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Právo omylu vyhrazeno.

Milé čtenářky, milí čtenáři,
s jarem připlouvá do našich životů čerstvý příliv energie, nové
příležitosti i výzvy. Jaké jsou ty vaše? Začít pravidelně cvičit,
upravit životosprávu, více odpočívat, radovat se z maličkostí,
pořídit si nové kolo, trávit více času s partnerem? Ať je to
cokoliv, nestane se tak samo. Musíme proto něco udělat.
Využijme příval svěží jarní energie, seberme odvahu
a udělejme první krok. Větší plány si rozložme do menších
kroků. Radujme se z dílčích výsledků. Oceňujme i drobné
pokroky. A představujme si cílový stav. Třeba jak se spokojení
vracíme ze svižné procházky, byt vonící čistotou po úklidu
nebo pevnější tělo po cyklovýletu.
Vzpomínám si na ženu, která běhá maratony, tedy neběhá.
Říká, že běží jen od svého domu k prvnímu údolí. Když
tam doběhne, tak běží k dalšímu a když už tam je, tak
k dalšímu… Vnímáte ten rozdíl?
Inspirací vám mohou být i následující stránky. Třeba se
připojíte k charitativnímu běhu pro Světlušku jako moji
kolegové. Možná vás osloví elektrokolo, se kterým bude
zdolání kopců snadnějším. Nebo se inspirujete tipy pro školní
kuchyně v rozhovoru s nutriční specialistkou. A vyzkoušíte
naše novinky KUKUřínka, svěží sirup Happy Garden s příchutí
Jahoda či netradiční příchuť koncentrátů Fruity Garden
Moruše & Červená řepa nebo Zelený grep a další.
Vykročte do jara s úsměvem, dobrou náladou, pozitivní
energií a chutí!
Za tým AG FOODS
Jana Vodičková
Ředitelka linie Food Service

Produkty vyrobené ve společnosti AG FOODS
v Košíkově odpovídají požadavkům na bezpečné
a zdravotně nezávadné potraviny, které jsou
kladeny certifikátem IFS.

inspirujte se
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Chutně a zdravě
Rozšířili jsme nabídku dochucovacích směsí
o AGÁTku Natur postavenou na sušené
zelenině, která dodá vašim pokrmům
nezaměnitelnou chuť. Skvěle se hodí pro přípravu
polévek, navíc je s nízkým obsahem soli (9,9 %)
a bez glutamátu, je tedy ideální pro přípravu jídel
pro děti. Více
katalog str. 61
Tip na recept:
Dušená
brokolice
Pro zachování
vitamínů
podusíme
cca 10 minut
v tlakovém hrnci syrovou brokolici nakrájenou
na malé růžičky. Na pánvičce na trošce oleje
osmahneme cibulku, přidáme vajíčka a smícháme
s brokolicí. Poté podle chuti přidáme směs
AGÁtKU Natur.
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Kde se s námi setkáte?
Navštivte náš výstavní stánek. Proběhnou zde
ochutnávky produktů, rádi zodpovíme všechny
vaše dotazy. Těšíme se na vás!
Konference APSS
12. 4. Sociální služby v Jihočeském kraji, Tábor
27. 4. Sociální služby v Královéhradeckém kraji,
Tábor
30.–31. 5. Sociální služby nejen v Evropě, Mikulov
6. 6. Kvalita sociálních služeb, Praha
Krajské konference hromadného stravování
4. 4. Liberec
6. 4. Praha
18. 4. Plzeň
25. 4. Ostrava
27. 4. Brno
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Pečujte o své
tělo, budete s ním
dlouho

Lahodné smoothie
k snídani představuje
skvělý start i do toho
nejnáročnějšího dne.
Jedná se o mixovaný
ovocný či zeleninový
nápoj, který je
doslova napěchovaný
vitamíny v té nejlepší podobě. Existují tisíce
možných variant receptů a nejlepší je zkrátka
experimentovat. Pro začátek vám však nabízíme
několik desítek lákavých tipů v knížce Smoothie
Book - Víc než dieta, životní styl.
www.dobre-knihy.cz
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Jarní detox
Po zimě je tělo přesycené,
unavené a proto k jaru
neodmyslitelně patří i jeho
očista. Abychom tělo
vyčistili i v této uspěchané
době, připravili jsme
pro vás čaj s příhodným
názvem „Očistná síla“. Je to směs zeleného
a černého čaje, která vaše unavené tělo dobije
energií. Navíc je v čaji vysoký obsah kopřivy.
Kopřiva je tou nejlepší domácí bylinou, přispívá
k pročištění krve i na celkovou očistu těla a boj
s únavou. Se šálkem chutného čaje snadno
doplníte svůj pitný režim. Celou řadu AtrAktiv Tea
zakoupíte exkluzivně pouze na eshopu Biogena.
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Odborné
počtení
Rozšiřte své znalosti
díky článkům ze
Speciálu pro školní
jídelny. Vychází 6x
ročně, každý lichý
měsíc, v rozsahu
20 stran. Časopis
je určený pro
vedoucí školních jídelen, metodiky školního
stravování… Obsah je připraven ve spolupráci
s odborníky na oblast školního stravování z MŠMT,
ČŠI, Ministerstva zdravotnictví, dále odborníky na
výživu, školské a pracovní právo, management.
Najdete zde také informace o vzdělávacích akcích,
konferencích, soutěžích, příklady dobré praxe
i recepty vhodné pro školní jídelny.
Součástí ročního předplatného je elektronická
verze Speciálu s možností snadného
vyhledávání na www.rizeniskoly.cz.
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I běhat po tmě má smysl
Noční běh pro Světlušku 2017 je charitativní
běh pro všechny, kterým není lhostejný život
nevidomých spoluobčanů a chtěli by jim přinést
aspoň trochu pomyslného světla do života,
ve formě finančního daru. Běh s rozsvícenými
čelovkami proběhne 6. dubna v Olomouci,
20. dubna v Praze, 27. dubna v Brně
a 3. května v Jihlavě. Pro běžce i chodce jsou
připraveny dvě trasy v délce 3 km a 5 km. Přijďte
a pomozte rozsvítit život nevidomých třeba
s kolegy z práce, kamarády nebo rodinou.
www.behprosvetlusku.cz
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Prostřete si den
Krásný látkový ubrus by neměl chybět
v žádné domácnosti. Správně zvolený dekor
dodá vašemu stolování sváteční, uvolněnou
nebo třeba jarní atmosféru. Zkrátka takovou,
jakou budete chtít mít.
Kupované jsou drahé? Poohlédněte se
v metráži, designů a vhodných materiálů
najdete desítky. Poté stačí na šicím stroji
jednoduše zaentlovat a je hotovo.
Víte, že?
Pokrývka stolu se používá asi od 15. století.
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ZA KVALITOU
SI STOJÍME

Vše začíná nákupem a příjmem
surovin
Všechny suroviny a obaly nakupujeme jen od
schválených a prověřených dodavatelů, kteří musí
splňovat námi stanovená kritéria – certifikaci, flexibilitu,
dodržování stálé kvality dodávek a mnoho dalšího.
Před příjmem do závodu ještě u každé dodávky
kontrolujeme: čistotu ložné plochy na nákladním
automobilu i to jestli obalové materiály, ve kterých
je surovina doručena, nejsou vlhké, protržené nebo
neobsahují stopy po škůdcích. Teprve poté je pracovníci
skladu přijmou do skladu. Z každé suroviny a obalového
materiálu pracovník laboratoře odebere vzorek, který
se v laboratoři zhodnotí dle senzorických, fyzikálních
vlastností, které porovná se specifikací jednotlivých
surovin a v certifikátu kvality.
Specifikace – vícestránkový dokument, který v případě
surovin obsahuje veškeré kvalitativní parametry, např. popis
vzhledu, chuti, složení jednotlivých složek suroviny, chemické
požadavky, deklarace obsažených alergenů, mikrobiologické
požadavky, v případě obalů migrační testy, min. trvanlivost,
způsob skladování.

Když surovina vyhovuje ve všech parametrech, je
přijata. Poté je dle nového skladového systému určeno
místo skladování suroviny (alergenní / bezalergení)
a vygenerována etiketa, kde jsou veškeré legislativní
požadavky. Je-li obsažen alergen, tak se na štítku
objeví písmeno A (alergen), které jednoznačně snižuje
riziko záměny surovin.

„Důraz na kvalitu se naší
výrobou line jako pomyslná
červená nit.“

S

polečnost AG FOODS je od roku
1990 specialistou na výrobu a prodej
nápojových směsí. Každý den vyrobí
stovky litrů nápojů. O přístupu ke kvalitě
aneb co vše je třeba udělat, než se výrobek
vyrobí a naskladní, jsme si povídali s ředitelem
výroby Ing. Michalem Kosařem.
Foto: archiv AG FOODS
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Naplánovat výrobu je trochu jako
složit rubikovu kostku
Při plánování výroby musíme spolu s naší technoložkou
sladit mnoho parametrů, např. zohlednit rozdělení
produkce obsahující alergen (např. mléko) od
nealergenních (čaj), barevnost směsí, technologické
postupy, rozdílné formáty výrobků a další.

Čtyři kila, dvacet kilo, navážíme,
zabalíme

je opatřen spirálou zajišťující dokonalé promísení
všech směsí. Majoritní části receptur jsou přesávány
z big bagů (velkých vaků o hmotnosti až 1000 kg),
menší extrakty (bylin, ovoce atd.) kolegové z výroby
navažují a přesávají ručně. Vše funguje na základě již
zmíněných čárových kódů, které slouží jako jakýsi pas,
který surovinu provází celou výrobou. Každá šarže je
tak snadno dohledatelná.

Následuje kontrola hmotnosti každého balení, a pokud
je jeho hmotnost mimo nastavený rozsah, je balení
vyřazeno. Zajímavostí je, že váha je přímo propojena
s baličkou a podle trendu v hmotnostech balení
informuje baličku, zda má hmotnost balení zvýšit nebo
snížit. Jednotlivá balení jsou před vložením do kartonu
opticky zkontrolována a poté v zalepených kartonech
uloženy na paletách.

Laboranti nachutnají každý den
mnoho nápojů, testování se pro nás
stalo samozřejmostí

Ředitel výroby Michal Kosař u kontroly navažování.

V laboratoři se vzorky archivují až dva
roky
Poté, co se suroviny v homogenizátoru 10–15 minut
míchají kvůli rovnoměrnému zastoupení všech složek,
je odebrán vzorek. Ten se porovnává v sypkém stavu
a v nápoji se vzorkem z předchozí výroby nebo
s laboratorně připraveným vzorkem. Když je vše
v pořádku, je směs přesáta do zásobníku nad baličkou.
A znovu se srovnává senzorický profil výrobku se vzorkem
z předcházející výroby či s laboratorně připraveným.

„Za vším, co děláme, si
stojíme a nikdy neriskujeme
dobré jméno naší firmy. “

Podle přesného plánu se do laboratoře odebírají
i vzorky hotových výrobků, kde se opět senzoricky
hodnotí a podrobují se dalším fyzikálně-chemickým
analýzám. Po závěrečném kladném stanovisku
laboratoře se palety s produkty odvážejí do
expedičního skladu v Pohořelicích, odkud jsou
distribuovány k našim zákazníkům.

Jakost výrobků je pro nás prioritou
V každé části výrobního procesu dodržujeme veškeré
legislativní požadavky České republiky a nařízení
Evropské unie. Nad jejich rámec jsme se dobrovolně
rozhodli implementovat do našeho výrobního procesu
požadavky mezinárodní normy IFS pro výrobce
potravin, která obsahuje asi 262 požadavků nad
rámec legislativy ČR. Tím vám, našim zákazníkům,
zaručujeme nejvyšší jakost nápojů a potravin
vyrobených u nás v Košíkově a v Českých Budějovicích.
Jsem hrdý na to, že se nám před rakouskou
auditorskou společností již od r. 2011 každoročně daří
obhájit požadavky normy na vyšší úroveň. To nás řadí
i v mezinárodním srovnání mezi elitní výrobce.

Triplexová fólie udrží kvalitu nápojů

Pak je teprve možné balit výrobky do spotřebitelského
balení. Po zabalení následují další dvě kontroly nejprve se rentgenem kontroluje přítomnost cizího
tělesa v sáčku. Ten dokáže vyřadit výrobky, které by
obsahovaly částice železa větší než 0,8 mm a částice
skla nebo plastů větší než 1,2 mm. Není to samozřejmě
tak, že by se nám z výrobní linky uvolňovaly její části,
je to spíše další kontrola dodavatelů našich surovin.

Výroba jede rychlostí 20 balení za minutu.

Výrobní proces začíná navážením surovin, které jsou
poté pomocí potrubního systému postupně přemístěny
do homogenizátoru, tj. velký míchací buben, který
MAGAZÍN AG FOODS GROUP A.S. | 7
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JAK (NE)KOMBINOVAT
POTRAVINY

S

estavení jídelníčku není jednoduchý úkol. Při jeho tvorbě je třeba brát v úvahu mnohé
aspekty. Napadlo vás někdy, že kombinace různých potravin v rámci jednoho denního jídla
může ovlivnit využitelnost některých živin, výslednou stravitelnost i senzorickou jakost?
Nutriční specialistka Mgr. Jana Spáčilová ukazuje, jak je v některých případech možné podpořit
nutriční kvalitu stravy z pohledu vhodných či méně vhodných kombinací.
Text: Mgr. Jana Spáčilová, Foto: archiv AG FOODS

Využitelnost železa
Typickým příkladem umění kombinovat potraviny je
kombinace potravin za účelem zvýšení vstřebatelnosti
železa z potravin, které jsou jeho zdrojem. Železo je
obsaženo v živočišných (ve formě hemového železa)
i rostlinných potravinách (ve formě nehemového
železa), z živočišných potravin je však lépe využitelné.
Využitelnost obou typů železa však navíc ještě mohou
zvyšovat či naopak snižovat určité látky z potravy,
pokud se navzájem kombinují. Umění kombinovat
potraviny pro zvýšení využitelnosti železa je zvláště
důležité pro jedince trpící anémií (chudokrevností).
Příklad 1
Polévka drožďová, hovězí pečeně, brambory, bez zeleniny
Vysvětlení: Hovězí maso (podobně jiné druhy
červeného maso a játra) je bohatým zdrojem dobře
využitelného železa. Využitelnost lze však ještě zvýšit
kombinací s potravinou bohatou na vitamin C,
jako je zelenina nebo ovoce. Doporučení zařazovat
zeleninu nebo ovoce ke každému jídlu by mělo být
samozřejmostí nejen z důvodu obsahu prospěšných
látek přítomných v ovoci a zelenině, ale také má
význam pro zvýšení vstřebatelnosti živin, v tomto
případě železa.
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Vhodnější kombinace: Polévka drožďová, hovězí
pečeně (významný zdroj železa), brambory, rajčatový
salát s cibulí (zdroj vitaminu C)
Příklad 2
Polévka česneková, luštěninové rizoto, černý čaj
Vysvětlení: Vstřebatelnost nehemového železa
z rostlinných zdrojů, v tomto případě z luštěnin, ale
také dále např. z celozrnných obilovin, snižují třísloviny
obsažené v černém čaji. Naopak vstřebatelnost
nehemového železa zvyšuje vitamin C.
Vhodnější kombinace: Polévka česneková, luštěninové
rizoto, ovocný čaj / voda
Velmi vhodná kombinace: Polévka česneková, rizoto
z vepřového masa s luštěninou, mrkvový salát
Vysvětlení:
K dobrému vstřebávání železa může přispět také
to, když se nehemové zdroje železa (rostlinné, tedy
v tomto případě luštěniny) konzumují s masem nebo
rybami, tomuto účinku se říká „meat faktor efekt“.
Kombinace luštěnin s masem v jídelníčku určitě může
být. Při přípravě takového pokrmu je však pravidlem,
že množství bílkovin z masa a luštěnin dohromady
nepřekračuje množství, jaké by obsahoval masový
nebo luštěninový pokrm. Jiným případem je, když čistě

luštěninový pokrm je ještě doplněn o porci masa - tato
kombinace již vhodná není, a to vzhledem k velkému
obsahu bílkovin z plné porce luštěnin i masa.

