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Icy & Hot

Vyzkoušejte až 19 variací černých, červených a zelených čajů. 

Rozpustné čaje Fine Tea chutnají i za studena.
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Milé čtenářky, milí čtenáři,

jaro je oslavou života, hojnosti a plodnosti. Se zimou odchází 
nepotřebné, příroda se připravuje na vše nové, co přijde. 
I u nás, zejména u žen, intuitivně přichází potřeba úklidu, 
ať už našich domovů či duší. Je zkrátka zapotřebí všemu 
novému vytvořit prostor.

Není třeba se do úklidu nutit, až to na vás přijde, pusťte si 
oblíbenou hudbu nebo zapalte vonnou tyčinku, vyhoďte 
málo nošené kousky šatníku (nebo je věnujte charitě, 
dětem z domovů), ukliďte v komoře, vymeťte pavučiny ze 
zapadlých koutů místností i vlastní duše. Najděte si chvíli i na 
setkání sami se sebou a udělejte si krátkou revizi třeba svých 
nesplněných přání (nikdy na ně není pozdě), myšlenkových 
pochodů, které k jejich splnění nepřispívají a pomyslně 
je pusťte po proudu řeky života. Nechte připlout nové, 
pozitivní, které budou lépe sloužit a vy tak budete šťastnější 
a zdravější.

Generální úklid probíhá i v nabídce našich produktů. Ty, 
které ustrnuly, jsme odstranili, některé předali kolegyňkám 
na vývoj k úpravě. Představujeme vám nový svěží nápoj 
Ovocínek ve třech lahodných příchutích. Věříme, že budou 
nejen na jaře příjemným osvěžením. V červnu se pak můžete 
těšit na nové originální designy tyčinek Street XL a  Street XL 
Fruity s 50 % ovoce. Obměnu jsme dopřáli všem produktům 
v podobě nových barevných obalů a oživeným designem 
zadní strany. 

Nezůstane jen u nich, o dalších novinkách vás budeme 
průběžně informovat.

Přeji krásné počtení a inspiraci třeba při klíčení semínek, 
které jsou báječným přílivem svěží energie.

Krásné jarní a letní měsíce.

Za kolektiv AG FOODS

Jana Vodičková
Ředitelka linie Food service

Produkty vyrobené ve společnosti AG FOODS 
v Košíkově odpovídají požadavkům na bezpečné 
a zdravotně nezávadné potraviny, které jsou 
kladeny certifikátem IFS.
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Šampón, který se nevylije
Tuhý šampón ŠAMPUK se stane vaším ideálním 
společníkem na cesty, nikde se totiž nevylije. 
Použití je jednoduché - stačí potřít mokré vlasy, 
napěnit, umýt a šampuk nechat uschnout pro 
další použití. Vybírat můžete z 12 příchutí, 
jsou ručně vyráběné, neobsahují syntetické 
konzervační látky a jsou balené v recyklovaném 
papíru. Jeden šampuk vystačí zhruba na stejnou 
dobu jako tři lahve tekutého šamponu.

TIP: Pro snadnější skladování všech šampuků si 
můžete pořídit praktickou plechovku.

www.lush.cz
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Lahodný domácí sýr
Pryč je doba „hlavně rychle, levně, bez ohledu na 
složení“. S výrobky nové „zdravé“ linie DELLA 
CASA si sami připravíte skvělý domácí sýr, 
lahodné smetanové dezerty nebo vlastní máslo 
s bylinkami. Víte přesně, na čem si pochutnáváte.
www.tescoma.cz

01 
Načerpejte energii! 
Chybu neuděláte, když sáhnete po novém 
dárkovém balení, které ukrývá dva ranní 
speciály Majestic Tea od společnosti Biogena. 
Jemnou variaci heřmánku a zeleného čaje 
ocení zejména ženy, vyvážená směs zeleného 

čaje a bylin 
lehounce 
probudí 
všechny 
smysly 
a pozitivně 
nás naladí 
do nového 
rána. Šálek 
černého čaje 
s kořeněnou 
vůní 
kardamomu 

a skořice je pak 
zaručený způsob, jak získat řádnou dávku energie 
před náročným dnem. 04 

Zdravé mlsání?
S tímto jednoduchým 
receptem máte jistotu, že 
bez výčitek uspokojíte jak 
chuťové buňky, tak přísun 
vitamínů i látek prospěšných 
pro vaše zdraví.
Chia dezert s AG pyré

Suroviny: 1 díl bílého jogurtu 
(lze dochutit například třtinovým cukrem, medem, 
stévií…), 1 díl AG jablečného pyré, 2 polévkové lžíce 
chia semínek, čerstvé bylinky na ozdobu
Chia semínka rozdělíme na polovinu a smícháme 
zvlášť s jogurtem a jablečným pyré. Směsi necháme 
přibližně 15 minut odležet, aby zhoustly. Poté je 
vrstvíme do sklenice a dozdobíme mátou nebo 
meduňkou. 

06 
Tea
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O čaje pro nevšední rána 

Užijte si každé ráno, stačí třeba jen oblíbený 
šálek čaje. Proč nevyzkoušet trochu exotiky 
ukryté ve variaci Grepu & Schizandry nebo 
Pomeranče & Guarany. Pomohou vám s hydratací 
organismu a udrží vaši mysl v dokonalé harmonii.
www.biogena.cz
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03
To už si nikdy nepochutnám? 
Věděli jste, že i když si dáte 
jednou za čas smažený 
řízek, tak se ručička váhy 
nemusí pohnout směrem 
vzhůru? Známé duo Petr 
Havlíček a Petra Lamschová 
se v dalším díle knihy 
Jídlo jako životní styl III. 
zamyslelo nad tím, jak to udělat, aby jídlo bylo 
příjemnou záležitostí, abychom se ho nebáli 
a naopak si opravdu pochutnali. 
www.kosmas.cz

07
Dokonale čistá kuchyň
Hygiena a čistota je v každém kuchyňském 
provozu prioritní. Silné a účinné pomocníky 
objevíte v revolučních utěrkách společnosti  
Chicopee. Utěrka Lavette Super je vynikající 
na úklid při přípravě potravin a DuraDry® 
čistí nerezové plochy a sklo, bez šmouh a bez 
nutnosti čisticích prostředků. 100% hygiena - 
antibakteriální, rychle usychá, nezadržuje pachy.
Více katalog str. 59

05 
Kde se s námi setkáte?
Navštivte náš výstavní stánek. Proběhnou zde 
ochutnávky našich produktů, rádi zodpovíme 
všechny vaše dotazy. Těšíme se na Vás!
Krajské konference hromadného stravování
5. 4. Liberec  
14. 4. Praha   
18. 4. Ostrava 
21. 4. Brno
28. 4. Plzeň
Konference APSS
24.–25. 5. Sociální služby v ČR a Evropě  
– České Budějovice
2. 6. Stravování a provoz v zařízeních soc. služeb 
– Kuchař roku - finále soutěže Luhačovice

inspirujte se
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Konzumace semínek, zejména 
naklíčených výhonků, má svou dlouhou 
tradici. Vysoká nutriční hodnota 

naklíčených semen obilovin, luštěnin, 
olejnin je známá již ze zemí východní Asie. 
Nejen na jejich pozitiva jsme se zeptali nutriční 
specialistky Ing. Hany Bačíkové.
Text: Ing. Hana Bačíková, Foto: archiv AG FOODS

SEMÍNKA 
V LIDSKÉ 
VÝŽIVĚ

zaostřeno na
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dobré tuky měnit na špatné, popřípadě až ke vzniku 
rakovinotvorných (karcinogenních) látek. Samozřejmě 
se tyto pochody pak i projeví na chuti oleje - hořká, 
kovová, zapáchající konzistence.
Pokud je pomeleme jako např. mák, je potřeba jej 
uložit do sklenice a do lednice, aby nám nezačal 
hořknout a zapáchat. Při tomto procesu dochází k tzv. 
,,žluknutí“ prospěšných omega 3 tuků obsažených 
v semínkách, protože při mletí dochází k rozdrcení 
povrchové slupky, která nám zabraňuje k tomu, aby se 
nám kyslík a světlo dostalo k těmto tukům, které na ně 
působí oxidací. Zejména to platí u těch, které řadíme 
do olejnin. V létě se skladováním v uzavřené sklenici 
ubráníte i napadením škůdců (potravinovým molům).

Kolik jich denně sníst, aby pomáhaly?
Zde není možné odhadnout množství a to kvůli již 
zmiňovanému věku daného člověka. U dětí platí méně, 
u dospělých více. Záleží zejména na obsahu vlákniny. 
U dětí se konzumace množství vlákniny počítá dle 
vzorce: věk x koeficient 5 = množství zkonzumované 
vlákniny na den. U dospělého člověka by míra množství 
vlákniny měla být 30-35 g/ den. Záleží i na obsahu 
rozpustné a nerozpustné vlákniny v dané potravině. 
Obecně se může říct, že 1-2 lžíce pro dospělého na den.

Obecně jsou oblíbené slané verze 
semínek, jsou z pohledu prospěšnosti 
zdraví také alternativou?
Asi všichni dobře víme, že nejlepší variantou je jídlo 
nesolit, popřípadě pouze minimálně. Sůl nám v těle 
pouze zadržuje vodu a s tím se pojí další negativa. 
To stejné platí i u semínek, nesolené varianty jsou tedy 
fajn.

Jak je tedy co nejlépe jíst?
Nejlepší konzumace semínek různých druhů je jak 
v syrovém sušeném stavu, tak naklíčeném. Pozor je 
třeba dát na tepelnou úpravu, zde se nesmí překročit 
vysoký stupeň záhřevu. V tomto případě dochází 
k degradaci vitamínů, minerálů, enzymů a dalších 
složek prospěšných pro lidský organismus. Nejlepší je 
zachovat teplotu do 40°C.

Kde je lze v kuchyni využít?
Semínka v přírodním stavu - dýně, sezam, len… 
se hodí do kaší, jogurtů, salátů, polévek nebo 
samostatně po lžičce či hrsti na snídani, ke svačině jako 
tzv. zákusek.  Výbornou variantou jsou i k pohoštění 
pro návštěvy k vínu, pivu aj. Dnešním trendem jsou 
chia semínka, která mají velký obsah rozpustné 
vlákniny a schopnost až několikanásobně bobtnat. 
Dá se z nich připravit výborný jemný puding a další 
spousta pokrmů.
Zejména naklíčená semínka najdou v kuchyni 
široké využití. Dají se použít po pomazánek např. 
sardinkové pomazánky s klíčky vojtěšky nebo jako 
příloha či do cizrnového salátu. Lze je podusit jako 
zeleninu (naklíčené žito s pórkem), či využít k přípravě 
zeleninových příloh a zapékaných jídel - naklíčená 
špalda na rajčatech (recept najdete na straně 14) 
anebo jako chutný zákusek například v podobě 
ovocného salátu s jogurtem a naklíčeným ovsem 
nahým.
V některých pokrmech se můžeme setkat s pastou 
Tahiny (rozemleté sezamové semínko), která se dává 
do pokrmu zvaného ,,Hummus,,.

Je vhodné používat i oleje ze 
semínek? 
Ano, nejlepší jsou lisované za studena, zde nedochází 
k  tepelnému záhřevu a degradaci prospěšných 
nutričních složek. Nejvhodnější je používání 
za studena, jak na lžičku samostatně na lačno nebo 
do salátů, pomazánek, studených polévek a pokrmů.

Proč konzumovat semínka?
Již ve starověké Číně se především naklíčená semínka 
různých rostlin předepisovala při chorobách kůže, 
svalů, poruchách trávení a jiných onemocnění, protože 
jsou lehce stravitelné, zvyšují imunitu organismu, jsou 
účinné v boji proti obezitě, rakovině i stárnutí.

Čím našemu zdraví, tělu, pokožce, 
prospívají?
Semínka jsou hlavním zdrojem mnoha vitamínů 
rozpustných jak v tucích, tak ve vodě. Jsou bohaté 
na enzymy prospěšné pro trávení. Z makronutrientů 
jsou zejména u luštěnin zastoupeny bílkoviny a to 
s obsahem esenciálních aminokyselin. U obilovin 
i luštěnin najdeme také i tzv. dobré sacharidy a to 
především z řady polysacharidů, které se nám po 
konzumaci postupně vstřebávají do krve. U olejnatých 
semínek je vysoký podíl tzv. „prospěšných tuků“ 
zejména omega 3 a v menší míře i omega 6. Výborné 
je, že se u nich nenachází cholesterol. Za to u nich 
objevíme rostlinné fytosteroly, které působí v prevenci 
proti nádorům. A z mikronutientů jsou zastoupeny 
různé minerální látky, které můžeme najít u všech 
semínek, u každého z nich je zastoupeno jiné množství 
daného prvku.  Pro příklad uvedu zinek u dýňového 
semínka, který podporuje růst vlasů, kůže, nehtů 
a u mužů působí preventivně proti nádorům prostaty. 

Na co si dát naopak pozor?
U semínek se často stává, že obsahují vysoký podíl 
vlákniny, je dobré ji konzumovat pouze v malém 
množství. Jednotlivé dávky záleží na charakteru 
organizmu (na pohlaví, věku, fyzické zátěži…). 
Při vyšších dávkách může dojít k zácpě, popřípadě 
průjmu. Semínka, která obsahují více tuků, jako jsou 
olejniny - mák, sezam, chia semínka…, nám mohou 
při nevhodném skladování žluknout a tím zhořknout. 
A také nesmíme zapomenout na antinutriční látky 
(saponiny), které se vyskytují především u luštěnin 
zejména soji. Celkově u všech semínek platí správné 
skladování, aby nedocházelo k výskytu plísní a další 
nežádoucí mikroflóry. Některá semínka patří mezi 
alergeny (soja, sezam).

Platí pro správné skladování obecné 
zásady?
Ano, určitě jako u každých semínek, obilovin a luštěnin. 
Nejlépe na suchém a temném místě v uzavřené skleněné 
nádobě. Po otevření uchovávat v lednici a co nejdříve 
spotřebovat. Aby nedocházelo k oxidačním účinkům 
(světlo, teplo, vzduch – kyslík), kde by se nám začali tzv. 
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Naklíčená semínka najdou 
v kuchyni široké využití.

Vyzkoušejte např. dýňová semínka s AG Rýžovo-jáhlovou 
kaší. 



Například sezamový olej je velice oblíbeným stolním 
olejem mnoha zemí s horkým klimatem, protože 
v teple nežlukne. 

Někteří lidé mají na semínka alergii, 
co je to?
Tuto alergii můžeme přirovnat k alergii na různé 
ořechy. Pokud přijdete do kontaktu s něčím, na co jste 
alergičtí, buňky ve vašem těle uvolňují látku zvanou 
histamin. Ten způsobuje rozšíření cév v tkáních, což 
má za následek například zúžení průdušek (astma), 
kopřivku a podobně.

Jaké jsou projevy?
Jedná se zejména o brnění rtů a úst, otok v obličeji, 
pocit nevolnosti, kopřivku, bolest žaludku, nevolnost, 
pocit tlaku v krku. Alergici si pak musí dávat pozor 
na složení všech výrobků, které konzumují. Výrobci 
jsou povinni alergeny na obalech označit tučně 
a ve veřejném stravování na jídelním lístku alergeny 
v pokrmu vyznačit (ať už jsou to školní jídelny nebo 
restaurace).

Druhy semínek a jejich účinky

Semínka Účinek

Dýňové semínko

- vysoký podíl omega 
3 mastných kyselin 
(kardiovaskulární 
onemocnění)
-vysoký podíl zinku (správný 
růst a výživa pro nehty, 
kůži, vlasy), u mužů velmi 
dobře působí na problémy 
s prostatou

Slunečnicové 
semínko

- vysoký podíl omega 
3 mastných kyselin 
(kardiovaskulární 
onemocnění)

Konopné semínko
- protizánětlivé účinky, tlumící 
účinky, obsah prospěšné 
vlákniny na trávicí systém

Sezamové semínko

- zejména vysoký obsah 
železa (vhodný při anémii), 
má schopnost vázat vodu, což 
je  dobré pro trávicí ústrojí

Lněné semínko

- výborný obsah oleje, působí 
dobře na trávicí ústrojí, vysoký 
podíl lignanů a slizů - správný 
průběh trávicí soustavy.

Vojtěška (alfa alfa)

- vysoký obsah beta 
karotenu, antioxidační 
účinky, má schopnost 
snižovat horečku, působí 
diureticky

Chia semínka

- vysoký podíl rozpustné 
vlákniny (výborné na zácpu, 
proti obezitě), omega 3 a 
omega 6 mastné kyseliny 
(kardiovaskulární systém)

Hořčičné semínko

- léčí zažívací problémy od 
zácpy až po hemeroidy, 
má schopnost zahřívat 
organismus, povzbuzující 
účinky na orgány a 
metabolismus

Makové semínko

- vysoký podíl vápníku 
(proti řídnutí kostí) a 
bílkovin (výborný zdroj 
pro vegetariány a vegany) 
a prospěšný obsah 
nenasycených MK (oleje) na 
kardiovaskulární systém)

Luštěniny (soja, 
cizrna, hrách 
kapucín aj.)

- vysoký podíl bílkovin, 
vlákniny, vitamínů a minerálů, 
výborné pro sportovce, děti, 
rekonvalescence organismu, 
doplnění bílkovin zejména 
pro vegetariány a vegany 

Obiloviny (žito,oves, 
pšenice aj.)

