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Milé čtenářky, milí čtenáři,
dny se prodlužují, slunečních paprsků přibývá, příroda se 
probouzí ze zimního spánku. Koloběh života se točí dál. Stačí 
krátká procházka venku za zvuku štěbetání ptactva a je to 
jasné, jaro je zpátky.
Cítíme se plní energie, chuti, více se usmíváme, jsme 
spokojenější, radostnější. Zkusme to zkraje hned nepřepálit. 
Nechtějme stihnout vyřešit všechny úkoly rychleji, 
vygruntovat dokonale celý dům, šatník, připravit zahradu, 
vypěstovat sazeničky, zhubnout do plavek. Vnímejme své 
tělo, nalaďme se na jeho jemné vnitřní struny.
Výživový specialista Petr Havlíček se s námi v rozhovoru 
podělil o názor, jak vnímá zdravý životní styl on: „Být 
v pohodě sám se sebou“. Zásadní je najít sám sebe, uvědomit 
si svou cenu a začít si věřit. A platí to napříč životem – ve 
vztahu s lidmi, při stravování, v přístupu k našemu zdraví, 
v pracovním i osobním životě. Jakmile si budeme vědomi své 
hodnoty, nebudeme si ubližovat ať už nevhodným jídlem 
nebo neustálým stresováním se bez dostatku aktivního 
i pasivního odpočinku. Mimo jiné si přečtěte jeho tip na jarní 
půst i důležitost střevní mikroflóry na naše zdraví.
V rozhovoru s vedoucí školní kuchyně paní Romanou 
Opršalovou, jejíž tým vloni získal druhé místo v soutěži 
„O nejlepší školní oběd“, se inspirujte báječnými recepty 
a tipy na akce pro děti i veřejnost. Nahlédněte pod pokličku 
vitamínů v oddělení našeho vývoje a zrelaxujte třeba 
u luštění křížovky.
U nás v Košíkově jsme v průběhu zimy vylepšovali receptury 
a připravovali novinky, tak abychom jaru, spolu s vámi 
a vašimi strávníky, mohli přiťuknout novým nápojem 
Melounek s vysokým obsahem ovocné šťávy a zajíst 
chutnými a zdravými proteinovými kašemi s banánem nebo 
vynikajícím pyré Jablko, hruška, dýně nebo jablko, banán, 
krupice.
Na zdraví! A dobrou chuť!

Za tým AG FOODS
Mgr. Jana Vodičková
Ředitelka linie Food Service 

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

ilustrační foto
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Kaše - to je naše
Nabídka AG bezlepkových kaší byla rozšířena 
o Rýžovo-jáhlovou kaši s banánem 750 g. 
Tato lahodná kombinace je určena pro všechny 
věkové kategorie. Lze ji dochutit dle zvyklostí 
a fantazie, například kouskem másla, doplnit 
čerstvým či sušeným ovocem. Využití najde ve 
školkách, školách i sociální sféře. Její nasládlou 
chuť a jemnou konzistenci ocení zejména 
senioři.

Více na str. 53
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Zdravé zuby
HERBADENT® HOMEO 
bylinná zubní pasta 
s ženšenem neobsahuje 
fluor ani menthol. Je vhodná 
k pravidelné péči o zubní 
sklovinu při přecitlivělosti nebo 
při alergických projevech 
na fluor, případně menthol. Obsahuje unikátní 
přírodní recepturu ze 7 léčivých bylin, přírodní 
pěnidlo a je vyrobena bez použití chemických 
barviv. Zakoupením přispíváte na projekt Světluška 
a podporu nevidomých. 

www.herbadent.cz
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Vtáhne vás a pohltí
Příběh o několika láskách s jednou detektivní 
zápletkou začíná nečekaně skoro koncem 
a končí začátkem. Hlavní hrdinka románu Míša je 
následkem střelného poranění v bezvědomí. Kdo 
jí chtěl ublížit a proč, když ji všichni měli rádi? 
A co se stane, až se Míša probudí a ze svého 
života si bude pamatovat jenom něco? Rozuzlení 
vás čeká v knize Osm Radky Třeštíkové. 
Žánrově je to trochu detektivka, zároveň kniha 
humorná i romantická se správnou dávkou 
erotiky i thrilleru.
www.knihydobrovsky.cz

08 
Majestic Love
Výjimečná dárková kazeta seskládaná z těch 
nejlepších čajů řady Majestic Tea, která 
potěší každou ženu. Majestic Love je určená 
k vyjádření lásky, obdivu, poděkování či jen tak 
pro radost. Kazeta je ručně skládaná s dárkem 
uvnitř.

06 
Akce s námi
Společnost pro výživu ve spolupráci s firmami 
AG FOODS Group a. s. a Biogena CB, spol. 
s r. o., si vás dovolují pozvat na konferenci 
Školní stravování 2018, která se bude konat 
22.–23. května 2018 v Pardubicích v hotelu 
Labe. Těšit se můžete na zajímavé přednášky na 
téma současnost školního stravování, luštěniny, 
výživa a zubní zdraví a další, večer s cimbálem 
či vernisáž obrazů našeho obchodního zástupce 
Libora Vymyslického. www.liborvymyslicky.cz  

Přihlášku na konferenci naleznete na  
www.vyzivaspol.cz v záložce kongresy 
a konference. Více na str. 17.
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Vychytaný džbán na léto 
S mátou, citronem, malinami, jahodami, okurkou 
či melounem? Nekonečně mnoho lahodných 
kombinací pro vaše letní osvěžení přináší 
praktický džbán s víčkem a čtyřmi poháry 
myDRINK. Džbán o ideálním objemu 2,5 litru má 
vychytanou přepážku pro oddělené vyluhování 
ovoce, bylinek nebo zeleniny. Odnímatelná 
přepážka usnadňuje čištění. Připravte si originální 
a zdravé nápoje!

www.tescoma.cz

02 
Kde se s námi setkáte?
Navštivte náš výstavní stánek. Proběhnou zde 
ochutnávky produktů, rádi zodpovíme všechny 
vaše dotazy. Těšíme se na vás!
Krajské konference hromadného stravování
3. 4. Hradec Králové
4. 4. Liberec
6. 4. Plzeň
10. 4. Praha
16. 4. Zlín
Konference APSS
25. 4. Kvalita sociálně zdrav. služeb, Praha
30.– 31. 5. Sociální služby nejen v Evropě, 
Mikulov
7. 6. Stravování a provoz v zařízeních soc. služeb, 
Luhačovice

inspirujte se

MAGAZÍN AG FOODS GROUP A.S. | 5

03
Tip na jarní výlet
Létejte pohodlně z letiště Pardubice a užijte si 
komfort i osobní přístup, který vás bude provázet 
na každém kroku. Jarním tipem na výlet je 
Londýn, pravidelná linka létá 3x týdně za skvělé 
ceny. Zhruba za dva měsíce přibyde další do 
Španělska, zbytek provozu pak tvoří charterové 
lety.

www.airport-pardubice.cz



SEMINÁŘE 
KADLECOVÁ
JIŽ PO DESÁTÉ  
S AG FOODS

V každé době i společnosti je spolupráce 
mezi lidmi nezbytnou podmínkou 
fungování. Pokud je založena na 

dobrých vztazích, morálních hodnotách a je 
provázena s nadšením a chutí, dostaví se 
výsledky. Jedním z těch příjemných příkladů 
je i dlouholetá spolupráce na seminářích paní 
Dagmar Kadlecové.
Text: Mgr. Věra Robotková; Foto: archiv AG FOODS

Školní stravování se za posledních pár desítek let hodně 
změnilo. Vedoucí školních jídelen dnes více než kdy jindy 
řeší rozmanitou paletu problémů od sestavování jídelních 
lístků přes administrativu, sledují měnící se legislativu, 
hygienu, nové trendy v moderním vaření, komunikují se 
zaměstnanci, vedením školy. I této problematice se paní 
Kadlecová na svých seminářích, na kterých AG FOODS 
zajišťuje nápoje, věnuje. Ve stravování pracuje od roku 
1984. Začínala jako kuchařka, později vedoucí školní 
jídelny, vařila u soukromníka, byla metodičkou, tvořila 
předpisy a kontrolovala i jejich dodržování.  

Jak vnímáte vzájemnou spolupráci?
Člověk sleduje ve svém životě jubilea, která ho jakkoliv 
obohacují, významně ovlivňují, přináší hezká ohlédnutí. 
A tohle naše společné s AG FOODS je pro mne velmi 
příjemné, naplněné poznáním, bezvadnými lidmi  
a co je dnes vzácné, bez negativních zkušeností. 

Jaké byly začátky?
Tenkrát mne oslovil, ještě na odboru školství, kde 
jsem pracovala jako metodička, obchodní zástupce 
pan Kaválek. Představil mi firmu i výrobky. Postupně 
jsem poznala moderní zázemí výroby, bohaté portfolio 
produktů, profesionální síť obchodních zástupců, 
skvělé zákaznické služby a jako třešinka na dortu, že 
jste česká rodinná firma. Když jsem se semináři pro 
vedoucí ŠJ a kuchařky začínala, kávu a čaj jsme si vařili 
sami. To bylo dlouhodobě neudržitelné. A tak jsem 
se spojila se silným partnerem v oblasti hromadného 
stravování s nápoji – AG FOODS. Spolupráci mi navrhl 
pan Procházka a letos je to už deset roků.  

Co se změnilo?   
Začínalo se s Vitamaximou, která doslova zaplavila školy 
a mateřinky. Obdivovala jsem, jak jste dokázali vytunit 
nápoj, ve kterém je hodnotný mléčný výrobek jako je 
syrovátka. Každý rok na seminářích představujete nové 
výrobky pro pitný režim, a vždy odpovídají požadavkům 
moderním trendům zdravé výživy, jsou přínosem pro 
spotřební koš a je tu i ovocná složka, která posiluje dětský 
organismus. Oceňuji i výrobky, které jsou vhodné pro 
bezlepkovou dietu. Velkým hitem jsou nyní třeba BioSauři. 
Vedoucí, která je v jídelně dětem již podala, říká, že 
rozzářily oči i klukům ze sedmé třídy.
Děkujeme za rozhovor.

aktuálně
Blahopřejeme

V roce 2018 jsme nejenom oslavili desáté výročí 
spolupráce, ale sama paní Dagmar Kadlecová v lednu 
oslavila krásné životní jubileum. 
Za společnost AG FOODS a Biogena jí do dalších let 
přejeme především pevné zdraví a pozitivní energii, 
kterou rozdává nejen na svých seminářích. 

Srdečně vás zveme na tradiční konferenci, která je určena všem, 
kteří se zabývají problematikou školního stravování. 

Připravujeme cyklus zajímavých přednášek z oblasti legislativy, 
hygieny a výživy. Program bude zveřejněn v časopisu

Výživa a potraviny a na webových stránkách 
Společnosti pro výživu www.vyzivaspol.cz.

V rámci letošní konference pro vás Společnost pro výživu, z. s. 
ve spolupráci s fi rmami AG FOODS Group a. s. 

a Biogena CB, spol. s r. o., připravila MORAVSKÝ VEČER.  
Zpívat při cimbálu vám bude mužský sbor 

Slováckého sdružení Ladná - Lanštorfčané, 
součástí večera bude vernisáž obrazů 

Libor Vymyslický – Krajinou jižní Moravy 
a degustace moravských vín.
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ZDRAVÍ ČLOVĚKA 
ZAČÍNÁ V JEHO BŘIŠE 

rozhovor
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Petr Havlíček se již 25 let věnuje výživě. Má rád uherák a vyhýbá se vařené zelenině. Dřív se 
věnoval kulturistice. „Dneska už bych s tím nezačal. To období bych ale asi nevyměnil. Byla 
to etapa hledání.“

Text: Mgr. Aneta Vítová, Foto: archiv Petr Havlíček

A čím více informací máte, tím více tápete. To je ale 
naprosto normální. Navíc, každý z nás je naprostý 
originál, takže nám vyhovuje trochu něco jiného. 
Proto, pokud je člověk nejistý, je dobré jít se poradit 
s odborníkem. Společně s ním najít pro sebe optimální 
model a snažit se danou problematiku alespoň 
trochu pochopit, abych se i v budoucnu dokázal sám 
orientovat. Není dobré s výživou experimentovat, 
neboť jak říkal už Hippokrates, zdraví člověka začíná 
v jeho břiše. Dnes je stále více jasné, že naše výživa 
ovlivňuje náš zdravotní stav více, než je mnoho lidí 
ochotno si vůbec připustit.

Kdo jsou nejčastěji vaši klienty a s čím 
se na vás obrací?
Spektrum klientů je velmi různorodé, od vrcholových 
sportovců, až po klienty se zdravotními problémy. 
Ale asi nejčastějšími klienty jsou ti, kteří vnímají, že se 
s nimi začíná dít něco špatně. Že už se necítí tak dobře 
jako v minulosti, ztrácejí energii, přestávají mít kontrolu 
nad svou váhou a objevují se i počínající zdravotní 
problémy. 

