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Milé čtenářky, milí čtenáři,
léto pomalu končí, prázdniny se nezadržitelně blíží do svého 
finále.
Ať už jste letní dny trávili v klidu domova u bazénu, na 
chalupě, u moře nebo aktivně v sedle kola či s pádlem v ruce, 
doufám, že jste načerpali tolik potřebnou čerstvou energii do 
nového školního roku.
Ve svých jídelnách přivítáte nové strávníky z řad prvňáčků, 
možná se váš pracovní kolektiv rozroste o nové kolegy či 
kolegyně nebo dětem začnou chutnat luštěniny. Život je stále 
plný změn a překvapení. Přijímejme jeho výzvy a buďme jim 
otevření. Nesuďme nikoho a nic předem.
Možná budete s úžasem pročítat příspěvek mého kolegy 
Vojty Kabrhela, který popisuje nové možnosti obohacení 
našich jídelníčků, konkrétně zařazením hmyzu. Měl jsem 
možnost ochutnat. A - po překonání prvotního ostychu 
a předsudků - chutnalo mi.
Do začátku nadcházejícího školního roku jsme připravili řadu 
novinek, které vám pomohou doplnit a osvěžit nabídku 
nápojů a svačinek. 
Těšit se rovněž můžete na novou řadu koncentrátů se 40% 
ovocným podílem Fruity Garden Season v netradičních 
příchutích, nápoj Horká hruška s rebarborou a echinaceou, 
studený nápoj Mango & Pomeranč nebo novou příchuť 
v řadě koncentrátů Fruity Garden – Kumquat.
Závěrem vám popřeji mnoho veselých a pozitivně naladěných 
lidí kolem vás a krásnou druhou polovinu roku.
Za tým AG FOODS
Ing. Michal Krempaský
Regional Sales Manager 

Společnost AG FOODS v Košíkově vyrábí kvalitní 
a bezpečné produkty a tím splňuje požadavky 
certifikátu IFS.

Novinka  
Kumquat
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Alchymie bez chemie
Vyrobte si vlastní domácí mýdlo a použijte 
například voňavou levanduli. Výroba mýdla 
je hotová alchymie, při které pracujete 
s nebezpečným louhem, ale dá se již koupit 
hotová mýdlová hmota s bambuckým máslem či 
kozím mlékem. Hmotu stačí rozpustit, přidat pár 
kapek aromatického oleje a přisypat levandulové 
či jiné kvítky. Díky formičkám můžete vyrobit 
mýdla v nejrůznějších tvarech. Po vychladnutí 
a ztuhnutí máte originální domácí mýdlo, které 
bude jistě skvělým drobným dárkem.
www.mydlovysvet.cz

05 
Za tepla i za studena
Vyzkoušejte novinku 
z dílny TESCOMY. 
Moderní konvice 
MONTE CARLE ze 
žáruvzdorného 
skla je určená 
pro přípravu 
a podávání 
horkých 
i chlazených nápojů. Díky širokému dnu přispívá 
k rychlému dosažení varu. Prostorné sítko je 
vhodné pro vyluhování čaje, bylinek či ovoce.
www.tescoma.cz

02 
Exceletní dárek
Pro jedinečné chvíle Vánoc jsme připravili novou 
zimní kazetu Winter Tea Excellent. Kazeta je 
ručně skládaná v chráněné dílně a obsahuje čtyři 
druhy čajů, které svou vůní a chutí doplňují toto 
kouzelné období. Nechte si učarovat atmosférou 
a čajem s vůní citrusů s kardamomem nebo 
jablečno-hruškovým čajem se svatojánským 
chlebem...

08 
Křupněte si s Biosaurem
Bio křupky ve tvaru biosaura! Že jste je ještě 
neochutnali? Tak to byste měli 
rychle napravit! Biosaurus 
křupky si totiž kromě dětí 
zamilují i dospělí a to pro jejich 
skvělou chuť a bio kvalitu. 
Jsou skvělé na výlety i pouhé 
posezení, když vás honí mlsná. 
Co takhle si dát oblíbenou 
sýrovou příchuť nebo tu s kečupem?
Více na str. 48.

06 
Pektin - skvělé přírodní zahušťovadlo
Čistě přírodní pektin je tajemstvím správně 
zahuštěných domácích marmelád a džemů bez 
chemie. Stačí jen hromada ovoce, konzervant 
– cukr a želírovací látka – pektin. A pozor: při 
použití citrusového pektinu lze snížit poměr cukru 
k ovoci na 1:2 až 1:3. Pokud tvoříte dobroty 
z ovoce, které samo nějaký pektin obsahuje, 
poměr je ještě vyšší. 

www.pytlíci.cz
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Něco na zahřátí
S nadcházející zimní sezónou jsme si pro 
vás připravili nový nápoj Horká hruška 
s rebarborou a echinaceou. Obsahuje sušenou 
ovocnou šťávu a extrakt z echinacey. Nápoj, který 
vás zahřeje a provoní celý dům.

Více na str. 40

04 
Kde se s námi setkáte?
Navštivte náš výstavní stánek. Proběhnou zde 
ochutnávky produktů, rádi zodpovíme všechny 
vaše dotazy. Těšíme se na vás!
Krajské konference hromadného stravování
5. 10. Ústí nad Labem
10. 10. Praha
15. 10. Brno
18. 10. Ostrava
22. 10. České Budějovice
Konference APSS
10. 10. Valná hromada APSS, Tábor
Wolters Kluwer
9. 10. Zástupce – pravá ruka ředitele, Praha

inspirujte se
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Sladké pečení
V Pěkně vypečené kuchařce najdete více 
než 70 sezónních receptů seřazených od ledna 
do prosince. Inspirujte se a vyzkoušejte léty 
prověřené recepty od talentované cukrářky 
a pekařky Lucie Arichtevy. Vychutnejte si je 
k nedělní kávě či přibalte s sebou na výlet. Více 
receptů najdete také na: peknevypecenyblog.cz.

www.knihydobrovsky.cz



Dobrý den, 
představte nám, 
prosím, váš 
domov. 

Naše organizace Sociální 
služby města Havlíčkova 
Brodu, zřizovaná městem, 
vznikla v roce 2002. 
Nabízí široké spektrum 
registrovaných sociálních 
služeb. Ambulantní 

službu denní stacionář (s kapacitou 20 klientů). 
V domácnosti seniorů a osobám se zdravotním 
postižením poskytujeme pečovatelskou službu, kdy 
pomáháme s činnostmi v domácnosti (praní, úklid, 
nákupy...) a s hygienickými úkony. Pokud již nemohou 
bez podpory rodin a ambulantních a terénních služeb 
zůstávat ve svém přirozeném prostředí, nabízíme 
pobyt. Z pobytových služeb je to služba odlehčovací 
(5 lůžek), která umožní pečujícím rodinám odpočinek 
až na tři měsíce. Další službou s kapacitou 98 klientů 
je domov pro seniory. Nedílnou součástí je poskytování 

sociálních služeb lidem s Alzheimerovou chorobou či 
jiným typem demence. Jim je nabízena služba domov 
se zvláštním režimem s kapacitou 28 lůžek. 

Které moderní trendy využíváte? 
Vždy se zamýšlím nad tím, co naši uživatelé potřebují, 
jaké terapie, aktivizace a trendy v péči jim zkvalitní 
život a v tomto směru vzděláváme personál. V péči jsou 
to reminiscenční terapie, bazální stimulace, validace 
či zahradní terapie. Cílem je vždy nabídnou klientovi 
to, co potřebuje. Neměníme zvyky a rituály toho, co 
člověk celý život dělal. Když někdo rád četl a chodil na 
procházky, snažíme se ho podpořit v pokračování – 
doprovodíme do knihovny vybrat si zajímavou knížku či 
na zahradu, kde si posedí u rozkvetlé květiny a utrhne 
něco dobrého, co mu přijde k chuti.

Čím se odlišujete od jiných zařízení 
vašeho typu?
Domnívám se, že naše zařízení je nadčasové svým 
ubytováním – nabízíme klientům v domově pro 
seniory 86 jednolůžkových pokojů se sociálním 
zázemím. Respekt k soukromí a k důstojnosti našich 

Základem našich služeb je úsměv, vstřícnost a profesionalita personálu, to tvoří kulturu 
našich služeb. Paní ředitelka Mgr. Magdalena Kufrová nám přiblížila Sociální služby 
města Havlíčkův Brod a jejich pestrou paletu aktivit. 

Text: Libor Vymyslický, Foto: archiv Sociální služby města HB

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA 
HAVLÍČKŮV BROD
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klientů je nedílnou součástí naší práce. Ruku v ruce 
s prostředím domova, které tvoří reminiscenční prvky 
– vzpomínkové místnosti či reminiscenční koutky, 
jde otevřenost našeho zařízení veřejnosti. Pořádáme 
kulturní akce pro širokou veřejnost, podporujeme 
mezigenerační setkávání dětí, rodin a seniorů. 

Jak se zapojují klienti do chodu města? 
Většina z nich je imobilní a potřebují naši plnou 
podporu, ale i tak se domnívám, že se do dění ve 
společnosti zapojují a získávají pocit sounáležitosti 
s ostatními. Z posledních dní mám před očima dvě 
akce. První je sportovní charitativní akce „Knycká 
pětihodinovka“ ve prospěch dětí nemocných cystickou 
fibrózou. Závodilo sedmnáct našich klientů na vozíčku 
s doprovodem. Účastnili jsme se již 3. ročníku a stali 
jsme se jeho nedílnou součástí. 
Druhou akcí, kterou spoluorganizujeme již třetím 
rokem, je triatlon „Molitanový muž“. Této akce se 
účastní děti havlíčkobrodských mateřských škol, 
sportovci i senioři. V současné době v domově probíhá 
výstava výtvarných prací dětí všech MŠ v Havlíčkově 
Brodě na téma „Molitanový muž“ a naši klienti vybírají 
nejzdařilejší obrázky. Klienti vyrábí pro sportovce ceny 
a z naší dílny též vyšel maskot celé akce.

Jaký je přínos smyslové zahrady?
Zahradou v současné době žije celý náš domov, je 
nedílnou součástí života našich klientů. Základní 
myšlenkou před pěti lety bylo vytvořit zahradu – prostor 
pro aktivní život, pro setkávání a začleňování seniorů, 
rodin s dětmi a dospělých. Nástrojem je příroda a prvky 
zahradní terapie. Řešený prostor se nachází v těsné 
blízkosti domova pro seniory, pečovatelského domu, 
denního stacionáře, panelového sídliště a základní 
školy. Zahrada je navržena tak, aby bylo možné 
profilovat v oblasti rehabilitace, ergoterapie a dalších 
terapeutických přístupů. Princip je jednoduchý. 
V odpočinkové zóně plné zeleně je možno pozorovat 
rostliny během celého roku, jejich růst, vůni, ale i chuť, 
jejich biorytmy a potřeby. Zahrada též slouží k naučným 
účelům pro děti a poznávání rostlin. V zahradě jsou 
zakomponovány herní prvky pro seniory i děti. Celý 
projekt je doplněn zahradními plastikami, zoo-koutkem, 
hmyzími domečky a krmítky pro ptáky. Dále jsou zde 
zakomponovány prvky pro fyzioterapii, prvky pro 
trénování paměti (pro klienty s demencí) nebo prvky 
pro nevidomé klienty. Naše zahrada byla certifikována 
jako „přírodní zahrada“ a byla vybrána jako jedna 
z ukázkových zahrad v Havlíčkově Brodě.

V pestré programové nabídce 
zmiňujete aktivitu „Káva s paní 
ředitelkou“, o čem si povídáte?
Probíráme běžný život v domově i ve městě. Témat 
máme mnoho, například co se nám podařilo, co 
je potřeba zlepšit, co budeme vařit, co je nového 
na zahradě, co se děje ve městě a spousta dalších. 
Domnívám se, že otevřenost klientů a rovnocenná 
diskuse je to, co dělá dobrou a kvalitní službu.