Vápník
Hlavním zdrojem vápníku v naší stravě je mléko a mléčné
výrobky. Využitelnost z nich je velmi dobrá, ještě vyšší je
však z brukvovité zeleniny, jako je brokolice, květák nebo
kapusta (ty však ve stejném množství obsahují méně
vápníku než mléčné výrobky). Naopak horší využitelnost
vápníku je z obilovin a luštěnin, a to vzhledem k vysokému
obsahu vlákniny a fytátů, ze špenátu a rebarbory zase
díky přítomnosti šťavelanů, které využitelnost snižují.
Vstřebatelnost vápníku zvyšují komponenty mléka, proto
lze všechny výše zmíněné potraviny vhodně kombinovat
s mlékem či mléčným výrobkem.
Příklad
Velmi vhodná kombinace: Brokolice zapečená se
sýrem, brambory
Vysvětlení: Kombinace brukvovité zeleniny s mléčným
výrobkem dodá významnou dávku vápníku, neboť
obě skupiny potravin se vyznačují dobrou využitelností
vápníku i jeho významným obsahem.

Vitamíny
Aby se některé vitaminy, konkrétně A, D, E a K,
vstřebaly ze zažívacího traktu do krve, je nezbytná
kombinace s tukem, protože se jedná o vitaminy
rozpustné v tucích. Přídavek malého množství oleje
či jiného tuku (ořechů, olejnatých semen, másla)
k zelenině podpoří jejich vstřebatelnost. Zvláště betakaroten, provitamin vitaminu A, který je obsažen ve
významném množství v mrkvi a vykazuje prospěšné
antioxidační vlastnosti, se lépe využije za přítomnosti
tuku a ještě lépe po tepelné úpravě.
Příklad pokrmu s dobře využitelným beta-karotenem:
maso v mrkvi, brambory

Bílkoviny
Bílkoviny, jedna z hlavních živin, by měly být
zastoupeny v každém obědě. V případě nezařazení
živočišné bílkoviny je vhodné kombinovat bílkovinu
z obilovin s bílkovinou z luštěnin, čímž se dosáhne
plnohodnotnosti pokrmu ve vztahu k zastoupení
bílkovin (příklad vhodné kombinace je těstovinový
salát s fazolemi, hrách s kroupami, cizrna na rajčatech
s pečivem, rizoto s fazolemi).
Příklad
Nevhodná kombinace: pórková polévka s pohankovými
nočky, žemlovka s jablky

Vysvětlení: menu neobsahuje žádný zdroj bílkovin
Vhodná kombinace: pórková polévka se sýrovými
nočky, žemlovka s jablky a tvarohem (sýrové nočky
a tvaroh jsou zdrojem bílkovin)

Sytost a stravitelnost
Kombinace sytosti a stravitelnosti pokrmů je velmi
důležitým předpokladem pro správně sestavený
jídelníček. Sytou polévku není vhodné kombinovat
se sytým hlavním pokrmem a polévku z nadýmavých
surovin s nadýmavým hlavním pokrmem.
Příklad
Nevhodná kombinace: zelná polévka, čočka na kyselo,
okurek, chléb
Vysvětlení: zelí, stejně jako čočka i jiné luštěniny patří
do skupiny potravin s nadýmavým účinkem. Dále do
této skupiny patří čerstvý chléb a pečivo, květák, cibule
a sycené nápoje.
Vhodná kombinace: polévka z jarní zeleniny, čočka na
kyselo, okurek, chléb
Příklad
Nevhodná kombinace: gulášová polévka, vepřové
výpečky se zelím a knedlíkem
Vysvětlení: sytá polévka i sytý hlavní pokrm není
vhodná kombinace, navíc oba chody jsou masité
Vhodná kombinace: gulášová polévka, zeleninové
rizoto sypané sýrem

Pestrost
Jedním z důležitých pilířů správné výživy je pestrost.
Nejen v rámci delšího časového období, ale i v rámci
jednoho denního jídla by měla být na talíři co největší
pestrost. Pestrost se týká nejenom výběru potravin,
ale také barevnosti pokrmů na talíři, konzistence
i různorodosti technologických úprav.
Příklad
Nevhodná kombinace: bramborová polévka, zapečené
brambory s brokolicí
Vysvětlení: brambory jsou zastoupeny v nadměrném
množství, chybí pestrost surovin
Vhodná kombinace: bramborová polévka, vepřový
plátek na houbách s rýží, okurkový salát
Příklad
Nevhodná kombinace: polévka vločková, pečené kuře
s rýží, broskvový kompot
Vysvětlení: celé menu je laděno do jednoho barevného
tónu
Vhodná kombinace: rajčatová polévka, pečené kuře
s rýží, okurkový salát
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Příklady možné propagace školního
stravování

rozhovor

KVALITA
A PESTROST
VE STRAVĚ

„Nerada používám
označení zdravé a nezdravé
potraviny, protože si myslím,
že v přiměřené míře je zdravé
všechno, je to hlavně
o množství.“
Na lékařské fakultě učíte budoucí
nutriční terapeuty. Představte nám
obor.

Cílem studijního programu je připravit nutričního
terapeuta, který je schopen samostatně působit
jak v preventivní péči, tak v péči o nemocné a to
v problematice výživy všech věkových skupin.
Absolventi tříletého bakalářského oboru Nutriční
terapeut nachází uplatnění ve třech oblastech: vedení
provozu stravovacích služeb (pro zdravé i nemocné),
edukaci v oblasti správné a kvalitní výživy v prevenci
nemocí i v samotné nemoci a formulování politiky
za účelem podpory zdraví prostřednictvím výživy.
Hlavní pole působnosti jsou pak nemocnice, domovy
pro seniory, ústavy sociální péče, lázeňská zařízení,
státní zdravotní ústav, školní jídelny, provozovny
společného zařízení, edukační zařízení i soukromá
praxe, potravinářský a farmaceutický průmysl.
Navazující dvouletý magisterský obor Nutriční
specialista více rozvíjí problematiku výživy dětí,
sportovců a nemocných, např. diabetiků nebo pacientů
s onemocněním ledvin.

Co se studenti učí?

S

e sympatickou nutriční specialistkou
Janou Spáčilovou jsme si povídaly
o jejích studentech, dětské obezitě,
školním stravování i tvarohových buchtách.
Foto: archiv AG FOODS
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Studují fyziologii, lékařskou chemii, základy výživy,
chemii potravin, zbožíznalství, mikrobiologii a spoustu
dalších. Zcela zásadní je léčebná a klinická výživa, tedy
to, jak se stravovat při různých onemocněních např.
žaludku, celiakii, poruše polykání nebo při nádorovém
onemocnění. Neméně důležitá je výživa v ochraně
a podpoře zdraví, což zahrnuje spoustu témat o výživě
všech věkových skupin nebo třeba těhotných žen
a výživě v prevenci nemocí, např. kardiovaskulárních
nebo osteoporózy. Součástí studia je také marketing,
psychologie, pedagogika nebo komunikační
dovednosti.

Chodí studenti na praxi?

pacientů z hlediska výživy. Třeba u těch, kteří málo
jí, trápí je nějaký problém v souvislosti s příjmem
stravy, hodně zhubli, mají nízkou hmotnost nebo
jejich onemocnění vyžaduje důslednou nutriční péči.
Snažíme se pacienty edukovat, podat jim radu, jak
navýšit příjem stravy a zlepšit stravování a toto si
udržet i po návratu do domácího prostředí.

Každá nemocnice má vlastního
terapeuta?
Bohužel tak kvalitní péče, jako je např. v Bohunicích,
nefunguje v každé nemocnici, ale přibývá jich. Jsem
ráda, že profese nutričního terapeuta se i u nás stále
více dostává do povědomí veřejnosti, ač to není ještě tak
dokonalé.

„Onemocnění jsou stále
stejná, ale dnes je lepší
diagnostika, takže v ordinacích
máme více pacientů.“

Pyramida výživy pro děti na větším plakátě nebo
vyrobená z kostek ve školní jídelně může pomoci
dětem chápat výživová doporučení a současně je učí
hodnotit svoji výživu.
Školní jídelna seznamuje děti s novými trendy ve
výživě a je prostředníkem nových chutí. Aby obava
z neznámých pokrmů a chutí byla co nejmenší, je
nutné děti k ochutnávání správně motivovat. Každou
novinku je vhodné dětem popsat, přidat obrázek
a zajímavost, přiblížit původ pokrmu či rostliny,
umístit třeba na nástěnku.
Školní jídelna by se mohla v k těmto snahám připojit
pořádáním dnů či týdnů výživy, třeba v rámci
dnů či týdnů zdraví, zaměřených na určité suroviny
a pokrmy např. týden regionálních receptů, týden
plný zrn a semen, týden italské kuchyně.
Zdroj: Edukační program Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ

sladkosti. Za den by měl každý sníst alespoň pět porcí
ovoce a zeleniny. Jedna porce by měla odpovídat
velikosti pěsti strávníka. V jídelníčku chybí pestrost
i kvalitní a čerstvé potraviny.

Podaří se jim váhu upravit?
Do poradny výživy pro děti si chodíte
odpočinout?

Čerpám zde praktické zkušenosti, konkrétně s dětmi
od útlého věku až po osmnáctileté dospívající. Hlavní
téma, které s nimi řeším, je nadváha a obezita. Zájem
o poradenství mají také rodiče špatných jedlíků nebo
dětí vybíravých v jídle, občas v poradně ťuká na dveře
dívka s poruchami příjmu potravy, jako je bulimie
či anorexie. Součástí je i laktační poradna pro kojící
maminky.

Lze určit hlavní příčinu obezity?
Já v tom mám jasno - nedostatek pohybu. V poradně
si děti vedou záznamy pohybových aktivit a těch je
v mnoha případech žalostně málo. Vytrácí se přirozený
pohyb jako chůze, jízda na kole, každodenní „lítání“
po venku. Rodiče je většinou všude vozí, děti sedí
doma dlouho u televize nebo počítače.

A další důvody?
Nadměrný příjem skrytého cukru, např. mléčných
výrobcích, sladkostech, nápojích a nedostatek ovoce
a zeleniny, které nám ve stravě vytěsňují právě

Pokud změní stravovací zvyklosti a přidají pohyb,
upraví se to, děti naštěstí rostou. Často říkám, že
jsem u dětí ráda za každý centimetr, který vyrostou,
a hmotnost která se nezvýší.

Obezita je globální problém, čím si to
vysvětlujete?
Máme 20-25 % obézní populace v ČR, když k tomu
přidáme i nadváhu (předstupeň obezity), číslo naroste.
Zásadní příčina je jasná - máme větší energetický
příjem a malý výdej, tedy málo pohybu. Všude auta,
výtahy, eskalátory, posíláme maily, telefonujeme i do
vedlejší kanceláře, do toho je naše strava mnohdy
nadbytečná.

Je opravdu tak důležité zajímat se
o to, co jíme?
Určitě. Výživa je jedním z faktorů, který v obrovské míře
ovlivňuje naše zdraví, a věnujeme jí malou pozornost.
Začneme ji řešit, až nastane problém. Základ je v rodině,
tam dítě získává stravovací návyky a přebírá si je do
dospělosti. Mělo by ochutnat co nejvíce potravin

Ano, chodíme do bohunické FN na oddělení léčebné
výživy, které zaměstnává několik nutričních terapeutů.
Zde s našimi studenty vykonáváme praxi u rizikových
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rozhovor
a pokrmů, zapojit se i do přípravy jídla. Naučit se
stolovat společně s rodinou v klidném a pěkném
prostředí, jídlo si vychutnat. Od klientů i ze svého okolí
ale bohužel vím, že společné večeře doma připravené
jsou dnes skoro výjimkami. Osobně bych i do škol, a to
na všech úrovních vzdělávání, zařadila mnohem více
učiva o výživě.

Zmínila jste školy. Pro ně jste připravili
program, přibližte nám jej.
Asi před dvěma lety jsem měla tu čest s mnoha
dalšími kolegy tvořit program Pohyb a výživa pro žáky
na 1. stupni vybraných ZŠ. Ten dětem objasňoval
prostřednictvím tzv. pyramidy pohybu a pyramidy
výživy priority v jejich denním režimu. Kromě poznatků
o správném stravování, výživě a nezbytnosti pohybu
se téměř 5 700 zapojených dětí snažilo jak pohyb, tak
správnou výživu posílit ve školních aktivitách i doma,
snažili jsme se zapojit i rodiče. Materiály jsou na
internetu stále ke stažení a určitě v nich učitelé i vedoucí
školního stravování najdou mnoho tipů pro jejich práci.

„Kam nechodí ovoce
a zelenina, tam chodí lékař.“
I vaši studenti se školními
jídelnami spolupracují.

V rámci praxe poskytujeme školám, jejichž
zřizovatelem je město Brno, bezplatné poradenství
ohledně dietního stravování, které dle zákona provádí
nutriční terapeuti.

Obrací se na vás školy i s jinými
problémy?
Na mě konkrétně ne. Zmíním však jednu inspirativní
akci pod záštitou Magistrátu města Brna, a to projekt
společného brněnského vaření. Školy, které se zapojily,
tak loňský listopad vařily podle jednotného jídelního
lístku sestaveného dle nutričních doporučení Ministerstva
zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši. Na tvorbu jídelního
lístku jsem měla možnost také drobně přispět.