Co je podstatné, aby klienti odcházeli 
spokojení?
Aby se cítili lépe. To je naším hlavním cílem. Nejde 
o to, kolik kilo zhubnou, nebo jestli si svoji výkonnost 
zvednou o desítky procent, ale to, jak se cítí a zda 
vnímají, že se jim zlepšila kvalita jejich života.

Hodně se mluví o všemocné zdravé 
střevní mikroflóře. Jak se k ní 
dopracovat a je opravdu pro zdraví 
důležitá? 

Střevní mikroflóra, neboli mikrobiota je dnes 
obrovským tématem nejen v laické veřejnosti, ale 
především mezi odborníky a vědci. V minulosti se 

střevní mikrobiota neřešila z důvodu, že jsme ji neznali, 
neboť jsme ji nemohli vlastně objevit. Až s rozvojem 
genového testování se zjistilo, kolik mikroorganismů 
v nás a převedším v našich střevech vlastně žije. Co 
všechno tyto mikroorganismy ovlivňují a jak moc 
jsme si tyto „staré přátele“ zdevastovali nadužíváním 
antibiotik, stresem a nevhodnou stravou. Ukazuje 
se, že právě narušení střevní mikrobioty je jedním ze 
zásadních faktorů ovlivňujících nárůst civilizačních 
onemocnění.
 Takže by mělo být naším zájmem se o svou střevní 
mikrobiotu dobře starat, a to především výběrem 
kvalitních, průmyslově neupravovaných potravin 
a dostatečnou konzumací chemicky neošetřeného 
ovoce, zeleniny, celozrnných výrobků a přirozeně 
fermentovaných potravin, popřípadě i doplněním 
správných mikroorganismů prostřednictvím vhodných 
probiotik a samozřejmě i prebiotik.

Začíná jaro, jak přistupujete 
k jednodenním hladovkám či jarním 
půstům?
Dnešní doba je specifická permanentním příjmem 
potravy a mnohdy i zbytečně nadbytečným či zcela 
nevhodným konzumem. To v minulosti nikdy nebylo, 
naše stravovací návyky byly zcela jiné. A právě 
permanentní přetěžování trávicího traktu bychom 
měli kompenzovat i jeho občasným odpočinkem, 
třeba pravidelnou jednodenní hladovkou. Ale to není 
nic nového, toto tady bylo vždy. Například pátek byl 

Už dlouhé roky jste známý v oblasti 
zdravého životního stylu. Jste takhle 
vzorný už od dětství?
To tedy rozhodně ne. Jako dítě jsem byl oplácaný 
pecivál a byl jsem i značně problematický v jídle. 
Pamatuji si, že si na mě stěžovaly už učitelky 
v mateřské školce, že jsem odmítal jíst spoustu jídel, 
hlavně cokoli, kde byla vařená zelenina. A také si 
pamatuji, že jsem často ohrnoval nos nad masem, 
především v momentě, kdy jsem na něm zahlédl 
sebenepatrnější kousek tuku. Nechuť k vařené zelenině 
mi vydržela dodnes. 

Co je pro vás zdravý životní styl?
„Být v pohodě, především sám se sebou. Protože 
pokud jste sám se sebou v pohodě, tak znáte svoji 
cenu.“ A pokud znáte svoji cenu, logicky máte 
potřebu sám sobě neubližovat. Ať už blbým jídlem 

nebo neustálým stresováním se bez dostatku aktivního 
a pasivního odpočinku. 

Čtenáři se s vámi mohou setkat 
v Centru Petra Havlíčka. Hodně lidí 
se bojí obrátit na specializovanou 
poradnu ohledně výživy. Často panuje 
názor, že je to zbytečné a informace si 
najdou na internetu či v knihách. Jak 
to vidíte vy? 

Pokud by panoval jednotný názor na danou 
problematiku (tedy nejen na výživu), pak by asi bylo 
velmi snadné si věci poskládat sám. Ale v dnešní době 
je výživa absolutní džungle - záplava všemožných 
informací, rad a doporučení, z nichž si mnohé zásadně 
odporují. Je velmi složité si udělat jasnou představu. 
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„Být v pohodě, především 
sám se sebou. Protože 

pokud jste sám se sebou 
v pohodě, tak znáte svoji 

cenu.“ 

Ing. Petr Havlíček
 Specialista na zdravý 
životní styl
 Spolupracuje s mnoha 
sportovci
 Odborný garant 
a spolumoderátor pořadu 
TV Prima „Jste to, co jíte“
 Spoluautor desítky knih
 Vysílá pořad „Správná 
porce“ Český rozhlas 
Dvojka
 Člen projektu „Vím, co 
jím“
 Člen projektu ZP MV ČR 
„Změním se“
 Děti: dcera, syn

Petr Havlíček (49)



postním dnem, praktikovala se dvě pravidelná postní 
období, kdy se konzumovala odlehčená strava – před 
Vánocemi a Velikonocemi. Takže můj vztah k půstům, 
pokud jsou to půsty rozumné a v souladu s mým 
zdravotním stavem, je pozitivní.
Začíná se prokazovat, že občasný hlad je pro naše 
zdraví přínosnější než permanentní konzumace, byť 
i kvalitní a vyvážené stravy.

Jaký jarní půst byste doporučil?
Pravidelné, každotýdenní jednodenní hladovění 
či jednodenní konzumace pouze ovoce, zeleniny 
a ovocných šťáv zdravého člověka rozhodně nemůže 
ohrozit, naopak mu prospěje. Jak fyzicky, tak 
i duševně. Předvánoční a předvelikonoční odlehčení 
stravy taktéž není od věci. 

Co by naopak nemělo v našem 
jídelníčku chybět?
Přiměřené množství čisté vody a základní kvalitní, 
průmyslově neupravované potraviny a z nich správně 
připravená jídla, ovoce, zelenina, fermentované 
potraviny… A důležitá je i správná živinová 
skladba, protože i dlouhodobě nadbytečný či 

nedostačující příjem živin, byť by pocházely jen z těch 
nejkvalitnějších zdrojů, nás časem pravděpodobně 
zdravotně ohrozí.

Společnost AG FOODS dodává nápoje 
a potraviny do školních jídelen. 
Máte dceru ve školním věku, jak jste 
spokojený se školním stravováním?
Když se vrátím do svých školních let a vzpomenu si na 
naši školní jídelnu a na jejich tehdejší výtvory a porovnám 
je s tím, jak to vypadá ve školních jídelnách dnes, je to 
nebetyčný rozdíl. V pestrosti jídel, jejich přípravě, chuti, 
možnosti výběru. Myslím si, že především v poslední 
době udělalo školní stravování značný pokrok správným 
směrem. A upřímně řečeno, smekám před všemi těmi 
mizerně placenými kuchařkami, které se i přes své značné 
neohodnocení (jak finanční, tak lidské) mnohdy stále 
snaží vykouzlit pro naše děti dobrá jídla. 

Komunikujete s vaší školní jídelnou? 
Pokud je třeba, s paní ředitelkou naší školy občas 
konzultujeme. Nejvíce jsme ale řešili skladbu školního 
bufetu v době, kdy se objevila pamlsková vyhláška. 
Ale školní jídelny jsme s kolegyněmi z „Vím, co jím“ řešili 
komplexně v roce 2017 v Projektu „Fandíme zdraví“.

Co může pro děti udělat jídelna? Je 
něco, co byste do školního jídelníčku 
doporučil, v čem jej třeba podpořit?
Velmi se mi líbí přístup některých školních jídelen, 
respektive jejich vedoucích, kdy se snaží aktivně 
vtáhnout děti do problematiky stravování v jejich 
školních jídelnách a nechávají i jim prostor pro jejich 
názory a snaží se s nimi pracovat. Z mého pohledu je 
komunikace s dětmi i v oblasti výživy velmi důležitá. 
Mají svoje názory a ty není možno jen tak přejít a dělat 
si věci jen podle svého.

Představme si, že školní jídelny 
podávají dětem výživově 
plnohodnotná jídla, spasí děti zdravá 
školní strava? Jaký je vliv rodiny?
Vliv rodiny je zásadní, ať si říká, kdo chce, co chce. 
Nelze na školu, případně na školní jídelnu, přehazovat 
zodpovědnost za stravování našich dětí. Tím hlavním, 
kdo děti formuje, jsme přeci my rodiče. A i kdyby se 
škola stavěla na hlavu, předmět výchova ke zdraví se 
vyučoval dvě hodiny denně a školní jídelna vařila super 
zdravá jídla, tak pokud dítě nebude mít základy ze své 
rodiny, pak se nic nezmění. Tloustnutí našich dětí je 
problém mnohem komplexnější a neomezuje se jen 
na stravování. Špatné stravování je důsledkem mnoha 
negativních aspektů, které nás a naše děti obklopují. 
Ale to je na delší povídání. 

Našimi čtenářkami jsou milé paní 
kuchařky. Zkuste jim, prosím, dát tip, 
jak nastartovat zdravě den. Nesmíme 
zapomenout, že vstávají často před 
pátou hodinou, a to není na snídani 
vždy chuť. 
To naprosto chápu, zvláště v situacích, kdy člověk 
není úplně vyhraněný skřivan. V praxi jen velmi málo 
z nás má v pět ráno potřebu se vydatně nasnídat. 
Takže v této situaci bych doporučil spíše lehkou, 
dobře stravitelnou snídani, pokud bychom hovořili 
spíše o zimních měsících, doporučil bych teplou 
snídani, například vařenou obilnou kaši či polévku. 
V letních měsících by byla vhodná spíše lehce 
chladivá snídaně, například salát z čerstvého ovoce, 
bílého jogurtu a oříšků. A v časnějších dopoledních 
hodinách, až se objeví přirozená potřeba jídla, zvolit 
vydatnější svačinu. Tedy vlastně přehodit mezi sebou 
snídani a dopolední svačinu s tím, že odstup mezi 
lehkou snídaní a vydatnější svačinou pak bude kratší, 
a naopak odstup mezi svačinou a obědem trochu 
větší. 

Kdo u vás doma hlídá stravování 
členů rodiny? 
Stravování většinou řeším já. Ale je to trochu složitější, 
protože všichni máme trochu odlišné chutě, takže je 
náš společný jídelníček trochu omezený na jídla, na 
kterých se společně shodneme.

Závěrem si dovolím otázku na tělo. 
Máte nějaké hříchy?
Samozřejmě, jsem z masa a kostí stejně jako vy a mám 
své větší či menší – a teď nevím, jak to nazvat, protože 
slovo hřích má negativní nádech a já si svoje radosti, 
které vybočují z pravidel, nechci spojovat s negativní 
emocí. Rád si pochutnám na dobrém uheráku, mám 
rád dobrá bílá vína a rád si zrelaxuji s cigaretou. 
Ale rozhodně to není o tom, že bych denně vyhulil 
krabičku cigaret, vypil láhev vína a vše to zajedl půl 
kilem uheráku. 
Všeho s mírou, protože i radost přestává být radostí, 
když se stane věcí zcela běžnou.

Děkujeme za rozhovor.
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„Není dobré s výživou 
experimentovat, neboť jak 

říkal už Hippokrates, zdraví 
člověka začíná v jeho 

břiše.“ 

„Začíná se prokazovat, 
že občasný hlad je pro 

naše zdraví přínosnější než 
permanentní konzumace, 

byť i kvalitní a vyvážené 
stravy.“
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rozhovor

Havlíček vnímá životní styl jako skládanku čtyř oblastí: 
výživa, pohyb, odpočinek, psychika.

Petra z našich posledních novinek zaujalo nejvíce  
ovocno-zeleninové pyré a kaštanové chlebíčky.



„Naším hlavním cílem je 
dívat se na seniora jako na 
člověka, který má stále  

své potřeby a sny a ty 
respektovat.“

Paní ředitelko, 
představte nám, 
prosím, váš 
domov. 

Oficiální název našeho 
zařízení je Domov seniorů 
Úvaly, poskytovatel 
sociálních služeb. Má 
kapacitu 47 lůžek na 
celoroční pobyt a 4 lůžka 
na krátkodobý pobyt, 
tzv. odlehčovací službu. 
Leží v zabydlené oblasti 
Úval. Jsme příspěvkovou 

organizací Středočeského kraje. 

Jak se vám daří uspokojit zájemce? 
I v našem domově poptávka stále převyšuje nabídku. 
Dnes již neplatí tzv. pořadník, ale seznam žadatelů. 
Když se uvolní místo, vybíráme ze zájemců, kteří 
opravdu potřebují naše služby, jsou v tíživé situaci 
(rodina již nemůže pečovat, klient nikoho nemá, je 
umístěn např. v LDN). 

