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Vážení odběratelé stávající i budoucí,
právě držíte v rukou velkoobchodní ceník společnosti bio nebio s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Každá položka v
ceníku má přiřazen číselný kód. Uvádění kódu v objednávce je nutné kvůli možné záměně zboží.
bio*nebio: Na výrobky s naší značkou máme ty nejpřísnější požadavky. Jsme na trhu již déle než 15 let a specializujeme
se na vyšší kvalitu převážně v rámci biopotravin.
RAPUNZEL: Originální balené biopotraviny od průkopníků ekologického zemědělství v Německu (přes 35 let tradice).
PROJEKT TURECKO: Potraviny z projektu Turecko společnosti RAPUNZEL.
DESTINATION: Francouzská značka kávy v biokvalitě, část sortimentu je i s certifikací fair trade.
YELLOW&BLUE: Česká značka ekologické drogerie od společnosti Tierra Verde s.r.o.
DiCaf: Italská pražírna kávy rodiny Ghigo s tradicí čtyř generací.
My Love My Life: Rakouské chlazené veganské „jogurty“ a „mléka“ na bázi mandlí a kokosu v biokvalitě.
VIVANI: Německý výrobce čokolád s dlouhou tradicí a řadou ocenění v testech a spotřebitelských soutěžích.
Nejprodávanější biočokoláda na českém trhu.
BEUTELSBACHER: Šťávy a nápoje vyhlášené kvality od německé rodinné firmy biodynamických sadařů - 70 let tradice.
KAOKA: Francouzská značka špičkové čokolády z fair trade projektu Bio Equitable. Specializace na hořké jednodruhové
čokolády.
SOLÉ: Španělská rodinná čokoládovna založená roku 1946. V našem sortimentu máme řadu bio čokolád a čokolády
slazené stévií.
BERCHTESGADENER LAND: Prvotřídní mléčné výrobky s bio a některé i s demeter certifikátem z alpského mléka. Což
neznamená pouze to, že je mlékárna v regionu Alp, jako u řady ostatních výrobců, ale že se mléko skutečně vykupuje od
farmářů, kteří nechávají dobytek volně pást na alpských loukách.
LEEB: Biovýrobky z kozího a ovčího mléka z rakouských Alp bez přídavku sušeného mléka, kravského mléka a aromat.
Použité kozí mléko nese označení „senné mléko“ dle unijních požadavků.
ÖKOVITAL: Německý výrobce želé a pěnových bonbónů v biokvalitě, značná část sortimentu je vhodná i pro vegany
(neobsahuje želatinu). Receptury jsou založeny na přírodních složkách: ovocných šťávách, výtažcích z rostlin a přírodním
třtinovém cukru.
PEMA: Výrobce trvanlivých žitných a bezlepkových chlebů s tradičním postupem aktuvace zrna,, delšího pečení za
nižších teplot a následného zrání. V sortimentu i bezlepkový chléb z rýže.
YOGI TEA: Společnost vyrábí lahodné nálevové směsi z bylin a koření podle jedinečných ajurvédských receptur již více
než 40 let.
SCHREMSER: Pivo z lokálních surovin, které se vaří v rakouském pivovaru rodiny Trojanových 10 km od českých hranic.
OVKO: Slovenská značka, která má více než čtyřicetiletou zkušenost s výrobou dětské výživy.
PODPORA PRODEJE: Našim odběratelům nabízíme různé formy podpory prodeje. Letáky si můžete objednat pokud
od nás dané zboží odebíráte. Při pravidelném odběru daných položek nabízíme zdarma drátěné stojánky na čokoládu
a plakáty a letáky dle aktuální nabídky. Na slevové a letákové akce upozorňujeme zákazníky průběžně e-mailem nebo
telefonicky při objednávkách.
PŘÍJEM OBJEDNÁVEK: Objednávky přednostně přijímáme na našem e-shopu www.bionebio.cz/e-shop. Před první
objednávkou Vám zde budou na požádání nastaveny velkoobchodní ceny. Objednávky přijímáme také telefonicky na
číslech 311 532 039 a 731 169 016, faxem na čísle 226 015 743, e-mailem na objednavky@bionebio.cz. Na požádání
zašleme objednávkový list v elektronické podobě.
REKLAMACE: Chybějící, zaměněné či poškozené zboží prosím reklamujte ihned po zjištění závady buď vyplněním
reklamačního protokolu s naším řidičem, nebo e-mailem (reklamace@bionebio.cz) či telefonicky. Zjevné vady rychle
se kazícího zboží musí být reklamovány při příjmu, ostatního zboží do 3 dnů. V případě chybně objednaného zboží je
NUTNÉ požádat o vrácení zboží do 3 dnů od jeho obdržení, v opačném případě zboží bohužel není možné vzít zpět.
Chlazené a rychle se kazící zboží nelze vracet z důvodu chybné objednávky.
PODMÍNKY ZÁVOZU: Minimální objednávka pro Prahu je 2 000 Kč včetně DPH, pro zbytek ČR 3 000 Kč včetně DPH.
Do výše objednávky se nezapočítává dlouhodobě nedostupné zboží, které je přeškrtnuté v objednacím listu. Pokud je
bez předchozí dohody objednávka nižší než minimální množství, může být účtováno dopravné 200 Kč.
PŘEPRAVNÍ SLUŽBA: Vybrané nerozbitné zboží je možno zaslat pomocí zásilkové služby po předchozí dohodě.
SLEVY: Na zboží objednané po celých kartonech prostřednictvím našeho eshopu poskytujeme slevu 3 %. Při objednávce
nad 8 000 poskytujeme dodatečnou slevu 3 % na celou objednávku, při objednávce nad 18 000 dodatečnou slevu 5 % na
celou objednávku. Při odběru zboží v našem skladu (denně 7 - 15) poskytujeme slevu 3 % a zboží je nutno objednat min.
předchozí den do 12 hodin. Chcete- li vyzvednout zboží v pondělí, úterý či středu, je nutno zaslat objednávku do pátku.
Odběratelé, kteří ani po opakované urgenci neplatí své závazky včas, bohužel o uvedené slevy přijdou až do zaplacení
celé dlužné částky. Všechny uvedené částky jsou bez DPH, není-li uvedeno jinak.
Doufáme, že obohatíme sortiment Vaší provozovny, přejeme Vám spoustu spokojených zákazníků a těšíme se na
oboustranně přínosnou spolupráci!
Vaše bio nebio s.r.o.
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PŘÍRODNÍ SLADIDLA A SIRUPY
Přírodní třtinový cukr SUROVÝ bio*nebio