- vysoký podíl vlákniny, 
různých druhů vitamínů 
a minerálů, prospěšné 
pro celkový metabolismus 
organismu

Pseudoobiloviny 
(pohanka, amaranth, 
quinoa aj.)

- např. u pohanky -rutin -pro 
kardiovaskulární systém, 
křečové žíly, neobsahují 
lepek -vhodné i pro celiaky. 
-Vysoký podíl aminokyseliny 
lyzinu -u dětí pro správný 
rozvoj mozku
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Je velká poptávka po službách, daří se 
uspokojit všechny požadavky?
Poptávka po konkrétních službách je a požadavky 
zájemců se snažíme uspokojit v co nejkratší době.

Které moderní trendy v péči o seniory 
využíváte?
Individuální přístup není již novým trendem, ale je 
stále nezbytnou součástí poskytované péče. Moderní 
trendy, které v současné době aplikujeme, jsou práce 
s asertivními technologiemi a trénink paměti pomocí 
Brainfitness.

Co vás trápí, tíží?
Aktuálně málo zájemců o práci v sociálních službách.

Jaké aktivity klientům nabízíte?
Jsou to činnosti zaměřené na relaxaci, fyzioterapii, 
canisterapii, muzikoterapii, vzdělávání, procvičování 
kognitivních funkcí, kondiční cvičení, besedy s veřejností 
a s odborníky, například v oblasti zdravé výživy apod. 

Čím se lišíte od jiných zařízení, co 
vám dobře funguje?
Pořádáme mnoho kulturních aktivit pro naše 
uživatele a organizujeme celorepublikové konference 
pro pracovníky v sociálních službách. Patříme mezi 

zadáno pro sociální sféru

Městský ústav sociálních služeb Jirkov je příspěvková organizace, která je financována 
z více zdrojů. Zřizovatelem je město Jirkov. Poskytují komplex služeb klientům 
v domovech důchodců, v domě s pečovatelskou službou, sociální poradny, klientům 

v terénu, včetně ubytovací služby pro osoby bez přístřeší. Povídali jsme si s paní ředitelkou 
Evou Šulcovou.

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

JIRKOV
Semínka můžete přidat i do domácího müsli

Ředitelka Mgr. Eva Šulcová
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jednu z mála organizací, která v práci se seniory 
využívá asistivních technologií. S jejich využitím je 
možné docílit zkvalitnění životních podmínek osob se 
zdravotním či sociálním znevýhodněním.
V roce 2015 pokračovalo zavádění systému 
managementu kvality s cílem zajištění vysoké úrovně 
poskytovaných služeb. Jednotlivé procesy jsme 
nastavovali s důrazem na zajištění bezpečí poskytované 
péče v pobytových službách. Proběhla také úspěšná 
certifikace normy ISO 9001:2009. 
Cílem těchto kroků bylo nastavení procesu plynulého 
zvyšování kvality a stanovení individuální odpovědnosti 
za kvalitu a odvedenou práci. Management rizik 
představuje ucelenou strategii směřující k ochraně 
majetku, dobré pověsti a k ochraně uživatelů. 
Jedním z osvědčených nástrojů kvality bylo plánování 
a zavedení efektivního kontrolního systému. 
V oblasti stravování se dlouhodobě věnujeme podpoře 
zdravého způsobu života uživatelů i zaměstnanců. 
V nabídce jídel nabízíme racionální stravu v podobě 
zeleninových salátu, luštěnin, bezlepkových potravin 
apod.

Jaké máte plány na rok 2016? 
Plánujeme zefektivnit systém monitorování rizik, 
rozšířit oblast fundraisingu vedoucí k získání finančních 
či jiných prostředků a zavést v organizaci řízení a chod 
terapeutických činností v návaznosti na individuální 
plány péče uživatelů.
Celý rok 2016 bychom chtěli věnovat vzájemné 
spolupráci seniorů a dětí. V 1. pololetí pod názvem 
„Senioři dětem“ přiblížíme dětem jiný pohled na 
stáří a připravíme jim u příležitosti Mezinárodního 
dne dětí oslavu. Ve 2. pololetí nejen u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů, ale také Týdne sociálních 
služeb, bude pozornost věnována seniorům pod 
názvem „Děti seniorům“.

Stravování zajišťují klientům ve dvou objektech, 
vedoucích stravovacích provozů, Jitky Ptáčkové 
a Heleny Mataschové, jsme se zeptali.

■ Domov pro seniory „Mládežnická“,  
vedoucí stravovacího provozu: Jitka Ptáčková

Přibližte nám, prosím váš provoz.
Zajišťujeme dva stravovací provozy. Denně vaříme  
190–200 porcí. Celodenní strava představuje 95 porcí 
pro Domov pro seniory, rozvážíme 50 obědů, 
zajišťujeme 30 porcí pro Penzion Mládežnická 
a 25–30 porcí pro zaměstnance. Ve stravovacím 
provozu pracují tři kuchaři, provozní a máme také pět 
pomocných zaměstnanců.

■ Domov pro osoby se zdravotním postižením 
„U Dubu“, vedoucí stravovacího provozu: 
Helena Mataschová

Přibližte nám, prosím váš provoz.
Vaříme 160 snídaní, 230 obědů a 160 večeří. 
V kuchyni pracují tři kuchaři a dvě pomocné síly na 
směnu.

Jaká jsou specifika stravování seniorů?
Důležitá je lehce stravitelná, pestrá a vyvážená strava 
pro geriatrické uživatele. Nepoužíváme mnoho koření, 
omezujeme tuky a cukry. Dle individuálních požadavků 
strávníků zajišťujeme stravu mletou, kašovitou, bez 
mléčnou, bez uzenin a další. 

Domov pro seniory „U Dubu“

Kolektiv kuchyně, Jitka Ptáčková (druhá zleva)
Kolektiv kuchyně, Helena Mataschová (vlevo)

Prozraďte nějaké tipy, které se ve vaší 
jídelně osvědčily? 
Naši uživatelé pobytových služeb si mají možnost 
vybírat oběd ze tří variant a ve všední den mezi teplou 
a studenou večeří. Podle průzkumu si strávníci vždy 
vyberou podle své chuti a jsou s jídly spokojeni. Do 
loňského roku jsme měli velký problém s počítačovým 
programem. Díky paní ředitelce a správci počítačové 
sítě se nám podařilo přesvědčit tvůrce programu na 
jeho úpravě k naší spokojenosti.
Snažíme se zařazovat oblíbená jídla uživatelů, čerpáme 
z připomínek, pochval a námětů ze stravovacích schůzek. 
Zařazujeme receptury z nových, méně známých nebo 
již zapomenutých surovin. Úprava jídel v konvektomatu 
umožňuje podávat smažená jídla (např. ryby, karbenátky) 
i strávníkům, kteří by je jinak konzumovat nemohli.

Která jídla jsou oblíbená?
Populární jídla U Dubu jsou mletá masa, karbanátky, 
omáčky, přírodní plátek se zeleninou, těstovinový salát 
a další zeleninové pokrmy. Naopak Mládežnická preferuje 
knedlo-zelo-vepřo, omáčky, domácí pizzu a lasagne.

Jak se daří dbát na trendy moderního 
stravování?
Nové produkty např. sóju, bulgur, kuskus a další 
průběžně zařazujeme do jídelních lístků s respektem 
oblíbenosti uživatelů. Většinou je přidáváme jako třetí 
volbu v jídelním lístku. Zeleninová jídla podáváme 
právě s kuskusem, bulgurem, tarhoňou apod. 
Smažení používáme minimálně, pokrmy připravujeme 
v konvektomatech pomocí páry. 

V čem spolupracujete s nutričním 
specialistou?
Na každý provoz dochází 1x za 14 dní. Schvaluje jídelní 
lístky, vytváří individuální jídelní plány, provádí screening 
uživatelů a následně doporučuje nutriční podporu 
u uživatelů malnutričních nebo v malnutrici. Specialistka 
také provádí plánované i neplánované kontroly ve 
stravovacím provoze, účastní se zavádění a aktualizace 
postupů a směrnic týkajících se stravování. Spolupráce 
s nutriční terapeutkou je velice dobrá.

Je něco, s čím se potýkáte?
S nedostatkem pracovních sil. Práce ve stravovacích 
provozech je namáhavá a platové tabulky jsou dané. 

Zaměstnance nám tak přetahují soukromé stravovací 
provozovny.

Jak dlouho znáte AG FOODS, v čem 
je pro vás přínosem?
Spolupracujeme asi 5 let a přináší nám obohacení 
pitného režimu a zpestření jídelníčku.

Co nejvíce chutná z našeho 
sortimentu? 
Oblíbené jsou ovocné přesnídávky, které jsou bez 
přidaného cukru, ovocné čaje, ale také černý čaj, 
Briošky, croissanty a horké i studené nápoje. 

Nový recept hodnotili kladně všichni strávníci

Čočkový nákyp (10 porcí)
Suroviny: čočka 1200 g, vepřová plec 500 g, 
vejce 3,33 ks, cibule 0,3 kg, olej 0,2 kg, sůl, pepř, 
majoránka, česnek
Postup: Čočku uvaříme obvyklým způsobem. Omyté 
maso umeleme a restujeme na cibulce. Necháme 
vychladnout, vmícháme je do čočky a přidáme 
koření. Rozprostřeme na vymazaný plech a pečeme 
v konvektomatu s párou asi 25 minut. Podáváme se 
zelným salátem.

zadáno pro sociální sféru



NAMÁČET 
OŘECHY 
A KLÍČIT 
SEMENA?

Ořechy a semínka jsou skvělým zdrojem živin a vitamínů, ale jako potraviny zároveň obsahují 
látky, které tělu zabraňují živiny dostatečně vstřebávat. Lze tomu pomoci namáčením nebo 
klíčením. Oba procesy u zrn snižují obsah anti-živin a činí je stravitelnějšími.

Text: Mgr. Tereza Bočková, Foto: archiv AG FOODS
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Za horší stravitelnost semen, luštěnin a ořechů, 
může především kyselina fytová. Tu sice mají všechny 
rostliny, ale luštěniny, ořechy a semena jí obsahují 
velké množství. U lidí může způsobovat problémy 
s vázáním živin v těle, komplikovat stravitelnost 
a dráždit trávicí soustavu. Zkrátka máte oprávněný 
pocit, že je vám z těchto potravin těžko.
Kyselina fytová má v určitém množství pro tělo 
ochranný účinek. Navíc při trávícím procesu se část 
kyseliny fytové přirozeně neutralizuje. Ale záleží 
vždy na konkrétním lidském organismu, jak si s ní 
dokáže poradit. Je tedy určitě dobré pokusit se 
snížit množství kyseliny fytové v semenech a ořeších 
a zvýšit dostupnost živin, s jejichž vstřebáváním může 
mít vaše tělo problémy. Jak to udělat? Jednoduše, 
jako to tradičně dělali i naši předkové. Namáčením 
a klíčením. 

Namáčení a klíčení
Dříve bylo nakličování semen zcela přirozeným 
procesem, který ovšem trval déle, než nám moderní 
doba dovolí. Proto se ve velkovýrobě tento krok 

logicky přeskakuje, ale nikdo vám nemůže zabránit 
upravovat si potraviny doma tak, aby byly pro vaše 
tělo vhodnější. Je to jednoduché, levné a efekt 
zvýšení obsahu živin a neutralizace špatných látek je 
opravdu velký.
Jednoduše řečeno: proces namáčení a klíčení 
snižuje obsah špatných živin v semenech a činí je 
stravitelnější; namáčení luštěnin a ořechů zase zvyšuje 
jejich přínos pro náš organismus.

Ořechy, semena a zrna jsou od přírody nastavena 
tak, aby prošla bez úhony trávicí soustavou. 
Před natrávením je chrání enzymy. Při namočení 
a naklíčení se obsah těchto enzymů snižuje. 
V semenech začnou probíhat metabolické procesy, 
které mají poskytnout rostoucímu organismu 

dostatek živin. Vzrůstá obsah vitamínů a minerálů, 
zvyšuje se obsah železa a hořčíku. 

Jak namáčet
Potřebujete ořechy. Lepší je namáčet každý druh 
zvlášť. Připravte si tolik teplé vody, aby byly ořechy 
zcela ponořené, a do ní přidejte čajovou lžičku soli, 
kterou necháte dobře rozpustit. Nádobu nezakrývejte 
a dejte na teplé místo, ideálně přes noc. Vodu můžete 
během namáčení klidně i několikrát vyměnit. Hodí 
se to například u vlašských ořechů, jejichž slupka 
obsahuje velké množství hořkých látek.
Poté ořechy dobře propláchněte čistou vodou 
a rozprostřete na plech s pečícím papírem. Necháte 
je přirozeně vyschnout (minimálně den), nebo si 
pomůžete sušičkou či vložením do trouby na nejnižší 
teplotu (50 °C). Pokud byste ořechy nenechali řádně 
vyschnout, mohly by zplesnivět. Naprosto stejný 
postup použijte i při namáčení semen. 

Ořechové mléko
Namočené ořechy ale nemusíte vůbec sušit, pokud je 
nechcete dále skladovat. Můžete je také hned sníst, 
nebo použít do nějakého receptu třeba na jáhlovou 
kaši nebo do pomazánky. Nebo vyzkoušejte domácí 
ořechové mléko. Jakmile se jednou napijete, už vám 
kupované nebude nikdy stačit. Ihned po namáčení 
zalijte 80 g ořechů 500 ml čerstvé vody. Důkladně 
rozmixujte výkonným mixérem. Přeceďte přes gázu 
a vymačkejte, co nejvíc to jde. Získáte přibližně 

400 ml skvělého ořechového mléka, které se dá bez 
problémů použít všude jako náhrada živočišného 
mléka. Můžete ho vylepšit kapkou agávového sirupu, 
nebo třeba kapkou dýňového oleje. Zkuste na výrobu 
nejprve mandle, vlašské ořechy nebo kešu, později si 
jistě troufnete i na kombinace. Vypijte ho vždy hned 
čerstvé, nebo zpracujte co nejdříve.

Jak postupovat při klíčení
Naklíčené potraviny prospívají našemu trávení ještě 
více než namáčení. Ale ne všechna semena a ořechy 
vám budou klíčit (viz tabulka). Pro klíčení je potřeba 
používat chemicky neošetřená semena, rozhodně 
neuděláte chybu s bio produkty.
Nejprve namočíte semena podle výše uvedeného 
způsobu, poté důkladně opláchnete. Pak už je jen 
necháte v klidu v pokojové teplotě klíčit, a to buď 
v klasické sklenici s proděravělým víčkem, v sítku, 
do kterého jste umístili látku, nebo ve speciálních 
klíčících nádobách. Proplachujete dvakrát denně. 
Pokud si nejste jistí, na internetu najdete spoustu 
videonávodů, jak kterou obilovinu nebo semeno 
nejlépe klíčit. 
Klíčky jsou bohatým zdrojem vitamínů, zejména 
vitamínu C,  

TIP 
Nakličovací miska se semínky SENSE
Dvoudílná nakličovací miska se semínky je 
vynikající pro pěstování čerstvých a zdraví 
prospěšných rostlinných klíčků v domácnosti.
www.tescoma.cz

Namočením probudíme 
semínko k životu, a tím 

z něj získáme pro své tělo 
maximum.

Živiny z máčených ořechů jsou pro tělo lépe dostupné.

Domácí ořechové mléko si snadno vyrobíte sami.
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který v nenaklíčených semenech chybí. Výhonky 
dosahují maximální nutriční hodnoty v počátku svého 
klíčení, dokud nejsou delší než tři milimetry. Jakmile 
klíčky dostatečně vyrostou, měli byste je během 
48 hodin spotřebovat. Výborné jsou do pomazánek, 
luštěninových či jiných salátů nebo do polévek. Nikdy 
je už nevařte, jen jimi pokrm posypte, dozdobte či je 
zlehka vmíchejte.
Tip: Semínka k domácímu klíčení můžete také 
zakoupit jako jednodruhové nebo vícedruhové 
balíčky.

Probuďte semínka 
Namáčená semena a ořechy mnohem lépe chutnají 
a živiny v nich obsažené jsou pro tělo lépe dostupné. 
Pokud konzumujete ořechy a semínka ve velkém 
množství, určitě tomuto procesu věnujte čas. Zkuste 
domácí namáčení a klíčení, vaše tělo vám poděkuje. 