Které moderní trendy v péči o klienty 
využíváte? 
Snažíme se držet krok s dobou zejména v oblasti 
ošetřovatelské rehabilitace - vybavená rehabilitační 
místnost, tělocvična a vyškolený personál. Také 
v oblasti stravování máme odborného pracovníka - 
nutriční terapeutku. Zkoušíme nová zdravá jídla, ale 
s rozumem. Tak, jako všechna registrovaná zařízení, 

Kapacitou menší, leč službami a rodinným přístupem nezměrný, představujeme vám 
Domov seniorů Úvaly ve Středočeském kraji. S paní ředitelkou Zdenkou Jordánovou 
jsme si povídali o Knize života, filmovém klubu i zapojení dobrovolníků. Do kuchyně 

jsme nahlédli s nutriční terapeutkou Kristýnou Formánkovou.
Text: Ing. Michal Krempaský, Foto: archiv Domov Úvaly

DOMOV SENIORŮ 
ÚVALY
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musíme dodržovat tzv. standardy kvality sociálních 
služeb - společná pravidla která určují, jakým 
způsobem mají být služby poskytovány. 

 

Důležitá je také spolupráce s rodinnou a blízkými 
osobami klienta. Snažíme se jim vytvářet důstojné 
a vhodné prostředí a pokud možno neomezovat 
klienta tam, kde to není opravdu nezbytně nutné. 
Neurčujeme žádné návštěvní hodiny, respektujeme 
trávení volného času…  

V nabídce zmiňujete reminiscenční 
terapii, která je seniory pozitivně 
přijímána. Jak konkrétně s ní 
pracujete?
Reminiscenční terapie, terapie vzpomínkami, má za 
cíl udržet a zlepšit kvalitu života pomocí vyvolávání 
příjemných vzpomínek, které jsou pro člověka důležité. 
U nás probíhá na základě tvoření „Knih života“.  

Její součástí je vyprávění, vzpomínání na dětství, školu, 
svatbu, život, fotografie - „Jak šel čas“. Pracovník na 
základě rozhovorů, klientových vzpomínek a prohlížení 
fotografií, založí tuto knihu nebo pomůže klientovi 
srovnat a popsat fotografie do alb. Někdy se zapojují 
též rodinní příslušníci. Prvky reminiscence uplatňujeme 
také při tréninku paměti - vzpomínání na dětství, na 
mládí.

Čím se odlišujete od jiných zařízení 
vašeho typu? Zkrátka co vám skvěle 
funguje?
Jsme menší zařízení rodinného typu. To je, myslím, 
z psychologického hlediska velké plus. Vyhovuje to 
oběma stranám, klientům i zaměstnancům.

Jak se zapojují vaši klienti do chodu 
města? 
Vzhledem v průměrnému věku našich klientů, který je 
87 roků, se již aktivně nazapojují. Ale spolupracujeme 
se školami, školkami a domovem s pečovatelskou 
službou.

V čem je přínos modlitebny?
Modlitebna u nás slouží jak k duchovním potřebám, 
tak k odpočinku. Jako knihovna nebo místnost, kde se 
naši klienti setkávají s rodinou a pořádají třeba oslavy. 

Zmiňujete i filmový klub, popište nám 
jeho činnost.
Filmový klub u nás probíhá formou promítání ve 
společenské místnosti. Klienti si vybírají filmy dle libosti 
- osvědčily se dokumenty o přírodě, kratší snímky 
a starší seriály. 

Do péče o seniory se mohou zapojit 
i dobrovolníci. Je o tuto službu zájem 
a s čím pomáhají nejvíce?
Dobrovolníci jsou v péči o seniory našimi cennými 
pomocníky. Přináší klientům podněty zvenčí. Obyčejný 
lidský kontakt nezatížený profesním přístupem. 
V současné době máme pět dobrovolníků, chodí si 
s klienty popovídat, něco přečíst či nakoupit, provádí 
v DS canisterapii s fenkou Amy v doprovodu malé 
dcery, další si chodí zazpívat s klienty při kytaře nebo 
spolu něco vytváří. 

zadáno pro sociální sféru

Ředitelka: Bc. Zdenka 
Jordánová 

Lidský život je plný vzpomínek. A právě ty zaznamenávají 
do osobních Knih života.



„Snažíme se do jídelníčku 
zapracovat i pokrmy zdravé 

a moderní kuchyně, nicméně, 
stále vedou omáčky, knedlíky, 

řízky a sladká jídla.“

14 | MAGAZÍN AG FOODS GROUP A.S.

zadáno pro sociální sféru

Vedoucí stravovacího úseku Bc. Kateřina Škorpilová Vlasová 
a nutriční terapeutka Kristýna Formánková, DiS. (vpravo)

Kdybyste měla udělat menší bilanci 
loňského roku, co se vám podařilo? 
Na co jste pyšní?
Podařilo se nám opět vylepšit prostory DS - novým 
vybavením vstupní haly či automatickými vstupními 
dveřmi. Pyšná jsem na každý pokrok, který vede ke 
zlepšení péče o naše klienty. 

Co vás naopak trápí a tíží jako 
organizaci a co klienty? 
Tíží nás nejistota ve finanční sféře a hlavně 
administrativní zátěž, která nás čím dál víc okrádá 
o čas, který by se dal využít v péči o klienty. Ty 
nejčastěji trápí jejich zdravotní stav, od kterého se 
samozřejmě odvíjí jejich potřeby, nálady a jejich 
soběstačnost. 

Co vás letos čeká a nemine?
Např. oprava střechy, výmalba, opravy podlah, výměna 
výtahu. V plánu máme také tzv. certifikaci služeb. 

Závěrem si dovolíme osobnější 
otázku. Jak dlouho jste ve vedení,  
co vás na práci naplňuje?
Ve své funkci pracuji 14. rok. Stále mám radost ze své 
práce, chuť něco měnit a neustále na sobě pracovat. 
Mám to štěstí, že v našem domově pracuje dobrý tým, 
jako vedoucí pracovník si všech členů velmi vážím.

Nad skladbou jídel, stravování i dietního systému 
bdí usměvavá nutriční terapeutka Kristýna 
Formánková., které jsme se zeptali.

Jaká byla cesta k vaší profesi?
Vždy jsem se zajímala o zdravý životní styl a novinky 
ve výživě a proto jsem se rozhodla pro tento obor. Již 
během studia na střední i vyšší odborné škole jsem do 
DS Úvaly chodila na praxi. Moc se mi tu líbilo, práce 
se seniory mě velice zaujala a po ukončení vzdělání 
jsem zde začala pracovat jako nutriční terapeut. Byli 
jsme jedním z prvních domovů, který tuto pozici do 
svého pracovního týmu zařadil. K mým povinnostem 
se později přidaly ještě úkoly hospodářky. Po nutriční 
stránce poskytuji našim klientům komplexní péči. 
Dnes tu pracuji již 6 let a nutriční péči jsme vypracovali 
k vysoké kvalitě. Do našeho provozu se snažíme vnášet 
novinky v recepturách, sledujeme trendy při výběru 
potravin i samotných pokrmů, abychom tak uspokojili 
přání a požadavky našich klientů. 

Nyní nám, prosím, přibližte provoz. 
Obyvatelům našeho domova poskytujeme stravu 5x 
denně. Snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři, 
diabetici dostávají ještě II. večeři. Celkem denně 
připravujeme kolem 140 obědů. Z toho je asi 50 obědů 
pro naše klienty, 75 obědů pro cizí strávníky a zbytek 
zaměstnaneckých. Klienti mají na výběr ze dvou 
variant obědů i večeří, o víkendech podáváme studené 
večeře. Poskytujeme čtyři základní diety - racionální, 
diabetickou, žlučníkovou a diabetickou žlučníkovou. 
Velký zřetel klademe na individuální potřeby jedince 
a není pro nás problém stravu upravit vždy dle potřeb 
klienta, jeho aktuálního zdravotního stavu, kousacích 
potíží, výběru potravin… 
Zakládáme si na výběru kvalitních surovin, vyhýbáme 
se polotovarům a maximum pokrmů připravujeme 

Kolektiv kuchyně - lidsky i profesně skvělý tým.

v naší kuchyni skutečně od základu. Dvakrát týdně 
pečeme moučník, který klienti dostávají na snídani. 

Jaká jsou specifika stravování seniorů?
Jídelní lístky sestavujeme dle zásad zdravé výživy 
s velkým přihlédnutím na přání a možnosti klientů 
a k výši stravovací jednotky. Mechanická úprava stravy 
do krájené, strouhané či mleté formy - maso, ovoce… 
je pro nás samozřejmostí. Do jídelníčku se snažíme 
zahrnout i pokrmy a potraviny zdravé a moderní 
kuchyně, jako je například zeleninový koláč, jahelník 
s ovocem, jahelná kaše, šmakoun, pohanka, kuskus, 
polévku z červené čočky, polévku s pohankou, polévku 
cuketovou. Právě například jahelník či jahelnou kaši 
si naši klienti vcelku oblíbili, podobně na tom jsou 
například i zmiňované polévky. Nicméně, stále vedou 
omáčky, knedlíky, řízky, lepenice se zelím, sladké 
pokrmy. 

Daří se vám dbát na trendy 
moderního stravování? Co konkrétně 
používáte?
S velkou oblibou využíváme pro přípravu pokrmů nový 
kotel, velkou pánev a konvektomat. Především díky 
němu můžeme vařit zdravě. S čím se trochu potýkáme, 
je naše škrabka na brambory, která je denně používána 
a své si již odsloužila.

Jaká je spolupráce s AG FOODS 
a v čem je pro vás přínosem?  
Co z našeho sortimentu strávníkům 
chutná?

S firmou AG FOODS spolupracujeme již spoustu let. 
Kvalita nabízených produktů je vysoká a sortiment je 
široký. Klienti si oblíbili především sirupy a ovocné čaje, 
ovocné pyré v malém i velkém balení. V oblibě jsou 
také sezónní perníčky, vánoční či velikonoční, které 
jsou krásně zdobené, bez dětských obrázků, tudíž jsou 
vhodné i pro naše seniory. Na kvalitní služby, práci 
obchodního zástupce i včasné závozy se můžeme vždy 
spolehnout. 

Které rubriky čtete?
V časopisu Hrníček nás vždy zajímá rubriky Zaostřeno 
na, Life style a samozřejmě Recepty. 

Závěrem se zeptáme, z čeho jste měli 
v loňském roce radost? A co vás čeká 
v tom letošním?
Již od roku 2015 se účastníme celosvětové akce 
NutritionDay. Jedná se o zhodnocení péče klientům 
především po nutriční stránce. Každoroční ocenění 
z této akce a zisk certifikátu kvality nám dělá 
velikou radost. Toto pravidlo bychom rádi potvrdili 
i v roce 2018. Další důležitou věcí, která nás čeká, je 
zakoupení druhé nahřívací skříně, díky které dojde ke 
zlepšení kvality výdeje stravy. 
Děkujeme za rozhovory.

Tip redakce: NutritionDay 2018 bude probíhat 
15. listopadu. Připojte se k NutritionDay a využijte 
jednoduchý nástroj pro hodnocení! Srovnejte 
a monitorujte svou výživovou péči, sdílejte osvědčené 
postupy a zlepšujte bezpečnost pacientů a kvalitu péče!
více na: www.nutritionday.org
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VITAMÍNY  
LÁTKY NEZBYTNÉ  
PRO ŽIVOT

zajímá vás

Definice
Nejsou zdrojem energie, ani stavebními jednotkami 
našich tkání. Přesto jsou nepostradatelné pro správnou 
funkci lidského organismu, od imunitního systému až 
po metabolismus.

Rozdělení
Vitamíny se podle rozpustnosti dělí na dvě skupiny: 
rozpustné ve vodě – B, C a rozpustné v tucích – A, 
D, E, K. Vitamíny rozpustné ve vodě nebývají v těle 
zpravidla vůbec skladovány a jejich přebytek je 
vylučován močí, zatímco vitamíny rozpustné v tucích 
jsou ukládány v játrech.

Stabilita
Obecně patří vitamíny mezi labilní složky potravin, řada 
z nich je v určité míře citlivá na světlo a sluneční záření, 
teplo, vlhkost nebo přístup kyslíku. Z toho vyplývá, že 
je důležité správné skladování potravin a šetrný způsob 
jejich technologické a kulinární úpravy.

Nedostatek-přebytek: Co nám hrozí?
Nedostatek (hypovitaminóza) či naopak nadbytek 
(hypervitaminóza) vitamínů může způsobit řadu 
zdravotních komplikací. Například nedostatek vitamínu 
C je spojován s výskytem depresí, změnami nálad, 
snížením imunity a dlouhodobý deficit se u dospělých 
projevuje onemocněním zvaném kurděje. Ve vyspělých 
zemí je tato nemoc, kterou trpěli často námořníci 
na dlouhých plavbách, vzácná. V chudých oblastech 
třetího světa se ale stále vyskytuje. Nedostatkem 
vitamínu B12, který se vyskytuje pouze v potravinách 
živočišného původu, mohou být ohroženi vegané. 
U těchto vyznavačů rostlinné stravy může dojít 
k nedostatečné tvorbě buněk v kostní dřeni projevující 
se bledostí kůže, únavou a závratí, ale i k závažným 
neurologickým poruchám. Pokud nebudeme mít 
dostatečný přívod vitamínu A, ohrozí nás šeroslepost. 
Vitamín D, který podporuje růst a mineralizaci kostí 
a v dospělosti chrání před osteoporózou, najdeme 
zejména v tučných rybách a játrech jatečných zvířat, 
vytváří se ale i pod vlivem slunečního záření v kůži.

