkulačka porcí pro různé věkové skupiny 
strávníků — Umožňuje přidat až 5 vlastních gramáží 
masa (případně celkových hrubých hmotností)  
a příslušné počty strávníků.

Recepty
Novinky — Nově zařazené Bidfood recepty.

Nový recept — Jednoduchá tvorba vlastních 
receptů včetně kalkulací.

Správa kategorií — Možnost tvorby, editace 
nebo odstranění kategorie vlastních receptů.

Moje položky — Do databáze surovin lze přidat  
jakoukoliv položku vč. ceny, kterou v e-shopu 
nenaleznete, třeba čerstvou zeleninu.

Hledání receptu — Podle názvu nebo surovin.

Zařazení receptů
Tipy provozům — Doporučené recepty podle 
druhu provozovny. 

Podle jídelníčku — Všechny recepty Bidfood 
řazené podle kategorií jídel.

Vlastní recepty — Do této kategorie se ukládají 
Vaše vlastní receptové kalkulační listy.

Kalkulace položky
Množství na zvolený počet porcí — Přepočítává 
gramy respektive mililitry na všechny porce.

Množství ZJ na 1 porci — Převádí množství a jednotky 
položek na základní jednotky, se kterými pracuje e-shop.  
U položek mimo sortiment e-shopu převádí na kg/litry.

Cena za ZJ — Cena za základní jednotku. K položkám 
mimo sortiment je třeba zadat cenu za kg nebo litr, aby se 
započítala do kalkulace.

Objednání ingrediencí
Objednat — Slouží k úpravě počtu kartonů k objednání. 
Počet kartonů lze přepsat nebo vymazat pomocí „gumy“.

Přidat do košíku — Požadované zboží vloží do košíku.

Úprava receptu
Vyhledat a přidat položky — Do receptu 
lze přidat jakoukoliv položku ze sortimentu 
e-shopu, z ostatních receptů i ze seznamu  
Moje položky. 

Mazání položek — Křížkem se odstraní  
z receptu příslušná položka.

Množství na 1 porci — Slouží k zadání 
množství potřebného na 1 porci (v gramech 
respektive mililitrech).

Funkce tlačítek
Obnovit výchozí recept — Provedené 
změny (označené „upraveno“ ve sloupci Stav) 
se vrátí zpět k receptu, jak ho navrhl Bidfood 
Gastro team.

Přepočítat — Upraví výpočet porcí, surovin  
a cen podle zadaných změn. 

Tisk a Uložit jako PDF — Export kalkulačního 
listu do PDF k tisku nebo archivaci.