Potravina doba máčení doba klíčení

Arašídy 12 hodin 2-4 dny

Cizrna 12 hodin 12 hodin

Čočka 8 hodin 12 hodin

Dýňová semínka 8 hodin 1 den

Jáhly 8 hodin 2 dny

Ječmen 6-8 hodin 2 dny

Kešu 2 hodiny neklíčí

Len 8 hodin neklíčí

Mandle 8-12 hodin 12 hodin

Mungo 1 den 2-3 dny

Oves 8-12 hodin 2 dny

Pekan 4-6 hodin neklíčí

Pohanka 30 minut 2 dny

Pšenice 7 hodin 2-3 dny

Quinoa 2 hodiny 1 den

Rýže divoká 12 hodin 3-5 dní

Seznam 8 hodin 1-2 dny

Slunečnice 2 hodiny 2-3 dny

Vlašské ořechy 4 hodiny neklíčí

Žito (špalda) 8 hodin 3 dny

Naklíčená špalda na rajčatech
Suroviny:
■ 3 šálky naklíčené pšenice špaldy ■ 3 lžíce oleje 
■ 500 g rajčat ■ 2 cibule ■ 1 šálek zeleninového 
vývaru ■ 4 stroužky česneku ■ pepř ■ mletý koriandr 
■ špetka oregana a saturejky ■ 150 ml zakysané 
smetany nebo kysaného mléka
Postup naklíčení:
Nejdříve vysvětlím postup naklíčení. Protože různé 
semínka- luštěniny, obiloviny se nakličují trošku 
s jiným časovým horizontem. Pšenice špalda se 
namáčí 12 hodin a poté se proplachuje 2x za den 
vodou. Klíčení trvá 3 dny. Stačí nám k tomu pouze 
miska s plytkým dnem. Na trhu se můžeme setkat 
i přímo s miskami určenými pro klíčení. Pšenici 
špaldu rozvrstvíme na talíř v tenké vrstvě, aby se 
semínka moc nepřekrývala a mohla dýchat. Zalijeme 
jí vodou a necháme pod utěrkou nebo plátýnkem při 
pokojové teplotě do druhého dne stát. Druhý den 
ráno propláchneme vodou a už nezaléváme vodou, 
necháme je jen vlhké. Večer ji znova propláchneme 
a vždy necháme zakrytou plátýnkem do dalšího dne. 
Takto postupujeme až do třetího dne, již druhý den 
vidíme na semínkách malé klíčky. Naklíčenou špaldu 
poznáme tak, že pokud ji vezmeme do úst, tak není 
tvrdá a dá se jíst i po lžičkách syrová. Což je nejlepší 
zdroj enzymů, vitamínů, minerálů.
Příprava pokrmu: 
Pokrájíme cibuli a zpěníme na oleji. Přidáme k ní 
naklíčenou špaldu, opražíme, okořeníme a zalijeme 
zeleninovým vývarem a chvilku dusíme. Poté přidáme 
oloupaná a nakrájená rajčata, oregano, saturejku 
a společně chvíli povaříme. Odstavíme a můžeme si 
přidat zakysanou smetanu, rozetřený česnek. Výborný je 
pokrm jak samotný například se zeleným salátem nebo 
příloha k masu, karbenátkům tofu anebo k Robi masu.
TIP: místo špaldy můžeme použít jakoukoliv jinou 
obiloviny nebo i z řad luštěnin např. cizrnu.
Recept od nutriční terapeutky Hany Bačíkové

Vyzkoušejte

Pomáháme 2015
Firemní dobročinný projekt 
„Pomáháme“ funguje v naší 
společnosti již 9 roků. Jeho smyslem je konkrétní pomoc 
lidem, kteří jsou v obtížných životních podmínkách 
a organizacím, které jim pomáhají. Je založený 
na principu solidarity a dárcovství. Každým rokem 
zaměstnanci a přátelé společnosti přispívají libovolným 
finančním příspěvkem, který firma navýší o 100%. 
Za rok 2015 jsme tak přispěli na dva projekty celkem 
110 000 Kč. Pomoc směřovala na podporu projektu 
„Plicní ventilace” pacientům, kterým umožní zůstat za 
pomoci přístroje v domácím prostředí a na podporu 
rodiny se třemi dětmi, která se ocitla v náročné životní 
situaci.

Z oddělení kvality
V listopadu loňského roku jsme 
úspěšně absolvovali recertifikaci 
mezinárodního potravinářského 
certifikátu IFS na vyšší úrovni s dosaženým výsledkem 
98,74 %. Za kvalitu naší práce a výsledných produktů 
si stojíme a soustavně je vylepšujeme, ke spokojenosti 
vás, našich zákazníků. Obhájení IFS je toho zárukou.

Produkty AG v novém kabátě
Pro rok 2016 jsme pro naše produkty AG FOODS 
Group připravili nové fólie s moderním grafickým 
prvkem na zadní straně. Obaly jsou určeny pro 
produkty všech linií – Food Service, HoReCa, Vending 
i export. 

V současné době dochází ke 
spotřebě starých skladových zásob, 
která chvíli potrvá. Folie s novým 
designem jsou již ve výrobě a první 
produkty do nich budou baleny 
v průběhu jara a léta. 

Konference Kadlecová
Během února a března probíhaly Semináře s Dagmar 
Kadlecovou. Mezi probíraná témata patřila uvádění 
výživových hodnot, přípravy diet, nutriční doporučení, 
vedení spotřebního koše a další. Společnost AG FOODS 
akci podpořila prezentací komplexního pitného režimu.

aktuálně

Co se děje v naší voňavé fabrice? 
Text: Mgr. Věra Robotková, Foto: archiv AG FOODS

AG INFORMUJE
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Glazovaný losos s baby špenátem
Rybu nakrájejte na porce, položte na kus pečicího 
papíru, posypte solí a pepřem. 
V malé pánvi 
nebo kastrůlku 
rozehřejte 
máslo, zalijte 
ho citronovou 
šťávou a nalijte 
na porce ryby. 
Nechte 10 minut 
odležet. Špenát 
dobře vyperte, 
nasypte do mísy, 
přidejte na nudličky 
nakrájenou karotku. Směs zalijte šťávou z 1/2 citronu, 
olejem, několika kapkami balsamikového octa, osolte, 
opepřete a zlehka promíchejte. Pak rybu i s pečicím 
papírem položte na středně rozehřátou pánev. Rybu 
osmažte z jedné strany, otočte a opečte i druhou 
stranu. Na talíře rozdělte zeleninu a přidejte usmažené 
porce ryby. Podávejte s pečenými bramborami 
a jogurtovým dipem.
Tip: Na závěr posypte lososa nasucho opečenými 
sezamovými semínky.

Jarní polévka s řeřichou
Polovinu řeřichy opláchneme a nakrájíme. Šalotku 

oloupeme a nakrájíme. V hrnci 
rozehřejeme máslo 
a šalotku na něm 
necháme zesklovatět. 
Zaprášíme moukou 
a necháme opražit 
dozlatova. Zalijeme 
zeleninovým vývarem 
a důkladně prošleháme 
metlou, aby v něm 
nezůstaly hrudky. 

Při mírné teplotě povaříme asi 20 minut, přimícháme 
smetanu, krátce povaříme. Vše rozmačkáme na kaši, 
případně rozmixujeme.
Dochutíme solí, mletým pepřem a muškátovým 
oříškem. Polévku nalijeme do talířů, zdobíme zbylými 
kousky řeřichy.
Tip: 
Vyměňte pšeničnou mouku za stále více oblíbenou 
cizrnovou, která je navíc bezlepková. Najdete ji také 
v našem portfoliu na str. 43. 

Bramborové placičky s mladými 
kopřivami
Mladé kopřivy spařte 
a nasekejte najemno. 
V kastrolu na sádle 
osmahněte nakrájenou 
cibulku, přidejte kopřivy, 
zalijte mlékem, promíchejte 
a duste asi 5 minut. Přidejte 
sůl, rozetřený česnek, 
kari koření a 2 oloupané 
a najemno nastrouhané 
brambory a ještě asi 5 minut 
poduste. Potom vmíchejte 
do směsi rozkvedlané vejce, 
a až se srazí, kastrol odstavte 
a uchovejte v teple. Brambory 
omyjte, oloupejte, nastrouhejte 
najemno a nechte chvíli na cedníku okapávat. Do mísy 
dejte mouku s práškem do pečiva, brambory a žloutky 
a promíchejte. Z bílků ušlehejte sníh a vmíchejte ho 
do těsta, které osolte a opepřete. Na rozpáleném tuku 
usmažte malé placičky (nejlépe na lívanečníku) a nechte 
je chvíli na papírovém ubrousku, aby odsál přebytečný 
tuk. Podávejte s dušenými kopřivami, ozdobené 
cibulkovou natí a cherry rajčátky.

  Recepty našich čtenářů   
Děkujeme za zaslané recepty na postní jídlo. 
Za odměnu všichni získávají nápoj Hotfruits.

Šoulet s hlívou
Suroviny: 250 g středních krup, 250 g zeleného 
hrachu, 2 lžíce másla, 1 cibule, 1 červená cibule, 
nakrájená na tenké proužky, 300 g hlívy ústřičné, 
nakrájené na kousky, sůl a čerstvě mletý pepř, 
3 stroužky česneku, 4 snítky čerstvé majoránky
Kroupy a hrách nasypeme zvlášť do dvou hrnců, 
zalijeme studenou vodou a necháme namočené přes 
noc nebo alespoň 2 hodiny. Po odležení slijeme, 
zalijeme čistou vodou přibližně 2 cm nad povrch 
a vaříme doměkka, kroupy se vaří asi 30 minut, hrách 
35–45 minut. Hotové opět slijeme. Na másle opečeme 
dozlatova na plátky nakrájenou cibuli. Přidáme hlívu, 
osolíme a podusíme ještě 15 minut doměkka. Poté vše 
promícháme s hrachem a kroupami, přidáme česnek, 
osolíme, opepříme a ozdobíme čerstvou majoránkou.
Eva Jungová, Staré Hodějovice

recepty

Každé roční období přináší do našich 
kuchyní rozdílné suroviny. Jaro se 
nese především ve znamení bylinek 
a odlehčeného stravování. Po zimních 
týdnech hodování je vhodné stravu 
upravit a využít 
čerstvých suroviny, 
které se nabízejí. 
Vyzkoušejte naše 
recepty inspirované 
mladými listy 
kopřiv, mangoldu či 
naklíčených semínek.   
Foto a text: archiv AG FOODS

ZELENÁ 
KUCHYNĚ

Bramborové placičky  
s mladými kopřivami Jarní polévka s řeřichou 

Glazovaný losos  
s baby špenátem

Soutěž: Pro vaše krásná rána

Blíží se doba grilování, zašlete nám originální 
recept na netradiční dip - omáčku ke 
grilovaným masům a zelenině...  
Za odměnu získáte: Dva ranní speciály 
Majestic Tea pro příjemný začátek dne.  

Suroviny: 600 g čerstvého 
lososa bez kůže ■ himálajská 
sůl ■ svazeček hladké 
petrželky ■ 25 g másla 
■ 1 citron ■ 250 g baby 
špenátu ■ 120 g mladé 
mrkve ■ 2 lžíce olivového 
oleje ■ několik kapek 
balsamikového octa ■ pepř

Dušené kopřivy: 1 lžíce 
olivového oleje ■ 2 jarní 
cibulky ■ 500 g mladých 
kopřiv ■ 2 malé brambory 
■ 100 ml mléka ■ 1 vejce 
■ sůl ■ špetka kari koření 
■ 2 stroužky česneku
Placky: 800 g brambor 
■ 40 g hladké (špaldové, 
celozrnné) mouky ■ 4 vejce 
■ 1/4 lžičky prášku do 
pečiva ■ sůl a pepř ■ tuk 
na smažení ■ nasekaná nať 
z jarních cibulek a cherry 
rajčátka na ozdobu

Suroviny: 75 g naklíčené 
řeřichy ■ 2–3 šalotky 
■ 30 g másla ■ 30 g 
hladké mouky ■ 800 ml 
zeleninového vývaru 
■ 100 ml smetany 
■ sůl ■ mletý pepř 
■ muškátový oříšek
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Recepty zasílejte do 30. 6. 2016 
na adresu redakce@agfoods.
eu nebo Redakce AG FOODS, 
Košíkov 72, Velká Bíteš 595 01.



KATALOG PRODUKTŮ

AG PUDING STR. 57 MILKY SHAKE DŽEMYSTR. 32–33 STR. 53

AG KAŠE STR. 44–45

ČAJE STR. 22–26SIRUPY STR. 40–41
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Tajenku spolu s vaší adresou zašlete do 8. 7. 2016 na email: redakce@agfoods.eu.  
Na tři vylosované luštitele správné odpovědi čeká Balíček svěžích ovocných čajů  
s obsahem bylin.
Všem, kteří vyluštili a zaslali tajenku z minulého čísla FINE TEA červený čaj Zimní pohoda, 
děkujeme. Tři vylosovaní výherci Dárkového balíčku zimních specialit jsou: František Stejskal, 
Lednice; Milan Novotný st., Boleradice; Helena Valentová, Dobrá Voda u Českých Budějovic.

Ochucené mléčné nápoje jsou u dětí velmi oblíbené pro svou chuť. Připravte jim nový lahodný mléčný nápoj, 
zaujme vás pestrá paleta (TAJENKA). Připravuje se snadno a jednoduše do vody. Chutná skvěle studený i teplý. Je 
bez konzervantů, umělých sladidel a barviv. Viz katalog str. 32.

LUŠTĚTE A VYHRAJTE
křížovka



Tradiční rozpustný čaj s extraktem z černého čaje, obohacený vitamínem C, s nízkou energetickou hodnotou. Čaj je možné 
připravit ve variantě horkého nápoje nebo jako osvěžující ledový čaj. 

Příchutě:
 Broskev (ID 23041)  Citron (ID 23042)  Mandarinka (ID 23043)  
 Černý rybíz (ID 23044)  Námořník (ID 23045)  Pomeranč (ID 23046) 
 Jablko (ID 23047)  Hruška (ID 23048) 

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 extrakt z černého čaje  nízká energetická hodnota 
 vitamín C

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

8 0 1,8 0
0,4 % 0 % 0,66 % 0 %

extrakt z černého čaje
vitamín C

Černý čaj

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 200 g 10−12 50−60 50 53 Kč 61 Kč 0,88 Kč 12 ks

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

název produktu

foto produktu

benefity 
produktu

logo produktu

popis základních 
charakteristik 

produktu

výčet příchutí včetně 
identifikačního čísla pro 

snazší objednávku

tabulka základních údajů 
o velikosti balení, ceně 

a záruční době

hlavní přednosti produktu

doporučené 
použití

GDA (doporučené denní 
množství) % doporučeného 

denního množství pro dospělé 
ve 100 ml nápoje / 100 g 

výrobku (založené na obsahu 
2000 kcal) v denní výživě.

NÁPOJE

Čaje

Rozpustné čaje

Fine Tea Černý čaj, Fine Tea Červený čaj 22

Fine Tea Zelený čaj 23

Fine Tea Růžový čaj, Červený čaj Mango / jablko 24

Čaj s příchutí bylin, Neslazený čaj 25

Nálevové čaje

Agtivitea 26

Džusy

100% džus Happy Day 27

Mošty

100% mošty 27

Kakaa a kakaové nápoje

AG Cacao Exclusive, KAO Grande 28

Chocoplus 29

Káva

Cappuccino Express 30

Kávovinové nápoje

Chicory Standard 30

Chicory Dream, Chicorea 31

Mléčné nápoje

Milky Shake, Milky Shake Vitakao 32

Mléčný nápoj NOVINKA 32

Milky Shake Yogo 33

Multivitamínové nápoje se syrovátkou

Vitamaxima, MultiQ 34

Nápoje s ovocným a zeleninovým podílem

Mrkvík, Tykvík 35

Rebarbořík, Řepík, Zimní punč 36

Ovocínek NOVINKA 37

Power Boy, 25% ovocný nápoj Bravo 37

Osvěžující nápoje

Colinda!, Rakýtek 38

Doplňky ke kávě a čaji

Cat Creamer, Limonek 39

Sirupy a koncentráty

Fruity Garden, Happy Garden 40

Fruity Garden Tea, BIO Hruška, Milky Shake Soft 41

POTRAVINY

Cereální výrobky

Snídaňové cereálie, Müsli 42

Kuskus a Bulgur, Mouka cizrnová 43

Bezlepkové kaše

AG Pohanková kaše, AG Rýžovo-dýňová kaše 44

AG Rýžovo-jáhlová kaše, AG Jáhlová kaše 45

Bramborové směsi

Bramborová kaše s mlékem a solí, bram. těsto Speciál 45

Cukrovinky

Piškotové zákusky 46

Diabetické oplatky, Brioška, Diabetické trubičky 47

Snacky a tyčinky

Müsli tyčinky a Snacky ProFigur 48

Cereální snacky Street XL a DeNuts 49

Rýžoví medvídci, kostičky, Rýžový hrošík NOVINKA 50

Křupavý chléb, Rychlý Snack 51

Zpracované ovoce a zelenina

AG Ovocné pyré 52

Ovocné pomazánky a džemy, Povidla 53

Sladidla

Fru Sweet, Big Sweet, Natur Sweet 54

Koření, kořenicí směsi, ochucovadla

Sypké kořenicí směsi 55

Tekuté kořenicí směsi 56

Těstoviny

Babiččiny nudle 56

Sypké směsi pro pečení a vaření

AG puding 57

Instantní droždí 57

TECHNOLOGIE

Technologie

Výrobníky horké vody NATEC a Varit 58

Termokonvice Helios 58

Vířiče Cofrimell 59

Utěrky Lavette Super a DuraDry NOVINKA 59
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legenda obsah

Společnost AG FOODS Group a. s. je od roku 1990 specialistou na vývoj, výrobu a distribuci nápojových směsí. Nabízíme 
zákazníkům komplexní řešení pitných režimů a nápojového servisu.

Zajišťujeme řešení pro individuální potřeby tak odlišných skupin zákazníků jakými jsou například mateřské školy, nemocnice, 
bezpečnostní složky státu, provozovatelé nápojových automatů či restaurační a hotelové provozy.

Pro naše produkty je charakteristická rychlá příprava, vysoká kvalita použitých vstupních surovin, absence konzervačních 
látek a syntetických barviv.