Strava je základ…
Až na malé výjimky si naše tělo vitamíny nedokáže 
samo syntetizovat a musí být tedy dodávány 
zvnějšku. Z tohoto důvodu je v dnešní době plné 
stresu, znečištěného životního prostředí, nadměrné 
konzumace rychlého občerstvení a různých 
alternativních přístupů k výživě třeba zvýšit jejich 
příjem, a to zejména prostřednictvím pestré stravy 
a konzumací potravin, které vitamíny obsahují 
přirozeně. Další možností je využití rozmanitých druhů 

V tomto ročním období se často 
potýkáme s vyčerpáním, nemocí 
nebo se prostě jen necítíme ve své 

kůži. Častá rada našeho okolí zní: „Jez 
vitamíny!“ Pojďme se tedy blíže podívat na 
tuto širokou škálu přírodních látek, které 
patří mezi základní složky potravy, i když je 
potřebujeme ve zdánlivě malých množstvích. 
Text: Ing. Lenka Jelínková, Foto: archiv AG FOODS

výrobků, které jsou o tyto látky obohacené. K tomuto 
účelu výrobci často využívají tzv. premixy, ve kterých 
jsou vitamíny v kombinaci a množství odvíjející se od 
jejich doporučených dávek a povahy cílové potraviny. 
S touto aplikací se můžete setkat i u výrobků firmy  
AG FOODS. Konkrétně vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, 
B7, B9, B12, E, C najdete v následujících produktech:
• Bezlepkové kaše: Pohanková kaše, Rýžovo-

jáhlová kaše, Rýžovo-jáhlová kaše s banánem
• Multivitamínové nápoje se syrovátkou: 

Vitamaxima citron, pomeranč, meruňka, tropic, 
premium, zázvor a rakytník, jablko-hruška;  
MultiQ švestka, pomeranč, mango, jablko, višeň, 
západ slunce

• Kávovinové nápoje: Cappuccino malina
• Mléčné nápoje: Milky shake yogo-vanilka, 

malina, meruňka s aloe vera

inzerce
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Vitamínový premix obsahují i některé naše výrobky.

Srdečně vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ AG FOODS

prohlídka firemních prostor • kavárna • ochutnávka

pátek 4. 5. 2018 • 9.00–17.00 hodin
Košíkov 72, 595 01 Velká Bíteš



málo a větší část mouky nahrazujeme rozmixovanou 
zeleninou nebo luštěninovou moukou. Nerozlišuji 
zdravé a nezdravé potraviny - důležité je jejich množství 
a správné využití. Dnes je opravdu z čeho vybírat.

Co dětem chutná?
Děti mají rády veškerá sladká jídla, vedou buchtičky 
s krémem, různé knedlíky přelité ovocem a smetanou. 
Bezkonkurenční je svíčková a řízky. Pochutnávají si na 
omáčkách a italských jídlech - špagetách, lasagních, 
rajčatové polévce a dalších.
A naopak, co neradi?
Je to všude stejné - ryby a luštěniny. Ovšem 
rozmanitost receptů a surovin nám dává takové 
možnosti, že se dají tyto potraviny upravit chutně 
a dobře. Takže si myslím, že kdo se chce najíst, se 
opravdu nají.
Jaká je spolupráce s vedením školy a učiteli? 
Držení dohledů se zlepšilo. Na obědy chodí většina 
pedagogů, jsou spokojení, i pan ředitel. Poděkování 
a prosba jsou pro něj samozřejmostí. Dokáže naší práci 
ocenit.
Kdybyste měla tři přání týkající se vaší jídelny,  
co byste změnila?
Další konvektomat do kuchyně, odhlučení jídelny 
s výměnou vzduchy a aby si děti vážily potravin 
a uvařeného jídla.
Jaké akce pro strávníky se vám osvědčily?
Každý rok děláme nespočet akcí. Pořádáme týdny 
světových kuchyní - italský, skandinávský, španělský, 
tematické dny - vánoční a velikonoční menu, 
týden zeleniny a ovoce, vaření s kuchařem. Velký 
úspěch měl Šmoulí dětský den. Připravujeme pro 
veřejnost zážitkovou večeři s přednáškou o zdravém 
stravování. Nyní chystáme BIO týden a jako velký 
celoroční úkol jsme si daly akci ROK POLÉVEK aneb 
každý den jiná polévka. Je to náročné na sestavování 
jídelníčků, ale chtěli jsme to vyzkoušet. Zavádíme 
exotiku, krajové polévky, studené a spousty dalších. 
Máme rádi, když to v jídelně doslova ŽIJE. Jestliže 
mají mít děti k jídlu vztah, musí vědět, že jídlo 
v jídelně je i zábava. 

Prozraďte nám nějaký tip, který ve vaší školní 
jídelně dobře funguje? 
Přidáváme do jídel luštěniny a zeleninu tak, aby to 
strávníci neviděli. Jídlům vymýšlíme zajímavé názvy. 
A největší tip na úspěch? Mít dobrý kolektiv. Dovolím si 
říct, že nemám pod sebou lidi, ale vedle sebe spoustu 
dobrých lidí. Každý dokážeme dělat všechno. A jedině 
tak, se dají dělat dobré věci. Naše moto „vaříme 
s láskou“. 
V loňském roce jste získali krásné druhé místo 
v soutěži O nejlepší školní oběd. Jak vnímáte vaši 
účast po půl roce? 
Do soutěže jsme se přihlásili již podruhé. Měli jsme 
velkou radost, ale uspokojení pro nás je už to, že 
jsme se dostali do finále, mezi TOP 10. Snažíme se 
posouvat dál a být stále lepší. Poznáme další své 
kolegyně, spousty nových lidí a receptů. Má to pro nás 
i vzdělávací přínos. Děkuji moc mým děvčatům, která 
jsou super.
Kdybyste měly povzbudit kolegyně, které váhají, 
zda se účastnit? 
Není čeho se bát, chce to jen najít si chvíli čas, spojit 
svoje síly a něco pro to udělat.
Závěrem se zeptáme, jaká je spolupráce  
s AG FOODS a co chutná? 
Spolupráce je na dobré úrovni. Máme velice oblíbené 
hlavně čaje z řady Agtivitea a Biogena. Strávníci si 
oblíbili právě zmiňované čaje a nápoje typu Mrkvík, 
Řepík a další s vysokou ovocnou složkou.
Děkujeme za rozhovor.

Poznámka redakce: Recepty, které se umístily na 
druhém místě, najdete v rubrice Recepty.

Snažíme se posouvat dál a být stále lepší.

Jaká byla vaše cesta ke školnímu stravování? 
Po vyučení jsem pracovala v závodní kuchyni 
a dodělala si maturitní vzdělání v oboru Společné 
stravování. Pak jsem pracovala na studené kuchyni 
a následně se rozhodla pro výuku budoucích kuchařů. 
Nastoupila jsem jako mistrová odborného výcviku 
a učila jsem technologii kuchaře a číšníky. Po mateřská 
jsem si našla práci ve školní jídelně v Českém Brodě. 
Děti byly malé, tak jsem zprvu pracovala na zkrácený 
úvazek jako pokladní. Vedoucí jídelny dělám 3 roky 
a práce mě opravdu baví.
Co vás v práci baví? A co je naopak obtížné?
Baví mě ta kreativita. Sestavování jídelníčků, zařazování 
nových jídel, objednávání zboží. Vymýšlení nových věcí 
ke zlepšení, plánování různých akcí. Práce s lidmi je 
složitá, ale zajímavá. Obtížná je legislativa, zbytečné 
papírování a tlačení do něčeho o čem víte, že nemá 
smysl. To mi dělá velký problém.

Představte nám, prosím, váš stravovací provoz.
Naše jídelna není součástí budovy školy, je mimo 
její areál. Stravují se u nás děti a učitelé ze dvou 
základních škol, zvláštní školy a gymnázia. Vaříme pro 
800 strávníků. Na výběr máme každý den dva druhy 
jídla.
Jak jste spokojení s vybavením?
Naše jídelna je 2,5 roku po rekonstrukci. Má to sice 
pár technických nedostatků, ale jinak jsme opravdu 
spokojeni. Jelikož se nám zvedl objem uvařeného jídla, 
tak potřebujeme ještě jeden konvektomat, abychom 
byly schopné vše správně uvařit. Vedení školy nám 
vychází vstříc a co je potřeba, se po domluvě zařídí.  
Za to jsem opravdu moc ráda, protože ne všude tomu 
tak je.
Co vám usnadňuje práci?
Hodně mě pomáhá počítač a program VIS. Teď zrovna 
i tisk náhradní stravenky přímo z objednávkového 
boxu. Práci mi usnadňuje i to, že už jsme sehraný 
tým a každý ví, co má dělat. Děvčatům zase nové 
spotřebiče a nová kuchyň.
Co vás v práci trápí?
Dělání zbytečných věcí. Když někdo nejedná fér, to mě 
hodně mrzí. A pak lidská blbost, ale s tou sama nic 
neudělám.
Kdybyste měla kouzelný Arabelin prstýnek,  
co byste změnila?
Chování lidí. Ať se každý zamyslí sám nad sebou, co by 
mohl změnit.
Jak se snažíte do receptů zapracovat moderní 
postupy, suroviny? 
Myslím, že jsme velice kreativní. Nové trendy do vaření 
jsme zaváděly postupně, ale dnes už v nich jedeme 
naplno. Nebojíme se ničeho. Strávníci mají na výběr, 
nikdo je do ničeho netlačí. Vaříme všechno, jak klasiku, 
tak dáváme prostor novým a také zapomenutým 
potravinám - pohance, jáhlům, kroupám. Naši předci 
věděli, co je pro ně dobré. Vaříme hovězí maso a zvěřinu 
pomalým vařením přes noc, omáčky zahušťujeme 

Představujeme zákazníka obchodního zástupce Milana Havlíka. 

JARNÍ POVÍDÁNÍ
aneb JÍDLO V JÍDELNĚ 
JE I ZÁBAVA

na návštěvě

ŠJ při ZŠ Český Brod
Romana Opršalová (třetí zprava) a kolektiv

ŠJ při ZŠ Český Brod, Žitomírská
Vedoucí stravování: Romana Opršalová
Strávníci: 800
Personál: 1 vedoucí, 3 kuchařky, 5 pomocných 
kuchařek

„Nyní chystáme BIO týden 
a jako velký celoroční úkol 

jsme si daly akci ROK POLÉVEK 
aneb každý den jiná 

polévka.“
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Jak se obléknout podle svého stylu? Navštivte stránky 
www.tanahavlickova.cz

JARNÍ 
PRŮVAN  
V ŠATNÍKU?

Baví vás nakupovat oblečení, které 
nakonec nenosíte? Vracíte se z nákupu 
často rozladění a tzv. bez „úlovku“? 

Chtěli byste mít pouze oblečení, které 
skutečně nosíte, cítíte se v něm skvěle a ladí 
s vámi? Poznejte, co sluší vaší duši, a ušetřete 
za nákupy zbytečného oblečení.
Text: Mgr. Věra Robotková, Foto: archiv AG FOODS

life style
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Inspirujte se Táňou Havlíčkovou, nekonvenční módní 
návrhářkou, která vnímá, že móda zdaleka není jen 
o oblékání těla, ale že je velmi hlubokou sondou do 
nitra člověka. Začala proto zkoumat, co vlastně oblečení 
vysílá a jak s ním pracovat, abychom byli nejen hezky 
oblečeni, ale hlavně nalezli soulad mezi tělem a duší 
a s tím rovnováhu a harmonii ve svém životě.

Co je to OCTO CODES?
Dle svých dlouholetých zkušeností sestavila metodu 
OCTO CODES, kdy ženy rozděluje do osmi základních 
oděvních stylů, inspirovat se mohou i muži. Její typologie 
je zajímavá tím, že se typy neurčují dle vnější schránky, jak 
tomu bývá třeba u jiných, ale vychází z povahy člověka 
„obléká duši“. Tvrdí, že v těchto osmi typech se najde 
každý již od dítěte a náš typ nám zůstává celý život.

Jin a jang
Rozdělení stylů vychází ze starověkého čínského 
I-ťingu neboli Knihy proměn a hodně má společného 
i s tradiční východní filozofií jin a jang. Všech osm 
stylů rozděluje na styly jinové, které jsou více v ženské 
energii a na styly jangové, ty v silnější, mužské energii.

A jak se to má ke stylům?
Žena byla, je a bude vždy jinová, ať už nosí sukně, 
nebo kalhoty. Ale její podstata, zabarvení duše, 
vibrace, charakter má převahu buď jinových nebo 
jangových prvků, tedy určité energie.