Jaká jsou specifika jógy pro seniory? 
Cvičíme v denním stacionáři a plánujeme ji rozšířit i do 
pobytových služeb.
Její výhodou je, že se s ní dá začít kdekoliv a kdykoliv. 
Nezatěžuje klouby a posílí celé tělo. Cvičí se stejné 
ásany a prvky jako na jiných lekcích, jen jemněji 
a pomaleji s kratšími výdržemi, s drobnými úpravami 
a častěji se používají pomůcky (deky, bloky, židle...). 
Díky ní mají příležitost pořádně se protáhnout 
i relaxovat. Naučí se naslouchat vlastnímu tělu, jsou 
flexibilnější. 

Do péče o seniory se mohou zapojit 
i dobrovolníci, v čem je jejich přínos?
Dobrovolníci jsou nedílnou součástí našich služeb. 
Obdivuji je za jejich nasazení a lásku, kterou našim 
klientům dávají. Organizují aktivizační programy, chodí 
si povídat nebo jdou společně na procházku. Většina 
našich klientů má o návštěvu dobrovolníků zájem. 
Vznikají mezi nimi přátelství na dlouhá léta a tím 
obohacují jejich život.

Nabízíte také stáže studentům? 
Dlouhodobě spolupracujeme se střední zdravotní školou 
v Havlíčkově brodě a Vysokou školou polytechnickou 
v Jihlavě. Tito studenti pravidelně absolvují praxe 
v našem zařízení a připravují se na své budoucí povolání. 
Ročně absolvují praxi a stáže v našem zařízení desítky 
studentů a jsou součástí a pomocí v poskytované péči ve 
všech druzích sociálních služeb.

A jaká je kooperace se Seniorpointem?
SP je kontaktní místo pro seniory, kde najdou 
komplexní informace z oblastí, které je zajímají. 
Každoročně s nimi a Fokusem – Vysočina (organizace, 
která poskytuje péči lidem s duševním onemocněním) 
pořádáme vzdělávací akci pro žáky základních škol 
s příznačným názvem „Na vlastní kůži“. Cílem projektu 

zadáno pro sociální sféru

Ředitelka: Mgr. 
Magdalena Kufrová
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zadáno pro sociální sféru

je přiblížit mladým lidem, jak prožívá život senior, 
který má problémy se zrakem, sluchem, s mobilitou 
v běžném životě či jak obtížné je překonávat překážky 
- bariéry na invalidním vozíku, ztrátu zraku a sluchu. 
Tyto situace jsou simulovány pomocí geronto-
obleku. Akce se stala součástí vzdělávacího systému 
Havlíčkobrodských základních škol. Domnívám se, že 
mezigenerační poznání je jedna z cest k pochopení, 
empatii a k tomu, aby se stala naše společnost 
vnímavější k problémům stáří.

Vychází i čtvrtletník časopis Jablíčko. 
Pro koho je určen? 
Jablíčko je unikátní tím, že iniciátory jsou klienti. 
Zaměstnanci jsou Ti, co administrují a informují 
o novinkách z domova či z denního stacionáře. 
Časopis vznikl v rámci kurzu „Žurnalistika pro 
seniory“ a vychází sedm let. Pravidelně ho čtou 
senioři i široká veřejnost. Je dostupný u nás i v Krajské 
knihovně v Havlíčkově Brodě, v Informačním centru či 
v lékařských ordinacích. 

Kdybyste měla udělat menší bilanci 
loňského roku, co se podařilo? 
Zlepšit technické vybavení, počínaje nákupem 
pojízdného zvedacího zařízení s elektrickým zdvihem 
pro uživatele terénních služeb, jež využívají klienti 
v centru hygienické péče v Domě s pečovatelskou 
službou. Pořídili jsme zahradní pergolu na nově 
zrekonstruovanou zahradu domova pro seniory 
a rozvíjeli spolupráci se základními školami na zahradě. 
Vytvořili jsme novou reminiscenční místnost 
pro klienty s Alzheimerovou chorobou a nový 
reminiscenční prostor při vchodu do domova 
pro seniory. Naše pečovatelky jezdí za klienty na 
nových elektrokolech. Zavedli jsme nový program 
Snuzellen, keramiku a intenzivně se vzdělávali 
v oblasti komunikace, etiky, zahradní terapie 
a zejména v individuálním plánování, které je 
základem poskytování sociálních služeb. 

Co vás naopak trápí jako organizaci? 
A co tíží klienty? 
To, že mnohdy musíme odmítat zájemce o naše služby, 
jelikož máme plně obsazeno a 550 žádostí o pobytové 
služby neumožní vyhovět všem. Osobně mě tíží velká 
administrativní zátěž, která se promítá do všech oblastí 
poskytovaných služeb.
A co zlobí mé klienty? Odpovědi slyším každý den: 
„Zdraví, paní ředitelko“. 

Jaké máte plány v tomto roce?
Hlavním cílem v letošním roce je vzdělávání personálu 
v paliativní péči. Tento požadavek vychází z potřeb 
našich klientů. Moc si přejeme, aby lidé, kteří u nás 
žijí, dožili tam, kde to znají, důstojně se svými 
blízkými, ne v nemocnicích za bílými zástěnami 
a o samotě.
Co se týká investičního rozvoje, čeká nás sloučení 
dvou stravovacích provozů. Cílem je zefektivnění 
a modernizace stravovacího provozu v domově 
pro seniory a zkvalitnění stravování k trendům 
současnosti. Domnívám se, že stravování je alfa 
a omega našich služeb, bez její kvality by naši klienti 
spokojeni nebyli.

Závěrem si dovolíme osobnější 
otázku. Jak dlouho jste ve vedení, 
co vás na práci naplňuje?
Pracuji v sociálních službách již 25 let. Šestnáct 
let jako sociální pracovnice a devátým rokem na 
pozici ředitelky. S přibývajícími zkušenostmi se 
utvrzuji v názoru, že základem práce s klienty je 
přirozenost, selský rozum, vycházet z lidského 
přístupu, důstojnosti a respektu k přáním 
a potřebám našich klientů. Neměnit to, na co 
byli senioři zvyklí, než přišli do našich služeb. 
Nevytvářet programy, které klientům nic neříkají, 
ale umět naslouchat - to je cesta ke kvalitě. Vždy se 
věci plně nepodaří podle našich představ, ale směr, 
jakým jdeme, musí znát každý člen v týmu. Dobrá 
nálada a úsměv nic nestojí, ale přináší spokojenost 
všem. Klientům i zaměstnancům, kteří u nás 
pracují.

Vedoucí stravovacího provozu Jana Kučerová nás 
seznámila se zákulisím kuchyně.

Jaká byla cesta 
k vaší profesi?
Protože jsem z rodiny, 
která vždy pracovala ve 
stravování a pohostinství, 
i mne tento obor 
provázel od dětství. 
Prvním studiem byl 
obor cukrářka, který 
je mi dodnes velkým 
koníčkem. Následné 
studium oboru kuchař 
mě provázelo několik 
let, kdy jsem v sociálních 

službách začínala jako řadová kuchařka v domě 
s pečovatelskou službou, kde jsem pracovala necelých 
jedenáct let. Moc si mi tu líbilo a práce se seniory 
mě zaujala tak, že jsem své vzdělání obohatila 
o středoškolské, v oboru podnikání. Což mi velmi 
pomáhá v mé nové pozici vedoucí stravovacího 
provozu v našem domově pro seniory, které 
vykonávám tři roky. Má praxe v oboru mi pomáhá 
při výběru potravin a pokrmů, sledování trendů 
v gastronomii a uspokojení našich klientů. 

Představte nám váš provoz. 
Obyvatelům našeho domova pro seniory zajištujeme 5x 
denně stravu - snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři 
a diabetici dostávají druhou večeři. Denně připravujeme 
stravu 175 klientům. Z toho je 120 obědů pro klienty 
a v průměru 50 pro zaměstnance. Od pondělí do pátku 
máme také kolem deseti strávníků, klientů pečovatelské 
služby, kteří mají dietní či jiná omezení. V sobotu vaříme 
ještě dalších 65 obědů a v neděli 30 obědů pro klienty 
z pečovatelské služby. Stravování je zajištěno pro čtyři 
druhy diet (dieta 2,3,9,9/2) a na několik úprav stravy 
(mletá, kašovitá, mix). Od úterý do pátku si mohou naši 
klienti a zaměstnanci vybírat ze dvou obědů. Velký zřetel 
klademe na individuální potřeby jednotlivce a není pro 
nás problém aktuálně zareagovat na potřeby našich 
klientů. 
Pro terénní pečovatelskou službu vaříme v našem 
druhém stravovacím provozu, kde zajišťujeme pouze 
obědy. Tuto stravu rozvážíme v rámci pečovatelské 
služby do domácností klientům. Nabízíme výběr ze dvou 
variant a stravu diabetickou. 

Jaká jsou specifika stravování klientů?
Spočívají v přístupu k jejich potřebám, alergiím, 
mimořádným situacím v době nemoci a k úpravám 
stravy. Zakládáme si na přípravě pokrmů od základu 
v naší kuchyni. Jídelní lístek je sestavován v úzké 
spolupráci s dietní sestrou, která dbá na nutriční, 
výživové hodnoty a pestrost stravy. Vedou staročeská 
jídla jako jsou omáčky, knedlíky, řízky, sladká a bezmasá 
jídla. Potraviny využíváme dle ročního období. Do 
jídelních lístků jsou zařazovány potraviny zdravé 
a moderní kuchyně, jako je například pohanka, kuskus, 
červená čočka, dýně. Snažíme se zařazovat nové 
suroviny, ale ty nemívají u našich klientů zas tak velký 
ohlas. 

Které rubriky čtete v časopisu 
Hrníček?
Nejraději čtu články z podobných zařízení jako jsme 
my v rubrice Zadáno pro sociální sféru. Problematika 
a specifika stravování seniorů je velmi podobná ve 
všech zařízeních. Často se dočítám a musím souhlasit, 
že klienti upřednostňují klasickou českou kuchyni. 
Neradi přijímají nové trendy stravování.

Měla byste pro nás recept na nějaké 
moderní jídlo ze zajímavé suroviny? 
Jednou z nových surovin, kterou jsme naše klienty 
naučili mít rádi, je dýně, ze které vaříme polévku. Také 
používáme pohanku a jáhly. Z těchto surovin mají 
klienti nejraději sladké kaše.

Jaká je spolupráce s AG FOODS 
a v čem je pro vás přínosem? 
S firmou AG FOODS spolupracujeme rádi, nabízený 
sortiment je široký. Do našeho zařízení byly zakoupeny 
cool bary, které mohou klienti kdykoli využívat. 
Sortiment náplní do těchto barů je široký a je možno 
příchutě měnit dle požadavků klientů a ročních období. 
Na kvalitu služby a závozy se můžeme vždy spolehnout.

A co vás čeká v tom letošním roce?
Na konci roku nás čeká přestavba stravovacího provozu 
a tím i následné sloučení s provozem pečovatelské 
služby. Věřím, že dovybavením provozu novými 
technologiemi nás přivede k ještě lepší a kvalitnější práci 
ve stravování a k zajištění nutričně vyvážené stravy.
Děkujeme za rozhovory.
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VAŘILO  
AG FOODS 
KAŠIČKU…

zajímá vás

Neomezené možnosti výběru
V dnešní době se při výběru ingrediencí nemusíme 
vůbec omezovat. Dáváme přednost kaším ve sladké 
podobě jako výživné snídani či svačině. Jako základ 
nám poslouží různé druhy obilných vloček, které 
se povaří ve vodě, mléce nebo rostlinném nápoji. 
Možnosti dochucení jsou ještě rozmanitější – je libo 
přisladit klasickým nebo třtinovým cukrem, medem 
nebo sirupem? A co ovoce, čerstvé nebo sušené? 
Oříšky, kokos, mák? A posypat skořicí nebo kakaem? 
Až si často nevíme rady a původní záměr rychlé 
snídaně je zmařen. Naštěstí existují kaše instantní, již 
ochucené, a velice oblíbené právě díky rychlé přípravě. 
Žádné vaření, stačí rozmíchat v horké vodě či mléce.