Používá se stále potravinová
pyramida?
Ano, a já ji ve své práci používám nesmírně
ráda a často. Oficiální je stále pyramida vydaná
Ministerstvem zdravotnictví. V programu Pohyb
a výživa jsme využívali mírně upravenou pyramidu
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ovoce, budeme mít energii. A po sportu bychom měli
tělu dodat bílkoviny – maso, rybu, mléčné výrobky,
luštěniny. Pokud máte po delší fyzické zátěži, je
výhodné přidat i sacharidy – pečivo, rýži, těstoviny
nebo brambory. Druhý den tak nebudete unavení
a bez energie.

Společnost AG FOODS Group a. s. je
hrdým partnerem akce.

A co jarní detox?
Potravinová pyramida převedená do kostiček,
1 kostka = 1 porce.

výživy pro děti, převedenou do kostiček, 1 kostka =
1 porce. Navíc jsme přidali ještě jedno patro a to pitný
režim, i zákeřnou kostku, tedy potraviny, které bychom
jíst nemuseli, třeba sladkosti a chipsy.

Co je pro vás základ správné stravy?
Pro mne je zásadní pravidelnost - snídaně, svačina, oběd,
svačina, večeře. Každý den se snažím, i když přiznávám,
že se to ne vždy povede, dát do jídelníčku vše, co je
v potravinové pyramidě. Dalším jednoduchým pravidlem
je, že si vybírám neochucené potraviny – jogurty, tvarohy
a ty si poté třeba dochutím sama čerstvým ovocem.
Snažím se vyhýbat polotovarům. Ale jinak jím všechno.
Klidně si dám knedlík, paštiku i domácí buchtu. Vše
v přiměřeném množství.

Jak vidíte budoucnost ŠJ?
Já doufám, že dobře a že si stávající kvalitní
a propracovaný systém zachováme, že i moje děti se
budou moct v jídelně stravovat. Doufám v to, že náročná
práce kuchařek a kuchařů v jídelně bude lépe platově
ohodnocená a více společností uznávaná. Přála bych si,
aby na talířích byl ještě pestřejší výběr zeleniny a ovoce,
byla více zařazována nutričně cenná pohanka, kroupy,
jáhly. Aby se rozvíjela komunikace s rodiči a spolupráce
s učiteli, kteří školní stravování podpoří.

„Máme tři pilíře správné
výživy: pestrost,
pravidelnost a přiměřenost.“
Zmínila jste pohyb, jak jíst před ním
a po něm?

Snažím se lidi naučit, aby se stravovali celý rok správně,
pak žádný detox na jaře nepotřebují. Dlouhodobých
a drastických detoxů zastánce rozhodně nejsem,
v žádném případě ne pro děti. Jednodenní ovocný
nebo zeleninový den nemusí být na škodu. Jídelníček
lze odlehčit třeba koktejly smoothie z ovoce a zeleniny,
lze přidat kefír, jogurt. Pozor ale na opakovanou
konzumaci velkého množství ovoce, které je zdrojem
sice přírodní cukru, pokud je ho hodně, není to také
dobré. Koktejly lze obohatit semínky, oříšky, které
jsou nutričně velmi cenné a obsahují správné tuky.
Doporučuji každý den sníst až 30 g, tedy hrstku oříšků,
avšak ne ty slané nebo obalované v čokoládě.
Děkuji za rozhovor.

Mgr. Jana Spáčilová

 Pracuje jako asistentka
Ústavu ochrany a podpory
zdraví LF MU, kde se podílí
na teoretické i praktické
výuce studentů oboru
Nutriční terapeut
 V poradně výživy pro
děti pomáhá už tři roky
upravovat stravovací
zvyklosti našim nejmladším
 Podílela se na projektu
Jana Spáčilová (29)
„Pohyb a výživa“ na
1. stupni vybraných ZŠ.
Více na www.pav.rvp.cz
 Je jí blízká i oblast školního stravování, už během
studia se věnovala problematice dietního stravování na
ZŠ a nyní je pravidelnou pisatelkou článků o výživě nejen
pro zaměstnance školního stravování, ale i pro širokou
veřejnost
 Ve volném čase ráda chodí na procházky, pracuje na
rodinné vinici nebo se věnuje malému synovci a neteři,
s manželem je pojí záliba ve folkloru, zejména tanci.

www.olympic.cz/odm

Pokud se týká rekreačního sportu, asi dvě až tři
hodiny před sportem není vhodné jíst něco těžkého
na trávení. Půl hodiny před aktivitou lze sníst i porci
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zadáno pro sociální sféru
Překrásná je i odpočinková zóna se
spoustou květin, kdo se zónu stará?
Děkujeme. Je to veliká zásluha našich zaměstnanců,
převážně úseku údržby a úklidu. Naši klienti tráví na
zahradě na jaře a v létě celé dny.

Osvědčila se venkovní fitness zóna?
Několik klientů ji využívá a je k dispozici i obyvatelům
Unhoště. Rozhodně jde o skvělé zázemí pro sportovní
aktivity, které maximálně využíváme.
V rozkvetlé zahradě se člověk cítí skutečně jako doma.

DOMOV UNHOŠŤ
POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
D

omov Unhošť leží ve Středočeském kraji. S jeho ředitelkou Ing. Lenkou Ungerovou
jsme si povídali jak o krásné odpočinkové zahradě, která po dlouhé zimě rozkvetla
a láká k posezení, tak o letošních plánech na dokončení oprav fasády. A v jídelně jsme
nahlédli pod pokličku nutriční terapeutce Monice Landovské, Dis., která pečuje o strávníky.

Představte nám,
prosím, váš
domov.

Ředitelka: Ing. Lenka
Ungerová

Náš oficiální název
zní: Domov Unhošť,
poskytovatel sociálních
služeb. Jsme registrovaný
domov pro seniory
zřizovaný Středočeským
krajem a naše kapacita je
130 míst. Ubytováváme
seniory nad 65 let věku.
Bohužel neposkytujeme
služby osobám, jejichž
zdravotní stav vyžaduje
poskytnutí akutní péče ve
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se kterými se pravidelně navštěvujeme. Naším cílem je
aktivní a „pestrý život“ klientů, samozřejmě v rámci
jejich možností. Nechceme být zařízením, kde klienti
pouze dožívají, ale naopak chceme být místem, kde
senioři odstartují další fázi svého života, kterou si musí
naplno užít. K naší práci sice patří i slzy, je vždy těžké
se s nimi loučit. To ale k životu patří. Sama jsem ale
zastáncem myšlenky, že život se má naplno prožít
a důležitý je pozitivní přístup, který nám v domově
rozhodně nechybí. Úsměv nic nestojí. Tak proč ho
nerozdávat a nešířit i mezi klienty?

Čím se lišíte od jiných zařízení vašeho
typu.
S chutí se inspirujeme ostatními. Ale bez ohledu na to,
jak to funguje v jiných domovech, jsme rádi, že se nám
daří vytvořit rodinné zázemí a máme osobní přístup
k našim seniorům.

Co se vám v loňském roce podařilo?
Neustále se snažíme předělávat a opravovat pokoje,
chodby, vybudovali jsme nový vestibul. Naše budova
je poměrně stará, a tudíž je tady práce neustále dost.
Rozhodně se však nevzdáváme.

Co vás naopak trápí a tíží?
Že má den pouze 24 hodin. Potřebovali bychom více
času, abychom se mohli maximálně věnovat našim
klientům a třeba s nimi každý den jezdit po výletech,
vymýšlet nejrůznější volnočasové aktivity a zároveň
měli čas na veškerou administrativu. No a největším
přání by asi byla nesmrtelnost. Je nám moc líto, když
se s někým musíme rozloučit.

Jaké máte plány pro rok 2017?
Rádi bychom dokončili nové dvě místnosti pro
volnočasové aktivity klientů, kde máme v plánu udělat
i keramickou dílnu. Potřebujeme dodělat novou
elektřinu v kuchyni a také již zmiňovanou fasádu.

Jak se zapojujete do chodu města?
zdravotnickém zařízení, osobám s akutní infekční nemocí,
osobám trpícím porucho u osobnosti, která by narušovala
kolektivní soužití, osobám hluchoněmým nebo trpícím
úplnou slepotou a osobám s Alzheimerovou chorobou
nebo roztroušenou sklerózou.

Máte v současnosti plný stav?
Máme skutečně plno a nedaří se nám uspokojit
všechny zájemce. Evidujeme zhruba 200 žádostí…

Které moderní trendy v péči o klienty
využíváte?
Snažíme se o aktivní přístup k našim klientům.
Pořádáme pro ně nejrůznější volnočasové aktivity, ať
už jde o sport, kulturu či společenské akce. Zároveň
spolupracujeme s ostatními domovy seniorů v okolí,

Spolupracujeme s místním Klubem důchodců,
prodáváme naše výrobky na místních trzích. Když jsou
Vánoce nebo Velikonoce, pomáhají senioři s výzdobou
našeho domova. Je to totiž náš „společný domov“
a každá pomocná ruka se hodí.

Zdá se, že jste nedávno rekonstruovali
fasádu domova. Kdy to bylo a v jakém
stavu je aktuálně váš domov seniorů?
Bohužel máme hotovou fasádu jen z poloviny. Dělala
se již v roce 2010 a letos bychom rádi dodělali zbylou
část zateplení a nové fasády.

Domov Unhošť, místo, kde se žije naplno a aktivně i ve
stáří.
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naše výrobky

zadáno pro sociální sféru
Představte nám,
prosím, váš
provoz.
V našem zařízení se
stravuje každý den
130 klientů celodenně
a 62 zaměstnanců chodí
pouze na oběd. Klienti
mají stravu 5x denně
- snídaně, dopolední
svačina, oběd, odpolední
svačina, večeře a diabetici
na inzulinu mají ještě
druhou večeři. K obědu
Nutriční terapeutka:
vaříme jeden druh jídla
Monika Landovská, DiS.
a třikrát v týdnu je
teplá večeře. Pokrmy se
připravují pro diety č. 3 (racionální), č. 9 (diabetická),
č. 2 (šetřící) a č. 9/2 (diabetická šetřící).

Jaká jsou specifika stravování klientů?
Při přípravě stravy se snažíme dodržovat pravidla
jednotlivých diet. V případě potřeby dle aktuálního
zdravotního stavu jídla uzpůsobujeme dietě indikované
od lékaře. Pokrmy upravujeme dle potřeb klientů do
mletého či kašovitého stavu.

Daří se vám dbát na trendy
moderního stravování?
Moderní trendy se nám příliš zařazovat nedaří,
poněvadž naši klienti preferují klasickou českou
kuchyni. S celkem pozitivním ohlasem vaříme např.
rizoto z bulguru.

Na čem si nejraději pochutnávají?
Naši klienti mají nejraději smažený řízek
s bramborovým salátem, ovar, sladká jídla, špízy,
omáčky s knedlíky, šunkofleky a další.

NÁPOJOVÉ AUTOMATY
Nad vyváženou a pestrou stravou pro klienty bdí milá
nutriční terapeutka.

Co by vám usnadnilo práci? Nebo už
usnadňuje?
Do budoucna doufáme v pořízení většího a novějšího
konvektomatu, který by nám umožnil i další tepelné
úpravy některých pokrmů. Práci nám usnadňuje např.
blixer, díky kterému můžeme upravit do kašovitého
stavu i rýži, bramborové knedlíky a samozřejmě
prakticky veškeré ovoce a zeleninu. A od vaší firmy
nám vyhovuje vířič na studené nápoje.

Z čeho máte radost?
Těší nás, že máme málo negativních připomínek ke stravě.

Jaká je spolupráce s AG FOODS
a v čem je pro vás přínosem?
S AG FOODS se nám spolupracuje velmi dobře.
Kladem je pro nás možnost objednávání kvalitních
potravin a výrobků vhodných i pro diabetiky.

Jak jste spokojení se službami?
Objednávky, závozy a komunikace s obchodním
zástupcem funguje bez problémů.

Co z našeho sortimentu strávníkům
chutná?
Oblíbili si především ovocné koncentráty, čaje a ovocné
pyré.

Které rubriky čtete v časopisu
Hrníček?
Půvabný kolektiv kuchyně přispívá svým umem ke
spokojenosti klientů.
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ANEB POŽADAVKY PAMLSKOVÉ
VYHLÁŠKY SPLNĚNY!

N

ápojové automaty mohou být jednou z možností podpory pitného režimu během dne.
Jsou však nápoje v nich vhodné pro děti?
Text: Ing. Ilona Krejčí, Foto: archiv AG FOODS

Co by nápoje v nápojových
automatech neměly obsahovat?
Odborníci stále častěji upozorňují na negativní vliv
nadbytku solí, tuků a cukrů. Maximální přípustné
hodnoty těchto složek pro jednotlivé kategorie
potravin v nápojových automatech, umístěných
v základních školách a víceletých gymnáziích, nyní
nově upravuje tvz. pamlsková vyhláška. Ta nabyla
účinnosti dne 20.9.2016 pod číslem 282/2016Sb.

Nápojové automaty Agiberia –
představení konceptu.
Aby mohly nápojové automaty zůstat i nadále
v prostorách škol, bylo nutné připravit nápoje, které by
složením vyhovovaly nově schválené vyhlášce, dětem
chutnaly a zároveň by jim byly nabízeny v odpovídající
formě.
V rekordně krátkém čase jsme vyvinuli zcela nové
směsi, z nichž je možné připravit celkem 12 nápojů,
zahrnujících:
 řadu mléčných nápojů - v příchuti čokoládová,
jahodová a vanilková

 ovocný nápoj se šťávou
z červené řepy
 osvěžující nápoj
s extraktem rakytníku
a šípku
 červený či černý čaj
s příchutí ovoce
 cereální kávu
Celý koncept jsme
zahalili do atraktivního
světa fantasie, světa
Agiberia.

Možnost
instalace
Další instalace strojů jsou
plánovány na září 2017.
Pro více informací a možnosti umístění
nápojového automatu do vaší školy kontaktujte
společnost AG FOODS Group a. s.,
tel. +420 566 503 011, Zelená linka: 800 NAPOJE
(800 627 653), E-mail: agiberia@agfoods.eu.