Jangové typy
sportovní kamarádka
• styl s největším množstvím akční (jangové) energie
• soustředěná na výkon, dosažení cíle
• potřebuje fyzickou aktivitu
• snadno navazuje kamarádství
• má výborné logistické myšlení
• stojí „nohama na zemi“
• vyhovují jí mužské kolektivy

ležérní pozorovatelka
• většinou introvertní
• hluboce oduševnělá, klidná a empatická
• s velikou, navenek skrytou vnitřní silou
• působí velmi jemně, ale ne křehce
• miluje hluboká témata, četbu knih a celoživotní 

vzdělávání
• raději se vyjadřuje písmem než slovem
• odpočívá nejraději o samotě

nekonvenční rebelka
• potřebuje věci dělat po svém, boří zavedený řád
• miluje dobrodružství
• nepoddajná a paličatá, jakoby věčně v pubertě
• obrovsky kreativní
• smysl pro krásu, estetiku, harmonii
• talent pro slovní projev

extravagantní hvězda
• jako správná hvězda potřebuje zářit, vyčnívat 

z davu
• většinou extrovertka, výstřední
• chce zářit, být ve středu dění
• vysoce inteligentní, multitalent
• zodpovědná, cílevědomá
• přirozený talent pro oblečení a líčení, určuje trendy
• umí zapůsobit, skvěle pracovat s tělem a formou

Jinové typy
romantická princezna
• styl s nejjemnější energií (nejvíce jinu)
• jemná až křehká, působí vysoce žensky
• má velikou míru soucitu a intuice, její síla je 

v citech
• prioritou jí je péče o domov a rodinu, obětavá
• má obrovský smysl pro detail
• miluje tradiční hodnoty
• potřebuje chválu a ocenění

elegantní dáma
• vždy vkusně a decentně upravená
• konzervativní, tradice a řád jí dávají stabilitu
• nesmírně pracovitá a zodpovědná
• respektuje a dodržuje řád na všech úrovních
• touží po dokonalosti
• navenek působí až přísně, uvnitř studnice 

(málokdy projevených) citů
• oddaně a láskyplně pečuje o rodinu a domov
• zodpovědná, starostlivá a pečlivá

okázalá diva
• styl králů a královen
• sebevědomá, krásná, kultivovaná, výjimečná
• má přirozenou autoritu a moc
• vyzařuje hojnost, vycházející z jejího srdce
• na všem nalézá něco krásného
• je vřele oceňující a štědrá, charitativní
• chce to nejlepší a nejvyšší a dostane to (přirozeně 

a samozřejmě)

avantgardní čarodějka
• jejím náboženstvím je příroda a všechno přirozené
• propojená se zemí a přírodou
• přirozeně spirituální bytost s hlubokou moudrostí 

věků
• je jí přirozený chaos – živelnost přírody
• kreativní, její filozofie: ezo, eko, bio
• má léčivý dotyk
• sluší jí plnost postavy

Nepoznali jste se?
Na stránkách paní Havlíčkové si můžete vyzkoušet 
stylový test, který vám třeba napoví. Táňa Havlíčková 
učí, jak pomocí oděvu komunikovat tak, abychom 
byli sami sebou, abychom se cítili skvěle a aby nám 
oblečení opravdu slušelo. Nejde jen o oblečení, ale 
zejména to, kým jsme. Důležité je, abychom se na 
vnější úrovni chovaly stejně, jako jsme uvnitř. Jakmile 
prý jednou pochopíme, kdo jsme a naučíme se podle 
toho i oblékat a žít…máme vyhráno! Už žádné 
utrácení peněz za oblečení, ve kterém se necítíme!  
Už žádná práce, která nás vyčerpává a ničí.

Zjednodušte si život
Pomocí osmi stylových profilů se můžete naučit 
rozumět neverbálním signálům vašeho oblečení 
a můžete nakupovat už jen to, co vám sluší a v čem 
se cítíte skvěle. Přes oblečení lze prý pochopit lépe 
i své blízké, zharmonizovat vztahy a díky vědomému 
oblékání otevřít hlubší smysl vašeho života.
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Krémová polévka z pečeného 
celeru
Celer 
oloupeme 
a nakrájíme 
na kostky. 
Promícháme 
s olejem, mletou 
paprikou, solí 
a dáme péct 
na 20 minut 
při teplotě 
170 °C. Cibuli 
nakrájíme na kostky a necháme na oleji zesklovatět, 
poté vložíme tymián a krátce orestujeme. Přidáme 
nakrájené brambory, pórek, zalijeme vodou a vaříme do 
změknutí. Nakonec přidáme pečený celer, lahůdkové 
droždí a rozmixujeme do hladkého krému. Zjemníme 
smetanou a máslem, ozdobíme nasekanou petrželkou, 
nočkem ze zakysané smetany a čerstvým tymiánem.

Krůtí závitek se špenátem 
a lučinou, staročeské bramborové 
pyré, salát s mrkví a bio 
sezamovou emulzí

Krůtí prsa 
nakrájíme na 
plátky, naklepeme, 
okořeníme 
vlastní směsí 
koření. Poklademe 
nasekaným špenátem 
smíchaným s trochou 
česneku. Na špenát 
rozetřeme lučinu, 
zavineme a klademe 
vedle sebe na 
pekáček. Pečeme na 
180 °C cca 30 minut. 

Oloupané brambory osolíme, okmínujeme a vaříme 
v páře. Mezi tím si uvaříme hrách spolu s bobkovým 
listem. Uvařené brambory rozšleháme a přidáme 
uvařený hrách. Přidáme máslo a promícháme. Salát 
omyjeme, nakrájíme na větší nudličky. Očištěnou mrkev 
nastrouháme na hrubo. Z pomeranče vymačkáme šťávu, 
přidáme olivový olej a seznam a vytvoříme emulzi. Chvíli 
před podáváním promícháme se zeleninou a podáváme.

Špaldové řezy z červené 
řepy a ořechy
Červenou řepu 
uvaříme, oloupeme, 
rozmixujeme na 
pyré. Dáme do mísy 
a přidáme vejce, 
olej a cukr. Dále 
přidáme mouku 
s práškem do pečiva, 
karob, nasekané 
ořechy a brusinky, vše 
promícháme. Pečeme 
v malém pekáčku nebo 
dortové formě cca 30 minut při 160 °C. Ve vodní lázni 
rozpustíme čokoládu, přimícháme zakysanou smetanu 
a natřeme na vychladlý moučník. Zdobíme jedlými 
květy a zakysanou smetano.

Tip od Petra Havlíčka: Zdravá 
svačina pro malé sportovce

Tuňákové 
wrapy 
Tuňáka necháme 
okapat a v misce 
smícháme s jogurtem, 
solí a pažitkou. Tortilly 
rozložíme na pracovní 
plochu, k jedné straně 
naneseme tuňákovou 
směs, poklademe 
plátky avokáda a okurky, navrch přidáme listy salátu. 
Zarolujeme, přeřízneme na dvě půlky a servírujeme 
s čajem s citronem. Citron lze nahradit Limonkem, 
katalog. str. 47

recepty

Děti by měl pokrm na talíři 
upoutat a oslovit na první 
pohled. Moderní, chutné 
i estetické zpracování 
je důležitou podmínkou 
úspěchu, jestli chceme 
děti přesvědčit, aby jedly 
zdravě. Tříchodové menu 
týmu ŠJ při ZŠ Žitomírské 
z Českého Brodu jej 
rozhodně naplňuje. Získali 
s ním 2. místo v soutěži 
O nejlepší školní oběd 
2017. Věříme, že lahodný 
a nutričně hodnotný oběd 
bude motivací k vyzkoušení 
i ve vaší jídelně. 
Foto a text: Miroslav Formánek

ZDRAVÍ NA 
TALÍŘI, KTERÉ 
CHUTNÁ VŠEM

Soutěž: Jaro na talíři
Čerstvé chutě, svěží barvy – představujete si 
jarní jídelníček také tak?
Zašlete nám váš recept pro inspiraci a za 
odměnu získáte novinku  
Majestic Tea Višeň & Bezinka. 

Suroviny:
Celer 400 g ■ pórek 200 g 
■ brambory 500 g ■ cibule 120 g 
■ čerstvý tymián ■ mletá paprika 
■ smetana na vaření 200 g ■ olej 
řepkový 30 g ■ lahůdkové droždí 
20 g ■ máslo 10 g ■ kadeřavá 
petržel ■ sůl ■ zakysaná smetana 
70 g

Suroviny: Červená 
řepa 250 g ■ vejce 2 ks 
■ slunečnicový olej 65 
ml ■ cukr krupice 65 g 
■ špaldová celozrnná bio 
mouka 125 g ■ prášek do 
pečiva 7 g ■ karob 35 g 
■ vlašské ořechy 45 g 
■ sušené brusinky 45 g 
■ čokoláda na vaření 40 g 
■ zakysaná smetana 40 g 
■ jedlé sušené květy

Suroviny (na 4 porce):  
2 konzervy tuňáka ve vlastní 
šťávě ■ 150 g bílého jogurtu 
■ sůl ■ lžíci pažitky  
■ 4 tortilly ■ avokádo na 
plátky ■ menší okurku na 
dlouhé plátky 
■ 8 salátových listů 

Suroviny: Krůtí prsa 
1000 g ■ listový špenát 
500 g ■ česnek, lučina 
240 g ■ mletá paprika 
sladká ■ medvědí česnek 
■ kmín mletý ■ bobkový 
list ■ hlávkový salát 150 g 
■ mrkev 100 g ■ černé bio 
sezamové semínko 10 g  
■  šťáva z pomeranče 50 ml 
■ olivový olej 30 ml
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Recepty zasílejte do 30. 6. 
2018 na adresu redakce@
agfoods.eu nebo Redakce 
AG FOODS, Košíkov 72, 
Velká Bíteš 595 01.
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KATALOG PRODUKTŮ

BEZLEPKOVÝ PERNÍK STR. 66 KÁVOVINY CEREÁLIESTR. 36–37 STR. 50

MRKVÍK STR. 41

MILKY SHAKE STR. 38–39ČAJE STR. 28–32
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Tajenku spolu s vaší adresou zašlete do 31. 8. 2018 na email redakce@agfoods.eu. Na tři 
vylosované luštitele správné odpovědi čeká Džbán TEO 2,5 l. 
Všem, kteří luštili a zaslali tajenku z minulého čísla FRUITY GARDEN; PETRŽEL A ČERVENÁ 
RYNGLE, děkujeme. Tři výherci Mlýnku na kávu BANQUET jsou: Markéta Dokulilová, 
Hodonice; Jana Dosedělová, Přemyslovice; Jiří Horák, Turnov. Blahopřejeme!

Naši nabídku bezlepkových kaší jsme rozšířili o novou příchuť (TAJENKA). Je dobře stravitelná, s nízkým obsahem 
laktózy a vhodná pro osoby s nesnášenlivostí lepku. Lze ji dochutit dle zvyklostí a fantazie, například kouskem 
másla, doplnit čerstvým či sušeným ovocem.

LUŠTĚTE A VYHRAJTE
křížovka



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

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

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

extrakt z černého čaje
vitamín C

Černý čaj

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

název produktu

foto produktu

benefity 
produktu

logo produktu

popis základních 
charakteristik 

produktu

výčet příchutí včetně 
identifikačního čísla pro 

snazší objednávku

tabulka základních údajů 
o velikosti balení, ceně 

a záruční době

hlavní přednosti produktu

doporučené 
použití

GDA (doporučené denní 
množství) % doporučeného 

denního množství pro dospělé 
ve 100 ml nápoje / 100 g 

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

NÁPOJE

Čaje

Rozpustné čaje

Fine Tea Černý čaj, Fine Tea Červený čaj 28

Fine Tea Zelený čaj 29

Fine Tea Růžový čaj, Červený čaj Mango / jablko 30

Čaj s příchutí bylin, Neslazený čaj 31

Nálevové čaje

Agtivitea 32

Džusy

100% džus Happy Day 33

Mošty

100% mošty 33

Kakaa a kakaové nápoje

AG Cacao Exclusive, KAO Grande 34

Chocoplus 35

Káva

Cappuccino Express 35

Kávovinové nápoje

Chicory Dream, Chicory Standard 36

Chicory Premium, Cappuccino s příchutí Malina, Chicorea 37

Mléčné nápoje

Milky Shake, Milky Shake Vitakao, Mléčný nápoj 38

Milky Shake Yogo, BerBerry NOVINKA 39

Multivitamínové nápoje se syrovátkou

Vitamaxima, MultiQ 40

Nápoje s ovocným a zeleninovým podílem

Mrkvík, Tykvík 41

Rebarbořík, Řepík 42

Ovocínek, Zimní punč 43

KUKUřínek, Melounek NOVINKA 44

25% ovocný nápoj Bravo, Don Simon 45

Osvěžující nápoje

Colinda!, Rakýtek 46

Doplňky ke kávě a čaji

Cat Creamer, Limonek 47

Sirupy a koncentráty

Fruity Garden, BIO Hruška 48

Happy Garden, Milky Shake Soft 49

POTRAVINY

Cereální výrobky

Snídaňové cereálie NOVINKA, BioSaurus NOVINKA 50

Rýže, Kuskus, Bulgur a Pohanka, Mouka cizrnová 51

Chia kaše 52

Bezlepkové kaše

AG Rýžovo-jáhlová kaše, AG Jáhlová kaše 52

AG Pohanková kaše, AG Rýžovo-dýňová kaše 53

AG Rýžovo-jáhlová kaše s banánem NOVINKA 53

Bramborové směsi

Bramborová kaše s mlékem a solí, bram. těsto Speciál 54

Cukrovinky

Piškotové zákusky NOVINKA 54

Diabetické oplatky, Brioška, Diabetické trubičky 55

Snacky a tyčinky

Müsli tyčinky a Snacky ProFigur 56

Cereální snacky Street XL, DeNuts 57

Rýžoví medvídci, kostičky, Rýžové chlebíčky NOVINKA 58

Křupavý chléb, Biscuit Rychlý Snack 59

Zpracované ovoce a zelenina

AG Ovocné pyré NOVÉ PŘÍCHUTĚ 60

Ovocné pomazánky a džemy, Povidla 61

Džemy a Termostabilní ovocná směs 62

Sterilované jablečné řezy 62

Sladidla

Fru Sweet, Big Sweet, Natur Sweet 63

Koření, kořenicí směsi, ochucovadla

AGáta klasik, Paprika mletá, Bujóny 64

AGáta tekuté koření, AGÁTkA Natur 65

Těstoviny

Babiččiny nudle 66

Sypké směsi pro pečení a vaření

AG Bezlepkový perník 66

AG puding, Instantní droždí 67

TECHNOLOGIE

Technologie

Výrobníky horké vody 68

Termokonvice Helios 68

Vířiče Cofrimell 69
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legenda obsah