Kaše bez lepku
Omezeni nejsou ani lidé trpící celiakií nebo alergií na 
lepek. Bezlepkové produkty jsou vyráběny v přísném 
režimu a zřetelně označeny. Ostatní mohou bezlepkové 
kaše využít jako zajímavou alternativu běžně 
dostupných kaší, jejichž základem jsou často obiloviny 
jako oves nebo pšenice.
V AG FOODS se na bezlepkové kaše přímo 
specializujeme. Pro jejich výrobu používáme rýžovou, 
jáhlovou a pohankovou mouku. Z rozmanitého 
sortimentu si bezpochyby vybere každý. Vyzkoušet 
můžete kaši Rýžovo-jáhlovou, Jáhlovou, 
Pohankovou či Rýžovo-dýňovou. Tato nabídka 
byla v poslední době rozšířena o Rýžovou-jáhlovou 
kaši s banánem, která si velice rychle získala oblibu 
u strávníků rozličných věkových kategorií. A jako žhavá 
novinka je nyní na trh uvedena Rýžovo-jáhlová kaše 
s meruňkou. Tyto produkty mohou do svého jídelníčku 
zařadit jako součást pestré a vyvážené stravy i diabetici.

Benefity přirozeně bezlepkových 
obilovin
Rýže je nejdůležitější obilovinou světa. Obilky se 
používají buď přímo nebo se z nich mletím vyrábí 
mouka. Rýže je dobrým zdrojem sacharidů, má nízký 
obsah cholesterolu a sodíku. Patří mezi nejméně 
alergenní potraviny, nenadýmá a dobře ji snášejí děti 
i dospělí s trávicími problémy.
Pohanka tvořila součást každodenní stravy obyvatel 
již od 12. století, po mírném poklesu její konzumace 
nyní opět nabývá na významu. Je nejlepším přírodním 
zdrojem rutinu, což je rostlinný antioxidant, který 
působí na posílení stěn a pružnost cév a uplatňuje 
se tak v prevenci srdečních chorob. Je také cenným 
zdrojem bílkovin a rozpustné vlákniny.
Jáhly se získávají odstraněním svrchní obalové vrstvy 
prosa. Jáhlová kaše se v minulosti tradičně podávala jako 

Kaše – tento vydatný pokrm je znám 
více než 10 tisíc let. V evropských 
zemích tvořily kaše základní složku 

potravy až do 19. století. Pro prostý lid byla 
jejich výroba levnější a jednodušší než pečení 
chleba. Nejčastěji se připravovaly z drceného 
obilí za použití vody. Protože cukr byl drahý, 
častěji se konzumovaly naslano, mastily se 
máslem, škvarky nebo slaninou. Sladká verze 
byla zalitá smetanou, v bohatších rodinách 
slazená medem, ovocem nebo povidly.
Text, foto: archiv AG FOODS

poslední jídlo svatební hostiny, aby měli novomanželé 
vždy dostatek peněz. Díky bohatému nutričnímu složení 
a výborné stravitelnosti se hodí pro sportovce, alergiky, 
rekonvalescenty i malé děti. Dle čínské medicíny 
mají jáhly pozitivní účinky na slezinu a slinivku břišní, 
pomáhají také při žaludečních potížích.

Malé nebo velké?
Jíte kaše pravidelně? Pokud je jíte minimálně a je 
to spíš taková „záchrana“ když jste moc brzo nebo 
déle v práci, tak vám určitě vyhovují jednoporcová 
balení. Pokud je ale jíte často, 3–5 krát týdně, tak vám 
mnohem více přijdou vhod větší balení v jednom sáčku. 
Ta pak kromě naší peněženky šetří hlavně přírodu. 
V nabídce AG FOODS najdete jak velká balení na 15 
porcí, tak u vybraných příchutí i jednoporcová balení.

Kaše jako obilný nápoj
AG FOODS pro vás otestovalo instantní kaše i jako 
obilné nápoje. A musíme uznat, že to je lahůdka. 
Nemáte čas si v klidu sednout a sníst misku s kaší? 

Obilný nápoj zasytí stejně jako kaše a může se vypít 
„za pochodu“. Při zvýšeném ředění (50 g / 200 ml 
horké vody či mléka) tak vznikne např. Rýžovo-jáhlové 
smoothie. Naše směsi také velmi dobře fungují 
v nápojovém automatu typu LeiSa.

inzerce

Seznamte se s novou řadou čajů 
BIOGENA Fantastic!

Čaje s výbornou chutí, lákavými příchutěmi a jedinečným designem. více na www.biogena.cz
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Vyzkoušejte také obilné smoothie
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Jak se snažíte do receptů zapracovat novinky 
ve stravování? 
Jdeme na to velmi opatrně. Používáme známé recepty 
a upravujeme je k dnešním trendům. Používáme 
hojně bylinky, děti si už na ně zvykly, například 
oblíbená je krůtí roláda s bylinkovým pestem a sýrem. 
Polévky zahušťujeme převážně cizrnovou moukou 
a docela se uchytily recepty s bulgurem a jáhly, např. 
jáhlové rizoto, nebo jáhlový nákyp s ovocem a další.

Jaká jsou mezi dětmi nejoblíbenější jídla?
Stále vítězí omáčky, knedlíky a v první řadě řízky. 
A naopak?
Asi jako všude luštěniny, ty odmítají v jakékoli formě. 
Zajímají se rodiče o to, co jejich děti ve škole jí?
Někteří ano. Bohužel je jich velmi málo. Je to škoda. 
Jsme otevření ke všem podnětům a zpětná reakce je 
velmi důležitá. 
Nakolik může školní jídelna změnit návyky 
dítěte z rodiny?
Jak se říká, rodina je základ. Školní jídelna by měla 
šanci něco změnit, pokud se návyky změní v rodině. 
Ve většině rodin se jí špatně, rychle, jednoduše 
z polotovarů. Děti nejsou zvyklé na kvalitní stravu. Nová 
jídla přijímají špatně a odmítají i třeba jen ochutnat. 
Jaká je spolupráce s ředitelem školy a učiteli?
Naše paní ředitelka se o školní stravování velmi zajímá. 
Jde nám o společnou věc, dobře nasytit naše žáky. 
Také nám pomáhá při komunikaci s rodiči. Společně 
plánujeme různé akce. Máme tu školní parlament, kam 
pravidelně docházím a mluvím s dětmi a odpovídám 
na jejich dotazy ohledně školního stravování. S učiteli 
pak plánujeme různé školní i mimoškolní aktivity 
spojené se školní jídelnou. Myslím, že tato spolupráce 
zde funguje velice dobře.
Prozraďte nám nějaký tip, zajímavost, který ve 
vaší školní jídelně pěkně funguje a mohl by být 
inspirací pro ostatní.
Myslím, že můžeme být pyšní na naše domácí 
svačinky. Připravujeme je v rámci doplňkové činnosti. 

Každý den chystáme jinou pomazánku na chléb, 
děláme obložené housky. Děti si tak mají možnost 
koupit čerstvou snídani nebo svačinu.
Jak vidíte budoucnost školního stravování?
Dojde k úpravě spotřebního koše, tak abychom 
nemuseli nesmyslně plnit komodity, které už 
nesplňují požadavky dnešního školního vaření. 
Za předpokladu, že se legislativa pohne kupředu. 
Věřím, že se to podaří. A věřím, že školní stravování 
bude fungovat stále na tak dobré úrovni. 
Sledujete soutěž „O nejlepší školní oběd“? Jak 
se vám líbí? Přihlásili jste se už někdy?
Soutěž sleduji, hlavně vítězné recepty. Už jsem se 
v minulosti snažila svůj tým přesvědčit, že bychom to 
mohli také zkusit, ale zatím nenašli odvahu.
Závěrem se zeptáme, jaká je spolupráce 
s AG FOODS a které produkty se vám osvědčily.
Spolupráce s AG FOODS je na vysoké úrovni, nabídka 
je široká, je z čeho vybírat. My se hlavně zaměřujeme 
na pitný režim. Velmi oblíbený je Rakýtek, Mrkvík 
ale i čaje, které se dají udělat jak teplé, tak studené, 
koktejly a podobně. Ale i další sortiment je velmi 
zajímavý. Ovocné pyré s širokým výběrem příchutí je 
u dětí velmi oblíbené. Sušenky z ovesných vloček jsou 
příjemný dezert i odpolední svačinka. Ovocné müsli 
tyčinky bez lepku jsou také velmi chutné. Myslím si, 
že každý si zde vybere, co pro svoji školu nebo školku 
potřebuje. 
Děkujeme za rozhovor.

Vaříme vždy s úsměvem
Paní Křepelková, jaká byla vaše cesta ke 
školnímu stravování? 
Byla to výzva. Od šestnácti se pohybuji v prostředí 
gastronomie. Restaurace, hotely, kavárny 
a podobně. Pracovala jsem jako servírka a následně 
v managementu. Poté jsem dostala tip, že ve 
školní jídelně v Terezíně hledají vedoucí školního 
stravovaní. Zjistila jsem si pár informací, opravdu mě 
to nadchlo a poslala jsem životopis. Po úspěšném 
konkurzu jsem tady už čtvrtým rokem. 
Chtěla jste být kuchařkou od dětství?
Kuchařkou jsem asi nikdy být nechtěla, ale 
gastronomie mě vždy přitahovala ve všech formách.
Co se vám na práci líbí? A co je naopak 
náročné?
Baví mě vymýšlet a zkoušet nové receptury. Obtížné 
je při dnešních trendech vyhovět chutím malých 
strávníků.

Kdo vaří u vás doma?
Jen já, manžel zvládne nespálit vodu a ohřát čaj.
Vařím ráda, baví mě to a je to pro mě příjemný 
relax. Vše nové nejdřív zkouším na mých dětech 
a podle jejich reakce použiji recept v jídelně. Syn 
miluje ryby, zeleninu, ale nepohrdne ani bulgurem 
a pohankou. Dcera už je mlsnější a k tomu bojuje 
s potravinovou alergií, takže příprava jídla pro ni je 
složitější. 
Představte nám, prosím, váš stravovací 
provoz.
Jsme vcelku malá jídelna, momentálně máme 
350 strávníků, včetně cizích. Denně připravíme 
v průměru 330 jídel. Dovážíme jídlo i do dvou 
bližších škol a pro naše děti připravujeme 
svačinky. Každý den chystáme čerstvé, obložené 
housky (vícezrnné a světlé) i velmi oblíbený chléb 
s pomazánkou. Naše jídelna zajišťuje stravování 
i při různých akcích, jako např. Den dětí nebo zde 
velmi známé Josefínské slavnosti. Pravidelně hostíme 
i japonskou klavíristku Izumi Shimura, která mívá 
v Terezíně koncerty a v neposlední řadě každoročně 
konaný Závod míru juniorů. V letošním roce proběhl 
již 47. ročník. Staráme se jim o celodenní stravu. 
Je to docela náročný týden, musíme skloubit školní 
stravování se stravováním 280 závodníků. V těchto 
dnech nám tu pomáhají bývalé zaměstnankyně 
i kuchařky z jiných provozů. 
Jak jste spokojení s vybavením?
Myslím, že by se dalo ještě pár věcí vylepšit. Ale 
v loňském roce jsme získali nový konvektomat, 
který nabízí nové možnosti vaření a jsme velice 
spokojené.
Co vás trápí v praxi?
Při dnešních trendech zdravé kuchyně je velmi 
složité nasytit malé strávníky. Při zařazovaní nových 
receptur musíme být velmi opatrné. Prvořadé je, aby 
malý strávník odcházel z jídelny spokojený. Ne vždy 
se to ale podaří. 

Představujeme zákazníka obchodního zástupce Jaroslava Zeleného. 

PODZIMNÍ POVÍDÁNÍ

na návštěvě

ŠJ při ZŠ Terezín
Kolektiv, který se podílel při přípravě jídel pro Závod míru juniorů, 
vedoucí paní Křepelková (druhá zleva)

Základní škola Terezín, okres Litoměřice
Vedoucí stravování: Michaela Křepelková
Strávníci: 350
Personál: 1 vedoucí kuchyně, 2 kuchařky, 2 pomocné 
kuchařky

„Jak se říká, rodina je 
základ. Školní jídelna by měla 
šanci něco změnit, pokud se 

návyky změní  
v rodině. “
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Hmyzí jídlo nemusí vždy být na slano

Nad úvahou, zda hmyz může být zařazen do lidského jídelníčku jako plnohodnotné jídlo, 
přemítají vědci už několik desítek let. Ing. Vojtěch Kabrhel, vedoucí kvality AG FOODS a člen 
inovační komise nám tuto zajímavou novinku představil.