Pro vaši lepší orientaci v katalogu uvádíme níže legendu, která vám pomůže lépe se orientovat v publikovaných informacích.

Informace v katalogu (logistika, balení, příchutě, ceny apod.) mohou být, do vydání dalšího čísla magazínu, změněny.

Fotografie v katalogu produktů jsou ilustrativní.



Tradiční rozpustný čaj s extraktem z černého čaje, obohacený vitamínem C, s nízkou energetickou hodnotou. Čaj je možné 
připravit ve variantě horkého nápoje nebo jako osvěžující ledový čaj. 

Příchutě:
 Broskev (ID 23041)  Citron (ID 23042)  Mandarinka (ID 23043)  
 Černý rybíz (ID 23044)  Námořník (ID 23045)  Pomeranč 

(ID 23046)  Jablko (ID 23047)  Hruška (ID 23048) 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

8 0 1,8 0
0,4 % 0 % 0,66 % 0 %

bez aspartamu
ibiškový extrakt

ČAJE – ROZPUSTNÉ

Oblíbený rozpustný čaj s extraktem pravého zeleného čaje, s nízkou energetickou hodnotou a nezbytným vitamínem C. 
Neobsahuje konzervanty ani umělá barviva. Oceníte variabilitu jeho přípravy – jednoduše rozpustíte v horké či studené vodě 
a připravíte lahodný horký či chladivý čaj.

Příchutě:
 Mandarinka (ID 26531)  Jablko (ID 26532)  Citronella (ID 26554) 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

8 0 1,8 0
0,5 % 0 % 0,66 % 0 %

extrakt černého čaje
vitamín C

Černý čaj Zelený čaj 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 200 g 10−12 50−60 50 53 Kč 61 Kč 0,88 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 200 g 10−12 50−60 50 63 Kč 72,50 Kč 1,05 Kč 12 ks

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

8 0 1,8 0
0,4 % 0 % 0,66 % 0 %

ČAJE – ROZPUSTNÉ

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 výrazná sytá barva, silná vůně a lahodná chuť  vitamín C 
 nízká energetická hodnota  bez konzervačních látek 

a syntetických barviv 

Červený čaj

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 200 g 10−12 50−60 50 63 Kč 72,50 Kč 1,05 Kč 12 ks

Fine Tea červený čaj zaujme svou sytou barvou, intenzivní vůní a lahodnou chutí. Navíc má nízkou energetickou hodnotu  
a obsahuje vitamín C. Čaj je vyroben z extraktu ibišku, neobsahuje tein. Zahřejte se šálkem voňavého, horkého nápoje  
v chladivé zimě, ochutnejte jej ve variantě ledového čaje v letních měsících. 

Příchutě:
 Višeň (ID 26031)  Ovocná směs (ID 26034)  Jahoda (ID 26032)  
 Meloun (ID 26033)  Zimní pohoda (ID 26035)  
 Vanilkový Karibik - vhodné i pro diabetiky (ID 26056N)  

Mandarinka

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

Všechny příchutě

Všechny příchutě
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Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 extrakt z černého čaje  
 nízká energetická hodnota  
 vitamín C   bez konzervačních látek 

a syntetických barviv

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 vyroben z extraktu zeleného čaje  nízká energetická hodnota  
 bez konzervačních látek a syntetických barviv

vitamín C
horký i ledový čaj

extrakt zeleného čaje

Ti
p 

na
 s

er
ví

ro
vá

ní
 

za
 s

tu
de

na



Čaje s příchutí bylin v sobě ukrývají kombinaci bylinných extraktů a vitamín C. V příchuti Lípa/malina navíc naleznete  
i ibiškový extrakt. Čaje je možné připravit v horké či studené variantě. 

Příchutě:
 Černý čaj s extraktem z listu meduňky Jablko (ID 26600) 
 Červený čaj s extraktem z květu lípy Malina (ID 26601)
 Černý čaj s extraktem zázvoru Med a citron (ID 26603)

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 slazeno fruktózou a sukralózou  
 bez konzervačních látek a syntetických barviv

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

9 0 2,1 0
0,45 % 0 % 0,77 % 0 %

bylinné extrakty
vhodné i pro diabetiky

ČAJE – ROZPUSTNÉ

Čaj s příchutí bylin

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 230 g 10−12 50−60 50 75 Kč 86,30 Kč 1,25 Kč 12 ks

Obsahuje extrakt z lístků černého čaje, vitamín C a sušenou citrónovou šťávu. 

Příchutě:
 Citron (ID 23201N)  Černý rybíz (ID 23202N)  Višeň (ID 23205N) 
 Jablko-Hruška (ID 23206N) 

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 extrakt z černého čaje  s obsahem vitamínu C a sušené citrónové šťávy  
 snadné dávkování a jednoduchá příprava  bez konzervačních látek 

a syntetických barviv
KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

0,7 0 0,1 0
0,035 % 0 % 0,04 % 0 %

vhodné i pro diabetiky
sušená citronová šťáva

Neslazený čaj

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 20 g 10−12 50−60 100 35 Kč 40,30 Kč 0,58 Kč 18 ks

ČAJE – ROZPUSTNÉ

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

Všechny příchutě

Všechny příchutě

Červený instantní čaj v sobě ukrývá lahodnou chuť zralého manga a jablka. Díky obsažené fruktóze a sladidlu steviol-glykosidy 
(extrakt z listů Stevia rebaudiana) je vhodný i pro diabetiky v rámci stanoveného dietního režimu. Vhodný pro přípravu v horké 
i studené vodě.

Příchuť:
 Mango / jablko (ID 23400) 

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 slazeno fruktózou a steviol-glykosidy (extrakt z listů 

Stevia rebaudiana)  vitamín C  nízká energetická 
hodnota  vhodné i pro diabetiky  rychlá a snadná 
příprava  bez konzervačních látek a syntetických barviv KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

18 0 4,4 0
0,9 % 0 % 1,63 % 0 %

sladidlo steviol-glykosidy
vhodné i pro diabetiky

Červený čaj

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Mango / jablko 450 g 10 50–60 20 79 Kč 90,90 Kč 1,32 Kč 6 ks

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

MAGAZÍN AG FOODS GROUP A.S. | 2524 | MAGAZÍN AG FOODS GROUP A.S.

Pro Fine Tea růžový čaj je charakteristická sytá barva, výrazná vůně a výjimečná chuť. Čaj je vyroben z ibiškového a šípkového 
extraktu, obohacený vitamínem C, s nízkou energetickou hodnotou. Připravit jej můžete ve variantě horkého či ledového čaje.

Příchutě:
 Malina (ID 27011)  Indiánské léto (ID 27012)

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 osvěžující čaj na bázi šípkového a ibiškového extraktu 
 vitamín C  nízká energetická hodnota  bez 

konzervačních látek a syntetických barviv

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

8 0 1,8 0
0,4 % 0 % 0,66 % 0 %

extrakt z šípků
vitamín C

Růžový čaj 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 200 g 10−12 50−60 50 63 Kč 72,50 Kč 1,05 Kč 12 ks

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

Všechny příchutě



ČAJE – NÁLEVOVÉ DŽUSY

100% džus HAPPY DAY
Ve 100% džusu Happy Day Vám přinášíme požitek z chuti plné ovoce. V každém litru je ukryta šťáva z 2,5 kg pomerančů 
dozrálých na horkém slunci.

Příchutě:
 Pomeranč 100% (ID 33222)  Jablko 100% (ID 33223)

Hlavní přednosti:
 praktické 0,2l TP balení  hygienické  vhodné na cesty či výlety 
 obsah 100% ovoce  jednoduchá příprava  bez konzervačních látek 

a syntetických barviv

vitamín C
spotřební koš

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 200 ml 200 ml 1 27 7,70 Kč 8,90 Kč 7,70 Kč 12 kt

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

45,2 0,68 9,5 0,24
2,26 % 1,36 % 3,52 % 0,34 %

Všechny příchutě

Sypané nálevové čaje určené pro hromadné stravování. Všechny čajové lístky byly pečlivě sklizeny na vybraných čajových 
plantážích, k nim jsme přidali velké kousky ovoce pro ještě intenzivnější chuť. Výsledek si můžete vychutnat každým douškem. 

sytá barva
velké kousky ovoce

široký výběr příchutí

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v bal

Cena za bal 
bez DPH

Cena za 
bal s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Černý čaj 50 g 15–20 75–100 10 66 Kč 76 Kč 0,07 Kč 24 bal

Černý čaj  
s citrónem

50 g 15–20 75–100 10 199 Kč 229 Kč 0,20 Kč 24 bal

Ovocný čaj 100 g 15–20 75–100 10 269 Kč 310 Kč 0,27 Kč 24 bal

Zelený čaj 70 g 15–20 75–100 10 249 Kč 287 Kč 0,25 Kč 24 bal

Bylinný čaj 50 g 15–20 75–100 10 249 Kč 287 Kč 0,25 Kč 24 bal

Použití:
Teplý či ledový ovocný čaj. 

Hlavní přednosti:
 s velkými kousky sušeného ovoce 
 bez konzervačních látek a syntetických barviv

AGTIVITEA

Příchutě:
Příchutě černých čajů:  Černý čaj (ID 520900)  Černý čaj s citrónem (ID 520901) 
Příchutě ovocných čajů:  Divoká malina (ID 520910)  Černý rybíz (ID 520911)  Jahody s příchutí smetany (ID 520912)  

 Lesní plody s příchutí smetany (ID 520913)  Tropický ostrov (ID 520914) 
Příchutě zelených čajů:  S pomerančem a granátovým jablkem (ID 520930)  Svěží citrón (ID 520931) 
Příchuť bylinného čaje:  Meduňka a jablko (ID 520935) 
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MOŠTY

Příchutě:
 100% Jablečný mošt (ID 520722)  
 100% Hruškový mošt (ID 520724) 
 100% Mošt jablko-hruška (ID 520725) 

Použití:
Mošt lze ředit dle chuti 1:1 nebo jej lze konzumovat neředěný.

Hlavní přednosti:
 100% mošt  český výrobek z českých surovin 
 bez přidaného cukru, obsahuje přirozeně se vyskytující cukry  
 bez chemického ošetření

bez přidaného cukru
100% mošt

Mošty mají původ na české farmě a byly vyrobeny z českých jablek. Jsou konzervovány jemnou metodou pasterace. Mošt si tak 
uchovává při trvanlivosti téměř 1 rok vitamíny, minerály a ostatní hodnotné látky. Dostupné v moderním obalu - bag in box. 
Mošty jsou opatřeny certifikátem KOSHER.

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Jablko 5 l 5−10 l 25−50 1 149 Kč 171,40 Kč 2,98 Kč 12 ks

Hruška 5 l 5−10 l 25−50 1 155 Kč 178,30 Kč 3,10 Kč 12 ks

100% mošty 



Horký kakaový nápoj Chocoplus je připraven z jakostního kakaa a sušené syrovátky.  
Neslazená varianta Basic obsahuje navíc sušené odstředěné mléko. Tento nápoj je velmi oblíben pro svoji lahodnou chuť.

Příchuť:
 KAO Grande (ID 24306N) 

Použití:
Horký nebo studený nápoj, na ochucení jogurtů, pudingů 
nebo sladkého pečiva

Hlavní přednosti:
 odtučněný kakaový prášek 28 %  nízká energetická 

hodnota  snadné dávkování 

Příchutě:
 Chocoplus (ID 24304N)  Chocoplus Basic (ID 24320N)  
 Chocoplus Delicate (ID 24310) - vhodné i pro diabetiky 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

52 0,7 9,9 1
2,6 % 1,4 % 3,66 % 1,43 %

KAKAA A KAKAOVÉ NÁPOJE KAKAA A KAKAOVÉ NÁPOJE

KAO GRANDE je ideálním produktem pro přípravu kakaového nápoje. Již slazené, vyrobené z odtučněného kakaového prášku 
(28 %). Bez konzervačních látek či syntetických barviv. Určeno pro přípravu ve studeném či horkém mléce. 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

16 0,3 3,2 0,2
0,8 % 0,6 % 1,18 % 0,29 %

obsah kakaa 28 %
rozpustné v mléce

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

KAO Grande 350 g 8 40 20 45 Kč 51,80 Kč 1,13 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Chocoplus 1000 g 8 40 10 135 Kč 155,30 Kč 3,38 Kč 12 ks

Chocoplus Basic, 
Delicate

750 g 10 50 10 135 Kč 155,30 Kč 2,70 Kč 18 ks

Chocoplus

KAO Grande

CHOCOPLUS
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100% čisté kakao se sníženým obsahem tuku. K všestrannému použití. Neobsahuje přidaný cukr. 

Příchuť:
 AG Cacao Exclusive (ID 24201)

Použití:
100% kakao vhodné na pečení a dozdobení moučníků

Hlavní přednosti:
 100% kakao  intenzivní tmavá barva  snížený obsah tuku

100% kakao
BEZ přidaného cukru

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

AG Cacao Exclusive 200 g 25 51 Kč 58,70 Kč 12 ks

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

299 23,5 8,5 10,5
14,95 % 47 % 3,15 % 15 %

Cacao
e x c l u s i v e
AG

CacaoexclusiveAG

CacaoexclusiveAG

CacaoAG Exclusive

CacaoAG
exc lus i ve

e x c l u s i v e

AG CACAO Exclusive

Použití:
Kakaový nápoj, který připravíte rozpuštěním v horké vodě. 

Hlavní přednosti:
 nápoj z jakostního holandského kakaa  s obsahem sušeného 

odstředěného mléka  se syrovátkou

snadná příprava
se syrovátkou

rozpustné ve vodě i v mléce



KÁVA KÁVOVINOVÉ NÁPOJE

Chicory Dream jsou chutné kávovinové nápoje se sušenou syrovátkou, obohacené sladovým 
výtažkem, přirozeně bez obsahu kofeinu. Nápoj lze připravit velmi snadno rozpuštěním v teplé 
vodě bez nutnosti cedit. V nabídce je šest druhů nápojů, které se liší typem slazení a poměrem 
mléčné a kávovinové složky. 

Příchutě:
 Basic (neslazeno) (ID 24403N)  Delicate (sukralóza) (ID 24404N)  
 Mild (ID 24411N)  Sweet (cukr) (ID 24412N)  
 Easy (ID 24415N)  Classic (ID 24410) 

Použití:
Kávovinový nápoj (bílá káva).

Hlavní přednosti:
 chutný, výborně rozpustný kávovinový nápoj  
 varianta pro diabetiky (DELICATE)  
 rychlá příprava rozpuštěním v teplé vodě 
 bez nutnosti cedit

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

44 0,7 7 1,5
2,2% 1,4% 2,6 % 2,14 %

Chicory Dream Mild

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Basic 750 g 10 50 10 125 Kč 143,80 Kč 2,50 Kč 12 ks

Delicate 750 g 10 50 10 129 Kč 148,40 Kč 2,58 Kč 12 ks

Mild 1000 g 10 50 10 125 Kč 143,80 Kč 2,50 Kč 12 ks

Sweet 1000 g 8 40 10 129 Kč 148,40 Kč 3,23 Kč 12 ks

Easy 600 g 10 50 10 109 Kč 125,40 Kč 2,18 Kč 12 ks

Classic 750 g 10 50 10 99 Kč 113,90 Kč 1,98 Kč 12 ks

CHICORY DREAM
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KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

3 0,1 0,6 0
0,15 % 0,2 % 0,22 % 0 %

CHICOREA
Cereální káva Chicorea je chutný nápoj s obsahem kávoviny a instantní kávy. 

Příchuť:
 Chicorea Standard (ID 24402)

Hlavní přednosti:
 nízký obsah kofeinu  bez umělých sladidel  
 bez konzervantů a syntetických barviv

nízký obsah kofeinu
bez přidané sacharózy 
a umělých sladidel

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Chicorea 100 g 10 50 40 35 Kč 40,30 Kč 0,70 Kč 12 ks

se syrovátkou
přirozeně bez kofeinu

bez přidané sacharózy
přirozeně bez kofeinu

Chutný, dobře rozpustný a hlavně velmi vydatný kávovinový nápoj, který není nutno cedit, 
při přípravě nevzniká usazenina. Neobsahuje cukr ani jiné přísady. Připravíte jej jednoduše 
rozpuštěním ve studené nebo horké vodě a smícháním s mlékem dle chuti a zvyku.

Hlavní přednosti:
 chutný kávovinový nápoj  vysoký obsah vlákniny (12 %)  
 výborně rozpustný  bez nutnosti cedit

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

4,3 0,07 0,7 0
0,22 % 0,14 % 0,26 % 0 %

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Chicory Standard 130 g 10−14 50−70 25 43 Kč 49,50 Kč 0,61 Kč 18 ks

Chicory Standard 
500 g

500 g 39−54 195−270 10 149 Kč 171,40 Kč 0,55 Kč 18 ks

CHICORY

Všechny příchutě

Příchutě:
 Standard (ID 24401)  Standard 500 g (ID 24400) 
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KÁVOVINOVÉ NÁPOJE

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

51 0,8 9,8 0,7
2,55 % 1,6 % 3,63 % 1 %

Příchuť:
 Cappuccino Express (ID 20507N)

Použití:
Vytvořte si vlastní chvíli pohody s lahodným cappuccinem. 
Stačí zalít horkou vodou či mlékem.