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

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

Pro naše produkty je charakteristická rychlá příprava a vysoká kvalita použitých vstupních surovin.

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

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

Fotografie v katalogu produktů jsou ilustrativní.



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

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

sytá barva
ibiškový extrakt

ČAJE – ROZPUSTNÉ

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

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

extrakt černého čaje
vitamín C

Černý čaj Zelený čaj 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

ČAJE – ROZPUSTNÉ

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

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

Červený čaj

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

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

Mandarinka

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

aspartam
u - acesulfamu K - c
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la

m
át

u -

BEZ

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
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m
át

u -

BEZ

Všechny příchutě

Všechny příchutě
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Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 extrakt z černého čaje  nízká energetická 

hodnota  vitamín C

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 vyroben z extraktu zeleného čaje  nízká energetická hodnota 

vitamín C
horký i ledový čaj

lahodná chuť

ilu
st

ra
čn

í f
ot

o



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

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

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

Hlavní přednosti:
 slazeno fruktózou a sukralózou 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

bylinné extrakty
vhodné i pro diabetiky

ČAJE – ROZPUSTNÉ

Čaj s příchutí bylin

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Meduňka a jablko 230 g 10−12 50−60 50 75 Kč 86,30 Kč 1,25 Kč 12 ks

Zázvor, med a citron 230 g 10−12 50−60 50 79 Kč 90,90 Kč 1,32 Kč 9 ks

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

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

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

vhodné i pro diabetiky
sušená citronová šťáva

Neslazený čaj

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

ČAJE – ROZPUSTNÉ

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

Všechny příchutě

Všechny příchutě

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

Příchuť:
 Mango / jablko (ID 23400) 

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

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

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

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

sladidlo steviol-glykosidy
vhodné i pro diabetiky

Červený čaj

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Mango / jablko 450 g 10–12 50–60 20 79 Kč 90,90 Kč 1,32 Kč 6 ks

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

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

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

Použití:
Teplý či ledový čaj. 

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

extrakt z šípků
vitamín C

Růžový čaj 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

Všechny příchutě



ČAJE – NÁLEVOVÉ DŽUSY

100% džus HAPPY DAY
Ve 100% džusu Happy Day Vám přinášíme požitek z chuti plné ovoce. 

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

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

vitamín C
spotřební koš

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Všechny příchutě

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

sytá barva
velké kousky ovoce

široký výběr příchutí

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v bal

Cena za bal 
bez DPH

Cena za 
bal s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Černý čaj  
s citrónem

50 g 15–20 50–75 10 199 Kč 229 Kč 0,27 Kč 24 bal

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

Zelený čaj 70 g 15–20 50–75 10 249 Kč 287 Kč 0,33 Kč 24 bal

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

Použití:
Teplý či ledový ovocný čaj. 

Hlavní přednosti:
 s velkými kousky sušeného ovoce 

AGTIVITEA

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

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

32 | MAGAZÍN AG FOODS GROUP A.S. MAGAZÍN AG FOODS GROUP A.S. | 33

MOŠTY

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

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

Hlavní přednosti:
 100% mošt  bez přidaného cukru, obsahuje přirozeně se 

vyskytující cukry  bez chemického ošetření

bez přidaného cukru
vyrobeno v ČR

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Hruška 5 l 5−10 l 25−50 1 155 Kč 178,30 Kč 3,10 Kč 15 ks

Jablko-hruška 5 l 5−10 l 25−50 1 165 Kč 189,80 Kč 3,30 Kč 15 ks

100% mošty 

ilu
st

ra
čn

í f
ot

o
Vyzkoušejte: Agtivitea Zelený čaj s pomerančem 

a granátovým jablkem



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

Příchuť:
 KAO Grande (ID 24306N) 

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

Hlavní přednosti:
 odtučněný kakaový prášek 28 %  nízká energetická 

hodnota  snadné dávkování 

Příchutě:
 Chocoplus (ID 24304N)  Chocoplus Basic (ID 24320N)  
 Chocoplus Delicate (ID 24310) - vhodné i pro diabetiky 
 Chocoplus Višeň (ID 24313) LIMITOVANÁ EDICE

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

KAKAA A KAKAOVÉ NÁPOJE KAKAA A KAKAOVÉ NÁPOJE

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

obsah kakaa 28 %
rozpustné v mléce

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Chocoplus Višeň 1000 g 8 40 10 135 Kč 155,30 Kč 3,38 Kč 18 ks

Chocoplus Basic, 
Delicate

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

Chocoplus

KAO Grande

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

Příchuť:
 AG Cacao Exclusive (ID 24201)

Použití:
100% kakao vhodné na pečení a dozdobení moučníků.

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

100% kakao
ideální na pečení syrovátka

snadná příprava

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

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Cacao
e x c l u s i v e
AG

CacaoexclusiveAG

CacaoexclusiveAG

CacaoAG Exclusive

CacaoAG
exc lus i ve

e x c l u s i v e

AG CACAO Exclusive

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

Hlavní přednosti:
 nápoj z jakostního holandského kakaa  s obsahem sušeného 

odstředěného mléka  se syrovátkou

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Příchuť:
 Cappuccino Express (ID 20507N)

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

Hlavní přednosti:
 se sušeným mlékem  se syrovátkou 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

lahodná chuť
s obsahem syrovátky

Cappuccino Express

KÁVA



KÁVOVINOVÉ NÁPOJEKÁVOVINOVÉ NÁPOJE

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

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

Použití:
Kávovinový nápoj (bílá káva).

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Chicory Dream Mild

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

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

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

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

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

CHICORY DREAM
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KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

27,8 1,57 4,96 0,07
1,39 % 3,14 % 1,84 % 0,1 %

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

35 0,62 6,54 0,65
1,75 % 1,24 % 2,42 % 0,93 %

CHICOREA

CHICORY PREMIUM

CAPPUCCINO S PŘÍCHUTÍ MALINA

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

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

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

Příchuť:
 Chicorea Standard (ID 24402)

Hlavní přednosti:
 s instantní kávou 

Příchuť:
 Chicory Premium (ID 24436)

Hlavní přednosti:
 bez umělých sladidel a přidané sacharózy 
 bez konzervantů

Příchuť:
 Cappuccino s příchutí Malina (ID 24435) 

DOPRODEJ

Hlavní přednosti:
 se syrovátkou a sušeným mlékem  s přidanými 

vitamíny

snadná příprava
do mléka i do vody

sušené mléko
syrovátka

vitamíny
sušené mléko

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Chicory premium 750 g 10 50 10 133,00 Kč 153,00 Kč 2,66 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Cappuccino 1000 g 10 50 10 129 Kč 148,40 Kč 2,58 Kč 12 ks

se syrovátkou
lahodná chuť

velmi vydatný
bez nutnosti cedit

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

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

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Chicory Standard 
500 g

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

CHICORY

Všechny příchutě

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

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

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

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

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

= 96,9 g obnoveného mléka do spotřebního koše 

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

Příchuť:
 Ber Berry (ID 20343)

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Vitakao 500 g 10 50 10 54,90 Kč 63,20 Kč 1,10 Kč 24 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Všechny příchutě 1000 g 8 40 10 169 Kč 194,40 Kč 4,23 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Ber Berry 1000 g 7,8 52 10 12 ks

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

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

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

Mléčný nápoj s příchutí bílé čokolády a lesního ovoce se sníženým obsahem cukru.  
Ber Berry splňuje pamlskovou vyhlášku, nadchne děti i dospělé nejenom svou chutí, ale také zbarvením ze šťávy z černé mrkve.

granulovaná forma
s vitamíny

příprava do vody
se sušeným mlékem

teplý i studený nápoj
snadná příprava sušený jogurtový prášek

s vitamíny

lahodná chuť
splňuje pamlskovou 
vyhlášku

MILKY SHAKE Vitakao

Mléčný nápoj

MILKY SHAKE Yogo

Ber Berry NOVINKA

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Milky Shake Yogo Vanilka

Všechny příchutě

Všechny příchutě

MLÉČNÉ NÁPOJE

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

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Milky Shake Naturea Jahoda

MILKY SHAKE

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

Hlavní přednosti:
 rozpustná prebiotická vláknina inulin  vitamíny

Hlavní přednosti:
 splňuje pamlskovou vyhlášku  snížený obsah cukru



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

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

MULTIVITAMÍNOVÉ NÁPOJE SE SYROVÁTKOU

Použití:
Nápoj podávaný za studena. 

Hlavní přednosti:
 nízká energetická hodnota  vitamíny  vysoký obsah 

syrovátky 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Vitamaxima Citron

obsah syrovátky až 79 %
vhodná i pro diabetiky

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

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

Hlavní přednosti:
 nízká energetická hodnota  s vitamíny  minerální látky 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

MultiQ Jablko

MULTI Q

s vitamíny
až 32 % sušené syrovátky
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Příchutě:
 Tykev - hruška (ID 21095) 

Použití:
 Studený nápoj.

Hlavní přednosti:
 s obsahem sušené jablečné a dýňové šťávy 

osvěžující chuť
spotřební koš

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Tykvík si vás získá neotřelou zeleninovo ovocnou chutí. Bez obsahu sladidel, barviv a konzervantů. 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

TYKVÍK

Příchuť:
 Mrkev - jablko (ID 21098)

Použití:
 Studený nápoj.

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

a ovocné složky do spotřebního koše

spotřební koš
sušená jablečná 
a mrkvová šťáva

BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

MRKVÍK

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

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

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Hlavní přednosti:
 sušená šťáva z červené řepy a sušená jablečná 

šťáva do spotřebního koše  bez konzervačních 
látek

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

ŘEPÍK

Příchuť:
 Řepa - Višeň (ID 21093)

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

Příchuť:
 Rebarbora - Citron (ID 21092)

Hlavní přednosti:
 sušená rebarborová a jablečná šťáva do 

spotřebního koše  bez sladidel 

Příchutě:
 Citron (ID 21517) DOPRODEJ 
 Kanadská brusinka & Hruška (ID 21518)  
 Multi (ID 21519)

bez sladidel
sušená rebarborová 
a jablečná šťáva

vitamín C
sušená ovocná šťáva

sladký a voňavý
sušená dýňová šťáva

bez sladidel
sušená řepová 
a jablečná šťáva

Osvěžující nápoj se sušenou ovocnou šťávou. Příjemně nevšední sladkokyselá chuť a absence sladidel a barviv z něj činí nápoj 
vhodný pro každý den.

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

REBARBOŘÍK OVOCÍNEK 

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

Výpočet pro spotřební koš
- 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.

Hlavní přednosti:
 sušená ovocná šťáva do spotřebního koše 
  vitamín C 

Příchuť:
 Zimní punč (ID 21091)

Hlavní přednosti:
 sušená dýňová šťáva do spotřebního koše  bez 

sladidel 

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Zimní punč 800 g 10−12 50−60 10 145 Kč 166,75 Kč 2,42 Kč 12 ks

ZIMNÍ PUNČ

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

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Hlavní přednosti:
 sušená jablečná šťáva a kukuřičný prášek do 

spotřebního koše  s vlákninou

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

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. 