Text: Ing. Vojtěch Kabrhel, Foto: archiv AG FOODS

life style
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Moje první osobní zkušenost s hmyzem na talíři 
byla v roce 2004, kdy na půdě Mendelovy univerzity 
v Brně působila paní doc. Ing. Marie Borkovcová 
Ph.D. Ta zde uspořádala přednášku na téma „Hmyz 
jako potravina“. V této době to byla možná senzace 
a řada studentů šla na přednášku s ochutnávkou 
spíše ze zvědavosti než z pohledu vědy, výzkumu 
nebo se zamyšlením nad tím, co může za pár let být 
potravinou.

Hmyz jako potravina nového typu
A o čtrnáct let později je to tady! Letos v květnu 
vznikla v EU/ČR legislativa, která právě hmyz zařazuje 
do kategorie „potravina nového typu“ (PNT). 
Z pohledu výživy je to ve využívání přírodních zdrojů 
a ekologie snad jeden z největších průlomu v tomto 
odvětví. Proto i naše inovační komise tuto zajímavou 
surovinu kolegům z vývoje představila a připravila 
i několik hmyzích dobrot. Jak se bude osud hmyzu na 
našich talířích vyvíjet se nechme překvapit.

Potravina třetího tisíciletí
Do budoucna se s ní počítá jako s potravinou, která 
může lidstvo nasytit. Teď atakujeme na 7,5 miliardy 
obyvatel, během 30 let nás má být prý devět miliard. 
Proto se uvažuje o náhradních zdrojích – a jedním 
z nich je i hmyz – jeho chov a konzumace. Zvířata 
potřebují pro chov hodně místa a jejich chov je 
finančně náročný. Naproti tomu je hmyz drobný, 
výživný a nepotřebuje mnoho.

Dnes jsou předmětem zájmu mnohé 
druhy. Z pohledu výživy se něčím liší. 
Začneme těmi, které jsou ke konzumaci dle vyhlášky 
povoleny:
• celé a mražené saranče pustinné (Schistocerca 

gregaria)
• sušený cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus)
• sušené larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor)
• celé a mleté larvy potemníka stájového - Buffalo 

(Alphitobius diaperinus)

Z výživového hlediska je to super 
potravina
Pro vaši představu - na pokrytí všech základních živin 
v lidském těle stačí na den jedna hrst hmyzu. Nutriční 
hodnota samotného hmyzího těla se liší v určitých 
stádiích vývoje; tzn. jiné látky bude obsahovat dospělý 
jedinec a jiné jeho larva. 

I mezi jednotlivými druhy jsou v obsahu látek rozdíly. 
Hmyz, např. cvrčci se vyznačují vysokým obsahem 
kvalitních bílkovin. Obsah esenciálních aminokyselin 
tvoří 46–96 % bílkoviny jako takové, z celkového 
množství aminokyselin pokrývá 35–80 % všech typů 
aminokyselin. Stravitelnost, která byla testovaná na 
laboratorních zvířatech, dosahovala hodnot 86 až 
89 %, což je jen o něco méně než u vaječné bílkoviny 
(95 %) či hovězího masa (98 %). Pro srovnání, 
hmyz obsahuje čtyřikrát více bílkovin než maso, a to 
nemluvím o vitamínech a minerálních látkách.
Pro zajímavost bych uvedl železo, na které jsou velmi 
bohatí mravenci. Pokud jste někdy viděli své děti pojídat 
mravence, vězte, že se netrápí žádnými předsudky, 
jen poslouchají své tělo a doplňují si železo. Možná 
i Pepek námořník jedl špenát s mravenci (protože jak 
všichni dnes víme, špenátem se doplnit nedá). Mravenci 
však ještě nejsou, bohužel, předmětem této legislativní 
normy. U povolených druhů - například cvrčka - je 
obsah železa 6x vyšší než u hovězího masa (cvrček 
9,5 g/kg, hovězí maso 1,53 g/kg).
Hodnoty ostatních stopových prvků lze velmi dobře 
upravovat potravou, kterou jedlému hmyzu podáváme. 
Uvádí se, že znásobení stopových prvků může být 
5ti až 20ti násobné. Velkou výhodou je jistě fakt, že 
hmyz obsahuje velmi malé množství cholesterolu, 
který je v dnešní době považován za jednu z příčin 
většiny kardiovaskulárních onemocnění. Některé druhy 

hmyzu obsahují značné množství velmi kvalitních 
mastných kyselin – omega 3 nenasycené mastné 
kyseliny s dlouhým řetězcem, které jsou součástí tuku 
jako kyselinu alfa-linolenovou a eikosapentaenovou. 
Mastné kyseliny u hmyzu mají podobné složení jako 
u drůbeže a ryb.
Kromě výživových hodnot jsou zde další důležité 
klady produkce hmyzu, např. při jeho chovu je nízká 
produkce skleníkových plynů, jen nepatrná spotřeba 
vody, vyšší konverze krmiva na protein či menší 
spotřeba krmiva. 

Důležitá část potravy 
Víte, že 2,2 miliardy lidí na světě považuje hmyz za 
normální běžnou potravu? Nejméně 3000 etnických 
skupin konzumuje hmyz pravidelně, zejména brouky, 
larvy a kukly, cvrčky i luční kobylky.
V jižní Africe představuje hmyz deset procent příjmu 
živočišných proteinů místních obyvatel. Příslušníci 
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„Hmyz obsahuje víc 
bílkovin než maso. Je 

ho spousta, nepřispívá ke 
globálnímu oteplování 

a spotřebuje šestkrát až 
desetkrát méně krmiva než 

hovězí dobytek.“

„Hmyz potřebuje 
dva kilogramy krmiva na 

jeden kilogram své tělesné 
hmotnosti, zatímco krávy ke 
stejnému efektu potřebují 

osm kilogramů.“

ZAŘAZENÍ
HMYZU
DO JÍDELNÍČKU?



Věděli jste, že?

• Využitím hmyzu v gastronomii se zabývá 
Entomofágie
• Existuje společnost Hmyz na talíři, která se 
zabývá profesionálním  
cateringem v oblasti  
přípravy hmyzu
• Chcete vyzkoušet  
netradiční recepty? 
Pořiďte si specifickou 
 kuchařku, plnou  
hmyzích receptů.
www.megaknihy.cz

Uchutnali byste štíra?

life style
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kmene Pedi považují červa známého jako mopane 
(Gonombrasia belina) za skvělé jídlo - lepší než hovězí. 
Na ostrově Réunion je oblíbeným jídlem druh vosy, která 
se buď smaží nebo vaří v kořeněné omáčce z pálivé 
papriky, zázvoru a rajčatové šťávy. V Japonsku se 
servírují sršni zbavení vnitřností například jako fondue. 

Odhoďte předsudky
U nás Evropanů bude zajisté potřeba překonat mnoho 
předsudků, jako např. že je hmyz odporný, nebezpečný 
a špinavý. Což pro většinu druhů hmyzu neplatí a už 
vůbec ne pro jedlé druhy. Konzumované skupiny 
hmyzu, například cvrčci či larvy motýlů a brouků, se 
živí výlučně rostlinnou potravou či dřevem. Z tohoto 
hlediska jsou tedy „čistší“ a hygieničtější než humři 
nebo krabi, kteří se živí mršinami.

Čím začít?
Pro začátečníky doporučuji vyzkoušet nejprve 
jednoduší variantu, jako jsou müsli tyčinky 
s obsahem hmyzu. Při jejich konzumaci se můžeme 
zamyslet, co je pro tělo sportovce nebo každého 
z nás lepší. Zda přijímat stopové prvky, vitamíny 
nebo samotné bílkoviny na růst svalů v tabletách, 
nitrožilně, nebo je přirozeně přijímat jako součást 
potravy.

A jak samotný hmyz chutná? 
Většina z nich má oříškovou chuť, další pak chutnají 
jako obilniny a dokonce i jako krevety. Rozlišit konkrétní 
druhy dokáže jen skutečný fajnšmekr. Pokud bychom 
chtěli, aby měl hmyz specifickou chuť, je třeba ho krmit 
požadovaným kořením nebo stravou. Sladkou chuť 
např. dosáhneme, pokud mu podáváme mrkev nebo 
jablko. 

Což takhle dát si cvrčka
Konzumaci hmyzu by se měl vyhnout jen ten, kdo má 
alergickou reakci na mořské plody. V tělech hmyzu 
je obsažena látky chitin, které u vnímavějších jedinců 
může vyvolat alergické reakce. 

Kde hmyz ochutnat?
Změnili jste názor a chtěli byste nějakou hmyzí 
specialitku ochutnat? Třeba každou druhou neděli 
pořádá Klub cestovatelů v Brně večery na téma hmyzí 
speciality. Stejné možnosti najdete i v Praze i v dalších 
městech. Zajímavé akce můžete najít i na www.
hmyzikuchyne.cz.
Tak i tak nevědomky jíme hmyz úplně všichni a je 
jedno jestli spolkneme pavoučka ve spánku nebo 
sníme hmyz v čokoládě, kávě, třešních. Zkusme být 
změnám otevření.

„U nás, stejně tak jako ve 
zbytku Evropy, je hmyzí 

gurmánství zatím v plenkách. 
Ale například ve Švýcarsku 
se prodávají hamburgery 

z moučných červů.“

ochutnejte • přivoňte • nakupte

Na ochutnávku lahodných čajů • Prohlídku firmy •  
Výhodný nákup • Dárek

Česká společnost se sídlem a výrobou v Českých Budějovicích  
vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
sobota 22. 9. 2018, 13–18 hodin

Na co se můžete těšit:

U Pily 702, České Budějovice 370 01

Objevte svět čajů



Polévka z červené řepy
Červenou řepu nakrájíme najemno 
nebo 
nastrouháme 
na hrubém 
struhadle. 
Cibuli 
nakrájíme 
najemno 
a osmahneme 
na oleji. Přidáme 
řepu a chvíli 
restujeme. 
Vlijeme rajčatový 
protlak, vývar a vaříme doměkka. Dochutíme solí, 
pepřem, prolisovaným česnekem a trochou tymiánu. 
Polévku rozmixujeme ponorným mixérem dohladka. 
Na zjemnění polévky přidáme jogurt nebo smetanu. 
Podáváme s kostičkami sýra a zdobíme pažitkou nebo 
petrželkou.

Dýňové rizoto s kuřecím masem
Z dýně vydlabeme dužinu (dýni Hokaido neloupeme) 

a nakrájíme na kousky, 
cibuli nakrájíme 
nahrubo. 
Osmahneme ji 
na rozehřátém 
másle, přidáme dýni 
a opékáme přibližně 
10 minut. Přidáme 
rýži, prolisovaný 
česnek, zalijeme 
vývarem podle 

potřeby a dusíme do změknutí. Kuřecí maso nakrájíme 
na kousky, okořeníme a opečeme na pánvi. Dýňovou 
rýži promícháme s masem. Na talíři posypeme 
parmazánem.
Tip: Použijte Rýži basmati z AG! Více v katalogu na 
str. 48

Mrkvový koláč se zázvorem 
a medem
Všechny suroviny by měly mít pokojovou teplotu. 
Předehřejeme troubu na 180 stupňů. Mrkev i zázvor 
očistíme a nastrouháme najemno. Prosejeme mouku 
s práškem do pečiva, přidáme sůl a promícháme.
V druhé nádobě metličkou vyšleháme olej, vejce 
a rozpuštěný med. Přimícháme mrkev a zázvor. Pokud 

je mrkev málo šťavnatá, přidáme trochu 
mléka. Tekutou směs 
přilijeme do suché 
směsi a metličkou 
krátce promícháme.
Nalijeme do vymazané 
a vysypané koláčové 
formy. Vložíme do 
dobře předehřáté 
trouby a pečeme 
přibližně 35 minut. Po 
vychladnutí posypeme 
moučkovým cukrem, 
můžeme ozdobit mrkvovými hoblinkami či lístky máty.