Hlavní přednosti:
 se sušeným mlékem  se syrovátkou 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Cappuccino Express 1000 g 8 40 10 169 Kč 194,40 Kč 4,23 Kč 18 ks

Lahodná čokoládová chuť a intenzivní vůně jsou synonymem oblíbeného nápoje Cappuccino Express. Oproti běžným nápojům 
tohoto typu obsahuje kromě instantní kávy i sušenou syrovátku.

lahodná chuť
s obsahem syrovátky

Cappuccino Express
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MLÉČNÉ NÁPOJE

Příchuť:
 Milky Shake Vitakao 500 g (ID 22071N)

Hlavní přednosti:
 snadná rozpustnost v teplém i studeném mléce (granulovaná forma)  
 jemná a vyvážená chuť kakaa  
 s vitamíny 

Příchutě:
 Vanilka (ID 22015)  Karamel (ID 22016)  Jahoda (ID 22017)  
 Malina (ID 22018)

Hlavní přednosti:
 Jedna porce (19 g / 150 ml) Mléčného nápoje  

= 96,9 g obnoveného mléka do spotřebního koše 

Příchutě:
 Vanilka (ID 22080)  Malina (ID 22081)  Meruňka s Aloe vera (ID 22084) 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Vitakao 500 g 10 50 10 54,90 Kč 63,20 Kč 1,10 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,15l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 1000 g cca 7,5 50 10 225 Kč 258,80 Kč 4,50 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Meruňka s Aloe Vera 360 g 10−12 50−60 20 107 Kč 123,05 Kč 1,78 Kč 12 ks

Ostatní příchutě 360 g 10−12 50−60 20 102 Kč 117,30 Kč 1,70 Kč 12 ks

Milky Shake Vitakao je vynikající kakaový nápoj v dobře rozpustné granulované podobě. Stačí do hrníčku nasypat 4–6 lžiček 
Milky Shake Vitakao, zalít 250 ml horkého nebo studeného mléka a lahodný kakaový nápoj je připraven. 

Výrobek je určený k přípravě mléčného koktejlu, má nízkou energetickou hodnotu a je již slazený. Připravuje se do vody. 
Výborný jako studený či teplý mléčný koktejl.

Díky Milky Shake Yogo získá mléko lahodnou jogurtovo-ovocnou chuť. Navíc je obohaceno vitamínovým premixem 
a prebiotickou vlákninou inulin. Díky vysoké oblíbenosti u dětí podporuje spotřebu mléka ve školních jídelnách a tím i plnění 
spotřebního koše.

granulovaná forma
s vitamíny

příprava do vody
se sušeným mlékem

teplý i studený nápoj
snadná příprava

MILKY SHAKE Vitakao

Mléčný nápoj NOVINKA

MILKY SHAKE Yogo

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

14 0,1 3,2 0,02
0,7 % 0,2 % 1,19 % 0,03 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

22 0,3 4,6 0,1
1,1 % 0,6 % 1,7 % 0,14 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

51 2 9 0,5
2,5 % 4,5 % 3,3 % 0,8 %

Milky Shake Yogo Vanilka

Všechny příchutě

Všechny příchutě

MLÉČNÉ NÁPOJE

Milky Shake je výrobek určený k ochucení mléka, i přes sladkou chuť má nízkou enegetickou hodnotu. Výborný jako studený  
či teplý mléčný koktejl.

Příchutě:
 Naturea Jahoda (ID 22021N)  Naturea Vanilka (ID 22022N) 
 Naturea Karamel (ID 22025N)  Naturea Banán (ID 22226N)  
 Naturea Malina (ID 22027N)  Naturea Ostružina (ID 22229) 
 Naturea Oříšek (ID 22228) 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

4 0 1 0
0,2% 0% 0,37 % 0 %

Hlavní přednosti:
 skvělá chuť  snadná příprava  nízká energetická hodnota  
 spotřební koš = zvýšení spotřeby mléka

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 100 g 10−12 50−60 70 54 Kč 62,10 Kč 0,90 Kč 12 ks

Milky Shake Naturea Jahoda

MILKY SHAKE

rozpustná vláknina inulin
s vitamíny

sušený jogurtový prášek

Použití
Teplý či studený mléčný koktejl, jako příchuť do jogurtů, tvarohů a pudingů. 
K dochucení AG kaší.

Hlavní přednosti:
 rozpustná prebiotická vláknina inulin  vitamíny



Výjimečný nízkoenergetický multivitamínový nápoj s vysokým obsahem zdraví prospěšné 
syrovátky (až 79 %). Vitamaxima je vhodná pro všechny věkové skupiny strávníků včetně diabetiků, 
kteří ocení přísun velké porce vitamínů bez zbytečných kalorií.

Příchutě:
 Premium 2,4 g (ID 21005N)  Tropic (ID 21101N)  Citron (ID 21104N)  
 Pomeranč (ID 21106N)  Premium (ID 21157N)  Jablko-Hruška (ID 21158N)  
 Meruňka (ID 21161)  Zázvor a Rakytník (ID 21163) 

MULTIVITAMÍNOVÉ NÁPOJE SE SYROVÁTKOU

Použití:
Nápoj podávaný za studena. 

Hlavní přednosti:
 nízká energetická hodnota  vitamíny  vysoký obsah 

syrovátky  bez konzervačních látek a syntetických barviv

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Premium 2,4 g 0,2 1 250 1,95 Kč 2,30 Kč 1,95 Kč 10 kt

Všecny příchutě 120 g 10−12 50−60 60 63 Kč 72,50 Kč 1,05 Kč 10 ks

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

4 0,1 0,7 0
0,4 % 0 % 0,26 % 0 %

Vitamaxima Citron

obsah syrovátky až 79 %
vhodná i pro diabetiky

VITAMAXIMA
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Příchutě:
 Jablko (ID 21402N)  Západ slunce (ID 21403N)  Višeň (ID 21404N)  
 Pomeranč (ID 21451N)  Mango (ID 21407N)  
 Švestka (ID 21452)

Použití:
Multivitamínový nápoj podávaný za studena. Vhodný k přípravě svačinek, 
ochucení do jogurtů, tvarohů a pudingů. 

Hlavní přednosti:
 nízká energetická hodnota  s vitamíny  minerální látky  
 bez konzervačních látek a syntetických barviv 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 250 g 10−12 50−60 50 69 Kč 79,40 Kč 1,15 Kč 12 ks

MultiQ je multivitamínový nápoj s obsahem sušené syrovátky (až 32 % dle příchutě) určený pro spotřebitele, kteří hledají 
zdravou, chutnou a organismu prospěšnou alternativu osvěžení. 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

9 0,1 2 0
0,45 % 0,2 % 0,74 % 0 %

MultiQ Jablko

MULTI Q

s vitamíny
až 32 % sušené syrovátky

NÁPOJE S OVOCNÝM A ZELENINOVÝM PODÍLEM
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Příchutě:
 Tykev - hruška (ID 21095) 

Použití:
 Studený nápoj.

Hlavní přednosti:
 s obsahem sušené jablečné a dýňové šťávy  bez konzervačních 

látek a syntetických barviv  bez umělých sladidel 

bez umělých sladidel
spotřební koš

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

31 0 7,8 0
1,55 % 0 % 2,88 % 0 %

Tykvík si Vás získá neotřelou zeleninovo ovocnou chutí. Vyrábíme ho ze sušené dýňové a jablečné šťávy (koncentrovaný dýňový 
a jablečný džus). Bez obsahu umělých sladidel, baviv a konzervantů. 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Tykvík 800 g 10−12 50−60 10 139 Kč 159,90 Kč 2,32 Kč 12 ks

TYKVÍK

Příchuť:
 Mrkev - jablko (ID 21098)

Použití:
 Studený nápoj.

Hlavní přednosti:
 sušená jablečná a mrkvová šťáva  bez umělých sladidel  umístění 

zeleninové a ovocné složky do spotřebního koše  bez konzervačních 
látek a syntetických barviv

spotřební koš
sušená jablečná 
a mrkvová šťáva

BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

31 0 7,7 0
1,55 % 0 % 2,85 % 0 %

Nápoj, který obsahuje sušenou mrkvovou šťávu (koncentrovaný mrkvový džus) a podíl jablečné šťávy (koncentrovaný jablečný džus 
a jablečná dužina). Je lahodnou osvěžující svačinkou, která potěší všechny malé nezbedy.

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Mrkvík 800 g 10−12 50−60 10 139 Kč 159,90 Kč 2,32 Kč 12 ks

MRKVÍK

Výpočet pro spotřební koš
- Mrkvík obsahuje ovocnou a zeleninovou složku, kterou 
lze promítnout do spotřebního koše.
- Jedna porce (200 ml) obsahuje 9,5 g mrkve, 4 g jablka

Výpočet pro spotřební koš
- Tykvík obsahuje ovocnou a zeleninovou složku, kterou 
lze promítnout do spotřebního koše.
- Jedna porce (200 ml) obsahuje 12 g dýně, 3 g jablka 



NÁPOJE S OVOCNÝM A ZELENINOVÝM PODÍLEM
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NÁPOJE S OVOCNÝM A ZELENINOVÝM PODÍLEM

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Řepík 800 g 10−12 50−60 10 139 Kč 159,90 Kč 2,32 Kč 12 ks

Hlavní přednosti:
 sušená šťáva z červené řepy a sušená jablečná 

šťáva do spotřebního koše  bez konzervačních 
látek a syntetických barviv

I červená řepa může skvěle chutnat. Nový nápoj s obsahem zeleninové (sušená šťáva z červené řepy) a ovocné (sušená jablečná šťáva) 
složky neobsahuje žádná umělá sladidla, barviva ani konzervanty. Nápoj, který poslouží ke každodennímu osvěžení dětí i dospělých.

ŘEPÍK

Příchuť:
 Řepa - Višeň (ID 21093)

Výpočet pro spotřební koš
- Řepík obsahuje ovocnou a zeleninovou 
složku, kterou lze promítnout do 
spotřebního koše.
- Jedna porce (200 ml) obsahuje 10,5 g 
červené řepy, 4 g jablka, 2,4 g mrkve. 

Příchuť:
 Rebarbora - Citron (ID 21092)

Hlavní přednosti:
 sušená rebarborová a jablečná šťáva do 

spotřebního koše   bez umělých sladidel  bez 
konzervačních látek a syntetických barviv

Příchutě:
 Citron (ID 21517)  Brusinka & Hruška (ID 21518) 
 Multi (ID 21519)

Hlavní přednosti:
 sušená ovocná šťáva do spotřebního koše 
  vitamín C  bez konzervačních látek 

a syntetických barviv

Příchuť:
 Zimní punč (ID 21091)

Hlavní přednosti:
 sušená dýňová šťáva do spotřebního koše 
 bez umělých sladidel  bez konzervačních látek 

a syntetických barviv

bez umělých sladidel
sušená rebarborová 
a jablečná šťáva

Osvěžující nápoj se sušenou šťávou z rebarbory a jablka. Příjemně nevšední sladkokyselá chuť a absence konzervantů, umělých 
sladidel a barviv z něj činí nápoj vhodný pro každý den.

Nápoj, který báječně osvěží a pohladí lahodnou chutí. Ovocínek obsahuje až 10% sušené ovocné šťávy a vitamínem C, lze jej 
uplatnit ve spotřebním koši. 

Limitovaná edice horkého nápoje určená pro chladné období. Zimní punč plný dýňové šťávy, sladký a voňavý, chutná dětem 
i dospělým. Bez konzervantů, umělých sladidel a barviv.

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Rebarbořík 800 g 10−12 50−60 10 139 Kč 159,90 Kč 2,32 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Ovocínek 750 g 10−12 50−60 10 139 Kč 159,90 Kč 2,32 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Zimní punč 800 g 10−12 50−60 10 139 Kč 159,90 Kč 2,32 Kč 12 ks

REBARBOŘÍK OVOCÍNEK - NOVINKA

ZIMNÍ PUNČ

Výpočet pro spotřební koš
- Rebarbořík obsahuje zeleninovou a 
ovocnou složku, kterou lze promítnout do 
spotřebního koše.
- Jedna porce (200 ml) obsahuje 5,5 g 
rebarbory a 4 g jablka.

Výpočet pro spotřební koš
- Citron: Jedna porce (200 ml) obsahuje 9,9 g 

čerstvého pomeranče a 2,4 g citronu.
- Brusinka & Hruška: Jedna porce (200 ml) obsahuje 

5,5 g čerstvé brusinky a 0,4 g hrušky.
- Multi: Jedna porce (200 ml) obsahuje 4,8 g čerstvého 

jablka, 1,4 g citronu, 1,4 g brusinky.

Výpočet pro spotřební koš
- Zimní punč obsahuje zeleninovou složku, 
kterou lze promítnout do spotřebního koše.
- Jedna porce (200 ml) obsahuje 12 g čerstvé 
dýně.

Power BOY je chutný a lahodný nápoj, každá sklenice obsahuje vitamín C a sušenou ovocnou šťávu. 

Příchutě:
 Černý rybíz (ID 21510N)  Lemonita (ID 21514N) 

Hlavní přednosti:
 s obsahem vitamínu C  sušená ovocná šťáva  
 bez umělých sladidel  bez chemických konzervantů 
 bez syntetických barviv 

sušená ovocná šťáva
vitamín C

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Power Boy 750 g 10−12 50−60 10 119 Kč 136,90 Kč 1,98 Kč 12 ks

POWER BOY

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

30 0 7,3 0
1,5 % 0 % 2,7 % 0 %

Obě příchutě

Ovocný nápoj Bravo je ideálním prostředkem k uhašení žízně. Obsahuje 25% ovocné složky.  
Výhodou je též praktické 0,2 l TP hygienické balení vhodné na cesty či výlety. 

25% ovocný nápoj BRAVO

Příchuť:
 Broskev 25% (ID 33266)

Hlavní přednosti:
 praktické 0,2l TP balení  hygienické  snadná příprava 
 lahodná chuť

vhodné na cesty
ovocná složka

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Bravo 200 ml 200 ml 1 27 6,60 Kč 7,60 Kč 6,60 Kč 12 kt
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OSVĚŽUJÍCÍ NÁPOJE

Osvěžující nápoj s příchutí cola, který se díky čisté chuti a vyváženému složení stal oblíbeným u většiny dětských strávníků.
Na rozdíl od jiných nápojů s příchutí coly neobsahuje kyselinu fosforečnou.

Rakýtek, je nápoj s extraktem rakytníku, šípku a meduňky, osvěžující v každém doušku. Neobsahuje konzervační látky ani 
umělá sladidla. 

Příchuť:
 Colinda! (ID 21300N)

Použití:
Podávejte chlazené.

Hlavní přednosti:
 lahodná osvěžující chuť  obsahuje vitamín C 
 bez kofeinu  bez bublinek  bez aspartamu 
 bez konzervačních látek a syntetických barviv 

Příchuť:
 Šípek / rakytník (ID 21516)

Hlavní přednosti:
 šípkový extrakt  extrakt z plodu rakytníku 
 extrakt z listu meduňky  bez aspartamu  bez 

konzervačních látek a syntetických barviv 

bez kofeinu
bez kyseliny fosforečné

šípkový extrakt
extrakt z plodu rakytníku

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Colinda 250 g 10−12 50−60 50 74 Kč 85,10 Kč 1,23 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Rakýtek 750 g 10–12 50–60 10 139 Kč 159,90 Kč 2,32 Kč 12 ks

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

10 0 2,3 0
0,95 % 0 % 0,85 % 0 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

30 0 7,2 0
0,95 % 0 % 0,85 % 0 %

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

COLINDA

RAKÝTEK

CAT Creamer je značka pro kvalitní sušenou rostlinnou smetanu, která dodá vaší omáčce, polévce, kávě nebo čaji lahodnou 
smetanovou chuť. Lze ji užívat jako náhradu klasické tekuté smetany nebo neslazeného kondenzovaného mléka.

Příchuť:
 CAT creamer (ID 24104) 

Použití:
Dodá omáčce, polévce, kávě nebo čaji lahodnou 
smetanovou chuť. Lze užívat jako náhradu klasické 
tekuté smetany nebo zahuštěného neslazeného 
konzervovaného mléka.

Hlavní přednosti:
 lahodná smetanová chuť 
 dlouhá záruční lhůta  snadné dávkování

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

22 0 0,4 1,4
1,1 % 0 % 0,15 % 2 %

kvalitní instantní náhrada smetany
výhodný poměr kvalita / cena

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

CAT Creamer 1000 g 10 112 Kč 128,80 Kč 18 ks

CAT CREAMER

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v bal

Cena za bal 
bez DPH

Cena za 
bal s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Limonek 20 g 10 50 20 300 Kč 363 Kč 0,30 Kč 12 kt

Skvěle se hodí pro přípravu dokonalého šálku zeleného či černého čaje. Místo citronů použijte tuto rozpustnou variantu. 

LIMONEK

Příchuť:
 Limonek (ID 23197)

Použití:
K ochucení horkého čaje. Jeden sáček vystačí 
k ochucení 10 l čaje.

Hlavní přednosti:
 sušená citronová šťáva  ideální k ochucení 

horkého čaje  bez konzervačních látek 
a syntetických barviv

Výpočet pro spotřební koš
- Limonek obsahuje ovocnou složku, kterou lze 
promítnout do spotřebního koše.
- Jedna porce (200 ml) čaje obsahuje 0,3 g citronu. 

spotřební koš
sušená šťáva  
z citronu

DOPLŇKY KE KÁVĚ A ČAJI



SIRUPY A KONCENTRÁTY

Příchutě:
 Černý čaj broskev (ID 28532)  Zelený čaj meruňka (ID 28536)

Použití:
Ředění 1:14. 