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

KUKUŘÍNEK

MELOUNEK NOVINKA

Příchuť:
 KUKUřínek s příchutí Meruňka (ID 21090) DOPRODEJ

Příchuť:
 Melounek (ID 21522)

Výpočet pro spotřební koš
- 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). 

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

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

25% ovocný nápoj BRAVO

Příchuť:
 Broskev 25% (ID 33266)

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

vhodné na cesty
ovocná složka

Hmotnost 
/ obsah (l)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

kukuřičný prášek
s vlákninou

melounová šťáva
s vlákninou

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

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

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

chuť

vhodné na cesty
ovocná složka

Ovocný nápoj s mlékem Don Simon

Hmotnost 
/ obsah (l)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Don Simon 0,2 0,2 1 30 7,10 Kč 8,20 Kč 7,10 Kč 12 kt
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Osvěžující nápoj s příchutí cola, který se díky čisté chuti a vyváženému složení stal oblíbeným u většiny dětských strávníků. 
Na rozdíl od jiných nápojů s příchutí coly neobsahuje kyselinu fosforečnou.

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

Příchuť:
 Colinda! (ID 21300N)

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

Příchuť:
 Šípek / rakytník (ID 21516)

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

bez bublinek
bez kyseliny fosforečné

šípkový extrakt
extrakt z plodu rakytníku

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

aspartam
u - acesulfamu K - c

yk
la

m
át

u -

BEZ

COLINDA

RAKÝTEK

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

Příchuť:
 CAT creamer (ID 24104) 

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

Hlavní přednosti:
 lahodná smetanová chuť 
 dlouhá záruční lhůta  snadné dávkování

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

kvalitní instantní náhrada smetany
výhodný poměr kvalita / cena

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

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

CAT CREAMER

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v bal

Cena za bal 
bez DPH

Cena za 
bal s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

LIMONEK

Příchuť:
 Limonek (ID 23197)

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

Hlavní přednosti:
 sušená citronová šťáva  ideální k ochucení 

horkého čaje 

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

spotřební koš
sušená šťáva  
z citronu

DOPLŇKY KE KÁVĚ A ČAJIOSVĚŽUJÍCÍ NÁPOJE

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



SIRUPY A KONCENTRÁTY

Příchuť:
 BIO Hruška (ID 28583)

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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. 

BIO třtinový cukr
do vody i do mléka

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

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

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

Hlavní přednosti:
 chutný způsob zvýšení spotřeby mléka 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

horký nebo studený nápoj
tekutá konzistence

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

MILKY SHAKE Soft

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

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

 Pomeranč (ID 28503) VYLEPŠENÁ RECEPTURA  Mango (ID 28504) 
VYLEPŠENÁ RECEPTURA  Tropic (ID 28505) VYLEPŠENÁ RECEPTURA  

 Cola (ID 28508)  Černý bez s citronem (ID 28595)  Černý rybíz  
(ID 28596)  Kiwi (ID 28597)  Grep (ID 28599)  Červená řepa & 
Moruše (ID 28598)  Žutý meloun (ID 28670)  Petržel & Červená ryngle 
(ID 28671) 
1 l balení:  Jablko (ID 28510)  Citron (ID 28511)  Pomeranč (ID 28513) 
VYLEPŠENÁ RECEPTURA  Mango (ID 28514) VYLEPŠENÁ RECEPTURA 

 Tropic (ID 28515) VYLEPŠENÁ RECEPTURA  Cola (ID 28518)  Černý 
bez s citronem (ID 28590)  Černý rybíz (ID 28591)  Kiwi (ID 28592)  

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

Použití:
Ředění 1:14 

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

promítnout do spotřebního koše 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Výpočet pro spotřební koš
- Koncentráty Fruity Garden obsahují 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

FRUITY GARDEN

Všechny příchutě

SIRUPY A KONCENTRÁTY

Příchutě:
1 l balení:  Pomeranč (ID 28570)  Jablko (ID 28571)  Broskev (ID 
28572)  Malina (ID 28573)  Jahoda (ID 28574) 
5 l balení:  Pomeranč (ID 28560)  Jablko (ID 28561)  

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

Použití:
Ředění 1:29. 

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

referenční hodnoty příjmu

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

5 l balení 5 l 150 750 3 479 Kč 550,90 Kč 0,64 Kč 9 ks

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

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

výhradně do vody
praktické balení 

50% podíl ovoce nebo zeleniny
spotřební koš 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

HAPPY GARDEN

Všechny příchutě

CZ-BIO-003                   
zemědělská produkce EU

Některé příchutě již  
v novém designu lahví.

Některé příchutě již  
v novém designu lahví.



SNÍDAŇOVÉ CEREÁLIE

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

kroužky 375 g (ID 28268)  Honey Rings – medové kroužky 
30 g (ID 28458)  Cereal Snack taštičky s čokoládou (ID 
28457)  Kuličky kakaové (ID 5872389Z)  Lodičky kakaové  
(ID 28142)  Obilné polštářky s náplní s lískooříškovou příchutí 
(ID 33109)  Müsli s medem a ořechy (ID 28359)  Müsli 
s čokoládou (ID 28365)  Müsli s ovocem - kyblík (ID 28366)  

 Cinnamon Magic skořicové cereálie (ID 28459) NOVINKA

Hlavní přednosti:
 velká i jednoporcová balení  oblíbené u dětí

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks  

s DPH
Záruka Min. prodejní balení

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

Cereal Snack 35 g 15 5,50 Kč 6,40 Kč 12 kt

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

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

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

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

Obilné polštářky 500 g 10 73 Kč 84 Kč 12 ks

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

Müsli kyblík 2000 g 1 189 Kč 217,40 Kč 10 ks

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

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

vhodné do jogurtů
rychlá příprava
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CEREÁLNÍ VÝROBKY

Mouka cizrnová instantní

BioSaurus NOVINKA

Příchuť:
 Mouka cizrnová instantní (ID 28064) 

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

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

Hlavní přednosti:
 bez lepku  příchuť Kečup splňuje pamlskovou vyhlášku  
 z přírodních surovin 

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

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

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

s DPH
Cena kartonu v Kč 

bez DPH
Záruka

Min. prodejní 
balení

BioSaurus 15 g 10 7,35 Kč 8,46 Kč 73,50 Kč 10 kt

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.

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

bez lepku
spotřební koš

bez lepku
z ekologické 
produkce

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

CEREÁLNÍ VÝROBKY

Kuskus, Bulgur a Pohanka

Kuskus je hlavní složkou nebo přílohou mnoha jídel z rozličné zeleniny a většinou i masa. 
Velkou výhodou je rychlost přípravy - bez nutnosti vaření - stačí pouze zalít horkou vodou 
dle doporučeného dávkování
Bulgur je vyroben z celozrnné pšenice, již předvařený, což usnadňuje jeho další využití 
v kuchyni. Můžete jej nechat nabobtnat ve vodě a smíchat s dalšími ingrediencemi bez 
následného tepelného zpracování. Je lehce stravitelný a má příznivé nutriční složení.
Pohanka je důležitým zdrojem rutinu a vlákniny a měla by být zařazována do jídelníčku 
minimálně dvakrát týdně. Díky rychlé přípravě je často vyhledávanou surovinou, lze ji využít jak 
do sladkých či slaných pokrmů. 

Příchutě:
 Kuskus (ID 20741)  Bulgur (ID 20740)  
 Pohanka loupaná světlá (ID 20742) 

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

Cena za ks 
s DPH

Záruka Min. prodejní balení

Kuskus 5 kg 1 275 Kč 316,30 Kč 18 ks

Bulgur 5 kg 1 285 Kč 327,80 Kč 18 ks

Pohanka 2 kg 6 117 Kč 134,60 Kč 12 ks

vláknina
vhodné jako příloha

Rýže jasmínová

Příchuť:
 Rýže jasmínová (ID 28044) 

Hlavní přednosti:
 rychlá a jednoduchá příprava

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

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

Jasmínová rýže nesmí chybět v žádné kuchyni. Rýže představuje hlavní složku nebo přílohu mnoha jídel a patří mezi nejméně 
alergenní potraviny. Zrnka jasmínové rýže mají bílou až zlatohnědou barvu a jemnou vůni připomínající jasmín. Dobře ji snáší 
děti i dospělí s trávicími problémy, posiluje imunitní systém.

snadná příprava
chutná příloha

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

356 7,4 77 1,2
17,8 % 14,8 % 28,51 % 0,55 %



CHIA KAŠE

Příchutě:
 Chia kaše jahoda se smetanou (ID 28057)

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

Hlavní přednosti:
 chia a lněné semínko  se sušenými jahodami

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks  

s DPH
Záruka Min. prodejní balení

Chia kaše 850 g 5 119 Kč  136,90 Kč 12 ks

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

vláknina
rychlá příprava
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CEREÁLNÍ VÝROBKY

AG Pohanková kaše

AG Rýžovo-dýňová kaše

Příchuť:
 AG Pohanková kaše (ID 24498) 

Příchuť:
 Dýně - Hruška (ID 24497) 

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

Bezlepková kaše s rýžovojáhlovým základem a jemnou dýňovou chutí. Kaši není nutné doslazovat ani jinak dochucovat.

BEZLEPKOVÉ KAŠE

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,15l)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks  
s DPH

Záruka Min. prodejní balení

Pohanková kaše 750 g 2,25 l 15 10 119 Kč 136,90 Kč 12 ks

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,15l)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks  
s DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

AG Rýžovo-dýňová kaše 750 g 2,25 l 15 10 119 Kč 136,90 Kč 12 ks

s vitamíny
s vlákninou 

sušená dýňová šťáva
slazeno fruktózou

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

Hlavní přednosti:
 vhodné pro celiaky  slazeno fruktózou  
 sušená dýňová šťáva 

Výpočet pro spotřební koš
AG Rýžovo-dýňová kaše obsahuje zeleninovou složku, 
kterou lze započítat do spotřebního koše.
- Jedna porce (150 ml) kaše připravené dle 
doporučeného dávkování obsahuje 24 g sušené dýně.

AG Jáhlová kaše AG Rýžovo-jáhlová kaše s banánem NOVINKA

Příchuť:
 AG Jáhlová kaše (ID 24496) 

Použití:
Univerzální základ pro výrobu kaše. 

Hlavní přednosti:
 široké možnosti využití  vhodné pro celiaky

Příchuť:
 AG Rýžovo-jáhlová kaše s banánem (ID 24493)

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

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks  
s DPH

Záruka Min. prodejní balení

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,2l)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks  
s DPH

Záruka Min. prodejní balení

Kaše s banánem 750 g 4,5 l 23 10 119 Kč 136,90 Kč 12 ks

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

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

univerzální základ
vhodné pro celiaky 

dobře stravitelná
vhodné i pro pití

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

AG Rýžovo-jáhlová kaše 

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

Hlavní přednosti:
 vhodné pro celiaky  s rozpustnou vlákninou  vitamíny

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l/kg)

Počet porcí 
(0,15l)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks  
s DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

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

vhodné pro celiaky 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

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

Hlavní přednosti:
 lahodná bramborová chuť  
 snadná příprava

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

Bramborová kaše 5 kg 449 Kč 516,40 Kč 10 ks

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

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

spotřební koš
vynikající chuť

Bramborová kaše s mlékem a solí, bramborové těsto Speciál

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Bramborová kaše
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BRAMBOROVÉ SMĚSI

CUKROVINKY

Chokoboy, Cream Milk, Golosini, Brio Kakao, Croissant 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Počet porcí  
v balení

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena porce v Kč 
bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

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

Sorrisi red fruits 250 g 10 15 30 Kč 34,50 Kč 3 Kč 6 bal

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

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

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

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

Golosini – Meruňka (ID 28093) DOPRODEJ
Jemné trvanlivé pečivo plněné meruňkovým krémem (24 %). 