Všechny, od začátku do konce. Ráda se nechám
inspirovat.
Děkujeme za rozhovory.
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Typ elektrokola a jeho vhodnost

life style

ELEKTROKOLO
CESTOVÁNÍ BEZ NÁMAHY

Městské - Pro pravidelnou dopravu do zaměstnání,
školy či na nákup
Horské / terénní - Do náročného terénu a do přírody
Krosové / trekové - Pro dlouhý dojezd, cyklostezky,
silnice nižších tříd i „polňačky“
Elektrokolo se středovým pohonem - Pro
sportovní jízdu, zejména v kopcovitém terénu
Skládací elektrokolo - Pro pravidelnou
dopravu, snadný transport a uskladnění

Před pořízením kola byste si měli
zodpovědět pár otázek

J

ízda na kole přináší pocit volnosti, radost z pohybu i uspokojení, že jsme udělali něco pro své
zdraví. Chtěli byste poznávat krásy přírody bez rizika kolapsu a necítit se druhý den unavení,
vysílení a unavení? O elektrokolech jste už slyšeli, že ano? S nimi si můžete užívat pohled na krajinu
a stoupat k vrcholům bez ohledu na kondičku.
Text: Mgr. Věra Robotková, Foto: archiv AG FOODS

Jezdit na elektrokole je moderní, ale
šlapat se musí
Elektrokolo je klasické jízdní kolo doplněné o elektrický
pohon. Světový boom zaznamenává již pár let. Někdo
říká, že je to z pohodlnosti, jiný jejich popularitu přičítá
prodlužování aktivního věku, další módnímu trendu.
Pravda bude asi někde uprostřed. Faktem je, že kola
s elektrickým pohonem otvírají rekreačním sportovcům
zcela jiné příležitosti. Ale pozor, samy nejezdí. Reagují
na vaše šlapání, takže vždycky musíte vynaložit nějakou
námahu. Elektrokolo vám ji jen usnadní a zmenší. Míru
elektronické asistence můžete regulovat v průběhu jízdy
v závislosti na terénu a vaší fyzické síle.

Nechte se popohnat, baterie zvládne
víc než vaše nohy
Srdcem elektrokola je pohon, jeho svaly baterie
a mozkem řídicí jednotka s displejem. Na trhu
jsou modely s motorem ve šlapacím středu nebo
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zapleteným v předním či zadním kole. Baterie
Li-Ion mívá různou kapacitu, hmotnost, dobu
nabíjení i umístění. Setkat se lze s baterkou v rámu,
za sedlovou trubkou nebo v nosiči. Baterii lze vždy
vyjmout a pohodlně ji dobít.

Elektrokola otvírají
rekreačním sportovcům zcela
jiné příležitosti. Ale pozor,
samy nejezdí.
Nejlépe se vybírá v sedle – třikrát
zkuste, jednou kupte
Názor, zda si elektrokolo koupíte či nikoliv, si musíte
zvážit každý sám. Pokud máte známé, kteří již kolo
používají, požádejte je o zkušenosti a praktické rady.
Kolo si vyzkoušejte a projeďte se na něm.

 Hledám kolo pro rekreační využití a popojíždění nebo
kolo pro plnohodnotné celodenní výlety za hranicí 50 km?
 Hledám kolo pro dopravování se každý den do práce
nebo kolo jen příležitostně na ryby či na víkend? Po
jakých cestách budu nejčastěji jezdit?
 Hledám takové kolo, abych se vůbec nenadřel
a mohl se pohodlně vozit bez námahy nebo něco
svižnějšího a sportovnějšího, co se chová více jako
běžné kolo, jen s příjemnou asistencí při stoupání do
kopce?
 Jsem vyšší postavy či vyšší váhové kategorie a chtěl bych
dojezd elektrokola i v kopcovitém terénu nad 50 km?
 Potřebuji kolo, které lze složit tak, aby se vlezlo
například do kufru automobilu?
 Kolik peněz chci do elektrokola vložit?
Elektrokolo je jako každá jiná nákladnější koupě.
Je potřebné si ji dobře rozmyslet a v tomto případě
především konzultovat s odborníkem, který vám
na základě vašich požadavků a cenových možností
nabídne variantu na míru.

Na co si dát pozor?
Ne všechna elektrokola bývají legální, resp. nemohou
být v provozu na veřejných komunikacích. Někteří
výrobci totiž prodávají kola, která nejsou v souladu
s legislativou. Nejčastěji se jedná o kola vybavená
motory s vyšším výkonem, než je zákonem stanovený
výkon 250 W. Kromě toho jsou nabízena kola vybavená
akceleračními páčkami, které umožňují jízdu bez
šlapání. Jenže používání takových kol na silnicích, ale
i cyklotrasách vede k finančnímu postihu, nebo dokonce
k trestnímu stíhání v případě dopravní nehody.
Nabízené kolo musí být v souladu s předpisy
umožňujícími legální provoz na veřejných
komunikacích. Elektrokolo musí být označeno
povinnými informacemi na rámu – jméno a adresa
výrobce/dovozce, soulad s normou EN15194, symbol

CE a slova 250 W, 25 km/h a EPAC (PEDELEC) – a toto
by mělo být uvedeno i v uživatelském manuálu nebo
v prohlášení o shodě.

Užijte si kopce s úsměvem
Elektrokola vrací do hry lidi dříve narozené, po úrazech,
s nižší kondičkou nebo ty, kteří chtějí brázdit hory
s čipernými dětmi. S úsměvem, na čerstvém vzduchu
a v sedle pohodlného horáka nebo krosky je svět zas
o kousek hezčí.

Klady:
 přemísťujete se rychle, pohodlně, snadno
 energie vystačí až na 90 km dle kapacity baterie
 provoz je levný, při porovnání s autem, hromadnou
dopravou vám ušetří, dobití stojí pár haléřů, navíc
vám poskytuje větší svobodu, nemusíte se starat
o parkování, při cestování ve městě o jízdní řády
 menší námaha při šlapání do kopce, až dorazíte na
místo, nebudete zpocení jako na normálním kole
 tichá jízda na rozdíl od motorek a aut
 baterii jednoduše dobijete z běžné elektrické zásuvky
za cca 2–5 hodin
 pokud baterie dojde, můžete jet dále jako na
běžném kole
 dle platných směrnic můžete elektrokolo používat
jako běžné kolo
 nepotřebujete řidičské oprávnění
 na elektrokole může jet každý
 pomáhá lidem s nadváhou dostat se do přírody
a nutí je třeba jen k minimálnímu pohybu
 umožňuje lidem s handicapem dostat se do přírody
 pomáhá méně fyzicky zdatným srovnat krok se svým
výkonnějším partnerem, zejména v kopcích

Zápory:
 zaplatíte více než za běžné kolo, kvalitní elektrokolo
střední třídy pořídíte od 25 000 Kč
 je těžší, obyčejně se hmotnost elektrokola pohybuje
od 20 kg výše, technický pokrok jde ale stále kupředu,
takže v budoucnu se bude váha mezi běžným
a elektrokolem srovnávat
 je v nich menší výběr než u klasických kol
 nabíjení baterie chce čas, v závislosti na nabíjecí
dobu je třeba uzpůsobit si cestu
 průměrná životnost klasické olověné baterie je
zhruba 400 plných nabíjecích cyklů, v přepočtu na
praxi budete muset klasickou baterii vyměnit po
3 letech užívání
 dražší servis
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recepty

Špenátová roláda s ricotou

JARO

Tvarohová pomazánka a jáhlový
tvaroh

V JÍDELNÍČKU
Po zimě vstupuje do našich kuchyní
odlehčenější menu. Zabydlují se v něm
čerstvé suroviny s obsahem vitamínů
a minerálních látek, směsi klíčků i svěží
zelená barva.
Ochutnejte lahodné
Soutěž: Očistná síla
pokrmy vhodné pro
Pohanka, kuskus, bulgur nebo jáhly mohou
všechny generace.
být chutným, ale hlavně zdraví prospěšným
obohacením jídelníčku. Zašlete nám váš
Přejeme vám dobrou
recept s těmito surovinami a za odměnu
chuť.
Foto a text: archiv Tescoma

získáte čaj AtrAktiv Tea Očistná síla pro
jarní detox a povzbuzení.

Recepty zasílejte do 30. 6.
2017 na adresu redakce@
agfoods.eu nebo Redakce
AG FOODS, Košíkov 72,
Velká Bíteš 595 01.

Pomazánka:
Suroviny:
V míse
Na pomazánku: 250 g
rozmícháme
nízkotučného tvarohu ■ 3 lžíce
tvaroh
bílého jogurtu ■ sůl ■ pepř
s jogurtem,
■ 1 lžička citronové šťávy ■ svazek
osolíme
ředkviček ■ pažitka
a opepříme.
Na jáhlový tvaroh: 100 g
Přidáme
vařených jáhel ■ 200 g
citronovou
nízkotučného tvarohu ■ 1 větší
šťávu,
bílý jogurt (300 g) ■ 4 lžičky
nastrouhané
medu ■ 40 g mandlí ■ 400 g
ředkvičky,
čerstvého sezonního ovoce
nasekanou
■ lístky máty
pažitku
a promícháme.
Jáhlový tvaroh: Do uvařených horkých jáhel
přimícháme tvaroh, jogurt a med. Jáhlový tvaroh
rozdělíme do menších mističek, přidáme nakrájené
ovoce, vše posypeme mandlemi a ozdobíme mátou.

Špenátová roláda s ricotou
Špenát pečlivě opláchneme a otrháme
tvrdé stonky. Spaříme jej
horkou vodou a scedíme.
Suroviny: 400 g
Listy co nejjemněji
listového špenátu
nasekáme, dáme je do
■ ½ lžičky hořčice
mísy, ochutíme hořčicí
■ 2 vejce (bílky a žloutky
a zamícháme do nich
zvlášť) ■ sůl ■ pepř
žloutky. Z bílků ušleháme
■ 100 g sýru Riccota
sníh a opatrně jej vmícháme
do špenátu. Plech vyložíme
pečicím papírem a na něj rozetřeme špenátovou směs.
Pečeme v troubě vyhřáté na 180 ˚C asi 20 minut, poté
necháme korpus vychladnout. Odstraníme pečicí papír
a na upečené těsto rozetřeme rozmíchaný sýr Riccota
ochucený solí a pepřem. Korpus svineme do rolády
a necháme chvilku ztuhnout. Nakrájenou podáváme se
zeleninovým salátem.

Chřest s holandskou omáčkou
Chřest pečlivě oloupeme. Do kastrolu s vodou přidáme
máslo, koření a sůl. Uvedeme vodu do varu, stáhneme
oheň, vložíme chřest spolu s kusem chleba a necháme
pomalu tzv. táhnout, dokud nebude měkký (podle
tloušťky chřestu asi 8-12 minut, nejlépe pokud kousek
ochutnáme). Chřest vyjmeme, a pokud ho nebudeme

Tvarohová pomazánka
a jáhlový tvaroh

Chřest s holandskou omáčkou

ihned podávat,
Suroviny: 4–5 stonků bílého
zchladíme ho
chřestu ■ 50 g čerstvého
studenou vodou, aby
másla ■ sůl ■ 1 bobkový
se již dál nedovařoval.
list ■ 3 kuličky černého
Připravíme holandskou
pepře ■ 1 snítka tymiánu
omáčku: V rendlíku
■ patka žitného chleba
smícháme žloutky,
■ čerstvá rukola ■ olivový
várku z chřestu,
olej ■ čerstvě mletý pepř
víno a ochutíme solí,
■ 4 cherry rajčata
pepřem a trochou
Na holandskou omáčku:
citronové šťávy.
80g teplého rozpuštěného
Zahříváme vše na plotně
másla ■ Sůl ■ Pepř
za stálého šlehání
■ 2 žloutky ■ 1 lžíce
metlou až do husté
bílého vína ■ 2–3 lžíce
pěny. Rendlík odstavíme
vody z vaření chřestu
a metlou pomalu
■ ½ citronu
vmícháme teplé máslo.
Podle potřeby omáčku
dochutíme a podáváme ji.
Chřest na talíři ozdobíme rukolou a rajčaty ochucenými
olivovým olejem, solí, pepřem a citronovou šťávou.

 Recepty našich
čtenářů
Děkujeme za zaslané houbové
recepty. Za odměnu všichni
získávají 100% AG Cacao
Exclusive.

Houbové karbanátky

Houby přibližně 5 minut podusíme ve vodě, kterou
následně slijeme. Přidáme ve vodě rozmočené rohlíky,
česnek, majoránku, 2 vejce, osolíme a zahustíme
strouhankou. Vytvoříme karbanátky, které dozlatova
osmažíme. Podáváme s chlebem, vařenými
bramborami nebo bramborovou kaší.
Zdeňka Drábková, Radostice

Houbová omáčka na těstoviny

200 g parmazánu, 4 šalotky, 200 g sušených hříbků,
350 ml 30% smetany, sůl, pepř, petrželka, špetka
drceného kmínu, máslo
Houby zalejeme teplou vodou nebo vývarem a necháme
20 min. namočené. Zpěníme na másle najemno nakrájenou
šalotky, přidáme sceděné houby a kmín, zalijeme smetanou
a zredukujeme do krémové konzistence. Dochutíme solí,
pepřem a zdobíme lístky petrželky.
Marie Ilievová, Rožnov pod Radhoštěm
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křížovka

LUŠTĚTE A VYHRAJTE
Ochutnejte novinku, nápoj s ovocným a zeleninovým podílem (TAJENKA). Obohatí vaše chuťové pohárky
o netradiční příchuť a uplatníte ho také ve spotřebním koši. Navíc obsahuje prospěšnou vlákninu.

KATALOG PRODUKTŮ
AG KAŠE

MRKVÍK

STR. 48–49

STR. 39

MÜSLI TYČINKY STR. 52–53
Tajenku spolu s vaší adresou zašlete do 30. 6. 2017 na email: redakce@agfoods.eu.
Na tři vylosované luštitele správné odpovědi čeká Nakličovací miska se semínky SENSE.
Všem, kteří luštili a zaslali tajenku z minulého čísla LAHODNÉ CAPPUCCINO S PŘÍCHUTÍ
MALINA, děkujeme. Tři výherci Maxi balení wellness čajů AtrAktiv Tea jsou: Wenigová Zuzana,
Nový Jičín; Monika Hanusová, Hlinsko; Radek Joza, České Budějovice. Blahopřejeme!
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SIRUPY A KONCENTRÁTY

CEREÁLIE

STR. 46

STR. 44–45

ČAJE

STR. 26–30

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.