Příchuť:
 BIO Hruška (ID 28583)

Použití:
Ředění: se studenou vodou - 1:14, se studeným mlékem - 1:18, 
s teplým mlékem - 1:25.

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 1 l 14−15 70−75 15 154 Kč 177,10 Kč 2,05 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

BIO Hruška 1 l 15 75 15 175 Kč 201,30 Kč 2,33 Kč 12 ks

Fruity Garden Tea jsou čaje s 50% podílem ovocné složky.  
Kromě vysokého podílu ovocné složky obsahují extrakt z čajových lístků.

Sirup s příchutí hruška BIO si Vás získá lehkou, podmanivou chutí. Lze jej použít jak do vody tak do mléka. Bio výrobky 
neobsahují konzervanty, barviva či umělá sladidla. 

spotřební koš
50% podíl ovoce

BIO kvalita
do vody i do mléka

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

25 0,1 6,2 0,1
1,25 % 0,2 % 2,3 % 0,14 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

23 0,1 5,6 0,1
1,15 % 0,2 % 2,07 % 0,14 %

FRUITY GARDEN TEA

BIO HRUŠKA 

Všechny příchutě

Příchutě:
 Jahoda (ID 22031)  Vanilka (ID 22032)  Kokos (ID 22033)  
 Meruňka (ID 22039)

Použití:
Ochucovadlo studeného nebo horkého mléka. Ředění v poměru 
1:14 s mlékem. 

Hlavní přednosti:
 chutný způsob zvýšení spotřeby mléka  4 příchutě  

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 1000 ml 15 75 15 119 Kč 136,90 Kč 1,59 Kč 12 ks

Tekutý koncentrát Milky Shake Soft oslovuje především zákazníky, kteří preferují tekuté výrobky před rozpustnými. 
Tento koncentrát do mléka je na rozdíl od klasického Milky Shake slazen výhradně cukrem, je balen v litrovém balení 
a dodáván ve čtyřech příchutích.

horký nebo studený nápoj
tekutá konzistence

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

68,6 3,3 10,3 1,5
3,43 % 6,6 % 3,81 % 2,14 %

MILKY SHAKE Soft

Všechny příchutě
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Koncentráty Fruity Garden patří mezi stálice ve školních jídelnách. Díky unikátnímu složení  
s min. 50% podílem ovocné složky, široké paletě příchutí a dvěma velikostem balení si velice brzy 
našly početnou skupinu strávníků. 

Příchutě:
5 l balení:  Jablko (ID 28500)  Citron (ID 28501)  Pomeranč (ID 28503)  

 Mango (ID 28504)  Tropic (ID 28505)  Cola (ID 28508)  
 Černý bez s citronem (ID 28595)  Černý rybíz (ID 28596)  Kiwi (ID 28597) 

1 l balení:  Jablko (ID 28510)  Citron (ID 28511)  Pomeranč (ID 28513)  
 Mango (ID 28514)  Tropic (ID 28515)  Cola (ID 28518)  
 Černý bez s citronem (ID 28590)  Černý rybíz (ID 28591)  Kiwi (ID 28592) 

Použití:
Ředění 1:14 

Hlavní přednosti:
 skvělá chuť  min. 50% podíl ovoce  bez umělých 

sladidel  ovocná složka do spotřebního koše 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

5 l balení 5 l 75 375 3 699 Kč 803,90 Kč 1,86 Kč 12 ks

1 l balení 1 l 15 75 15 154 Kč 177,10 Kč 2,05 Kč 12 ks

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

25 0,1 6,2 0,1
1,25 % 0,2 % 2,3 % 0,14 %

Výpočet pro spotřební koš
- Koncentráty Fruity Garden obsahují min. 50 % ovocné složky
- 5 l balení = min. 3,35 kg ovoce
- 10 l nápoje (při ředění v poměru 1:14) = 0,447 kg ovoce
- 1 l nápoje (při ředění v poměru 1:14) = 0,0447 kg ovoce

FRUITY GARDEN

Všechny příchutě

SIRUPY A KONCENTRÁTY

Příchutě:
1 l balení:  Pomeranč (ID 28570)  Jablko (ID 28571)  

 Broskev (ID 28572)  Malina (ID 28573) 
5 l balení:  Pomeranč (ID 28560)  Jablko (ID 28561)  

 Broskev (ID 28562)  Malina (ID 28563) 

Použití:
Ředění 1:29. 

Hlavní přednosti:
 Slazeno cukrem a sukralózou

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

5 l balení 5 l 150 750 3 479 Kč 550,90 Kč 0,64 Kč 12 ks

1 l balení 1 l 30 150 15 105 Kč 120,80 Kč 0,70 Kč 12 ks

Řada sirupů Happy Garden přináší do hromadného stravování nevídaný poměr kvalita/cena.  
Z cenově výhodného balení připravíte chutný nápoj bez chemických konzervantů a syntetických barviv. 

výhradně do vody
praktické balení 

min. 50% podíl ovoce
spotřební koš 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

11,7 0,1 3,1 0,1
0,58 % 0,2 % 1,15 % 0,14 %

HAPPY GARDEN

Všechny příchutě

Ha ypp
G na erd



SNÍDAŇOVÉ CEREÁLIE

Příchutě:
 Corn flakes 1 kg (ID 28265)  Honey Rings – medové 

kroužky 375 g (ID 28268)  Honey Rings – medové kroužky 
25 g (ID 28264)  Jeníkův lup s čokoládovou náplní (ID 28146) 

 Kuličky kakaové (ID 28143)  Lodičky kakaové (ID 28142)  
 Obilné polštářky lísko-oříškové (ID 33109)

Hlavní přednosti:
 velká i jednoporcová balení  oblíbené u dětí

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks  

s DPH
Záruka Min. prodejní balení

Corn flakes 1 kg 4 67 Kč 77,10 Kč 12 ks

Cereal Snack 25 g 28 5,50 Kč 6,40 Kč 12 kt

Honey Rings 25 g 28 4,90 Kč 5,70 Kč 12 kt

Honey Rings 375 g 12 36,50 Kč 42 Kč 12 ks

Kakaové kuličky 500 g 8 61 Kč 70,20 Kč 8 ks

Lodičky kakaové 500 g 10 61 Kč 70,20 Kč 12 ks

Obilné polštářky 500 g 10 73 Kč 84 Kč 12 ks

Cereální svačinka či snídaně patří mezi oblíbenou součást jídelníčku dětí i dospělých. Smíchejte například s mlékem nebo 
jogurtem, můžete přidat i ušené či čerstvé ovoce.

vhodné do jogurtů
rychlá příprava
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CEREÁLNÍ VÝROBKY

Müsli

Příchutě:
 Müsli s medem a ořechy (ID 28359)  
 Müsli s čokoládou (ID 28365)

Použití:
Zalijte mlékem či jogurtem k snídani či k svačině.

Hlavní přednosti:
 obsahuje minerály, bílkoviny a vlákninu  
 bohatý zdroj vitamínů 
 rychlá a jednoduchá příprava

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

Müsli 750 g 10 69 Kč 79,40 Kč 9 ks

Zalít mlékem či smíchat s bílým nebo ochuceným jogurtem. Za pár minut si připravíte vydatnou a chutnou snídani. Do müsli 
můžete přidat i nakrájené čerstvé či kompotované ovoce pro lepší chuťový zážitek.

snadná příprava
bohatý zdroj vitamínů

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

450 8,1 67,7 15,9
22,5 % 16,2 % 25,07 % 22,71 %

Mouka cizrnová instantní

Příchuť:
 Mouka cizrnová instantní (ID 28064) 

Použití:
Pro přípravu pomazánek, přílohových pokrmů, polévek. 

Hlavní přednosti:
 vysoký podíl vlákniny  z přírodních surovin  bez cholesterolu  
 s nízkým obsahem tuku  vykázání luštěnin do spotřebního koše 

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

Mouka cizrnová 500 g 20 49 Kč 56,40 Kč 12 ks

Cizrna neboli římský hrách patří mezi nejlépe stravitelné luštěniny vhodné pro lidskou výživu. Cizrnová mouka má typickou 
výraznou chuť a poskytuje mnoho možností pro úpravu a využití v hromadném stravování.

bez lepku a soli
spotřební koš

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

320 19,8 53,7 4,4
16 % 39,6 % 19,88 % 6,3 %

CEREÁLNÍ VÝROBKY

Kuskus a Bulgur

Kuskus je hlavní složkou nebo přílohou mnoha jídel z rozličné zeleniny a většinou i masa. Velkou výhodou je rychlost přípravy - 
bez nutnosti vaření - stačí pouze zalít horkou vodou dle doporučeného dávkování
Bulgur je vyroben z celozrnné pšenice, již předvařený, což usnadňuje jeho další využití v kuchyni. Můžete jej nechat nabobtnat ve 
vodě a smíchat s dalšími ingrediencemi bez následného tepelného zpracování. V české kuchyni se používá do nádivek, karbanátků, 
polévek nebo jako příloha k masu. Je lehce stravitelný a má příznivé nutriční složení, protože obsahuje vlákninu, vitamíny a minerály.

Příchutě:
 Kuskus (ID 20741)  Bulgur (ID 20740) 

Příprava:
Kuskus: Nalijte ¼ litru vody do hluboké nádoby. Přidejte 1 polévkovou lžíci oleje, 1 
čajovou lžičku soli a přiveďte k varu. Odstraňte z plotny. Zamíchejte a přidejte 250 
g kuskusu. Počkejte 3 minuty. Přidejte 2 až 3 čajové lžičky másla a na velmi mírném 
plameni míchejte vidličkou asi 2 minuty, aby se oddělila zrnka.
Bulgur: Vložíme bulgur do hrnce a zalijeme vroucí vodou po okraj bulguru, osolíme a 
povaříme na mírném ohni 5–7 minut. Většina vody se do té doby vsákne, pokud by bylo 
přebytečné vody mnoho, bulgur scedíme. Hrnec odstavíme z ohně, přiklopíme poklicí a 
necháme ještě 5–10 minut dojít, dokud bulgur zcela nezměkne. Takto připravený bulgur 
můžeme dále smažit, dusit, zapékat. Bulgur je vhodná příloha místo rýže, či brambor.

Hlavní přednosti
 vláknina  100% tvrdá pšenice 

Hmotnost / obsah (g) ks / kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks s 
DPH

Záruka Min. prodejní balení

Kuskus 5 kg 1 275 Kč 316,30 Kč 24 db

Bulgur 5 kg 1 285 Kč 327,80 Kč 24 db

vláknina
bez konzerantů



AG Pohanková kaše

AG Rýžovo-dýňová kaše

Příchuť:
 AG Pohanková kaše (ID 24498) 

Příchuť:
 Dýně - Hruška (ID 24497) 

Bezlepková pohanková kaše je zdravou snídaní nebo svačinou. Díky vysokému obsahu instantní pohankové mouky a rozpustné 
vlákniny inulinu si určitě zaslouží místo ve Vašem jídelníčku. Příprava zabere jen pár minut - výborná rozpuštěná ve vodě, 
lahodně krémová v mléce. Vyberte si podle chuti a zvyku. Můžete doplnit čerstvým i sušeným ovocem nebo ořechy pro ještě 
lepší chuť.

Bezlepková kaše s rýžovo - jáhlovým základem a obsahem sušené dýňové šťávy. Kaši není nutné doslazovat ani jinak 
dochucovat.

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

363 12,868,6 1,3
18,15 % 25,6 % 25,4 % 1,86 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

401 3,5 88,3 3,2
20,05 % 7 % 32,7 % 4,57 %

BEZLEPKOVÉ KAŠE

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks  
s DPH

Záruka Min. prodejní balení

Pohanková kaše 750 g 2,25 l 15 10 119 Kč 136 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks  
s DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

AG Rýžovo-dýňová kaše 750 g 2,25 l 15 10 119 Kč 136 Kč 12 ks

BEZLEPKOVÉ KAŠE

AG Jáhlová kaše

Příchuť:
 AG Jáhlová kaše (ID 24496) 

Použití:
Univerzální základ pro výrobu kaše. 

Hlavní přednosti:
 široké možnosti využití  přirozeně bez lepku

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks  
s DPH

Záruka Min. prodejní balení

Jáhlová kaše 750 g 4,5 l 23 10 77 Kč 88,60 Kč 12 ks

Jáhlová kaše představuje univerzální základ pro přípravu oblíbených pokrmů. Kaši je možné 
ochutit ovocem, medem či marmeládou dle potřeby a fantazie každého strávníka. univerzální základ

přirozeně bez lepku 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

373 11 72 3,5
18,65 % 22 % 26,66% 5 %

AG Rýžovo-jáhlová kaše 

Příchuť:
 AG Rýžovo-jáhlová kaše (ID 24499) 

Použití:
Doporučujeme dochutit čerstvým nebo sušeným ovocem dle chuti.

Hlavní přednosti:
 přirozeně bez lepku  s rozpustnou vlákninou  vitamíny

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks  
s DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

AG Rýžovo-jáhlová kaše 750 g 2,25 l 15 10 99 Kč 113,90 Kč 12 ks

Lahodná, jemná kaše určená pro všechny věkové skupiny strávníků. Bez lepku a přidané sacharózy (slazená fruktózou).  
S obsahem rozpustné vlákniny a vitamínů. 

s vitamíny
přirozeně bez lepku s vitamíny

s vlákninou 

sušená dýňová šťáva
slazeno fruktózou

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

384 7 79 3,3
19,2 % 14 % 29,26 % 4,71 %
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Příchutě:
 Bramborová kaše s mlékem a solí (ID 20731)  
 Bramborové těsto Speciál (ID 28362)

Hlavní přednosti:
 granulovaný výrobek (dobře rozpustná)  
 snadná příprava

Hmotnost / obsah (g) Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

Bramborová kaše 5 kg 449 Kč 516,40 Kč 12 ks

Bramborové těsto 5 kg 199 Kč 228,90 Kč 12 ks

BRAMBOROVÉ SMĚSI

Instantní bramborová kaše se sušeným mlékem a solí obsahuje 94,5 % sušených brambor. Bramborové těsto je hotovým 
polotovarem, který ocení každá kuchyně.

spotřební koš
vynikající chuť

Bramborová kaše s mlékem a solí, bramborové těsto Speciál

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

363 10,2 78 1,1
18,15 % 20,4 % 28,88 % 1,57 %

Bramborová kaše

Použití:
Na snídani či svačinu do mléka nebo do vody. 

Hlavní přednosti:
 vitamíny  slazeno fruktózou  sušené mléko  syrovátka  
 přirozeně bez lepku

Použití:
Stačí rozmíchat v horké vodě a nechat několik minut odstát.

Hlavní přednosti:
 přirozeně bez lepku  slazeno fruktózou  sušená dýňová šťáva 
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Výpočet pro spotřební koš
AG Rýžovo-dýňová kaše obsahuje zeleninovou složku, kterou 
lze započítat do spotřebního koše.
- Jedna porce (150 ml) kaše připravené dle doporučeného 
dávkování obsahuje 24 g sušené dýně.

100 g směsi

100 g směsi



CUKROVINKY VHODNÉ I PRO DIABETIKY

Chokoboy, Cream Milk, Golosini, Brio Kakao, Croissant 

CUKROVINKY

Hmotnost 
/ obsah (g)

Počet porcí  
v balení

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce v Kč 
bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Chokoboy 250 g 10 15 39,90 Kč 45,90 Kč 3,99 Kč 8 bal

Cream Milk 280 g 8 15 34,40 Kč 39,60 Kč 4,30 Kč 8 bal

Golosiny Meruňka 200 g 8 15 24 Kč 27,60 Kč 3 Kč 6 bal

Brio Kakao 280 g 10 15 34,50 Kč 39,70 Kč 3,45 Kč 6 bal

Croissant 270 g 6 12 41 Kč 47,20 Kč 6,83 Kč 8 bal

Chokoboy (ID 28089) 
Jemné trvanlivé pečivo vyrobené z piškotového těsta s kakaovou náplní (24 %). Výtečný 
poměr kvality a ceny. Balení obsahuje 10 samostatně balených kousků (porce = 25 g). 

Cream Milk (ID 28090) 
Jemné trvanlivé pečivo plněné mléčným krémem (17 %), a polité odtučněnou  
kakaovou polevou (34 %). 

Golosini – Meruňka (ID 28093) 
Jemné trvanlivé pečivo plněné meruňkovým krémem (24 %) je vhodnou svačinkou,  
snídaní i poobědovým zákuskem. 

Brio Kakao (ID 28097) 
Jemné trvanlivé pečivo plněné kakaovou náplní. 