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

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

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

trvanlivé pečivo
kvalitní náplň

CUKROVINKY VHODNÉ I PRO DIABETIKY

DIABETA a DIAFABI oplatky

HOŘICKÉ NÍZKOGLYKEMICKÉ TRUBIČKY

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

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

Hlavní přednosti:
 vydatná svačinka  křupavá oplatka 

Příchuť:
 Diabetické trubičky s čokoládovou náplní (ID 28445)

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks s DPH

Cena kartonu v Kč 
bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Diabeta smetanová 32 g 24 6,90 Kč 8,00 Kč 165,60 Kč 11 kt

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

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks s DPH

Cena kartonu v Kč 
bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

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

slazeno fruktózou
chlebová jednotka

celozrnné trubičky
vhodné i pro diabetiky

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

v jednom balení - 40 g

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Broskev s meruňkou

BRIOŠKA

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

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

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks s DPH
Cena ksrtonu 
v Kč bez DPH

Záruka Min. prodejní balení

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

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

nízký glykemický index
i pro diabetiky



SNACKY A TYČINKY

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

Hlavní přednosti:
 zdraví prospěšné cereálie  10 vitamínů

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

Použití:
Svačinka 

Hlavní přednosti:
 vysoký obsah vlákniny - 8-9 % dle příchutě  
 výborná chuť  10 vitamínů pro zdraví  
 obsahuje lecitin

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena kartonu 
v Kč bez DPH

Záruka Min. prodejní balení

Oříšek, Višeň 33 g 35 6,20 Kč 7,20 Kč 217 Kč 12 kt

Cik cak 28 g 35 5,85 Kč 6,80 Kč 205 Kč 12 kt

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks 
s DPH

Cena kartonu v Kč 
bez DPH

Záruka Min. prodejní balení

Všechny příchutě 25 g 35 5,65 Kč 6,50 Kč 197,75 Kč 12 kt

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

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

pro děti od tří let
spotřební koš - ovoce

spotřební koš - ovoce
pro děti od 3 let

Müsli tyčinky ProFigur 

Snacky ProFigur 

SNACKY A TYČINKY

Příchutě DeNuts:
 Kešu a mandle (ID 28186)  Pistácie a slunečnice (ID 28187)  Brusinka (ID 28188)

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

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

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

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

Hlavní přednosti:
 vitamíny  inulin (Street XL Fruity: 20 mg inulinu) 
 50 % ovoce (Street XL Fruity)

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks 

s DPH
Cena kartonu v Kč 

bez DPH
Záruka Min. prodejní balení

Kešu, Pistácie 35 g 35 10,90 Kč 12,60 Kč 381,50 Kč 9 kt

Brusinka 35 g 35 9,35 Kč 10,80 Kč 327,25 Kč 12 kt

Hmotnost 
/ obsah (g)

Ks v kt
Cena za ks bez 

DPH
Cena za ks 

s DPH
Cena kartonu 
v Kč bez DPH

Záruka Min. prodejní balení

Street XL 30 g 30 6,70 Kč 7,80 Kč 201 Kč 12 kt

Street XL Fruity 40 g 30 8,75 Kč 10,10 Kč 262,50 Kč 9 kt

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

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

pro děti od 3 let
s medem a ořechy

obsahuje bifidokultury a 10 vitamínů
pro děti od 3 let

Street XL a Street XL Fruity

DeNuts

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Street XL

v jedné tyčince - 30 g

Kešu a mandle
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KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Višeň 

v jedné tyčince - 33 g 



SNACKY A TYČINKY

Příchuť:
 Mléčno-čokoládoví (ID 28080) 

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

Příchuť:
 Rýžové kostičky Pirates (ID 28099) 

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

Příchuť:
 Chlebíček hrošík s hořkou čokoládou (ID 28495) DOPRODEJ
 Monkeys - chlebíček s mléčnou čokoládou (ID 28521) NOVINKA
 Monkeys - chlebíček s bílou čokoládou (ID 28520) NOVINKA

Hlavní přednosti:
 v lahodné čokoládě  rýžový korpus

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

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

Hmotnost / obsah (g)
Ks  
v kt

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

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

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

Hlavní předností rýžových kostiček Pirates je atraktivní tvar, který zaujme především děti, a jednoporcové 30 g balení. Rýžový 
korpus ve tvaru kostiček, které obsahují vlákninu. 

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

s mlékem
pochoutka pro děti

rýžový korpus
atraktivní tvar

s čokoládou
jednoporcové balení

RÝŽOVÉ CHLEBÍČKY

RÝŽOVÍ MEDVÍDCI 

Rýžové kostičky PIRATES

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

SNACKY A TYČINKY

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

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

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

Hlavní přednosti:
 výborná chuť  z přírodních surovin

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

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

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

kaštanový)  bez cholesterolu  s nízkým obsahem 
tuku 

jogurtová či kakaová poleva
výborná svačinka

zeleninový: nízký obsah soli, 
vhodný do škol 

vhodné i pro diabetiky

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

DPH
Cena za ks s DPH

Cena kartonu  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

Hmotnost 
/ obsah (g)

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

Záruka
Min. prodejní 

balení

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

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

Křehký extrudovaný chléb

BISCUIT RYCHLÝ SNACK 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Knuspi chléb Zeleninový
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Použití:
Výborná svačinka či lahodná dřeň. 

Hlavní přednosti:
 vhodné i pro celiaky 
 vysoký obsah ovoce  vitamín C  
 aseptické balení  doslazováno fruktózou  
 atraktivní plnobarevná víčka u jednoporcových balení

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

balení

5 kg balení 5 kg 2 279 Kč 320,90 Kč 18 ks

Jablko 120 g 120 g 48 6,95 Kč 8 Kč 16 kt

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

120 g 48 8,90 Kč 10,30 Kč 16 kt

Ostatní příchutě 120 g 120 g 48 8,55 Kč 9,90 Kč 16 kt

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

AG Ovocné pyré

ZPRACOVANÉ OVOCE A ZELENINA

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

Příchutě 120 g:
 Jablko (ID 28425)  Jablko - Jahoda (ID 28426)  Jablko - Meruňka (ID 28427)  
 Hruška - Jablko (ID 28428)  Jablko - Mrkev (ID 28429)  Jablko - Malina - Řepa (ID 28423)  Jablko - Broskev - Tvaroh (ID 

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

vysoký podíl ovoce
spotřební koš

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

Jablko 120 g

ZPRACOVANÉ OVOCE A ZELENINA

Příchutě:
Druhy a příchutě tuby: 

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

Druhy a příchutě vaničky Jumel: 
 Džem Jahoda - 45% ovocný podíl (ID 28312)  
 Džem Meruňka - 45% ovocný podíl (ID 28313)  
 Džem Jahoda bez přidané sacharózy (ID 28337)  
 Džem Broskev bez přidané sacharózy (ID 28338)  
 Med (ID 28330)

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

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

AG med 20 g 200 2,70 Kč 3,20 Kč 36 kt

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

AG ovocná pomazánka  
bez přidané sacharózy

20 g 200 2,70 Kč 3,20 Kč 12 kt

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

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

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

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

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

Jumel džem bez přidané 
sacharózy

20 g 288 2,70 Kč 3,20 Kč 18 kt

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

praktické balení
spotřební koš

Ovocné pomazánky, džemy, kečup, hořčice a med

Příchuť:
 Povidla ze švestek a jablek (ID 28420) 

Použití:
K pečení koláčů a buchet. 

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

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

Povidla 4 kg 1 329 Kč 378,40 Kč 12 ks

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

spotřební koš
ideální na pečení

Povidla ze švestek a jablek

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

256 1 61,6 0,6
12,8 % 2 % 22,81 % 0,86 %
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ZPRACOVANÉ OVOCE A ZELENINA

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

Hlavní přednosti:
 vhodné pro celiaky

Příchutě:
 Sterilované jablečné řezy (ID 28043)

Hlavní přednosti:
 ideální směs na pečení buchet a zákusků

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

Džemy 4 kg 4 275 Kč 316,30 Kč 18 ks

Ovocná směs 4 kg 1 235 Kč 270,30 Kč 12 ks

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

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

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

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

spotřební koš
do studené kuchyně

spotřební koš
ideální na pečení

Džemy a Termostabilní ovocná směs

Sterilované jablečné řezy

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

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

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

SLADIDLA

Příchuť:
 Big Sweet (ID 24003N) 

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

Hlavní přednosti:
 nízkokalorické sladidlo  10 x vyšší sladivost než cukr 

Příchuť:
 Natur Sweet (ID 24004) 

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

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

Příchuť:
 Fru Sweet (ID 24002N) 

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

sladivost než cukr 

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

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

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

NATUR Sweet 100 g 80 33 Kč 38 Kč 24 ks

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

FruSweet 50 g 40 43 Kč 49,50 Kč 24 ks

Instantní nízkokalorické stolní sladidlo na bázi cukru a sukralózy. 

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

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

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

vhodné pro diabetiky
sladidlo steviol-glykosidy

50 g Fru Sweet = 2 kg cukru
vhodné pro diabetiky

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

FRU SWEET

BIG SWEET

NATUR SWEET



KOŘENÍ, KOŘENICÍ SMĚSI, OCHUCOVADLA

Rozpustné bujóny bez glutamanu

Hmotnost 
/ obsah (g)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za ks s DPH
Cena porce  

v Kč bez DPH
Záruka

Min. prodejní 
balení

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

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

bez glutamanu 
výborná rozpustnostPříchutě:

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

Hlavní přednosti:
 šetří čas  výborná chuť  nejvyšší kvalita  bez glutamanu  

= vhodné pro děti  vysoká vydatnost bujónů  výborná 
rozpustnost bujónů 
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Paprika mletá lahůdková sladká

Příchuť:
 Paprika mletá lahůdková sladká (ID 28038) 

Použití:
Dobarvení omáček, do studené kuchyně a pomazánek.

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

Paprika 500 g 24 115 Kč 132,30 Kč 24 ks

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

sladká chuť
typická vůně

AGáta klasik - kořenicí směsi

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

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

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

AGáta Klasik 1000 g 10 93 Kč 107 Kč 24 ks

AGáta Easy 2000 g 4 173 Kč 199 Kč 24 ks

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

s obsahem sušené zeleniny
bez glutamanu

KOŘENÍ, KOŘENICÍ SMĚSI, OCHUCOVADLA

AGáta klasik - tekuté koření

AGÁTkA Natur

Příchutě:
 Guláš (ID 28032)

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

Hlavní přednosti:
 rychlá příprava  bez konzervace  bez přídatných látek 

Příchutě:
 AGÁTkA Natur (ID 28004)

Použití:
Na dochucování jídel především pro děti.

Hlavní přednosti:
 nízký obsah soli  bez konzervace  bez glutamanu 

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

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

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

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

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

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

výborná chuť
bez glutamanu

výborná chuť
bez glutamanu
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TĚSTOVINY

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

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

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

Hlavní přednosti:
 osvědčená technologie výroby

ekonomické balení
prémiová kvalita

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

Všechny příchutě 2 kg 125 Kč 143,80 Kč 24 ks

BABIČČINY NUDLE

Příchuť:
 Sušené pekařské droždí (ID 5001) 

Hlavní přednosti:
 jednoduše použitelné jako čerstvé droždí  může být 

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

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

záruky

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

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

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

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

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

stabilní kvalita
dlouhá záruční lhůta

bez lepku
netvoří hrudky

bez lepku
spotřební koš

Instatní droždí 

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

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

Hlavní přednosti:
 netvoří hrudky  rychlá příprava  
 výborná chuť 

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

Hlavní přednosti:
 bez lepku  spotřební koš  rychlá příprava  
 výborná chuť 

Hmotnost 
/ obsah (g)

Hotového 
výrobku (l)

Počet 
porcí (0,2l)

Ks  
v kt

Cena za ks 
bez DPH

Cena za 
ks s DPH

Cena porce  
v Kč bez DPH

Záruka
Min. prodejní 

balení

Vanilka, Hruška 740 g 11–12 50 10 59 Kč 67,90 Kč 1,18 Kč 12 ks

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

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

AG Puding

AG Bezlepkový perník

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

KCAL BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY

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

SYPKÉ SMĚSI NA PEČENÍ A VAŘENÍ

SYPKÉ SMĚSI NA PEČENÍ A VAŘENÍ

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

Příchuť:
 AG Bezlepkový perník (ID 24494)

Všechny příchutě
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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



TECHNOLOGIE

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

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

Hmotnost přístroje Cena bez DPH Cena s DPH Záruka

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

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

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

11l a 16 l provedení
vysoká kvalita

možnost zavěšení na zeď
vysoká kvalita

Výrobník horké vody NATEC

Výrobník horké vody

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

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

Hlavní přednosti:
 umožňují rychlý způsob přípravy včetně možnosti uchování 

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

Rozměry přístroje 
(ŠxVxH)

Hmotnost přístroje Cena bez DPH Cena s DPH Záruka

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

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

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

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

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

snadné ovládání
nízké provozní náklady

Vířiče Cofrimell 

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

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

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

Obsah konvice Hmotnost konvice Cena bez DPH Cena s DPH Záruka

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

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

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

objem 1 litr
nízký teplotní pokles

Termokonvice Helios 

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

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

Hlavní přednosti:
 celonerezové provedení  připojení na vodovodní řád 

s poloautomatickým dopouštěním nebo možnost manuálního napouštění

Hmotnost přístroje Cena bez DPH Cena s DPH Záruka

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

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

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

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

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

• S nízkým obsahem laktózy

• S vitamíny C, E a vitamíny skupiny B

• Dobře stravitelná

• Snadná příprava

• Ideální ke snídani či svačině

Vyzkoušejte

NOVINKU

AG Rýžovo-jáhlová 
kaše s banánem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kontakty
Více na str. 53



Vyzkoušejte nové příchutě 

Jablko · Malina · Červená řepa

 ovoce

 zeleniny

95 %

Jablko · Broskev · Tvaroh

 ovo c e
90 %

Jablko · Hruška · Dýně

 ovoce

 zeleniny

95 %

Jablko · Banán · Krupice

 ovo c e
95 %

AG pyré
Více na str. 60