Tip na zahřátí v chladném počasí: 
Svařený jablečný mošt 
V trošce vody 
povaříme asi 10 
minut koření. Mošt 
osladíme dle chuti 
a zahříváme, než se 
rozpustí cukr. Koření 
scedíme a vodu 
s moštěm smícháme. 
Můžeme přidat pár 
lžic rumu. Nalijeme do 
ohnivzdorných sklenic 
či šálků, ozdobíme svitky skořice nebo plátky jablek. 
Podáváme horké.
Tip: Použijte 100% Jablečný mošt z AG! Více 
v katalogu na str. 29

recepty

Urodilo se vám na zahrádce tolik ovoce 
a zeleniny, že už nevíte co s tím? Chtělo 
by to nějaký netradiční a zatím 
nevyzkoušený recept na 
její zpracování.Podívejte 
se, co pro vás připravila 
děvčata z naší redakce.
Vyzkoušejte některý 
z receptů a překvapte 
nejen svoji rodinu.
Text: Alena Matušková

KAM  
S BOHATOU 
ÚRODOU?

Soutěž: Sladký život zdravě
Někdy je potřeba si život osladit, ale proč hned 
cukrem? Mlsat se dá i zdravě a bez výčitek a to 
bez jediného gramu cukru.
Zašlete nám váš recept na sladké jídlo nebo 
dezert bez použití cukru a sladidel a za odměnu 
získáte novinku Biogena Fantastic Červený 
pomeranč.

Suroviny:
4 menší červené řepy ■ 2 lžíce 
oleje ■ rajčatový protlak 
■ 1 cibule ■ 1 l vývaru ■ sůl, pepř, 
tymián ■ 1 stroužek česneku 
■ bílý jogurt nebo zakysaná 
smetana ■ balkánský sýr 
nebo sýr feta ■ pažitka nebo 
petrželka

Suroviny:
200 g polohrubé mouky 
■ prášek do pečiva ■ špetka 
soli ■ 2 vejce ■ 250 g 
mrkve ■ 100–150 g medu 
■ kousek čerstvého zázvoru 
■ mléko podle potřeby 
■ 100 ml oleje ■ 1 lžíce 
másla ■ 2 lžíce hrubé 
mouky

Suroviny:
1 l jablečného moštu 
■ 2 lžíce přírodního cukru 
■ 1 hvězdička badyánu 
■ 2 svitky skořice 
■ 5 hřebíčků ■ pro dospělé 
rum podle chuti ■ na 
ozdobu plátky jablek nebo 
další svitky skořice

Suroviny:
400 g dýně hokaido ■ 400 g 
rýže basmati ■ 400 g kuřecí 
prsa ■ 1 l vývaru ■ 1 cibule 
■ 2 stroužky česneku ■ máslo 
na osmahnutí ■ 10 dkg 
strouhaného parmazánu ■ sůl 
■ kari
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Recepty zasílejte do 30. 12. 
2018 na adresu redakce@
agfoods.eu nebo Redakce 
AG FOODS, Škrobárenská 
506/2, Brno 617 00.
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Mrkvový koláč se 
zázvorem a medem

Polévka z červené řepy
Dýňové rizoto  
s kuřecím masem



KATALOG PRODUKTŮ

PUDING STR. 66 KÁVOVINY MILKY SHAKESTR. 32–33 STR. 34–35

KAŠE STR. 50–52

ČAJE STR. 24–28HOT SIRUPY STR. 46
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Tajenku spolu s vaší adresou zašlete do 31. 12. 2018 na email redakce@agfoods.eu. Na tři vylosované 
luštitele správné odpovědi čeká Džbán do lednice TEO 1.0 l. Všem, kteří luštili a zaslali tajenku 
z minulého čísla AG Rýžovo-jáhlová kaše s banánem, děkujeme. Tři výherci Džbánu TEO 2,5 l jsou: 
Jana Resková, Čížkovice; Martina Luxová, Klášterec nad Orlicí; Jaroslav Borůvka, Zbraslav. Blahopřejeme!

Rozšířili jsme naši nabídku sypkých směsí na vaření a pečení o TAJENKA. Tyto výrobky ze šlechtěné pšenice jsou 
lehce stravitelné, mají příznivé nutriční hodnoty a pokrmům dodávají lehce oříškovou chuť.

LUŠTĚTE A VYHRAJTE
křížovka



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)

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 Zelený čaj 24

Fine Tea Červený čaj 25

Fine Tea Růžový čaj, Červený čaj Mango / jablko 26

Čaj s příchutí bylin, Neslazený čaj 27

Nálevové čaje

Agtivitea 28

Džusy

100% džus Happy Day 29

Mošty

100% mošty 29

Kakaa a kakaové nápoje

AG Cacao Exclusive, KAO Grande 30

Chocoplus 31

Káva

Cappuccino Express 31

Kávovinové nápoje

Chicory Dream, Chicory Standard 32

Chicory Premium, Chicorea 33

Mléčné nápoje

Milky Shake, Milky Shake Vitakao 34

Milky Shake Yogo, Mléčný nápoj 35

Multivitamínové nápoje se syrovátkou

Vitamaxima, MultiQ 36

Nápoje s ovocným a zeleninovým podílem

Mrkvík, Tykvík 37

Rebarbořík, Řepík 38

Ovocínek NOVÁ PŘÍCHUŤ, Melounek 39

Horké nápoje NOVINKA 40

25% ovocný nápoj Bravo, Don Simon 41

Osvěžující nápoje

Colinda!, Rakýtek 42

Doplňky ke kávě a čaji

Cat Creamer, Limonek 43

Sirupy a koncentráty

Fruity Garden NOVÁ PŘÍCHUŤ 44

Happy Garden, Milky Shake Soft 45

Fruity Garden Season NOVINKA 46

POTRAVINY

Cereální výrobky

Snídaňové cereálie NOVINKA 47

BioSaurus, Rýže NOVÉ PŘÍCHUTĚ 48

Kuskus NOVÉ PŘÍCHUTĚ, Bulgur a Pohanka, Mouka cizrnová 49

Chia kaše 50

Bezlepkové kaše

Rýžovo-jáhlová kaše 50

Jáhlová kaše, Pohanková kaše, Rýžovo-dýňová kaše 51

Rýžovo-jáhlová kaše s banánem, s meruňkou NOVINKA 52

Bramborové směsi

Bramborová kaše s mlékem a solí, bram. těsto Speciál 53

Cukrovinky

Piškotové zákusky 53

Diabetické oplatky NOVINKA, Brioška, Diabetické trubičky 54

Snacky a tyčinky

Müsli tyčinky a Snacky ProFigur 55

Cereální snacky Street XL, DeNuts NOVÁ PŘÍCHUŤ 56

 Rýžové chlebíčky, medvídci, kostičky 57

Křupavý chléb, Biscuit, Celozrnné sušenky NOVINKA 58

Zpracované ovoce a zelenina

AG Ovocné pyré NOVÉ PŘÍCHUTĚ 59

Ovocné pomazánky a džemy, Povidla 60

Džemy a ovocné směsi, Sterilované jablečné řezy 61

Sladidla

Fru Sweet, Big Sweet, Natur Sweet 62

Koření, kořenicí směsi, ochucovadla

AGáta klasik, Paprika mletá, Bujóny 63

AGáta tekuté koření, AGÁTkA Natur 64

Těstoviny

Babiččiny nudle 65

Sypké směsi pro pečení a vaření

AG Bezlepkový perník 65

AG puding, Instantní droždí 66

Výrobky ze špaldy NOVINKA 67

TECHNOLOGIE

Technologie

Výrobníky horké vody 68

Termokonvice Helios 68

Vířiče Cofrimell 69
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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 a vysoká kvalita použitých vstupních surovin.

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.



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 %

vitamín C
horký i ledový čaj

ČAJE – ROZPUSTNÉ

Oblíbený rozpustný čaj s extraktem pravého zeleného čaje, s nízkou energetickou hodnotou a nezbytným vitamínem C. 
Neobsahuje konzervanty ani 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)

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)

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 

Červený čaj

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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) 

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

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 vyroben z extraktu zeleného čaje  nízká energetická hodnota 

sytá barva
ibiškový extrakt

lahodná chuť

ilustrační foto



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) 
 Černý čaj s extraktem zázvoru Med a citron (ID 26603)

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 slazeno fruktózou a sukralózou 

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)

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 79 Kč 90,90 Kč 1,32 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 

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)

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 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)

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 10–12 50–60 20 79 Kč 90,90 Kč 1,32 Kč 6 ks

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ
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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

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)

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. 

Příchutě:
 Pomeranč (ID 33222)  Jablko (ID 33223)  
 Multivitamin RED (ID 33345)  Ananas (ID 33346) NOVINKA

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

vitamín C
spotřební koš

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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)

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 50–75 10 199 Kč 229 Kč 0,27 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 50–75 10 249 Kč 287 Kč 0,33 Kč 24 bal

Bylinný čaj 50 g 15–20 50–75 10 249 Kč 287 Kč 0,33 Kč 24 bal

Použití:
Teplý či ledový ovocný čaj. 

Hlavní přednosti:
 s velkými kousky sušeného ovoce 

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) 

28 | MAGAZÍN AG FOODS GROUP A.S. MAGAZÍN AG FOODS GROUP A.S. | 29

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  bez přidaného cukru, obsahuje přirozeně se 

vyskytující cukry  bez chemického ošetření

bez přidaného cukru
vyrobeno v ČR

Mošty mají původ na české farmě a byly vyrobeny z výběrových 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)

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 1 159 Kč 182,90 Kč 3,18 Kč 12 ks

Hruška 5 l 5−10 l 25−50 1 169 Kč 194,40 Kč 3,38 Kč 15 ks

Jablko-hruška 5 l 5−10 l 25−50 1 169 Kč 194,40 Kč 3,38 Kč 15 ks

100% mošty 

ilu
st

ra
čn

í f
ot

o
Vyzkoušejte: Agtivitea Zelený čaj s pomerančem 

a granátovým jablkem



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 
 Chocoplus Višeň (ID 24313) DOPRODEJ

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 %). 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)

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)

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 Višeň 1000 g 8 40 10 135 Kč 155,30 Kč 3,38 Kč 18 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
ideální na pečení syrovátka

snadná příprava

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

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)

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

KÁVA



KÁVOVINOVÉ NÁPOJEKÁVOVINOVÉ NÁPOJE

Chicory Dream jsou chutné kávovinové nápoje se sušenou syrovátkou. 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)

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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CHICOREA

CHICORY PREMIUM

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

Chicory Premium je vydatný kávovinový nápoj bez přidaného cukru a sladidel, 
obohacený o sušené odstředěné mléko a sušenou syrovátku. Výhodou je rychlá 
a jednoduchá příprava. 

Příchuť:
 Chicorea Standard (ID 24402)

Hlavní přednosti:
 s instantní kávou 

Příchuť:
 Chicory Premium (ID 24436)

Hlavní přednosti:
 bez umělých sladidel a přidané sacharózy 
 bez konzervantů

snadná příprava
do mléka i do vody

sušené mléko
syrovátka

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 premium 750 g 10 50 10 133 Kč 153 Kč 2,66 Kč 12 ks

se syrovátkou
lahodná chuť

velmi vydatný
bez nutnosti cedit

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)

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

CHICORY STANDARD

Všechny příchutě

Příchutě:
 Standard 130 g (ID 24401)  Standard 500 g (ID 24400) 
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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) 

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)

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 57 Kč 65,60 Kč 1,14 Kč 24 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 g 8 40 10 169 Kč 194,40 Kč 4,23 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 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

sušený jogurtový prášek
s vitamíny

MILKY SHAKE Vitakao Mléčný nápoj

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)

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

Použití
Teplý či studený mléčný koktejl, vhodný 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 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 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 

osvěžující chuť
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. Bez obsahu sladidel, barviv a konzervantů. 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 10 145 Kč 166,80 Kč 2,42 Kč 18 ks

TYKVÍK

Příchuť:
 Mrkev - jablko (ID 21098)

Použití:
 Studený nápoj.