Croissant Kakao (ID 33167) 
Oblíbené Croissanty pečené klasickým způsobem s kakaovou náplní.

trvanlivé pečivo
kvalitní náplň

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

278 4,8 36,8 12,4
13,9 % 9,6 % 13,63 % 17,71 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

419 5,4 63,3 16
20,95 % 10,8 % 23,44 % 22,85 %

KCAL BÍLKOVINY CUKRY TUKY

325 5,5 58,2 7,8
16,25 % 11 % 21,55 % 11,14 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

378 4,7 60,2 13,2
18,9 % 9,4 % 22,3 % 18,86 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

422 8,8 45,7 22,6
21,1 % 17,6 % 16,93 % 32,29 %

Chokoboy Cream milk Golosiny Meruňka Brio Kakao Croissant Kakao

DIABETA a DIAFABI oplatky

HOŘICKÉ DIABETICKÉ TRUBIČKY

Příchutě:
 DIABETA oplatka smetanovo-vanilková (ID 28235)  DIABETA oplatky 

kokosové máčené (ID 28236)  DIAFABI oplatka kávová (ID 28237)

Hlavní přednosti:
 vydatná svačinka  křupavá oplatka 

Příchuť:
 Diabetické trubičky s čokoládovou náplní (ID 28445)

Hlavní přednosti:
 nízký glykemický index (GI = 44)  vhodné pro diabetiky 
 ručně vyráběná celozrnná oplatka

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks s DPH

Cena kartonu v Kč 
bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Diabeta smetanová 32 g 24 6,90 Kč 8,35 Kč 165,60 Kč 11 kt

Diabeta kokosová 34 g 24 7,95 Kč 9,62 Kč 190,80 Kč 10 kt

Diafabi kávová 25 g 17 6,30 Kč 7,62 Kč 107,10 Kč 11 kt

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks s DPH

Cena kartonu v Kč 
bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Trubičky 40 g 25 9,90 Kč 11,40 Kč 247,50 Kč 12 kt

Křehké oplatky, které jsou vhodné jako svačinka pro dodání energie i jako sladké potěšení k čaji nebo kávě. Všechny tři oplatky 
jsou slazeny pouze fruktózou. Díky tomu se skvěle hodí pro zvláštní stravování v rámci doporučeného dietního programu.

Originální hořické celozrnné trubičky s čokoládovou náplní slazené sladidlem. Vhodné i pro diabetiky v rámci stanoveného 
dietního režimu. Obsahují celozrnnou mouku a jsou bez průmyslově ztužených tuků. Glykemický index má hodnotu GI=44.

slazeno fruktózou
chlebová jednotka

celozrnné trubičky
vhodné i pro diabetiky

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

203 3 17 13
10,15 % 6 % 6,3 % 18,58 %

v jednom balení - 40 g
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KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

153 3,6 24,7 5,5
7,65 % 7,2 % 9,15 % 7,86 %

Broskev s meruňkou

BRIOŠKA

Příchutě:
 Brioška Kakao s lískovým oříškem (ID 28451)  
 Brioška Broskev s meruňkou (ID 28450) 

Použití:
Lahodná svačinka, na které si pochutnají i diabetici. 

Hlavní přednosti:
 nízký glykemický index (GI < 27)  s nízkým obsahem tuku  
 s probiotickou vlákninou  bez přidaného cukru

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks s DPH
Cena ksrtonu 
v Kč bez DPH

Záruka Min. prodejní balení

Všechny příchutě 45 g 30 9,90 Kč 11,40 Kč 297 Kč 6 kt

Jemná a delikátní k snídani, lahodná jako odpolední dezert. Díky svému jedinečnému obsahu uspokojí i ty nejnáročnější – bez 
přidané sacharózy, s nízkým glykemickým indexem a probiotickou vlákninou, která je důležitá pro správné fungování Vašeho těla.

nízký glykemický index
i pro diabetiky



SNACKY A TYČINKY

Příchutě:
 Oříšek s mléčnou polevou (ID 28169)  Višeň s jogurtovou polevou (ID 28168)
 Meruňková s cik cak kakaovou polevou (ID 28177)  
 Jahodová s cik cak kakaovou polevou (ID 28178) 
 Borůvková s cik cak kakaovou polevou (ID 28179)

Hlavní přednosti:
 zdraví prospěšné cereálie  každá tyčinka obsahuje 22 % ovoce  10 vitamínů

Příchutě:
 Exotic v jogurtu (ID 28167)  Švestka v jogurtu (ID 28204) 

Použití:
Svačinka 

Hlavní přednosti:
 každá tyčinka obsahuje 18 % ovoce  
 vysoký obsah vlákniny - 8-10 % dle příchutě  
 výborná chuť  10 vitamínů pro zdraví  
 obsahuje lecitin

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena kartonu 
v Kč bez DPH

Záruka Min. prodejní balení

Oříšek, Višeň 33 g 35 5,40 Kč 6,30 Kč 189 Kč 12 kt

Cik cak 28 g 35 5,15 Kč 6,00 Kč 180,25 Kč 12 kt

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena kartonu v Kč 
bez DPH

Záruka Min. prodejní balení

Všechny příchutě 25 g 35 4,95 Kč 5,70 Kč 173,25 Kč 12 kt

Šťavnatý snack s vysokým podílem vlákniny. Má lehkou ovocnou chuť, navíc je obohacen o vitamíny a L-carnitin. K dostání  
ve variantě cik-cak (s minimálním obsahem polevy) či v polomáčené variantě. Je vhodnou svačinou kdykoliv v průběhu dne.  
Nejen že zažene chuť na sladké, ale dodá i potřebnou vlákninu a vitamíny. 

Müsli ProFigur je lehká tyčinka plná ovoce a vybraných druhů ovesných, pšeničných a sojových vloček, cereálií a müsli. Díky 
svému složení je ideálním doplňkem pro Váš zdravý životní styl. Müsli ProFigur je obohacena o vybrané vitamíny a je zcela bez 
průmyslově ztužených tuků. Není vhodné pro bezlepkovou dietu.

10 vitamínů
spotřební koš - ovoce

spotřební koš - ovoce
vysoký obsah vlákniny

Müsli tyčinky ProFigur 

Snacky ProFigur 

SNACKY A TYČINKY

Příchutě DeNuts:
 Kešu a mandle (ID 28186)  Pistácie a slunečnice (ID 28187)

Příchuť DeNuts Crunch: 
 Pražená mandle (ID 28203) 

Hlavní přednosti:
 bez konzervantů  bez průmyslově ztužených tuků  
 bez lepku (pouze DeNuts Kešu a mandle, DeNuts Pistácie a slunečnice)

Příchutě Street XL:
 Banánová s čokoládovou polevou (ID 28100)  Čokoládová 

s jogurtovou polevou (ID 28101)  Meruňková s jogurtovou 
polevou (ID 28102)  Jahodová s jogurtovou polevou (ID 28103) 

Příchutě Street XL Fruity: 
 Exotic v čokoládové polevě (ID 28184)  
 Lesní plody v čokoládové polevě (ID 28185) 

Hlavní přednosti:
 vitamíny  inulin  50 % ovoce (Street XL Fruity)

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks 

s DPH
Cena kartonu v Kč 

bez DPH
Záruka Min. prodejní balení

Všechny příchutě 35 g 35 9,35 Kč 10,80 Kč 327,25 Kč 9 kt

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks 

s DPH
Cena kartonu 
v Kč bez DPH

Záruka Min. prodejní balení

Street XL 30 g 30 5,95 Kč 6,90 Kč 178,50 Kč 12 kt

Street XL Fruity 40 g 30 7,85 Kč 9,10 Kč 235,50 Kč 9 kt

DeNuts je delikátní tyčinka vyrobená ze směsi vybraných ořechů a medu. Ořechy a med jsou bohatým přírodním zdrojem 
vitamínů a energie. DeNuts je vhodná jako zdravá svačinka kdykoliv během dne, neobsahuje konzervanty ani trans-mastné 
kyseliny. Dopřejte si zdravé medové mlsání s tyčinkou DeNuts. 

Křupavý snack plný cereálií, bílkovin a energie. Pro podporu správného trávení je přidán inulin a bifidokultury. 

bez konzervantů
s medem a ořechy

obsahuje bifidokultury a 10 vitamínů
s vlákninou

Street XL a Street XL Fruity

DeNuts a DeNuts Crunch

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

127 0,98 19,5 4,9
6,35 % 1,96 % 7,22 % 7 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

531 19,3 19,4 38,6
26,55 % 38,6 % 7,18 % 55,14 %

Street XL

v jedné tyčince - 30 g

Kešu a mandle
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KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

132 1,3 21,5 4
6,6 % 2,6 % 7,96 % 5,72 %

Višeň 

v jedné tyčince - 33 g 



SNACKY A TYČINKY

Příchuť:
 Mléčno-čokoládoví (ID 28080) 

Hlavní přednosti:
 atraktivní tvar medvídků  bez konzervačních látek  s mlékem 
 celozrnný korpus  bezlepkový výrobek

Příchuť:
 Rýžové kostičky Pirates (ID 28099) 

Hlavní přednosti:
 atraktivní tvar výrobku  bez lepku  celozrnný korpus  
 poleva obohacena o vitamín C a vápník  
 nízký obsah trans-mastných kyselin  s obsahem vlákniny 

Příchuť:
 Chlebíček hrošík s hořkou čokoládou (ID 28495)

Hlavní přednosti:
 lahodná hořká čokoládová poleva  
 bezlepkový výrobek 

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH
Cena kartonu  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Medvídci 3,5 g 100 1,10 Kč 1,30 Kč 110 Kč 12 kt

Hmotnost / obsah (g)
Ks  
v kt

Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH
Cena kartonu  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Kostičky 30 g 13 8,30 Kč 9,60 Kč 107,90 Kč 12 kt

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH
Cena kartonu  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Hrošík 14,5 g 64 5,35 Kč 6,20 Kč 342,40 Kč 12 kt

Medvídci zaujmou atraktivním tvarem a celozrnným korpusem. Jsou ideální svačinkou pro děti. Oblíbení jsou i u dospělých.

Hlavní předností rýžových kostiček Pirates je atraktivní tvar, který zaujme především děti, a jednoporcové 30 g balení. 
Celozrnný korpus ve tvaru kostiček, které obsahují vlákninu a vitamín C. Jsou vhodné i pro bezlepkovou dietu.

Lehká a zdravá svačinka, která je výborným doplňkem k hlavnímu jídlu. Celozrnný korpus zalitý v lahodné hořké čokoládové polevě  
je vhodnou alternativou namísto klasických cukrovinek. 

s mlékem
bez lepku

celozrnný korpus
bez lepku

s hořkou čokoládou
bez lepku

CHLEBÍČEK HROŠÍK - NOVINKA

RÝŽOVÍ MEDVÍDCI 

Rýžové kostičky PIRATES

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

471 6,5 62 21
23,55 % 13 % 23,04 % 23,88 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

464 6,1 72 16,2
23,2 % 12,2 % 26,66 % 23,14 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

470 7,1 68,4 18,6
23,5 % 14,2 % 25,33 % 26,57 %

SNACKY A TYČINKY

Rychlé snacky patří mezi výrobky racionální stravy. Obsahují vysoký podíl vlákniny, v nabídce s jogurtovou nebo čokoládovou 
polevou.

Křupavý chléb s vysokým podílem vlákniny je bohatý na vitamíny, minerální látky a stopové prvky, lehce stravitelný a vyrobený 
z přírodních surovin. 

Příchutě:
 Rychlý Snack v kakaové polevě 12 pl 144 g (ID 28073)  
 Rychlý Snack v kakaové polevě 2 pl 24 g (ID 28074)  
 Rychlý Snack v jogurtové polevě 2 pl 24 g (ID 28075)  
 Rychlý Snack v jogurtové polevě 12 pl 144 g (ID 28076) 

Hlavní přednosti:
 výborná chuť  z přírodních surovin

Příchutě:
 Zeleninový 10 pl 75 g (ID 28066)  
 Sýrový 10 pl 75 g (ID 28067)

Použití:
Křupavý chléb je výborný jako příloha ke všem druhům 
jídel, je ideální pro redukční dietu a vhodný k úpravě na 
slano i na sladko.

Hlavní přednosti:
 i pro diabetiky  bezlepkový výrobek (zeleninový)  
 bez cholesterolu  s nízkým obsahem tuku 

s vlákninou
výborná svačinka

vysoký podíl vlákniny
vhodné i pro diabetiky

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks s DPH

Cena kartonu  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

2 pl balení 24 g 20 5,70 Kč 6,60 Kč 114 Kč 12 kt

12 pl balení 144 g 56 31,30 Kč 36 Kč 1752,80 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH
Cena kartonu  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 75 g 56 7,50 Kč 8,70 Kč 420 Kč 18 kt

Křehký extrudovaný chléb

RYCHLÝ SNACK 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

323 9,8 66,4 1
16,15 % 19,6 % 24,59 % 1,43 %

Knuspi chléb Zeleninový
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Použití:
Výborná svačinka či lahodná dřeň. 

Hlavní přednosti:
 bez chemické konzervace  bez umělých barviv  
 vysoký obsah ovoce  vitamín C  
 aseptické balení  doslazováno fruktózou  
 atraktivní plnobarevná víčka u jednoporcových balení

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

5 kg balení 5 kg 2 279 Kč 320,90 Kč 14 ks

Jablko 120 g 120 g 48 6,95 Kč 8 Kč 14 kt

Ostatní příchutě 120 g 120 g 48 8,55 Kč 9,90 Kč 14 kt

Výrobek, který má široké možnosti použití (snídaně, svačina, základ zdravých dezertů), určený pro všechny věkové skupiny 
strávníků. Doporučujeme vyzkoušet i zmražené – jako zdravou alternativu ke zmrzlinám a nanukům. Všechny příchutě jsou 
vhodné i pro diabetiky.

AG Ovocné pyré

ZPRACOVANÉ OVOCE A ZELENINA

Příchutě 5 kg:
 Jablko (ID 28407)  Jablko / Jahoda (ID 28396)  Jablko / Meruňka (ID 28397)

Příchutě 120 g:
 Jablko (ID 28425)  Jablko / Jahoda (ID 28426)  Jablko / Meruňka (ID 28427)  
 Hruška / Jablko (ID 28428)  Jablko / Mrkev (ID 28429)

vysoký podíl ovoce
spotřební koš

i pro diabetiky
Výpočet pro spotřební koš
Ovocné pyré patří do spotřebního koše! Níže uvedené 
množství ovoce můžete přímo zahrnout do norem 
spotřebního koše.
- Platí u všech nabízených variant − ve 100 g hotového 
výrobku je obsaženo 95 g ovoce, které je možné umístit 
do spotřebního koše

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

66 0,2 15,7 0,1
3,3 % 0,4 % 5,81 % 0,14 %

Jablko 120 g

ZPRACOVANÉ OVOCE A ZELENINA

Příchutě:
Druhy a příchutě tuby: 

 Ovocná pomazánka Jahoda (ID 28316)  
 Ovocná pomazánka Višeň (ID 28317)  
 Ovocná pomazánka Meruňka (ID 28318)  
 Ovocná pomazánka Meruňka - bez přidané sacharózy (ID 28320)  
 Kečup jemný (ID 28322)  
 Med květový pastový (ID 28315)  
 Hořčice plnotučná (ID 28321) 

Druhy a příchutě vaničky Jumel: 
 Džem Jahoda - 45% ovocný podíl (ID 28327)  
 Džem Meruňka - 45% ovocný podíl (ID 28328)  
 Džem Jahoda bez přidané sacharózy (ID 28337)  
 Džem Broskev bez přidané sacharózy (ID 28338)  
 Med (ID 28330)

Hlavní přednosti:
 dodržování normy dávkování  od českého výrobce (tuby)  
 od španělského výrobce (vaničky)  bez lepku

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

AG med 20 g 200 2,70 Kč 3,20 Kč 36 kt

AG ovocná pomazánka 20 g 200 1,90 Kč 2,20 Kč 12 kt

AG ovocná pomazánka  
bez přidané sacharózy

20 g 200 2,70 Kč 3,20 Kč 12 kt

AG hořčice 17 g 200 1,50 Kč 1,80 Kč 12 kt

AG kečup 20 g 200 1,90 Kč 2,20 Kč 12 kt

Jumel med 20 g 288 2,70 Kč 3,20 Kč 12 kt

Jumel džem 20 g 144 1,90 Kč 2,20 Kč 12 kt

Jumel džem bez přidané 
sacharózy

20 g 288 2,70 Kč 3,20 Kč 18 kt

Pravý pastovaný med od českých včelařů, ovocné pomazánky s vysokým podílem ovoce včetně variant pro diabetiky, sladký 
kečup a plnotučná hořčice. 

bez konzervantů a barviv
spotřební koš

Ovocné pomazánky, džemy, kečup, hořčice a med

Příchuť:
 Povidla ze švestek a jablek (ID 28420) 

Použití:
K pečení koláčů a buchet. 

Hlavní přednosti:
 bez konzervačních látek  bez umělých sladidel  bez barviv  bezlepkový výrobek 

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

Povidla 4 kg 1 329 Kč 378,40 Kč 12 ks

Sladká povidla v kombinaci s chutí jablek jsou skvělou ingrediencí na pečení koláčů a buchet.

spotřební koš
bez lepku

Povidla ze švestek a jablek

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

256 1 61,6 0,6
12,8 % 2 % 22,81 % 0,86 %
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SLADIDLA

Příchuť:
 Big Sweet (ID 24003N) 

Použití:
Pro přípravu krému, šlehaček a náplní, na slazení salátových zálivek,  
kávy, čaje, dortů a ovoce, pro dochucení jídel po uvaření.

Hlavní přednosti:
 nízkokalorické sladidlo  10 x vyšší sladivost než cukr 

Příchuť:
 Natur Sweet (ID 24004) 

Použití:
Pro přípravu krému, šlehaček a náplní, na slazení salátových zálivek,  
kávy, čaje, dortů a ovoce, pro dochucení jídel po uvaření.