NÁPOJE

POTRAVINY

Čaje

Cereální výrobky

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

Rozpustné čaje

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

Fine Tea Černý čaj, Fine Tea Červený čaj

26

Fine Tea Zelený čaj

27

Fine Tea Růžový čaj, Červený čaj Mango / jablko

28

Čaj s příchutí bylin, Neslazený čaj

29

Nálevové čaje

Černý čaj

Agtivitea

30

Džusy

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

100% džus Happy Day

Příchutě:

extrakt z černého čaje
vitamín C - aspart

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)

Teplý či ledový čaj.

famu K -

Hlavní přednosti:
extrakt z černého čaje
vitamín C

KCAL

nízká energetická hodnota

BÍLKOVINY

8

0

0,4 %

0%

ul

cy

BEZ
SACHARIDY

1,8
0,66 %

- aces

k la m át

mu

Použití:

Všechny příchutě

a

u

31

0
0%

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

200 g

10−12

50−60

50

53 Kč

61 Kč

0,88 Kč

12

ks

Kakaa a kakaové nápoje

tabulka základních údajů
o velikosti balení, ceně
a záruční době

GDA (doporučené denní
množství) % doporučeného
denního množství pro dospělé
ve 100 ml nápoje / 100 g
výrobku (založené na obsahu
2000 kcal) v denní výživě.

foto produktu

48

AG Pohanková kaše, AG Rýžovo-dýňová kaše

48

AG Rýžovo-jáhlová kaše, AG Jáhlová kaše

49

Bramborové směsi
50

Cukrovinky
Piškotové zákusky

50

Diabetické oplatky, Brioška, Diabetické trubičky

51

Snacky a tyčinky
32

Müsli tyčinky a Snacky ProFigur

52

Chocoplus

33

Cereální snacky Street XL a DeNuts

53

Rýžoví medvídci, kostičky, Rýžový hrošík

54

Křupavý chléb, Rychlý Snack

55

Káva
Cappuccino Express

33

Zpracované ovoce a zelenina

Chicory Dream, Chicory Standard

34

AG Ovocné pyré

Chicory Premium, Cappuccino s příchutí Malina, Chicorea

35

Ovocné pomazánky a džemy, Povidla

57

Džemy a Termostabilní ovocná směs

58

Sterilované jablečné řezy NOVINKA

58

Mléčné nápoje
Milky Shake, Milky Shake Vitakao, Mléčný nápoj

36

Milky Shake Yogo

37

Multivitamínové nápoje se syrovátkou

56

Vitamaxima, MultiQ

38

Mrkvík, Tykvík

39

Rebarbořík, Řepík, Zimní punč

40

Ovocínek, KUKUřínek NOVINKA

41

25% ovocný nápoj Bravo

41

Don Simon NOVINKA

42

Osvěžující nápoje
Colinda!, Rakýtek

logo produktu

Cat Creamer, Limonek

Sladidla
Fru Sweet, Big Sweet, Natur Sweet

42

Doplňky ke kávě a čaji
hlavní přednosti produktu

Chia kaše NOVINKA
Bezlepkové kaše

AG Cacao Exclusive, KAO Grande

Nápoje s ovocným a zeleninovým podílem

název produktu

popis základních
charakteristik
produktu

47

TUKY

Hmotnost
/ obsah (g)

výčet příchutí včetně
identifikačního čísla pro
snazší objednávku

31

Kávovinové nápoje

benefity
produktu

doporučené
použití

46

Kuskus, Bulgur a Pohanka, Mouka cizrnová

Bramborová kaše s mlékem a solí, bram. těsto Speciál

Mošty
100% mošty

Snídaňové cereálie, Müsli

59

Koření, kořenicí směsi, ochucovadla
AGáta klasik, Paprika mletá, Bujóny

60

AGáta tekuté koření, AGÁTkA Natur NOVINKA

61

Těstoviny
Babiččiny nudle

62

Sypké směsi pro pečení a vaření
AG Bezlepkový perník NOVINKA

62

AG puding, Instantní droždí

63

TECHNOLOGIE
Technologie

43

Sirupy a koncentráty

Výrobníky horké vody NATEC a VERMA

64

Termokonvice Helios

64

Fruity Garden, Happy Garden NOVÉ PŘÍCHUTĚ

44

Vířiče Cofrimell

65

Fruity Garden Tea, BIO Hruška, Milky Shake Soft

45

Utěrky Lavette Super a DuraDry

65

Informace v katalogu (logistika, balení, příchutě, ceny apod.) mohou být, do vydání dalšího čísla magazínu, změněny.
Fotografie v katalogu produktů jsou ilustrativní.
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ČAJE – ROZPUSTNÉ

ČAJE – ROZPUSTNÉ

Černý čaj

Zelený čaj

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

extrakt černého čaje
vitamín C

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

k la m át

famu K -

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

Všechny příchutě

BEZ

cy

Teplý či ledový čaj.

- aces

Použití:

Jablko (ID 26532)

Citronella (ID 26554)

mu

u

Příchutě:
Mandarinka (ID 26531)

- aspar ta

ul

Příchutě:

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.

Všechny příchutě
KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

8

0

1,8

TUKY

0

0,4 %

0%

0,66 %

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

200 g

10−12

50−60

50

53 Kč

61 Kč

0,88 Kč

12

ks

lahodná chuť
vitamín C
horký i ledový čaj

cy

BEZ
famu K -

Teplý či ledový čaj.

Hlavní přednosti:

k la m át

cy

Použití:
Teplý či ledový čaj.

Hlavní přednosti:
vyroben z extraktu zeleného čaje
bez konzervačních látek

Všechny příchutě

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

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

8

0

1,8

0

0,4 %

Všechny příchutě

ul

Použití:

- aspar ta
- aces

k la m át

u

mu

Višeň (ID 26031) Ovocná směs (ID 26034) Jahoda (ID 26032)
Meloun (ID 26033) Zimní pohoda (ID 26035)

famu K -

Příchutě:

0%

0,66 %

nízká energetická hodnota

Mandarinka

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

200 g

10−12

50−60

50

63 Kč

72,50 Kč

1,05 Kč

12

ks
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BEZ

ul

bez aspartamu
ibiškový extrakt

- aces

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.

- aspar ta
mu

u

ilustrační foto

Červený čaj

Všechny příchutě

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

8

0

1,8

TUKY

0

0,5 %

0%

0,66 %

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

200 g

10−12

50−60

50

63 Kč

72,50 Kč

1,05 Kč

12

ks
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ČAJE – ROZPUSTNÉ

ČAJE – ROZPUSTNÉ

Růžový čaj

Čaj s příchutí bylin

extrakt z šípků
vitamín C

Příchutě:

Použití:
k la m át

Hlavní přednosti:

ul

cy

BEZ

slazeno fruktózou a sukralózou
bez konzervačních látek

famu K -

Všechny příchutě

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

8

0

1,8

0

0,4 %

0%

0,66 %

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

200 g

10−12

50−60

50

63 Kč

72,50 Kč

1,05 Kč

12

ks

Hmotnost
/ obsah (g)

Hotového
výrobku (l)

Počet
porcí (0,2l)

Ks
v kt

Meduňka a jablko

230 g

10−12

50−60

Zázvor, med a citron

230 g

10−12

50−60

k la m át

cy

famu K KCAL

ul

slazeno fruktózou a steviol-glykosidy (extrakt z listů
Stevia rebaudiana) vitamín C nízká energetická
hodnota vhodné i pro diabetiky rychlá a snadná
příprava bez konzervačních látek

Mango / jablko

BEZ

0%

0,77 %

0%

Min. prodejní
balení

50

75 Kč

86,30 Kč

1,25 Kč

12

ks

50

79 Kč

90,90 Kč

1,32 Kč

9

ks

Příchutě:

vhodné i pro diabetiky
sušená citronová šťáva

Višeň (ID 23205N)

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

Všechny příchutě

TUKY

BÍLKOVINY

SACHARIDY

18

0

4,4

0

0,9 %

0%

1,63 %

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

450 g

10–12

50–60

20

79 Kč

90,90 Kč

1,32 Kč

6

ks
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0

0,45 %

Teplý či ledový čaj.
- aces

Hlavní přednosti:

- aspar ta
mu

Teplý či ledový čaj.

TUKY

Použití:

Mango / jablko (ID 23400)
u

2,1

Záruka

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

Použití:

SACHARIDY

0

Cena porce
v Kč bez DPH

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:

BÍLKOVINY

9

Cena za
ks s DPH

Neslazený čaj

Citron (ID 23201N) Černý rybíz (ID 23202N)
Jablko-Hruška (ID 23206N)

KCAL

Cena za ks
bez DPH

Červený čaj

sladidlo steviol-glykosidy
vhodné i pro diabetiky

BEZ

Všechny příchutě

Všechny příchutě
KCAL

- aspar ta
- aces

Teplý či ledový čaj.

- aces

osvěžující čaj na bázi šípkového a ibiškového extraktu
vitamín C nízká energetická hodnota bez
konzervačních látek

u

mu

u

Hlavní přednosti:

Použití:

- aspar ta

mu

Teplý či ledový čaj.

bylinné extrakty
vhodné i pro diabetiky

Černý čaj s extraktem z listu meduňky Jablko (ID 26600)
Černý čaj s extraktem zázvoru Med a citron (ID 26603)

k la m át

Indiánské léto (ID 27012)

cy

Malina (ID 27011)

famu K -

Příchutě:

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.

ul

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.

Všechny příchutě

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

0,7

0

0,1

TUKY

0

0,035 %

0%

0,04 %

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

20 g

10−12

50−60

100

35 Kč

40,30 Kč

0,58 Kč

18

ks
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ČAJE – NÁLEVOVÉ

DŽUSY

AGTIVITEA

100% džus HAPPY DAY

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.

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

Příchutě:

Příchutě:

široký výběr příchutí
sytá barva
velké kousky ovoce

Pomeranč (ID 33222)

vitamín C
spotřební koš

Jablko (ID 33223)

Hlavní přednosti:
ilustrační foto

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)

praktické 0,2l TP balení hygienické vhodné na cesty či výlety
obsah 100% ovoce jednoduchá příprava bez konzervačních látek
Všechny příchutě
KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

45,2 0,68 9,5 0,24
2,26 %

1,36 %

3,52 %

0,34 %

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

200 ml

200 ml

1

27

7,70 Kč

8,90 Kč

7,70 Kč

12

kt

Všechny příchutě

MOŠTY
100% mošty
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.

bez přidaného cukru
100% mošt

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

Použití:
Teplý či ledový ovocný čaj.

Použití:

Hlavní přednosti:

Vyzkoušejte: Agtivitea Zelený čaj s pomerančem
a granátovým jablkem

s velkými kousky sušeného ovoce

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

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

Jablko

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

5l

5−10 l

25−50

1

149 Kč

171,40 Kč

2,98 Kč

12

ks

Zelený čaj

70 g

15–20

50–75

10

249 Kč

287 Kč

0,33 Kč

24

bal

Hruška

5l

5−10 l

25−50

1

155 Kč

178,30 Kč

3,10 Kč

15

ks

Bylinný čaj

50 g

15–20

50–75

10

249 Kč

287 Kč

0,33 Kč

24

bal

Jablko-hruška

5l

5−10 l

25−50

1

165 Kč

189,80 Kč

3,30 Kč

15

ks
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KAKAA A KAKAOVÉ NÁPOJE

KAKAA A KAKAOVÉ NÁPOJE

AG CACAO Exclusive

AG Cacao

AG CacaoExclusiveCHOCOPLUS

AG Cacao
exclusive

AG Cacao

e x c l u s i v e

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

100% kakao
BEZ přidanéhoexclusive
cukru

AG Cacao

Příchuť:
AG Cacao Exclusive (ID 24201)

exclusive

exclusive

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.

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

Použití:

Použití:

100% kakao vhodné na pečení a dozdobení moučníků

Kakaový nápoj, který připravíte rozpuštěním v horké vodě.

Hlavní přednosti:

Hlavní přednosti:

100% kakao

intenzivní tmavá barva

snížený obsah tuku

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

Hmotnost
/ obsah (g)

299 23,5 8,5 10,5
14,95 %

47 %

3,15 %

15 %

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

200 g

25

51 Kč

58,70 Kč

12

ks

AG Cacao Exclusive

Chocoplus
Chocoplus Basic,
Delicate

Ks
v kt

Cena za ks
bez DPH

Cena za ks
s DPH

Cena porce
v Kč bez DPH

1000 g

8

40

10

135 Kč

155,30 Kč

750 g

10

50

10

135 Kč

155,30 Kč

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

Cappuccino Express

Příchuť:

2,6 %

Počet porcí
(0,2l)

KÁVA

Cappuccino Express (ID 20507N)

1

3,66 %

1,43 %

Záruka

Min. prodejní
balení

3,38 Kč

12

ks

2,70 Kč

18

ks

Použití:

Hlavní přednosti:
odtučněný kakaový prášek 28 %
hodnota snadné dávkování

1,4 %

TUKY

lahodná chuť
s obsahem syrovátky

Příchuť:

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

SACHARIDY

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

KAO Grande (ID 24306N)

Použití:

BÍLKOVINY

52 0,7 9,9

s obsahem sušeného

Hotového
výrobku (l)

KAO Grande

obsah kakaa 28 %
rozpustné v mléce

Chocoplus
KCAL

nápoj z jakostního holandského kakaa
odstředěného mléka se syrovátkou
KCAL

syrovátka
snadná příprava

Příchutě:

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

nízká energetická

Hlavní přednosti:
KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

se sušeným mlékem

se syrovátkou

16 0,3 3,2 0,2
0,8 %

0,6 %

1,18 %

KCAL

2,55 %

KAO Grande

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

350 g

8

40

20

45 Kč

51,80 Kč

1,13 Kč

12

ks
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BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

51 0,8 9,8 0,7

0,29 %

Cappuccino Express

1,6 %

3,63 %

1%

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

1000 g

8

40

10

169 Kč

194,40 Kč

4,23 Kč

18

ks
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KÁVOVINOVÉ NÁPOJE

KÁVOVINOVÉ NÁPOJE

CHICORY DREAM

CHICORY PREMIUM

Chicory Dream jsou chutné kávovinové nápoje se sušenou syrovátkou, obohacené sladovým
výtažkem. 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.

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.

se syrovátkou
i ve variantě pro diabetiky

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

sušené mléko
syrovátka

Příchuť:
Chicory Premium (ID 24436)

Hlavní přednosti:
bez umělých sladidel a přidané sacharózy
bez konzervantů

Použití:

KCAL

1,39 %

Kávovinový nápoj (bílá káva).

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

Chicory Dream Mild
KCAL

BÍLKOVINY

44 0,7
2,2%

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

1,4%

SACHARIDY

Chicory premium

7

1,5

2,6 %

2,14 %

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

SACHARIDY

TUKY

3,14 %

1,84 %

0,1 %

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

750 g

10

50

10

133,00 Kč

153,00 Kč

2,66 Kč

12

ks

TUKY

Min. prodejní
balení

Záruka

BÍLKOVINY

27,8 1,57 4,96 0,07

CAPPUCCINO S PŘÍCHUTÍ MALINA
Cappuccino s příchutí malina je vydatný kávovinový nápoj obohacený o sušené odstředěné mléko a směs vitamínů. Pro svoji
příchuť je oblíbený především u dětí.

vitamíny
sušené mléko

Příchuť:
Cappuccino s příchutí Malina (ID 24435)

Sweet

1000 g

8

40

10

129 Kč

148,40 Kč

3,23 Kč

12

ks

Hlavní přednosti:

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

se syrovátkou a sušeným mlékem
vitamíny

s přidanými

KCAL

1,75 %

CHICORY
Cappuccino

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.