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

a ovocné složky do spotřebního koše

spotřební koš
sušená jablečná 
a mrkvová šťáva

BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Nápoj s příjemnou osvěžující chutí. Je lahodnou svačinkou, která potěší všechny malé nezbedy.

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 10 145 Kč 166,80 Kč 2,42 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)

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 10 145 Kč 166,80 Kč 2,42 Kč 12 ks

Hlavní přednosti:
 sušená šťáva z červené řepy a sušená jablečná 

šťáva do spotřebního koše  bez konzervačních 
látek

I červená řepa může skvěle chutnat. Nápoj s obsahem zeleninové a ovocné složky neobsahuje sladidla a barviva. 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 sladidel 

Příchutě:
 Kanadská brusinka & Hruška (ID 21518)  
 Multi (ID 21519)
 Mango & Pomeranč (ID 21523) NOVINKA

bez sladidel
sušená rebarborová 
a jablečná šťáva

vitamín C
sušená ovocná šťáva

bez sladidel
sušená řepová 
a jablečná šťáva

Osvěžující nápoj se sušenou ovocnou šťávou. Příjemně nevšední sladkokyselá chuť a absence 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. 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 10 145 Kč 166,80 Kč 2,42 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 50 10 145 Kč 166,80 Kč 2,42 Kč 12 ks

REBARBOŘÍK OVOCÍNEK 

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
- 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.

- Mango & Pomeranč: Jedna porce (200 ml) 
obsahuje 4,8 g čerstvého manga a 5,3 g 
pomeranče.

Hlavní přednosti:
 sušená ovocná šťáva do spotřebního koše 
  vitamín C 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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

Melounek 800 g 10−12 50−60 10 159 Kč 182,90 Kč 2,65 Kč 12 ks

Hlavní přednosti:
 sušená melounová šťáva a šťáva z klikvy  
 s vlákninou

Řada osvěžujících nápojů s ovocnou a zeleninovou šťávou byla rozšířena o nový produkt Melounek. Neobsahují umělá sladidla, 
barviva ani konzervanty. Pouhým rozmícháním ve studené vodě získáte perfektní řešení pitného režimu pro děti i dospělé. 
Zeleninovou a ovocnou složku navíc uplatníte ve spotřebním koši.

MELOUNEK

Příchuť:
 Melounek (ID 21522)

Výpočet pro spotřební koš
- Melounek obsahuje ovocnou 
a zeleninovou složku, kterou lze  
promítnout do spotřebního koše.
- Jedna porce (200 ml) obsahuje 5,7 g 
cukrového melounu a 2,5 g kanadské 
brusinky 

melounová šťáva
s vlákninou



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

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 (l)

Hotového 
výrobku (l)

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 0,2 0,2 1 27 6,60 Kč 7,60 Kč 6,60 Kč 12 kt

Netradiční nápoj, který v sobě ukrývá spojení mléka a ovocné složky. Navíc s vitamíny A, C, E.

Příchutě:
 Středomořská perla (ID 520670)  Karibská hvězda (ID 520671)

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

chuť

vhodné na cesty
ovocná složka

Ovocný nápoj s mlékem Don Simon

Hmotnost 
/ obsah (l)

Hotového 
výrobku (l)

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

Don Simon 0,2 0,2 1 30 7,10 Kč 8,20 Kč 7,10 Kč 12 kt

Příchutě:
 Zimní punč (ID 21091)  Horká hruška s rebarborou a echinaceou (ID 21254) NOVINKA

Limitovaná edice horkých nápojů určených pro chladné období. Zimní punč plný dýňové šťávy a Horká hruška se sušenou ovocnou 
šťávou a extraktem z echinacey chutná dětem i dospělým.

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 10 145 Kč 166,80 Kč 2,42 Kč 12 ks

Horká hruška 600 g 10–12 50–60 15 119 Kč 136,90 Kč 1,98 Kč 12 ks

Horké nápoje

Výpočet pro spotřební koš
- Horké nápoje obsahují zeleninovou nebo ovocnou 
složku, kterou lze promítnout do spotřebního koše.
- Zimní punč: Jedna porce (200 ml) obsahuje 12 g 
čerstvé dýně.
- Horká hruška: Jedna porce (200 ml) obsahuje 1,1 g 
čerstvé hrušky a 2,1 g rebarbory.

spotřební koš
ideální pro chladné dny

sladké a voňavé nápoje

Použití:
 Horké nápoje.

Hlavní přednosti:
 sušená ovocná nebo zeleninová šťáva do 

spotřebního koše  na zahřátí 

ilustrační foto
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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 osvěžující v každém doušku. Neobsahuje konzervační látky ani sladidla. 

Příchuť:
 Colinda! (ID 21300N)

Hlavní přednosti:
 lahodná osvěžující chuť  obsahuje vitamín C 
 bez kofeinu  bez bublinek  bez aspartamu 

Příchuť:
 Šípek / rakytník (ID 21516)

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

bez bublinek
bez kyseliny fosforečné

šípkový extrakt
extrakt z plodu rakytníku

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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)

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 10 145 Kč 166,80 Kč 2,42 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 alternativu smetany, 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 10 113 Kč 130 Kč 18 ks

CAT CREAMER

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 bal

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 

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 ČAJIOSVĚŽUJÍCÍ NÁPOJE

Tip na letní dny
Vyzkoušejte ho také pro  
přípravu studeného nápoje  
– jako základ pro citronádu.



SIRUPY A KONCENTRÁTY

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

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

Hlavní přednosti:
 chutný způsob zvýšení spotřeby mléka 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 třech 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 50% podílem ovocné nebo ovocnozeleninové složky, široké paletě příchutí a dvěma velikostech 
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)  Grep (ID 28599) 
 Červená řepa & Moruše (ID 28598)  Žutý meloun (ID 28670)  Petržel & Červená ryngle (ID 28671) 

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)  Grep (ID 28593)  Červená řepa 
& Moruše (ID 28594)  Žutý meloun (ID 28660)  Petržel & Červená ryngle (ID 28661)  Kumquat (ID 28662) NOVINKA

Použití:
Ředění 1:14 

Hlavní přednosti:
 skvělá chuť  50% podíl ovoce nebo zeleniny, které lze 

promítnout do spotřebního koše 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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

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

FRUITY GARDEN

SIRUPY A KONCENTRÁTY

Příchutě:
1 l balení:  Pomeranč (ID 28570)  Broskev (ID 28572)  

 Malina (ID 28573)  Jahoda (ID 28574) 
5 l balení:  Pomeranč (ID 28560)  Jablko (ID 28561)  

 Broskev (ID 28562)  Malina (ID 28563)  Jahoda (ID 28564) 

Použití:
Ředění 1:29. 

Hlavní přednosti:
 slazeno cukrem a sukralózou  25 mg jódu na 100 ml = 15 % 

referenční hodnoty příjmu

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 9 ks

1 l balení 1 l 30 150 15 105 Kč 120,80 Kč 0,70 Kč 9 ks

Řada sirupů Happy Garden přináší do hromadného stravování nevídaný poměr kvalita/cena.  
Z cenově výhodného balení připravíte chutný nápoj. Vylepšená receptura, nyní s 0,1% obsahem 
ovocné šťávy

výhradně do vody
praktické balení 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

HAPPY GARDEN

Všechny příchutěspotřební koš
široká paleta příchutí

50% podíl ovoce nebo zeleniny

ilustrační foto

Některé příchutě již  
v novém designu lahví.



Snídaňové cereálie

Příchutě:
 Corn flakes 1 kg (ID 28265)  Honey Rings – medové kroužky 375 g DOPRODEJ 

(ID 28268)  Honey Rings – medové kroužky 30 g (ID 28458)  Cereal Snack taštičky 
s čokoládou (ID 28457)  Kuličky kakaové (ID 5872389Z)  Lodičky kakaové  
(ID 28142)  Obilné polštářky s náplní s lískooříškovou příchutí (ID 33109)  Müsli 
s medem a ořechy (ID 28359)  Müsli s čokoládou (ID 28365)  Müsli s ovocem - kyblík 
(ID 28366)  Cinnamon Magic skořicové cereálie (ID 28459)  

 Quinoa fit s medem (ID 28454) NOVINKA

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 35 g 15 5,50 Kč 6,40 Kč 12 kt

Honey Rings 30 g 15 4,90 Kč 5,70 Kč 12 kt

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

Kakaové kuličky 500 g 10 61 Kč 70,20 Kč 12 ks

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

Obilné polštářky 500 g 10 73 Kč 84 Kč 12 ks

Müsli folie 750 g 10 69 Kč 79,40 Kč 9 ks

Müsli kyblík 2000 g 1 195 Kč 224,30 Kč 10 ks

Cinnamon Magic 600 g 10 57 Kč 65,60 Kč 9 ks

Quinoa Fit 350 g 12 46,50 Kč 53,50 Kč 12 ks

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

vhodné do jogurtů
rychlá příprava
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CEREÁLNÍ VÝROBKY

ilustrační foto

SIRUPY A KONCENTRÁTY

Řada Fruity Garden byla rozšířena o horkou variantu. Nechte se okouzlit netradičními kombinacemi 
chutí, které skvěle vyniknou za tepla i za studena. Stačí zalít horkou vodou a máte lahodný drink 
pro chladné dny. 

Příchutě:
  Jahoda & Šalvěj (ID 28663)  Maracuja & Šípek (ID 28664)  Rakytník & Dýně (ID 28665)  Klikva & Arónie (ID 28666) 

Použití:
Ředění 1:14 

Hlavní přednosti:
 skvělá chuť  40% podíl ovoce nebo zeleniny, které lze 

promítnout do spotřebního koše  bez konzervačních látek 
a sladidel

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

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 15 75 15 165 Kč 189,80 Kč 2,20 Kč 12 ks

Výpočet pro spotřební koš
- Koncentráty Fruity Garden Season obsahují 40 % ovocné  
nebo zeleninové složky

spotřební koš
za tepla i za studena

40% podíl ovoce 
 nebo zeleniny

FRUITY GARDEN SEASON NOVINKA
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CEREÁLNÍ VÝROBKY

Kuskus, Bulgur a Pohanka

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. Nově v nabídce Kuskus chuť Asie, který vás 
svou chutí zanese do dálných zemí či Kuskus s čokoládovými kousky pro zdravější mlsání.
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. Je lehce stravitelný a má příznivé nutriční složení.
Pohanka je důležitým zdrojem rutinu a vlákniny a měla by být zařazována do jídelníčku minimálně dvakrát týdně. Díky rychlé 
přípravě je často vyhledávanou surovinou, lze ji využít jak do sladkých či slaných pokrmů. 