Hlavní přednosti:
 sladidlo s obsahem fruktózy a steviol-glykosidů  
 10 x vyšší sladivost než cukr  dlouhá záruční lhůta 

Příchuť:
 Fru Sweet (ID 24002N) 

Hlavní přednosti:
 sladidlo na bázi fruktózy a sukralózy  40 x vyšší 

sladivost než cukr 

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

BigSweet 100 g 80 22 Kč 25,30 Kč 24 ks

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

NATUR Sweet 100 g 80 33 Kč 38 Kč 24 ks

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

FruSweet 50 g 40 43 Kč 49,50 Kč 24 ks

Instantní nízkokalorické stolní sladidlo na bázi cukru a sukralózy. 

Stolní sladidlo se sladidlem steviol-glykosidy určené pro přípravu krémů, šlehaček a náplní, na slazení kávy, čaje, dortů a ovoce, 
marmelád, džemů nebo pro dochucení jídel po uvaření.
100 g výrobků odpovídá svojí sladivostí 1000 g cukru.

Nízkoenergetické sladidlo na bázi fruktózy a sukralózy – vhodné pro všechny 
skupiny diabetiků.  
50 g Fru Sweet nahradí 2 kg cukru. 

Big Sweet = 1 kg cukru
10 x vyšší sladivost než cukr

vhodné pro diabetiky
sladidlo steviol-glykosidy

50 g Fru Sweet = 2 kg cukru
vhodné pro diabetiky

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

379 0 93,5 0
18,95 % 0 % 34,63 % 0 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

399 0 98,5 0
19,95 % 0 % 36,48 % 0 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

388 0 97 0
19,4 % 0 % 35,93 % 0 %

KOŘENÍ, KOŘENICÍ SMĚSI, OCHUCOVADLA

FRU SWEET

BIG SWEET

NATUR SWEET

Rozpustné bujóny bez glutamanu

Hmotnost 
/ obsah (g)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks s DPH
Cena porce  

v Kč bez DPH
Záruka

Min. prodejní 
balení

Všechny příchutě 3 kg 480 2 597 Kč 686,60 Kč 1,24 Kč 24 ks

Čiré bujóny se skvělou výraznou chutí, vhodné pro přípravu polévek a dochucení pokrmů. Použité přírodně identické suroviny 
dodávají pokrmům charakter domácí kuchyně. Vhodné pro školní jídelny. 

bez glutamanu 
výborná rozpustnostPříchutě:

 Zeleninový (ID 28035)  Drůbeží (ID 28036)  Hovězí (ID 28037)

Hlavní přednosti:
 šetří čas  výborná chuť  nejvyšší kvalita  bez glutamanu  

= vhodné pro děti  vysoká vydatnost bujónů  výborná 
rozpustnost bujónů 
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Paprika sladká ASTA 180

Příchuť:
 Paprika sladká ASTA 180 (ID 28038) 

Použití:
Dobarvení omáček, do studené kuchyně a pomazánek.

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

ASTA 180 500 g 25 142 Kč 163,30 Kč 12 ks

Tato nejkvalitnější paprika, mletá lahůdková sladká, s označením ASTA 180 se používá  
k dobarvení omáček, do studené kuchyně a pomazánek. 

sladká chuť
typická vůně

AGáta klasik - kořenicí směsi

Příchutě:
 AGáta Klasik (ID 28002)  AGáta Easy (ID 28003)

Hlavní přednosti:
 neobsahuje glutaman (Klasik)  vhodná i pro děti

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

AGáta Klasik 1000 g 10 93 Kč 107 Kč 24 ks

AGáta Easy 2000 g 4 173 Kč 199 Kč 24 ks

Dochucovací směs s obsahem sušené zeleniny dodává Vašim pokrmům nezaměnitelnou chuť. 

s obsahem sušené zeleniny
bez glutamanu
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KOŘENÍ, KOŘENICÍ SMĚSI, OCHUCOVADLA

TĚSTOVINY

Sušené vaječné těstoviny jsou vyrobené dle tradičních receptů našich babiček. Těsto z pšeničné mouky, vody, octa a vajec.

Druhy:
 Polévkové (ID 5872394Z)  Široké (ID 28247) 

Použití:
Babiččiny nudle můžete použít jako zavářku do polévky 
nebo jako přílohu či k zapékání. 

Hlavní přednosti:
 prémiová kvalita ručně vyráběných nudlí  osvědčená 

technologie výroby

ekonomické balení
ručně vyráběné

Hmotnost / obsah (g) Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

Všechny příchutě 2 kg 115 Kč 132,30 Kč 24 ks

BABIČČINY NUDLE

AGáta klasik - tekuté koření

Příchutě:
 Guláš (ID 28032)

Použití:
Použití varianty Guláš: Na cibulovém základu orestujte kousky masa, 
podlejte vodou a vařte do měkka. Před dovařením přidejte tekuté 
koření Guláš. Maso nesolte!

Hlavní přednosti:
 rychlá příprava  bez chemické konzervace  bez přídatných látek 

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

Všechny příchutě 150 g 72 34 Kč 39,10 Kč 12 ks

Tekuté koření je vyvinuto na základě osvědčených receptur se speciálními úpravami respektujícími 
moderní trendy ve výživě a stravování. Tato unikátní receptura je bez chemických konzervantů, 
jakýchkoliv přídatných látek a glutamanu. 

výborná chuť
bez glutamanu

Příchuť:
 Sušené pekařské droždí (ID 5001) 

Hlavní přednosti:
 jednoduše použitelné jako čerstvé droždí  může být 

smícháno přímo s moukou nebo přidáno do těsta během 
míchání  kynutí identické jako u čerstvého droždí  
(u poměru 1 díl sušeného ku 2–4 dílům čerstvého)  

 dlouhá doba trvanlivosti  jednoduché skladování  
 spolehlivost a stabilní kvalita droždí po celou dobu 

záruky

Hmotnost / obsah (g) Ks v kt Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH Záruka Min. prodejní balení

Instantní droždí 500 g 20 99 Kč 113,90 Kč 24 ks

Sušené droždí je plnohodnotnou náhradou čerstvého droždí. Vyznačuje se vysokou kvalitou, nízkými nároky na skladování 
a dlouhou dobou trvanlivosti až 24 měsíců. Zaručuje kvalitní nakynutí těsta.

stabilní kvalita
dlouhá záruční lhůta

bez lepku a soli
netvoří hrudky

Instatní droždí 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

400 59 45 9
20 % 118 % 16,66 % 12,86 %

Použití:
Puding se může servírovat samostatně – vyklopený na talířek a 
pokrytý třeba šlehačkou a ovocem. Často se kombinuje také  
s piškoty, sirupem nebo je možné jej použít jako krém k plnění dortů. 
Příprava: 740 g AG pudingu, 10 l mléka, 800–1000 g cukru.

Hlavní přednosti:
 netvoří hrudky  rychlá příprava  
 výborná chuť 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Vanilka, Hruška 740 g 10 50 10 59 Kč 67,90 Kč 0,49 Kč 12 ks

Puding v prášku, který chutná po vanilce či hrušce se skořicí, je výbornou alternativou ke sladkým dezertům. Puding se může 
podávat samostatně nebo v kombinaci se šlehačkou nebo ovocem či piškoty. Vhodný i jako krém k plnění dortů.

AG Puding

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

354 0,4 86 0,1
17,7 % 0,8 % 31,85 % 0,14 %

SYPKÉ SMĚSI NA PEČENÍ A VAŘENÍ

Příchutě:
 AG puding Vanilka (ID 20800N)  
 AG puding Hruška se skořicí (ID 20802N) 

Všechny příchutě
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TECHNOLOGIE

Typ:
 VHV 11 l (ID 564241)  VHV 16 l (ID 564242)

Hlavní přednosti:
 šetří náklady na přípravu a distribuci nápojů  
 snadná a rychlá příprava 

Typ:
 VHV 20 l (ID 565411)  VHV 40 l (ID 565464)

Hlavní přednosti:
 šetří náklady na přípravu a distribuci nápojů  
 snadná a rychlá příprava  celonerezové provedení 
 aktivní dopouštění po napojení na vodovodní řád

Hmotnost přístroje Cena bez DPH Cena s DPH Záruka

VHV Natec 11 l 3 kg 4 990 Kč 6 038 Kč 12

VHV Natec 16 l 4 kg 6 990 Kč 8 458 Kč 12

Hmotnost přístroje Cena bez DPH Cena s DPH Záruka

VHV Varit 20 l 14 kg 21 000 Kč 25 410 Kč 12

VHV Varit 40 l 19 kg 25 326 Kč 30 645 Kč 12

Dvouplášťový výrobník horké vody NATEC je určen pro optimální 
přípravu nápojů v hromadném stravování. Díky velice rychlé  
a jednoduché obsluze snadno připravíte požadované množství vody 
s teplotou 30−100 °C.

Varit Termos slouží k ohřevu vody a udržování vody v požadované 
teplotě. Při napojení na vodovodní řád je aktivní dopouštění, které je 
hlídané hladinovým spínačem. Na plášti Varit Termosu je umístěný pákový 
ventil pro napouštění vody. Díky velice rychlé  a jednoduché obsluze 
snadno připravíte požadované množství vody s teplotou 30−95 °C.

11l a 16 l provedení
vysoká kvalita

20 l a 40 l provedení
vysoká kvalita

Výrobník horké vody NATEC

Výrobník horké vody VARIT

Typy:
 Vířič Cofrimell 1M (ID 532013)  Vířič Cofrimell 2M  

(ID 561111)  Vířič Cofrimell 3M (ID 561112)  Vířič Cofrimell 
2M 25 l (ID 532016) 

Hlavní přednosti:
 umožňují rychlý způsob přípravy včetně možnosti uchování 

nápoje  hygienický a samoobslužný výdej  samostatné 
spouštění míchání a chlazení  regulace teploty  nízké 
provozní náklady  snadné ovládání  servis do 24 hodin 

Rozměry přístroje 
(ŠxVxH)

Hmotnost přístroje Cena bez DPH Cena s DPH Záruka

Cofrimell 1M 200 x 620 x 430 mm 25 kg 15 000 Kč 18 150 Kč 12

Cofrimell 2M 400 x 620 x 410 mm 27 kg 20 000 Kč 24 200 Kč 12

Cofrimell 3M 600 x 670 x 430 mm 35 kg 25 000 Kč 30 250 Kč 12

Cofrimell 2M 25 l 790 x 620 x 420 mm 60 kg 26 000 Kč 31 460 Kč 12

Vířiče jsou zařízení určená k přípravě a výdeji nápojů. Zařízení vyniká snadnou obsluhou, údržbou a nízkými náklady  
na provoz. Dle objemu vámi připravovaných nápojů je možné zvolit zařízení s jedním, dvěmi nebo třemi zásobníky o obsahu  
12 l. Zásobníky jsou vyrobeny z nerozbitného polykarbonátu a tzv. tělo vířiče je v nerezovém provedení. 

snadné ovládání
nízké provozní náklady

Vířiče Cofrimell 

Typy:
 Lavette Super - utěrka žlutá (ID 741960)  DuraDry - utěrka modrá (ID 741961)

Hlavní přednosti:
Lavette Super:  otevřená struktura – výjimečně účinný sběr nečistot  lze prát 
v pračce  zajišťují bezpečí – certifikace pro styk s potravinami (FCC)  antibac 
DuraDry:  100% mikrovlákno  po 365 vypráních si zachovají své čisticí vlastnosti 
a hygienickou funkci  zajišťují bezpečí – certifikace pro styk s potravinami (FCC) 

 antibac

Typy:
 Konvice HELIOS Wash 1 l červená do myčky (ID 740655)  
 Konvice HELIOS Wash 1 l bílá do myčky (ID 740656)

Hlavní přednosti:
 vakuová tepelně-izolační vložka  hygienický výdej nápojů  teplotní pokles  

za 24 hodin při teplotě nápoje 100 °C pouze 50 °C  snadno udržovatelné

kusů v balení balení v kartonu Cena bez DPH Cena s DPH Min. prodejní balení

Lavette Super 10 16 134,20 Kč 162,40 Kč bal

DuraDry 5 24 96,21 Kč 116,40 Kč bal

Obsah konvice Hmotnost konvice Cena bez DPH Cena s DPH Záruka

Konvice HELIOS Wash červená do myčky 1 l 0,7 kg 475 Kč 575 Kč 12

Konvice HELIOS Wash bílá do myčky 1 l 0,7 kg 475 Kč 575 Kč 12

Lavette Super je skvělý pomocník na úklid do profesionálních kuchyní a prostor na přípravu jídel. Jejich jedinečná otevřená 
struktura zaručuje výjimečně účinný sběr nečistot a efektivní absorpci. Jedinečná kombinace vláken a pojiva zajišťuje jejich 
antibakteriální účinek. 
Utěrky DuraDry jsou vyrobeny ze 100% mikrovlákna, a umožňují tak snadné čištění jakéhokoliv povrchu od skla až po 
nerezovou ocel – rychle, důkladně a bez šmouh. 
Jedná se o víceúčelové utěrky, které mohou být použity, vymáchány a opakovaně vyprány, což znamená, že jsou hospodárné 
a efektivní.

Termokonvice, která je vyvinutá pro mytí v průmyslových myčkách na nádobí do teploty 95 °C. Konvice jsou ve dvou barevných 
provedeních- červená (slazené nápoje) a bílá (nápoje pro diabetiky).

objem 1 litr
nízký teplotní pokles

Utěrky Lavette Super a DuraDry NOVINKA

Termokonvice Helios 

TECHNOLOGIE
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antibakteriální
certifikace FCC
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AG FOODS Group a. s.
Košíkov 72
595 01 Velká Bíteš, CZ

T+420 566 503 011
F+420 566 503 012

 
) Zákaznická linka: 800 627 653
info.cz@agfoods.eu

E-shop: http://shop.agfoods.eu 
www.agfoods.eu

Petr Kocina
) 602 222 813
petr.kocina@agfoods.eu
Jihočeský (TA, PI, ST, PT, CK, CB)

Boris Barak Selinger
) 606 692 295
boris.selinger@agfoods.eu
Jihomoravský, Olomoucký,  
(BM, BI, BK, ZN, VY)

David Bačík
) 724 614 801
david.bacik@agfoods.eu 
Jihomoravský, Zlínský (BV, HO, ZL, 
UH, KM)

Marek Bačík
) 724 614 800
marek.bacik@agfoods.eu
Jihomoravský, Zlínský (BV, HO, ZL, 
UH, KM)

Zbyněk Šobíšek
) 606 405 324
zbynek.sobisek@agfoods.eu
Karlovarský (KV, CH, SO, TC, DO, KT)

Josef Kaválek
) 724 614 804
josef.kavalek@agfoods.eu
Královehradecký, Pardubický, 
Liberecký, (HK, RK, NA, PU, UO, TU)

Tomáš Valo
) 724 614 835
tomas.valo@agfoods.eu
Liberecký, Ústecký (LB, CL, JN, 
DC, UL)

Jaroslav Sůva
) 728 426 555
jaroslav.suva@agfoods.eu
Ústecký (TP, LT, MO, LN, CV)

Petr Ptáček
) 602 796 690
petr.ptacek@agfoods.eu
Moravskoslezský (OV, KA, OP,  
BR, JE)

Lukáš Nachtmann
) 724 614 802
lukas.nachtmann@agfoods.eu
Moravskoslezský, Olomoucký, 
Zlínský (PR, PV, VS, NJ, FM)

Daniel Procházka
) 724 614 806
daniel.prochazka@agfoods.eu
Pardubický, Vysočina (SY, CR, HB, 
SU, OC)

Matěj Šnejdar
) 724 614 810
matej.snejdar@agfoods.eu
Středočeský (PJ, PS, PM, RA, BE,  
PB, RO)

Michael Weidenhoffer
) 724 614 809
michael.weidenhoffer@agfoods.eu
(KO, KH, BN, PHA-východ, JC)

Filip Veverka
) 724 614 808
filip.veverka@agfoods.eu
(NB, MB, ME, KD, SM)

Štěpán Holenda
) 728 933 756
stepan.holenda@agfoods.eu
Vysočina (ZR, TR, JI, PE, JH)

Radek Musil
) 724 614 826
radek.musil@agfoods.eu
Praha (2, 4, 5, 10, 11, 12,  
15, 17, 22, PHA-západ)

Martin Toman
) 724 614 811
martin.toman@agfoods.eu
Praha (1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 
20, 21)

Ing. Michal Krempaský
) 725 691 451, michal.krempasky@agfoods.eu
Area sales manager - Čechy

Libor Vymyslický
) 725 483 024, libor.vymyslicky@agfoods.eu
Area sales manager - Morava

kontakty

Čistota je závod.
S výrobky Lavette Super a DuraDry 
vždy zvítězíte!

Utěrky 
DuraDry a Lavette Super

 snadnější a rychlejší úklid

 vyšší úroveň hygieny

 opratelné i jednorázové

 zamezení křížové 
kontaminace

 bez zápachu

 antibac

Co je ANTIBAC?

 Přidaná hodnota utěrek 
založená na snížení růstu 
bakterií přímo v utěrce.

 Technická vlákna a tmel 
vytváří antibakteriální 
aktivitu, která zabraňuje 
v množení bakterií při 
stírání.

Více na str. 59



Ovocínek
Ochutnejte osvěžující nápoj

až 10 %
ovocné šťávy

» Brusinka & Hruška

» Citron

» Multi

NOVINKA

Více na str. 37
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