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

35 0,62 6,54 0,65
1,24 %

2,42 %

0,93 %

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

1000 g

10

50

10

129 Kč

148,40 Kč

2,58 Kč

12

ks

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

Příchutě:
Standard (ID 24401)

bez přidané sacharózy
vláknina

Standard 500 g (ID 24400)

Hlavní přednosti:

Všechny příchutě

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

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

Chicorea Standard (ID 24402)
TUKY

4,3 0,07 0,7

0

0,22 %

0%

0,14 %

0,26 %

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

500 g

39−54

195−270

10

149 Kč

171,40 Kč

0,55 Kč

18

ks
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snadná příprava
bez přidané sacharózy
a sladidel

Příchuť:
Hlavní přednosti:
nízký obsah kofeinu
bez konzervantů

bez sladidel

KCAL

3
0,15 %

Chicorea

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

0,1 0,6

0

0,2 %

0%

0,22 %

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

100 g

10

50

40

35 Kč

40,30 Kč

0,70 Kč

12

ks
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MLÉČNÉ NÁPOJE

MLÉČNÉ NÁPOJE

MILKY SHAKE

MILKY SHAKE Yogo

Milky Shake je výrobek určený k ochucení mléka, i přes sladkou chuť má nízkou enegetickou hodnotu. 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.

teplý i studený nápoj
snadná příprava

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)

Hlavní přednosti:

Příchutě:
Vanilka (ID 22080)

Milky Shake Naturea Jahoda

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

KCAL

BÍLKOVINY

TUKY

SACHARIDY

4

0

1

0

0,2%

0%

0,37 %

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

100 g

10−12

50−60

70

54 Kč

62,10 Kč

0,90 Kč

12

ks

Všechny příchutě

Malina (ID 22081)

Meruňka s Aloe vera (ID 22084)

sušený jogurtový prášek
rozpustná vláknina inulin
s vitamíny

MILKY SHAKE Vitakao
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.

granulovaná forma
s vitamíny

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

Hlavní přednosti:

Všechny příchutě

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

KCAL

BÍLKOVINY

1,1 %

Vitakao

SACHARIDY

TUKY

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

1,7 %

0,14 %

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

500 g

10

50

10

54,90 Kč

63,20 Kč

1,10 Kč

24

ks

Mléčný nápoj
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.

Příchutě:
Vanilka (ID 22015)
Malina (ID 22018)

Karamel (ID 22016)

příprava do vody
se sušeným mlékem

Jahoda (ID 22017)

Jedna porce (19 g / 150 ml) Mléčného nápoje
= 96,9 g obnoveného mléka do spotřebního koše

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

51

2

9

0,5

2,5 %

4,5 %

3,3 %

0,8 %

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

1000 g

8

40

10

169 Kč

194,40 Kč

4,23 Kč

12

ks
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Milky Shake Yogo Vanilka

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

Všechny příchutě

Hlavní přednosti:

Všechny příchutě

Použití

KCAL

Hlavní přednosti:
rozpustná prebiotická vláknina inulin

0,7 %

vitamíny

Hmotnost
/ obsah (g)

Hotového
výrobku (l)

Počet porcí
(0,2l)

Ks
v kt

Meruňka s Aloe Vera

360 g

10−12

50−60

Ostatní příchutě

360 g

10−12

50−60

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

14 0,1 3,2 0,02
0,2 %

1,19 %

Cena za ks
bez DPH

Cena za
ks s DPH

Cena porce
v Kč bez DPH

Záruka

20

107 Kč

123,10 Kč

1,78 Kč

10

ks

20

102 Kč

117,30 Kč

1,70 Kč

12

ks

0,03 %

Min. prodejní
balení
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MULTIVITAMÍNOVÉ NÁPOJE SE SYROVÁTKOU

NÁPOJE S OVOCNÝM A ZELENINOVÝM PODÍLEM

VITAMAXIMA

MRKVÍK

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.

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

Příchutě:

Příchuť:

obsah syrovátky až 79 %
vhodná i pro diabetiky

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)

spotřební koš
sušená jablečná
a mrkvová šťáva

Mrkev - jablko (ID 21098)

Použití:
Studený nápoj.

Hlavní přednosti:
sušená jablečná a mrkvová šťáva bez sladidel umístění zeleninové
a ovocné složky do spotřebního koše bez konzervačních látek

Použití:
Nápoj podávaný za studena.
Vitamaxima Citron

Hlavní přednosti:
nízká energetická hodnota vitamíny
syrovátky bez konzervačních látek

vysoký obsah

KCAL

BÍLKOVINY

4

SACHARIDY

0,1 0,7

0,4 %

0%

0,26 %

TUKY

0
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

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

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

Mrkvík

Cena porce
v Kč bez DPH

Záruka

Min. prodejní
balení

800 g

10−12

50−60

10

139 Kč

159,90 Kč

2,32 Kč

12

ks

Příchutě:

bez umělých sladidel
spotřební koš

Tykev - hruška (ID 21095)

Použití:
Studený nápoj.

Hlavní přednosti:
s obsahem sušené jablečné a dýňové šťávy
látek bez sladidel

Hlavní přednosti:

Všechny příchutě

minerální látky

bez konzervačních

Výpočet pro spotřební koš

MultiQ Jablko
KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

9

0,1

2

0

0,45 %

0,2 %

0,74 %

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

250 g

10−12

50−60

50

69 Kč

79,40 Kč

1,15 Kč

12

ks
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0%

Cena za ks
s DPH

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

s vitamíny

2,85 %

Cena za ks
bez DPH

Použití:

nízká energetická hodnota
bez konzervačních látek

0%

Ks
v kt

Tykvík si Vás získá neotřelou zeleninovo ovocnou chutí. Bez obsahu sladidel, baviv a konzervantů.

Višeň (ID 21404N)

0

1,55 %

Počet porcí
(0,2l)

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

Jablko (ID 21402N) Západ slunce (ID 21403N)
Pomeranč (ID 21451N) Mango (ID 21407N)
Švestka (ID 21452)

7,7

Hotového
výrobku (l)

TYKVÍK

Příchutě:

SACHARIDY

0

Hmotnost
/ obsah (g)

MULTI Q

s vitamíny
až 32 % sušené syrovátky

TUKY

BÍLKOVINY

31

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

Tykvík

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

31

0

7,8

TUKY

0

1,55 %

0%

2,88 %

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

800 g

10−12

50−60

10

139 Kč

159,90 Kč

2,32 Kč

12

ks
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NÁPOJE S OVOCNÝM A ZELENINOVÝM PODÍLEM

REBARBOŘÍK

OVOCÍNEK

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

Příchuť:

Příchutě:

bez umělých sladidel
sušená rebarborová
a jablečná šťáva

Rebarbora - Citron (ID 21092)

Hlavní přednosti:

Výpočet pro spotřební koš

sušená rebarborová a jablečná šťáva do
spotřebního koše bez sladidel bez konzervačních
látek

- 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.

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

800 g

10−12

50−60

10

139 Kč

159,90 Kč

2,32 Kč

12

ks

Rebarbořík

Výpočet pro spotřební koš

Citron (ID 21517)
Multi (ID 21519)

- Citron: Jedna porce (200 ml) obsahuje 9,9 g
čerstvého pomeranče a 2,4 g citronu.
- Brusinka & Hruška: Jedna porce (200 ml)
obsahuje 5,5 g čerstvé brusinky a 0,4 g
hrušky.
- Multi: Jedna porce (200 ml) obsahuje
4,8 g čerstvého jablka, 1,4 g citronu, 1,4 g
brusinky.

Brusinka & Hruška (ID 21518)

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

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

750 g

10

50

10

139 Kč

159,90 Kč

2,32 Kč

12

ks

Ovocínek

ŘEPÍK

KUKUŘÍNEK NOVINKA

I červená řepa může skvěle chutnat. Nový nápoj s obsahem zeleninové a ovocné složky neobsahuje žádná sladidla, barviva ani
konzervanty. Nápoj, který poslouží ke každodennímu osvěžení dětí i dospělých.

KUKUřínek rozšiřuje naši nabídku nápojů s ovocným a zeleninovým podílem. Kukuřičný nápoj s příchutí meruňka obohatí vaše
chuťové pohárky o netradiční příchuť a uplatníte ho také ve spotřebním koši.

Příchuť:

Příchuť:

Výpočet pro spotřební koš

Řepa - Višeň (ID 21093)

- 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.

Hlavní přednosti:
sušená šťáva z červené řepy a sušená jablečná
šťáva do spotřebního koše bez konzervačních
látek
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

800 g

10−12

50−60

10

139 Kč

159,90 Kč

2,32 Kč

12

ks

Řepík

Výpočet pro spotřební koš

KUKUřínek s příchutí Meruňka (ID 21090)

- KUKUřínek obsahuje ovocnou
a zeleninovou složku, kterou lze
promítnout do spotřebního koše.
- Jedna porce (200 ml) obsahuje 10,4 g
jablka, 0,6 g kukuřice (řadí se do obilovin).

Hlavní přednosti:
sušená jablečná šťáva a kukuřičný prášek
do spotřebního koše s vlákninou bez
konzervačních látek

KUKUřínek

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

800 g

10−12

50−60

10

139 Kč

159,90 Kč

2,32 Kč

12

ks

ZIMNÍ PUNČ

25% ovocný nápoj BRAVO

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

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.

Příchuť:

Příchuť:

Výpočet pro spotřební koš

Zimní punč (ID 21091)

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

Zimní punč

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

800 g

10−12

50−60

10

139 Kč

159,90 Kč

2,32 Kč

12

ks
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vhodné na cesty
ovocná složka

Broskev 25% (ID 33266)

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

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

Bravo

hygienické

snadná příprava

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

0,2

0,2

1

27

6,60 Kč

7,60 Kč

6,60 Kč

12

kt
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DOPLŇKY KE KÁVĚ A ČAJI

Ovocný nápoj s mlékem Don Simon NOVINKA

CAT CREAMER

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

Příchutě:
Středomořská perla (ID 520670)

vhodné na cesty
ovocná složka

Karibská hvězda (ID 520671)

Hlavní přednosti:
praktické 0,2l TP balení
chuť

Don Simon

hygienické

snadná příprava

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

Příchuť:

kvalitní instantní náhrada smetany
výhodný poměr kvalita / cena

CAT creamer (ID 24104)

lahodná

Použití:

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

0,2

0,2

1

30

7,10 Kč

8,20 Kč

7,10 Kč

12

kt

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

OSVĚŽUJÍCÍ NÁPOJE
COLINDA
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.

Příchuť:

cy

BEZ
u
fa m K -

Colinda

a

ul

lahodná osvěžující chuť obsahuje vitamín C
bez kofeinu bez bublinek bez aspartamu
bez konzervačních látek

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

10

0

2,3

0

0,95 %

0%

0,85 %

0%

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

250 g

10−12

50−60

50

74 Kč

85,10 Kč

1,23 Kč

12

ks

0%

0,15 %

2%

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

1000 g

10

112 Kč

128,80 Kč

18

ks

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

spotřební koš
sušená šťáva
z citronu

Příchuť:

Hlavní přednosti:

šípkový extrakt
extrakt z plodu rakytníku

šípkový extrakt extrakt z plodu rakytníku
extrakt z listu meduňky bez aspartamu bez
konzervačních látek

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

sušená citronová šťáva ideální k ochucení
horkého čaje bez konzervačních látek

30

0

7,2

0

0,95 %

0%

0,85 %

0%

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

750 g

10–12

50–60

10

139 Kč

159,90 Kč

2,32 Kč

12

ks

Výpočet pro spotřební koš

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

TUKY

Hmotnost
/ obsah (g)
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1,1 %

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

Rakýtek, je nápoj osvěžující v každém doušku. Neobsahuje konzervační látky ani sladidla.

Rakýtek

TUKY

Cena za ks bez DPH

Použití:

Hlavní přednosti:

0,4 1,4

SACHARIDY

Ks v kt

Limonek (ID 23197)

RAKÝTEK

Šípek / rakytník (ID 21516)

0

Hmotnost / obsah (g)
CAT Creamer

Hmotnost
/ obsah (g)

Příchuť:

BÍLKOVINY

bez kofeinu
bez kyseliny fosforečné

- aces

Hlavní přednosti:

-

aspar t

mu

k l a m át u

Colinda! (ID 21300N)

KCAL

22

Limonek

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

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

20 g

10

50

20

300 Kč

363 Kč

0,30 Kč

12

bal
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SIRUPY A KONCENTRÁTY

SIRUPY A KONCENTRÁTY

FRUITY GARDEN

FRUITY GARDEN TEA

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

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

Příchutě:

Příchutě:

50% podíl ovoce
spotřební koš

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) NOVINKA Červená řepa & Moruše (ID 28598) NOVINKA
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) NOVINKA Červená řepa & Moruše (ID 28594) NOVINKA

Černý čaj broskev (ID 28532)
DOPRODEJ

Použití:
Některé příchutě již
v novém designu lahví.

Hlavní přednosti:
skvělá chuť 50% podíl ovoce
spotřebního koše

Zelený čaj meruňka (ID 28536)

Všechny příchutě
KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

25 0,1 6,2 0,1

Ředění 1:14.

1,25 %

0,2 %

2,3 %

0,14 %

Hmotnost
/ obsah (g)

Hotového
výrobku (l/kg)

Počet
porcí (0,2l)

Ks
v kt

Cena za ks
bez DPH

Cena za
ks s DPH

Cena porce
v Kč bez DPH

Záruka

Min. prodejní
balení

1l

14−15

70−75

15

154 Kč

177,10 Kč

2,05 Kč

12

ks

BIO HRUŠKA

ovocná složka do

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

Výpočet pro spotřební koš

BIO kvalita
do vody i do mléka

Všechny příchutě

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

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

Příchuť:

TUKY

25 0,1 6,2 0,1
1,25 %

0,2 %

2,3 %

BIO Hruška (ID 28583)

0,14 %

Použití:

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

5l

75

375

3

699 Kč

803,90 Kč

1,86 Kč

12

ks

1 l balení

1l

15

75

15

154 Kč

177,10 Kč

2,05 Kč

12

ks

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

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

1,15 %

0,2 %

2,07 %

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

1l

15

75

15

175 Kč

201,30 Kč

2,33 Kč

12

ks

MILKY SHAKE Soft

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

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.

1 l balení: Pomeranč VYLEPŠENÁ RECEPTURA (ID 28570)
Jablko (ID 28571) Broskev (ID 28572) Malina (ID 28573)
Jahoda (ID 28574) NOVINKA S VYLEPŠENOU RECEPTUROU
5 l balení: Pomeranč (ID 28560) Jablko (ID 28561)
Broskev (ID 28562) Malina (ID 28563)

výhradně do vody
praktické balení

Použití:

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

11,7 0,1 3,1 0,1

Hlavní přednosti:

0,58 %

Slazeno cukrem a sukralózou

0,2 %

1,15 %

Příchutě:
Jahoda (ID 22031)

Vanilka (ID 22032)

horký nebo studený nápoj
tekutá konzistence

Meruňka (ID 22039)

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

Všechny příchutě

Ředění 1:29.