Příchutě:
 Kuskus (ID 20741)  Bulgur (ID 20740)  
 Kuskus chuť Asie (ID 20743) NOVINKA 
 Kuskus s čokoládovými kousky (ID 20744) NOVINKA 
 Pohanka loupaná světlá (ID 20742) 

Hlavní přednosti:
 vysoký podíl vlákniny  z přírodních surovin  
 již ochucené varianty pro rychlé vaření 

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

Cena za ks 
s DPH

Záruka Min. prodejní balení

Kuskus 5 kg 1 266 Kč 305,90 Kč 18 ks

Bulgur 5 kg 1 257 Kč 295,60 Kč 18 ks

Kuskus Asie 2 kg 6 185 Kč 212,80 Kč 10 ks

Kuskus čoko 2 kg 6 194 Kč 223,10 Kč 10 ks

Pohanka 2 kg 6 117 Kč 134,60 Kč 12 ks

vláknina
vhodné jako příloha

Mouka cizrnová instantní

Příchuť:
 Mouka cizrnová instantní (ID 28064) 

Hlavní přednosti:
 vysoký podíl vlákniny  z přírodních surovin  
 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 50,50 Kč 58,10 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
spotřební koš

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

BioSaurus

Příchutě:
 BioSaurus Kečup (28046)  
 BioSaurus Sýr (28047)

Hlavní přednosti:
 bez lepku  příchuť Kečup splňuje  

pamlskovou vyhlášku  z přírodních surovin 

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

BioSaurus 15 g 10 7,55 Kč 8,70 Kč 75,50 Kč 10 kt

BioSaurus jsou BIO křupky z ekologické produkce, vhodné pro osoby trpící celiakií, neobsahují lepek ani konzervační látky. 
Ideální na výlety či pouhé posezení, když vás honí mlsná. V nabídce ve dvou příchutích – sýrové a kečupové. Pro jejich skvělou 
chuť a kvalitu si je zamilují nejen děti, ale také dospělí.

bez lepku
z ekologické produkce

CEREÁLNÍ VÝROBKY

Rýže

Příchutě:
 Rýže jasmínová (ID 28044)  
 Rýže basmati (ID 28051) NOVINKA 
 Rýže dvoubarevná (ID 28052) NOVINKA 

Hlavní přednosti:
 rychlá a jednoduchá příprava

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

Rýže jasmínová 5000 g 1 199 Kč 228,90 Kč 18 ks

Rýže basmati 5000 g 1 245 Kč 281,80 Kč 18 ks

Rýže 
dvoubarevná

5000 g 1 199 Kč 228,90 Kč 18 ks

Rýže nesmí chybět v žádné kuchyni, představuje hlavní složku nebo přílohu mnoha jídel a patří mezi nejméně alergenní 
potraviny. V našem sortimentu najdete rýži jasmínovou, basmati a dvoubarevnou.
Zrnka jasmínové rýže mají bílou až zlatohnědou barvu a jemnou vůni připomínající jasmín. Dobře ji snáší děti i dospělí.
Basmati rýže se vyznačuje dlouhými zrny, při vaření se nelepí a je rychle stravitelná.
Rýže dvoubarevná obohacená o červenou rýži se nelepí, nerozvařuje se a je ideální jako příloha k masu či rybě.

snadná příprava
chutná příloha

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

356 7,4 77 1,2
17,8 % 14,8 % 28,51 % 0,55 %
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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 rýžovojáhlovým základem a jemnou dýňovou chutí. Kaši není nutné doslazovat ani jinak dochucovat.

BEZLEPKOVÉ KAŠE

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,15l)

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 10 123 Kč 141,50 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

Záruka
Min. prodejní 

balení

AG Rýžovo-dýňová kaše 750 g 2,25 l 15 10 123 Kč 141,50 Kč 12 ks

s vitamíny
s vlákninou 

sušená dýňová šťáva
slazeno fruktózou

Hlavní přednosti:
 vitamíny  slazeno fruktózou  sušené mléko  syrovátka  
 vhodné pro celiaky

Hlavní přednosti:
 vhodné pro celiaky  slazeno fruktózou  
 sušená dýňová šťáva 

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.
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AG Jáhlová kaše

Příchuť:
 AG Jáhlová kaše (ID 24496) 

Hlavní přednosti:
 široké možnosti využití  vhodné pro celiaky

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

vhodné pro celiaky 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

CEREÁLNÍ VÝROBKY

Chia kaše

Příchutě:
 Chia kaše jahoda se smetanou (ID 28057)

Použití:
56 g směsi nasypte do misky a zalijte 150 ml horké vody nebo 
mléka a dobře promíchejte. Nechte 5–8 minut odstát a ihned 
konzumujte.

Hlavní přednosti:
 chia a lněné semínko  se sušenými jahodami

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks  

s DPH
Záruka Min. prodejní balení

Chia kaše 850 g 5 123 Kč  141,50 Kč 12 ks

Jedinečná kaše, která je díky chia semínkům výborným zdrojem omega- 3 mastných kyselin. Napomáhá udržet normální 
hladinu cholesterolu v krvi. Díky sníženému obsahu cukru jsou zdravější než slazené kaše. 

vláknina
rychlá příprava

AG Rýžovo-jáhlová kaše 

Příchuť:
 AG Rýžovo-jáhlová kaše (ID 24499)  
 AG Rýžovo-jáhlová kaše 50 g - jednoporcová (ID 24495)

Hlavní přednosti:
 vhodné pro celiaky  s rozpustnou vlákninou  vitamíny

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,15l)

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

Jednoporcová kaše 50 g 0,15 l 1 30 8,90 Kč 10,24 Kč 12 kt

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

s vitamíny
vhodné pro celiaky 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

384 7 79 3,3
19,2 % 14 % 29,26 % 4,71 %

BEZLEPKOVÉ KAŠE



BEZLEPKOVÉ KAŠE
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Příchutě:
 Bramborová kaše s mlékem a solí (ID 20731)  
 Bramborové těsto Speciál (ID 28362)

Hlavní přednosti:
 lahodná bramborová chuť  
 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 10 ks

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

Instantní bramborová kaše se sušeným mlékem a solí obsahuje 83 % 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

BRAMBOROVÉ SMĚSI

CUKROVINKY

Chokoboy, Cream Milk, Golosini, Brio Kakao, Croissant 

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

Sorrisi red fruits 250 g 10 15 30 Kč 34,50 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) DOPRODEJ
Jemné trvanlivé pečivo plněné meruňkovým krémem (24 %). 

Sorrisi red fruits (ID 28108) 
Jemné trvanlivé pečivo plněné mléčným krémem a ovocnou náplní.

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

AG Rýžovo-jáhlová kaše s banánem

Příchutě:
 AG Rýžovo-jáhlová kaše s banánem (ID 24493)
 AG Rýžovo-jáhlová kaše s banánem 50 g - jednoporcová (ID 24491) NOVINKA

Použití:
Klasická kaše: 50 g / 100 ml horké vody
Vhodné pro pití: 50 g / 200 ml horké vody

Hlavní přednosti:
 s vitamíny C, E a skupiny B  vhodné pro celiaky

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

Kaše s banánem 750 g 4,5 l 23 10 123 Kč 141,50 Kč 12 ks

Jednoporcová 50 g 0,15 l 1 30 10,70 Kč 12,30 Kč 12 kt

Nabídka AG bezlepkových kaší byla rozšířena o Rýžovo-jáhlovou kaši s banánem 750 g. Tato lahodná kaše je určena pro 
všechny věkové kategorie. 

dobře stravitelná
vhodné i pro pití

dobře stravitelná
s nízkým obsahem 
laktózy

AG Rýžovo-jáhlová kaše s meruňkou NOVINKA

Příchuť:
 AG Rýžovo-jáhlová kaše s meruňkou (ID 24492)

Rýžovo-jáhlová kaše s meruňkou je další z AG ochucených kaší. Jemná krémová kaše s příchutí sladkých meruněk. Ideální jako 
snídaně nebo odpolední svačina. Kaši lze připravit i jako nápoj, který rychle zasytí. 

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

Kaše 
s meruňkou

750 g 4,5 l 23 10 123 Kč 141,50 Kč 12 ks

Použití:
Klasická kaše: 50 g / 100 ml horké vody
Vhodné pro pití: 50 g / 200 ml horké vody

Hlavní přednosti:
 s vitamíny C, E a skupiny B  vhodné pro celiaky
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CUKROVINKY VHODNÉ I PRO DIABETIKY

DIABETA a DIAFABI oplatky

HOŘICKÉ NÍZKOGLYKEMICKÉ TRUBIČKY

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

máčené (ID 28236)  DIAFABI oplatka brusinková (ID 28238) NOVINKA

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 8,00 Kč 165,60 Kč 11 kt

Diabeta kokosová 34 g 24 7,95 Kč 9,20 Kč 190,80 Kč 10 kt

Diafabi brusinková 25 g 17 6,30 Kč 7,30 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

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 10,90 Kč 12,60 Kč 327 Kč 6 kt

Jemná a delikátní k snídani, lahodná jako odpolední dezert. Díky svému jedinečnému obsahu uspokojí i ty nejnáročnější, s nízkým 
glykemickým indexem a prebiotickou vlákninou inulin, 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  10 vitamínů

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

Použití:
Svačinka 

Hlavní přednosti:
 vysoký obsah vlákniny - 8-9 % 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 6,40 Kč 7,40 Kč 224 Kč 12 kt

Cik cak 28 g 35 5,95 Kč 6,90 Kč 208,25 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 5,85 Kč 6,80 Kč 204,75 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 a pšeničných vloček. 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. 
Nejsou vhodné pro bezlepkovou dietu.

pro děti od tří let
spotřební koš - ovoce

spotřební koš - ovoce
pro děti od 3 let

Müsli tyčinky ProFigur 

Snacky ProFigur 

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

Příchutě:
 Kešu a mandle (ID 28186)  Pistácie a slunečnice (ID 28187)  Brusinka (ID 28188) 
 Pekanový ořech (ID 28209) NOVINKA

Hlavní přednosti:
 bez konzervantů  bez průmyslově ztužených tuků  
 vhodné pro celiaky

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 (Street XL Fruity: 20 mg inulinu) 
 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 10,90 Kč 12,60 Kč 381,50 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 6,90 Kč 8,00 Kč 207 Kč 12 kt

Street XL Fruity 40 g 30 8,95 Kč 10,30 Kč 268,50 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 (Street XL). 

pro děti od 3 let
s medem a ořechy

obsahuje bifidokultury a 10 vitamínů
pro děti od 3 let

Street XL a Street XL Fruity

DeNuts

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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SNACKY A TYČINKY

Příchuť:
 Mléčno-čokoládoví (ID 28080) 

Hlavní přednosti:
 atraktivní tvar medvídků  bez konzervačních látek  s mlékem 
 rýžový korpus 

Příchuť:
 Rýžové kostičky Pirates (ID 28099) 

Hlavní přednosti:
 atraktivní tvar výrobku  rýžový korpus  
 poleva obohacena o sušené mléko  
 nízký obsah trans-mastných kyselin 

Příchutě:
 Monkeys - chlebíček s mléčnou čokoládou (ID 28521) 
 Monkeys - chlebíček s bílou čokoládou (ID 28520) 

Hlavní přednosti:
 v lahodné čokoládě  rýžový korpus

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 15 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

Monkeys 11 g 30 5,10 Kč 5,90 Kč 153 Kč 12 kt

Medvídci zaujmou atraktivním tvarem a rýžovým 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. Rýžový 
korpus ve tvaru kostiček, které obsahují vlákninu. 

Lehká a zdravá svačinka, která je výborným doplňkem k hlavnímu jídlu. Rýžový korpus zalitý v lahodné mléčné nebo bílé čokoládě je 
vhodnou alternativou namísto klasických cukrovinek. 

s mlékem
pochoutka pro děti

rýžový korpus
atraktivní tvar

s čokoládou
jednoporcové balení

RÝŽOVÉ CHLEBÍČKY

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

Rychlý snack ve velmi praktickém balení po dvou oplatkách můžeme mít kdykoli po ruce a použít ho vždy, když nás „honí mlsná“.

Křupavý chléb s vlákninou je ideální na rychlou svačinku. Přidejte domácí pomazánku s pažitkou, kousek šunky či sýra a máte 
vynikající pochoutku na zahnání hladu. Chlebíky jsou navíc ideální i pro diabetiky, zeleninový dokonce i pro celiaky.

Příchutě:
 Rychlý Snack v kakaové polevě 12 pl 144 g (ID 28073) DOPRODEJ 
 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) DOPRODEJ

Hlavní přednosti:
 výborná chuť  z přírodních surovin

Příchutě:
 Zeleninový 10 pl 75 g (ID 28066)  
 Sýrový 10 pl 75 g (ID 28067)
 Kaštanový BIO 7 pl 49 g (ID 28045) 

Hlavní přednosti:
 i pro diabetiky  vhodné pro celiaky (zeleninový, 

kaštanový)  bez cholesterolu  s nízkým obsahem tuku 

jogurtová či kakaová poleva
výborná svačinka

zeleninový: nízký obsah soli, 
vhodný do škol 

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

Zeleniný, Sýrový 75 g 56 7,50 Kč 8,70 Kč 420 Kč 18 kt

Kaštanový BIO 49 g 44 9,30 Kč 10,70 Kč 409,20 Kč 12 kt

Křehký extrudovaný chléb

BISCUIT RYCHLÝ SNACK 
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Použití:
Výborná svačinka či lahodná dřeň. 