0,14 %

Hmotnost
/ obsah (g)
BIO Hruška

Příchutě:

TUKY

23 0,1 5,6 0,1

HAPPY GARDEN

Všechny příchutě

Hlavní přednosti:

KCAL

chutný způsob zvýšení spotřeby mléka

3,43 %

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

5l

150

750

3

479 Kč

550,90 Kč

0,64 Kč

9

ks

1 l balení

1l

30

150

15

105 Kč

120,80 Kč

0,70 Kč

9

ks

Všechny příchutě

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

68,6 3,3 10,3 1,5

0,14 %

Hmotnost
/ obsah (g)
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TUKY

Použití:

Všechny příchutě

Ředění 1:14

spotřební koš
50% podíl ovoce

6,6 %

3,81 %

2,14 %

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

1000 ml

15

75

15

119 Kč

136,90 Kč

1,59 Kč

12

ks
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CEREÁLNÍ VÝROBKY

CEREÁLNÍ VÝROBKY

SNÍDAŇOVÉ CEREÁLIE

Kuskus, Bulgur a Pohanka

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.

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

vhodné do jogurtů
rychlá příprava

Příchutě:
Corn flakes 1 kg (ID 28265) Honey Rings – medové
kroužky 375 g (ID 28268) Honey Rings – medové kroužky
25 g (ID 28264) Jeníkův lup s čokoládovou náplní (ID 28146)
Kuličky kakaové (ID 5872389Z) Lodičky kakaové
(ID 28142) Obilné polštářky s náplní s lískooříškovou příchutí
(ID 33109)

Kuskus (ID 20741)

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

1 kg

4

67 Kč

77,10 Kč

12

ks

Corn flakes
Cereal Snack

25 g

28

5,50 Kč

6,40 Kč

12

kt

Honey Rings

25 g

28

4,90 Kč

5,70 Kč

12

kt

Honey Rings

375 g

12

36,50 Kč

42 Kč

12

ks

Kakaové kuličky

500 g

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
Díky křupavému müsli za pár minut připravíte vydatnou a chutnou snídani, stačí zalít mlékem či smíchat s bílým nebo
ochuceným jogurtem. Do müsli můžete přidat i nakrájené čerstvé či kompotované ovoce pro lepší chuťový zážitek.

Příchutě:

Pohanka loupaná světlá (ID 20742)

Cena za ks
bez DPH

Cena za ks s
DPH

Záruka

Min. prodejní balení

1

275 Kč

316,30 Kč

18

ks

1

285 Kč

327,80 Kč

18

ks

6

117 Kč

134,60 Kč

12

ks

Hmotnost / obsah (g)

ks / kt

Kuskus

5 kg

Bulgur

5 kg

Pohanka

2 kg

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.

Použití:

Příchuť:

Zalijte mlékem či jogurtem k snídani či k svačině.

bez lepku
spotřební koš

Mouka cizrnová instantní (ID 28064)

Hlavní přednosti:

Použití:

rychlá a jednoduchá příprava

Pro přípravu pomazánek, přílohových pokrmů, polévek.
KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

450 8,1 67,7 15,9
22,5 %

16,2 %

25,07 %

22,71 %

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

750 g

10

69 Kč

79,40 Kč

12

ks

2000 g

1

189 Kč

217,40 Kč

10

ks
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Kuskus: Nalijte ¼ litru vody do hluboké nádoby. Přidejte 1 polévkovou lžíci oleje, 1 čajovou lžičku
soli a přiveďte k varu. Odstraňte z plotny, zamíchejte a přidejte 250 g kuskusu. Počkejte 3 minuty.
Přidejte 2 až 3 čajové lžičky másla a na velmi mírném plameni míchejte vidličkou asi 2 minuty, aby
se oddělila zrnka.
Bulgur: Vložíme bulgur do hrnce a zalijeme vroucí vodou po okraj bulguru, osolíme a povaříme
na mírném ohni 5–7 minut. Většina vody se do té doby vsákne, pokud by bylo přebytečné vody
mnoho, bulgur scedíme. Hrnec odstavíme z ohně, přiklopíme poklicí a necháme ještě 5–10 minut
dojít, dokud bulgur zcela nezměkne. Takto připravený bulgur můžeme dále smažit, dusit, zapékat.
Bulgur je vhodná příloha místo rýže, či brambor.
Pohanka: Pohanku propláchneme vodou. Vložíme do hrnce a vaříme ve vodě v poměru 1:1,5 dílu
vody do poloměkka na mírném ohni cca 12 minut. Odstavíme, přikryjeme a zbylou vodu
necháme vstřebat. Přidáme máslo a osolíme.

Mouka cizrnová instantní

snadná příprava
chutná snídaně

Müsli s medem a ořechy (ID 28359)
Müsli s čokoládou (ID 28365)
Müsli s ovocem - kyblík (ID 28366)

Müsli kyblík

Bulgur (ID 20740)

Příprava:

Hlavní přednosti:

Müsli folie

vláknina
vhodné jako příloha

Příchutě:

Hlavní přednosti:

KCAL

Mouka cizrnová

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

320 19,8 53,7 4,4

vysoký podíl vlákniny z přírodních surovin
s nízkým obsahem tuku vykázání luštěnin do spotřebního koše

16 %

39,6 %

19,88 %

6,3 %

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

500 g

20

49 Kč

56,40 Kč

12

ks
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CEREÁLNÍ VÝROBKY

BEZLEPKOVÉ KAŠE

CHIA KAŠE NOVINKA

AG Pohanková kaše

Chia kaše je výborným zdrojem omega- 3 mastných kyselin, která napomáhá udržet normální hladinu cholesterolu v krvi. Díky
sníženému obsahu cukru jsou zdravější než slazené kaše. Výhodou je rychlá příprava, stačí zalít horkým mlékem či vodou.

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.

Příchutě:

vláknina
rychlá příprava

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.

Příchuť:
AG Pohanková kaše (ID 24498)

Hlavní přednosti:
chia a lněné semínko

Použití:

se sušenými jahodami
Hmotnost
/ obsah (g)
850 g

Chia kaše

s vitamíny
s vlákninou

Na snídani či svačinu do mléka nebo do vody.

Ks v kt

Cena za ks bez
DPH

Cena za ks
s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

5

119 Kč

136,90 Kč

10

ks

Hlavní přednosti:
vitamíny slazeno fruktózou
bez lepku

sušené mléko

syrovátka
KCAL

BEZLEPKOVÉ KAŠE

18,15 %

Lahodná, jemná kaše určená pro všechny věkové skupiny strávníků. Bez lepku a přidané sacharózy (slazená fruktózou).
S obsahem rozpustné vlákniny a vitamínů.
AG Rýžovo-jáhlová kaše (ID 24499)
AG Rýžovo-jáhlová kaše 50 g - jednoporcová (ID 24495)

KCAL

Hlavní přednosti:
s rozpustnou vlákninou

Pohanková kaše

s vitamíny
přirozeně bez lepku

Příchuť:

BÍLKOVINY

384 7

vitamíny

19,2 %

14 %

SACHARIDY

TUKY

79 3,3
29,26 %

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

25,4 %

1,86 %

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

750 g

2,25 l

15

10

119 Kč

136,90 Kč

12

ks

AG Rýžovo-dýňová kaše
Bezlepková kaše s rýžovo - jáhlovým základem a jemnou dýňovou chutí. Kaši není nutné doslazovat ani jinak dochucovat.

Příchuť:

sušená dýňová šťáva
slazeno fruktózou

Dýně - Hruška (ID 24497)

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

Hlavní přednosti:

AG Jáhlová kaše

bez lepku

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

univerzální základ
přirozeně bez lepku

Příchuť:
AG Jáhlová kaše (ID 24496)

Použití:
Univerzální základ pro výrobu kaše.
KCAL

Hlavní přednosti:

Jáhlová kaše

25,6 %

4,71 %

Hmotnost
/ obsah (g)

široké možnosti využití

TUKY

SACHARIDY

100 g směsi

AG Rýžovo-jáhlová kaše

bez lepku

BÍLKOVINY

363 12,868,6 1,3

BÍLKOVINY

373 11
bez lepku

18,65 %

22 %

SACHARIDY

TUKY

72 3,5
26,66%

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.

KCAL

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

750 g

4,5 l

23

10

77 Kč

88,60 Kč

12

ks

BÍLKOVINY

20,05 %

7%

TUKY

SACHARIDY

MAGAZÍN AG FOODS GROUP
A.S.3,5
| 49 88,3
401
32,7 %

3,2
4,57 %

100 g směsi

5%

Hmotnost
/ obsah (g)
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slazeno fruktózou

AG Rýžovo-dýňová 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

750 g

2,25 l

15

10

119 Kč

136,90 Kč

12

ks
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BRAMBOROVÉ SMĚSI

CUKROVINKY VHODNÉ I PRO DIABETIKY

Bramborová kaše s mlékem a solí, bramborové těsto Speciál

DIABETA a DIAFABI oplatky

Instantní bramborová kaše se sušeným mlékem a solí obsahuje 83 % sušených brambor. Bramborové těsto je hotovým
polotovarem, který ocení každá kuchyně.

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.

Příchutě:

Příchutě:

spotřební koš
vynikající chuť

Bramborová kaše s mlékem a solí (ID 20731)
Bramborové těsto Speciál (ID 28362)

Bramborová kaše

Hlavní přednosti:

KCAL

lahodná bramborová chuť
snadná příprava

Hmotnost / obsah (g)

Cena za ks bez DPH

Bramborová kaše

5 kg

Bramborové těsto

5 kg

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

363 10,2 78

1,1

18,15 %

1,57 %

20,4 %

28,88 %

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

449 Kč

516,40 Kč

10

ks

199 Kč

228,90 Kč

12

ks

CUKROVINKY

Hlavní přednosti:
vydatná svačinka

trvanlivé pečivo
kvalitní náplň

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).

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 kávová

25 g

17

6,30 Kč

7,30 Kč

107,10 Kč

11

kt

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

Příchutě:
Použití:
Hlavní přednosti:

SACHARIDY

TUKY

KCAL

SACHARIDY

TUKY

13,9 %

9,6 %

13,63 %

Chokoboy

17,71 %

20,95 %

10,8 %

23,44 %

22,85 %

KCAL

BÍLKOVINY

CUKRY

Brio Kakao

Hmotnost
/ obsah (g)

Počet porcí
v balení

Ks v kt

250 g

10

11 %

21,55 %

TUKY

KCAL

BÍLKOVINY

TUKY

SACHARIDY

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

11,14 %

18,9 %

9,4 %

22,3 %

18,86 %

21,1 %

17,6 %

16,93 %

Cena za ks
bez DPH

Cena za ks
s DPH

Cena porce v Kč
bez DPH

Záruka

7,65 %

7,2 %

9,15 %

7,86 %

Ks v kt

Cena za ks
bez DPH

Cena za ks s DPH

Cena ksrtonu
v Kč bez DPH

Záruka

Min. prodejní balení

45 g

30

9,90 Kč

11,40 Kč

297 Kč

6

kt

TUKY

15

39,90 Kč

45,90 Kč

3,99 Kč

8

bal

32,29 %

Min. prodejní
balení

Cream Milk

280 g

8

15

34,40 Kč

39,60 Kč

4,30 Kč

8

bal

Golosiny Meruňka

200 g

8

15

24 Kč

27,60 Kč

3 Kč

6

bal

Brio Kakao

280 g

10

15

34,50 Kč

39,70 Kč

3,45 Kč

6

bal

Croissant

270 g

6

12

41 Kč

47,20 Kč

6,83 Kč

8

bal
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TUKY

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.

Croissant Kakao

325 5,5 58,2 7,8 378 4,7 60,2 13,2 422 8,8 45,7 22,6
16,25 %

SACHARIDY

HOŘICKÉ TRUBIČKY SE SLADIDLEM

Golosiny Meruňka

BÍLKOVINY

BÍLKOVINY

Hmotnost
/ obsah (g)
Všechny příchutě

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

BÍLKOVINY

KCAL

153 3,6 24,7 5,5

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

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

KCAL

Broskev s meruňkou

Lahodná svačinka, na které si pochutnají i diabetici.

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

278 4,8 36,8 12,4 419 5,4 63,3 16

nízký glykemický index
i pro diabetiky

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

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

Cream milk

křupavá oplatka

BRIOŠKA

Chokoboy, Cream Milk, Golosini, Brio Kakao, Croissant

Chokoboy

slazeno fruktózou
chlebová jednotka

DIABETA oplatka smetanovo-vanilková (ID 28235) DIABETA oplatky
kokosové máčené (ID 28236) DIAFABI oplatka kávová (ID 28237)

celozrnné trubičky
vhodné i pro diabetiky

Příchuť:
Diabetické trubičky s čokoládovou náplní (ID 28445)

Hlavní přednosti:

KCAL

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

Trubičky

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

203 3

17

13

10,15 %

6,3 %

18,58 %

6%

v jednom balení - 40 g

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

40 g

25

9,90 Kč

11,40 Kč

247,50 Kč

12

kt
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Müsli tyčinky ProFigur

Street XL a Street XL Fruity

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.
Není vhodné pro bezlepkovou dietu.

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

Příchutě:

Příchutě Street XL:

Exotic v jogurtu (ID 28167)

Švestka v jogurtu (ID 28204)

spotřební koš - ovoce
vysoký obsah vlákniny

Použití:
Svačinka

obsahuje bifidokultury a 10 vitamínů
s vlákninou

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:
vysoký obsah vlákniny - 8-10 % dle příchutě
výborná chuť 10 vitamínů pro zdraví
obsahuje lecitin

Hlavní přednosti:
vitamíny

inulin

50 % ovoce (Street XL Fruity)

Street XL
KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

127 0,98 19,5 4,9
6,35 %

1,96 %

7,22 %

7%

v jedné tyčince - 30 g
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

25 g

35

5,65 Kč

6,50 Kč

197,75 Kč

12

kt

Všechny příchutě

Hmotnost
/ obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez
DPH

Street XL

30 g

30

6,70 Kč

Street XL Fruity

40 g

30

8,75 Kč

Cena za ks
s DPH

Cena kartonu
v Kč bez DPH

Záruka

Min. prodejní balení

7,80 Kč

201 Kč

12

kt

10,10 Kč

262,50 Kč

9

kt

Snacky ProFigur

DeNuts a DeNuts Crunch

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.

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.