Hlavní přednosti:
 vhodné i pro celiaky 
 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 18 ks

Jablko 120 g 120 g 48 7,55 Kč 8,68 Kč 16 kt

Jablko - Malina - Řepa, Jablko - 
Broskev - Tvaroh, Jablko - Hruška - 
Dýně, Jablko - Banán - Krupice

120 g 48 8,90 Kč 10,30 Kč 16 kt

Ostatní příchutě 120 g 120 g 48 8,55 Kč 9,90 Kč 16 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 a Ovocnozeleninové 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)  Jablko - Malina - Řepa (ID 28423)  Jablko - Broskev - Tvaroh (ID 

28424)  Jablko - Hruška - Dýně (ID 28435) NOVINKA  Jablko - Banán - Krupice (ID 28436) NOVINKA

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

Příchutě:
 Čokoládové (ID 28652)  Jahodové s chia (ID 28653) 
 Lískooříškové (ID 28654)

Hlavní přednosti:
 s vlákninou  více než 80 % celozrnných cereálií

Celozrnné sušenky s vysokým obsahem vlákniny si můžete vychutnat ve třech atraktivních balení - čokoládové, jahodové s chia 
či lískooříškové. Sušenky obsahují více jak 80 % celozrnných cereálií a jsou bez palmového tuku. Díky praktickému balení je 
můžete mít vždy po ruce.

4 ks v balení
bez palmového tuku

Celozrnné sušenky NOVINKA

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 34 g 27 2,22 Kč 2,60 Kč 160 Kč 6 kt

ilustrační foto
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ZPRACOVANÉ OVOCE A ZELENINA

Příchutě:
Druhy a příchutě tuby: 

 Ovocná pomazánka Jahoda (ID 28316)  
 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 28312)  
 Džem Meruňka - 45% ovocný podíl (ID 28313)  
 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 3,20 Kč 3,70 Kč 12 kt

Jumel džem Jahoda 20 g 120 1,90 Kč 2,20 Kč 12 kt

Jumel džem Meruňka 20 g 120 1,90 Kč 2,20 Kč 12 kt

Jumel džem bez přidané 
sacharózy

20 g 288 2,70 Kč 3,20 Kč 18 kt

Naše ovocné pomazánky a džemy se řadí kvalitou mezi špičkové výrobky. Příchuť meruňka nabízíme bez přidané sacharózy 
vhodné i pro diabetiky. Dále nabízíme lahodný pastovaný med v tubě či vaničce nebo kečup a hořčici. Vše zabaleno 
v praktických jednoporcových baleních.

praktické balení
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:
 obsah ovoce: 220 g / 100 g (z toho 75 % švestek)  vhodné pro celiaky

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

Povidla 4 kg 1 299 Kč 343,90 Kč 12 ks

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

spotřební koš
ideální na pečení

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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ZPRACOVANÉ OVOCE A ZELENINA

Příchutě:
 Jablko - Jahoda (ID 28422)  Meruňka - Jablko (ID 28421) 
 Termostabilní ovocná směs (ID 28399) 

Hlavní přednosti:
 vhodné pro celiaky

Příchutě:
 Sterilované jablečné řezy (ID 28043)

Hlavní přednosti:
 ideální směs na pečení buchet a zákusků

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

Džemy 4 kg 4 275 Kč 316,30 Kč 18 ks

Ovocná směs 4 kg 1 199 Kč 228,90 Kč 12 ks

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

Jablečné řezy 5500 g 2 169 194,40 Kč 18 ks

Lahodné džemy s kousky ovoce určené pro studenou kuchyni. Termostabilní džem je vhodný na pečení buchet a koláčů. 

Zavařená jablka ve vlastní šťávě bez přidaného nálevu a cukru je ideální ingrediencí na pečení koláčů či buchet.

spotřební koš
do studené kuchyně

spotřební koš
ideální na pečení

Džemy a Termostabilní ovocná směs

Sterilované jablečné řezy

Výpočet pro spotřební koš
Ovocné džemy patří do spotřebního koše! Níže uvedené 
množství ovoce můžete přímo zahrnout do norem 
spotřebního koše.
- Džemy Jablko - Jahoda a Meruňka - Jablko − ve 100 g 
výrobku je obsaženo 40 g ovoce, které je možné umístit 
do spotřebního koše.
- Termostabilní ovocná směs − ve 100 g výrobku 
je obsaženo 76 g ovoce, které je možné umístit do 
spotřebního koše.

Výpočet pro spotřební koš
Jablečné řezy patří do spotřebního koše! Níže uvedené 
množství ovoce můžete přímo zahrnout do norem 
spotřebního koše.
- 100 g výrobku obsahuje 100 g jablek při plnění. KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

51 0,3 11 0
2,55 % 0,6 % 4,07 % 0 %
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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 %

FRU SWEET

BIG SWEET

NATUR SWEET

KOŘENÍ, KOŘENICÍ SMĚSI, OCHUCOVADLA

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 rozpustnost

Příchutě:
 Zeleninový (ID 28035)  Drůbeží (ID 28036) DOPRODEJ  
 Hovězí (ID 28037)

Hlavní přednosti:
 šetří čas  výborná chuť  nejvyšší kvalita  bez glutamanu  

= vhodné pro děti  vysoká vydatnost bujónů  výborná 
rozpustnost bujónů 

Paprika mletá lahůdková sladká

Příchuť:
 Paprika mletá lahůdková sladká (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

Paprika 500 g 24 109 Kč 125,40 Kč 24 ks

Mletou lahůdkovou papriku použijte k dobarvení omáček, do studené kuchyně a pomazánek. Paprika nejvyšší kvality 
s označením Asta-180.

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

AGáta klasik - tekuté koření

AGÁTkA Natur

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 konzervace  bez přídatných látek 

Příchutě:
 AGÁTkA Natur (ID 28004)

Použití:
Na dochucování jídel především pro děti.

Hlavní přednosti:
 nízký obsah soli  bez konzervace  bez glutamanu 

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

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

Všechny příchutě 500 g 15 129 Kč 148,40 Kč 24 ks

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

Dochucovací směs s obsahem sušené zeleniny a s nízkým obsahem soli je ideální pro přípravu jídel pro děti.

výborná chuť
bez glutamanu

výborná chuť
bez glutamanu

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:
 osvědčená technologie výroby

ekonomické balení
prémiová kvalita

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

Všechny příchutě 2 kg 127 Kč 146,10 Kč 24 ks

BABIČČINY NUDLE

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

Bezlepkový perník 750 g 10 59 Kč 67,90 Kč 12 ks

bez lepku
spotřební koš

Použití:
Ke směsi přidejte 4 vejce, 250 ml oleje a 400 ml vlažné vody 
nebo mléka. Lze použít také bez vajec, stačí přidat 200 ml oleje 
a 450 ml mléka. Vše důkladně vymíchejte do hladka, dejte 
na plech (38x26 cm) a pečte při 180 °C 40 minut.Tip: Můžete 
přidat 1–2 jablka a lžíci medu.

Hlavní přednosti:
 bez lepku  spotřební koš  rychlá příprava  
 výborná chuť 

Instantní směs k přípravě perníku je ideální surovinou, kterou využijete především v hromadném stravování a poskytuje několik 
možností pro její úpravu. Neobsahují lepek, jsou vhodné i pro osoby trpící celiakií.

AG Bezlepkový perník

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

369 5,1 78,6 3,2
18,45 % 10,2 % 29,11 % 6,53 %

SYPKÉ SMĚSI NA PEČENÍ A VAŘENÍ

Příchuť:
 AG Bezlepkový perník (ID 24494) DOPRODEJ

Výpočet pro spotřební koš
AG Bezlepkový perník patří do spotřebního koše! Níže 
uvedené množství můžete přímo zahrnout do norem 
spotřebního koše.
- 100 g směsi obsahuje 25 g kukuřice (řadí se do obilovin), 
20 g rýže
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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 20 107 Kč 123,10 Kč 24 ks

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

Špaldové těsto 2 kg 5 119,50 Kč 137,50 Kč 10 ks

Špaldové knedlíčky 1 kg 10 125 Kč 143,80 Kč 10 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
netvoří hrudky

Instatní droždí 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Příprava těsto:
1 kg směsi smíchejte s 500 ml teplé vody a 150 ml 
oleje. Důkladně vypracujte těsto, které následně 
nechte 1–1,5 hod. na teplém místě vykynout. 
V průběhu kynutí těsta 1x lehce promíchejte. 
Na pomoučněném vále vytvořte nejrůznější 
tvary (buchty, šneky, rohlíčky atd.), ty vložte na 
vymazaný plech a potřete olejem. Nechte asi 
20 minut dokynou a pečte ve vyhřáté troubě 
10 minut při 170–180 °C, poté 25 minut při 
150–160 °C.

Příprava knedlíčky: 
1 kg směsi smíchejte s 650 ml studené vody 
a nechte 2–3 minuty odstát. Znovu promíchejte, 
vytvarujte knedlíčky a dle jejich velikosti vařte 
8–12 minut. V předehřátém konvektomatu vařte 
se 100 % páry na 98 °C 13 minut.

Hlavní přednosti:
 pšenice špalda  rychlá příprava  
 výborná chuť  lepší nutriční hodnoty než 

běžné pečivo

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)

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 11–12 50 10 79 Kč 90,90 Kč 1,58 Kč 12 ks

Špalda je prastarý druh pšenice, který se těší vzrůstající oblibě. Tato alternativa šlechtěné pšenice je lehce stravitelná, má příznivější
nutriční hodnoty a pokrmům dodává lehce oříškovou chuť. Špaldové těsto kynuté je vhodné na výrobu sladkého či slaného pečiva 
(buchty, šneky, rohlíčky atd.). V nabídce také špaldové knedlíčky, jejichž předností je snadná a rychlá příprava.

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.

Výrobky ze špaldy NOVINKAAG Puding

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

SYPKÉ SMĚSI NA PEČENÍ A VAŘENÍSYPKÉ SMĚSI NA PEČENÍ A VAŘENÍ

Příchutě:
 Špaldové těsto kynuté (ID 20745)  Špaldové knedlíčky (ID 20746) Příchutě:

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

Všechny příchutě
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snadná příprava
lehce stravitelné

na sladké i slané pečivo

ilustrační foto



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 

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

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.

11l a 16 l provedení
vysoká kvalita

možnost zavěšení na zeď
vysoká kvalita

Výrobník horké vody NATEC

Výrobník horké vody

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 

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:
 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

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

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

Termokonvice Helios 

TECHNOLOGIE
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Typ:
 VHV 7 l D (ID 29100048)  VHV 15 l D (ID 565776)  VHV 30 l ADM  

(ID 565777)  VHV 30 l D (ID 565778)

Hlavní přednosti:
 celonerezové provedení  připojení na vodovodní řád 

s poloautomatickým dopouštěním nebo možnost manuálního napouštění

Hmotnost přístroje Cena bez DPH Cena s DPH Záruka

VHV 7 l D 13 kg 15 500 Kč 18 755 Kč 12

VHV 15 l D 13 kg 17 500 Kč 21 175 Kč 12

VHV 30 l ADM 14 kg 21 900 Kč 26 499 Kč 12

VHV 30 l D 14 kg 19 200 Kč 23 232 Kč 12

VHV slouží k ohřevu vody a udržování nápojů v požadované teplotě. 
Výrobníky mají vlastní přívod vody s poloautomatickým dopouštěním (ADM) 
nebo manuálním napouštěním (D). Díky velmi rychlé a jednoduché obsluze 
snadno připravíte požadované množství vody s teplotou 30–100 °C.

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 28 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
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Horká hruška
s rebarborou a echinaceou

S obsahem sušené ovocné šťávy z hrušky 
a rebarbory a extraktem z echinacey.

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)

Jana Drápelová
) 606 692 295
jana.drapelova@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)

Roman Havel
) 606 618 704
roman.havel@agfoods.eu
Key Account Manager

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 Zelený
) 728 426 555
jaroslav.zeleny@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)

Milan Havlík
) 724 614 809
milan.havlik@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)

Miroslav Vachl
) 724 614 811
miroslav.vachl@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
Regional Sales Manager

Libor Vymyslický
) 725 483 024, libor.vymyslicky@agfoods.eu
Regional Sales Manager

kontakty
Více na str. 40



Více na str. 39

Ovocínek
Mango & Pomeranč

Novinka

vitamín C

ovocná šťáva