Příchutě:

Příchutě DeNuts:

10 vitamínů
spotřební koš - ovoce

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)

bez konzervantů
s medem a ořechy

Pistácie a slunečnice (ID 28187)

Příchuť DeNuts Crunch:
Pražená mandle (ID 28203)

Hlavní přednosti:

Hlavní přednosti:
zdraví prospěšné cereálie

Kešu a mandle (ID 28186)

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

10 vitamínů

Višeň
KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

132 1,3 21,5
6,6 %

2,6 %

7,96 %

Kešu a mandle

TUKY

4

KCAL

5,72 %

v jedné tyčince - 33 g
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

6,20 Kč

7,20 Kč

217 Kč

12

kt

Cik cak

28 g

35

5,85 Kč

6,80 Kč

205 Kč

12

kt
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BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

531 19,3 19,4 38,6
26,55 %

Všechny příchutě

38,6 %

7,18 %

55,14 %

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

35 g

35

10,90 Kč

12,60 Kč

381,50 Kč

9

kt
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CHLEBÍČEK HROŠÍK

Křehký extrudovaný chléb

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

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.

s hořkou čokoládou
jednoporcové balení

Příchuť:
Chlebíček hrošík s hořkou čokoládou (ID 28495)

Hlavní přednosti:
v lahodné hořké čokoládě
rýžový korpus

KCAL

BÍLKOVINY

471 6,5 62
23,55 %

Hrošík

SACHARIDY

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Cena kartonu
v Kč bez DPH

14,5 g

64

5,35 Kč

6,20 Kč

342,40 Kč

13 %

23,04 %

TUKY

21
23,88 %

Záruka

Min. prodejní
balení

12

kt

vláknina
vhodné i pro diabetiky

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

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

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

Knuspi chléb Zeleninový

RÝŽOVÍ MEDVÍDCI

KCAL

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

Příchuť:
Hlavní přednosti:
atraktivní tvar medvídků
rýžový korpus

s mlékem

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

19,6 %

24,59 %

1,43 %

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Cena kartonu
v Kč bez DPH

Záruka

Min. prodejní
balení

75 g

56

7,50 Kč

8,70 Kč

420 Kč

18

kt

TUKY

464 6,1 72 16,2

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Cena kartonu
v Kč bez DPH

3,5 g

100

1,10 Kč

1,30 Kč

110 Kč

12,2 %

26,66 %

23,14 %

Záruka

Min. prodejní
balení

12

kt

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 a vitamín C.

Příchuť:

rýžový korpus
atraktivní tvar

Rýžové kostičky Pirates (ID 28099)

Hlavní přednosti:
atraktivní tvar výrobku
rýžový korpus
poleva obohacena o vitamín C a vápník
nízký obsah trans-mastných kyselin

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

jogurtová či kakaová poleva
výborná svačinka

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

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

Hlavní přednosti:
výborná chuť

z přírodních surovin

TUKY

470 7,1 68,4 18,6
23,5 %

Hmotnost / obsah (g)

Ks
v kt

Cena za ks bez DPH

30 g

13

8,30 Kč
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RYCHLÝ SNACK

Příchutě:

Rýžové kostičky PIRATES

Kostičky

SACHARIDY

Hmotnost
/ obsah (g)
Všechny příchutě

bez konzervačních látek

23,2 %

Medvídci

16,15 %

s mlékem
pochotka pro děti

Mléčno-čokoládoví (ID 28080)

BÍLKOVINY

323 9,8 66,4 1

Cena za ks s DPH

Cena kartonu
v Kč bez DPH

9,60 Kč

107,90 Kč

14,2 %

25,33 %

26,57 %

Záruka

Min. prodejní
balení

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

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
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AG Ovocné pyré

Ovocné pomazánky, džemy, kečup, hořčice a med
Naše ovocné pomazánky a džemy se řadí kvalitou mezi špičkové výrobky. Nabízíme varianty bez přidané sacharózy vhodné
také pro diabetiky. Dále nabízíme lahodný pastovaný med v tubě či vaničce nebo kečup a hořčici. Vše zabaleno v praktických
jednoporcových baleních.

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.

Příchutě:

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)

i pro diabetiky
vysoký podíl ovoce
spotřební koš

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

Použití:

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

Výborná svačinka či lahodná dřeň.

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

bez konzervantů a barviv
spotřební koš

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 28327)
Džem Meruňka - 45% ovocný podíl (ID 28313)
Džem Jahoda bez přidané sacharózy (ID 28337)
Džem Broskev bez přidané sacharózy (ID 28338)
Med (ID 28330)

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

AG med

20 g

200

2,70 Kč

3,20 Kč

36

Min. prodejní balení
kt

AG ovocná pomazánka

20 g

200

1,90 Kč

2,20 Kč

12

kt

AG ovocná pomazánka
bez přidané sacharózy

20 g

200

2,70 Kč

3,20 Kč

12

kt

AG hořčice

17 g

200

1,50 Kč

1,80 Kč

12

kt

AG kečup

20 g

200

1,90 Kč

2,20 Kč

12

kt

Jumel med

20 g

288

2,70 Kč

3,20 Kč

12

kt

Jumel džem Jahoda

20 g

144

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

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

spotřební koš
ideální na pečení

Příchuť:
Jablko 120 g
KCAL

BÍLKOVINY

Povidla ze švestek a jablek (ID 28420)
SACHARIDY

TUKY

66 0,2 15,7 0,1
3,3 %

0,4 %

5,81 %

0,14 %

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

6,95 Kč

8 Kč

14

kt

Ostatní příchutě 120 g

120 g

48

8,55 Kč

9,90 Kč

14

kt
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Použití:
K pečení koláčů a buchet.
KCAL

Hlavní přednosti:
bez konzervačních látek

Povidla

bez sladidel

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

256 1 61,6 0,6

bezlepkový výrobek

12,8 %

2%

22,81 %

0,86 %

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

4 kg

1

329 Kč

378,40 Kč

12

ks

MAGAZÍN AG FOODS GROUP A.S. | 57

ZPRACOVANÉ OVOCE A ZELENINA

SLADIDLA

Džemy a Termostabilní ovocná směs

FRU SWEET

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

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

Příchutě:
spotřební koš
do studené kuchyně

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

Hlavní přednosti:
bez lepku

Příchuť:
Fru Sweet (ID 24002N)

50 g Fru Sweet = 2 kg cukru
vhodné pro diabetiky

Hlavní přednosti:

bez umělých sladidel

KCAL

sladidlo na bázi fruktózy a sukralózy
sladivost než cukr

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.

40 x vyšší

18,95 %

34,63 %

0%

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

50 g

40

43 Kč

49,50 Kč

24

ks

Příchuť:
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

235 Kč

270,30 Kč

12

ks

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

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.

KCAL

Hlavní přednosti:
nízkokalorické sladidlo

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

Příchutě:

spotřební koš
ideální na pečení

Sterilované jablečné řezy (ID 28043)

Hlavní přednosti:

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

399 0 98,5 0
10 x vyšší sladivost než cukr

19,95 %

0%

36,48 %

0%

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

100 g

80

22 Kč

25,30 Kč

24

ks

BigSweet

NATUR SWEET
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.

bez barviv

Příchuť:

vhodné pro diabetiky
sladidlo steviol-glykosidy

Natur Sweet (ID 24004)

Výpočet pro spotřební koš

Použití:

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.

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

BÍLKOVINY

SACHARIDY

51 0,3 11
2,55 %

0,6 %

4,07 %

TUKY

0
0%

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

5500 g

2

125

143,80 Kč

18

ks
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0%

Instantní nízkokalorické stolní sladidlo na bázi cukru a sukralózy.

Cena za ks bez DPH

Jablečné řezy

TUKY

BIG SWEET

Ks v kt

bez přidaného cukru

SACHARIDY

Hmotnost / obsah (g)
FruSweet

Hmotnost / obsah (g)

bez lepku

BÍLKOVINY

379 0 93,5 0

Hlavní přednosti:

KCAL

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

NATUR Sweet

BÍLKOVINY

388 0
19,4 %

0%

SACHARIDY

TUKY

97

0

35,93 %

0%

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

100 g

80

33 Kč

38 Kč

24

ks
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KOŘENÍ, KOŘENICÍ SMĚSI, OCHUCOVADLA

KOŘENÍ, KOŘENICÍ SMĚSI, OCHUCOVADLA

AGáta klasik - kořenicí směsi

AGáta klasik - tekuté koření

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

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.

Příchutě:
AGáta Klasik (ID 28002)

AGáta Easy (ID 28003)

s obsahem sušené zeleniny
bez glutamanu

Hlavní přednosti:
neobsahuje glutaman (Klasik)

vhodná i pro děti

výborná chuť
bez glutamanu

Příchutě:
Guláš (ID 28032)

Použití:
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

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

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

sladká chuť
typická vůně

Příchuť:
Paprika mletá lahůdková sladká (ID 28038)

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

150 g

72

34 Kč

39,10 Kč

12

ks

Všechny příchutě

Použití:
Dobarvení omáček, do studené kuchyně a pomazánek.

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

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

500 g

24

115 Kč

132,30 Kč

24

ks

Paprika

výborná chuť
bez glutamanu
Příchutě:
AGÁTkA Natur (ID 28004)

Rozpustné bujóny bez glutamanu
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)

Použití:
Na dochucování jídel především pro děti.

Hlavní přednosti:
nízký obsah soli

bez konzervace

bez glutamanu

Hovězí (ID 28037)

Hlavní přednosti:
šetří čas výborná chuť nejvyšší kvalita bez glutamanu
= vhodné pro děti vysoká vydatnost bujónů výborná
rozpustnost bujónů

Všechny příchutě

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

3 kg

480

2

597 Kč

686,60 Kč

1,24 Kč

24

ks
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Všechny příchutě

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

500 g

15

129 Kč

148,40 Kč

24

ks

MAGAZÍN AG FOODS GROUP A.S. | 61

TĚSTOVINY

SYPKÉ SMĚSI NA PEČENÍ A VAŘENÍ

BABIČČINY NUDLE

AG Puding

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

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.

ekonomické balení
prémiová kvalita

Druhy:
Polévkové (ID 5872394Z)

Široké (ID 28247)

Použití:

bez lepku
netvoří hrudky

Příchutě:

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

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

Hlavní přednosti:

Použití:

osvědčená technologie výroby

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.

Hmotnost / obsah (g)

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

2 kg

115 Kč

132,30 Kč

24

ks

Všechny příchutě

Hlavní přednosti:
netvoří hrudky
výborná chuť

Všechny příchutě

rychlá příprava

KCAL

BÍLKOVINY

SYPKÉ SMĚSI NA PEČENÍ A VAŘENÍ

17,7 %

AG Bezlepkový perník NOVINKA

Vanilka, Hruška

TUKY

SACHARIDY

354 0,4 86
0,8 %

0,1

31,85 %

0,14 %

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

740 g

11–12

50

10

59 Kč

67,90 Kč

1,18 Kč

12

ks

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.

Příchuť:

bez lepku
spotřební koš

AG Bezlepkový perník (ID 24494)

Použití:

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.

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.

Sušené pekařské droždí (ID 5001)

Hlavní přednosti:

rychlá příprava

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

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

KCAL

BÍLKOVINY

SACHARIDY

10,2 %

29,11 %

BÍLKOVINY

SACHARIDY

20 %

118 %

16,66 %

TUKY

9
12,86 %

6,53 %

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

750 g

10

59 Kč

67,90 Kč

12

ks
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KCAL

400 59 45

TUKY

369 5,1 78,6 3,2
18,45 %

Bezlepkový perník

stabilní kvalita
dlouhá záruční lhůta

Příchuť:

Hlavní přednosti:
bez lepku spotřební koš
výborná chuť

Instatní droždí

Instantní droždí

Hmotnost / obsah (g)

Ks v kt

Cena za ks bez DPH

Cena za ks s DPH

Záruka

Min. prodejní balení

500 g

20

99 Kč

113,90 Kč

24

ks
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TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Výrobník horké vody NATEC

Vířiče Cofrimell
11l a 16 l provedení
vysoká kvalita

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.

Typ:
VHV 11 l (ID 564241)

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

Typy:

VHV 16 l (ID 564242)

Vířič Cofrimell 1M (ID 532013) Vířič Cofrimell 2M
(ID 561111) Vířič Cofrimell 3M (ID 561112) Vířič Cofrimell
2M 25 l (ID 532016)

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

Hlavní přednosti:

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

Výrobník horké vody

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

možnost zavěšení na zeď
vysoká kvalita

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.

Typ:
VHV 7 l D (ID 29100048) VHV 15 l D (ID 565776)
(ID 565777) VHV 30 l D (ID 565778)

VHV 30 l ADM

Hlavní přednosti:

Rozměry přístroje
(ŠxVxH)

Hmotnost přístroje

Cofrimell 1M

200 x 620 x 430 mm

25 kg

Cofrimell 2M

400 x 620 x 410 mm

27 kg

Cofrimell 3M

600 x 670 x 430 mm

35 kg

Cofrimell 2M 25 l

790 x 620 x 420 mm

60 kg

Cena bez DPH

Cena s DPH

Záruka

15 000 Kč

18 150 Kč

12

20 000 Kč

24 200 Kč

12

25 000 Kč

30 250 Kč

12

26 000 Kč

31 460 Kč

12

Utěrky Lavette Super a DuraDry

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

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

Typy:

Termokonvice Helios
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

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

Lavette Super - utěrka žlutá (ID 741960)
DOPRODEJ

DuraDry - utěrka modrá (ID 741961)

antibakteriální
certifikace FCC

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

Obsah konvice

Hmotnost konvice

Cena bez DPH

Cena s DPH

Záruka

kusů v balení

balení v kartonu

Cena bez DPH

Cena s DPH

Min. prodejní balení

Konvice HELIOS Wash červená do myčky

1l

0,7 kg

475 Kč

575 Kč

12

Lavette Super

10

16

134,20 Kč

162 Kč

bal

Konvice HELIOS Wash bílá do myčky

1l

0,7 kg

475 Kč

575 Kč

12

DuraDry

5

24

96,21 Kč

116 Kč

bal
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Více na str. 44

kontakty

AG FOODS Group a. s.
Košíkov 72
595 01 Velká Bíteš, CZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Milan Havlík
) 724 614 809
milan.havlik@agfoods.eu
(KO, KH, BN, PHA-východ, JC)

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

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

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

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

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

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

1:14
novinka

Červená řepa
a Moruše
Nově v naší nabídce ovocných koncentrátů s 50% ovocným
podílem, nebo vyzkoušejte i další novou příchuť Grep.

BEZ
konzervačních

látek a sladidel

ilustrační foto

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

Více na str. 41

Obohaťte své chuťové pohárky o netradiční
příchuť s novinkou

KUKUřínek
inf

6 5 g č e r s t v é ho
kuř ice

smě si

ilustrační foto

na 1 0 0 g

š

jablka,

3,75 g ku

í ko
bn

o

ace pro spotř
m
r
e

Osvěžující nápoj s extraktem z kukuřice, se sušenou jablečnou
šťávou a rozpustnou vlákninou inulin. Lahodnost nápoje umocní
meruňková příchuť.