Béžovo hnědá barva, velmi příjemná vůně a chuť, použití stejné jako u bílého cukru.

1110
1115
1117

10 x 500 g
12 x 1 kg
4 kg

MU

bezlepka, vegan

8594052889062
8594052882278
8594052880045

Přírodní třtinový cukr DEMERARA bio*nebio

Vyznačuje se zlatými krystalky a výraznější třtinovou chutí a vůní, vhodný k ochucení nápojů
a do koktejlů.

1120

10 x 500 g

MU

bezlepka, vegan

8594052880052

Přírodní třtinový cukr MUSCOVADO bio*nebio

Jemné hnědé krystalky, plná vůně a chuť, vyšší obsah melasy. Do orientálních pokrmů,
sladkostí, ovocných salátů, koktejlů. Nejvhodnější do mojita.

1132
1160

8 x 400 g
12 x 1 kg

MU
MU

bezlepka, vegan

8594052880069
8594052880335

Přírodní třtinový cukr MELASOVÝ bio*nebio

Velmi silná melasová chuť a vůně. Lze použít místo melasy do marinád, štrúdlu, perníku.

1140

8 x 300 g

MU

bezlepka, vegan

8594052880038

Přírodní třtinový cukr BARISTA bio*nebio

Velké zlaté krystalky s velmi příjemnou třtinovou chutí a vůní. Vhodný zejména ke slazení
kávy a čaje a vytváření křupavé krustičky na sušenkách a pečivu.

1150
1154

12 x 400 g
1 x 4 kg

MU

bezlepka, vegan

8594052883558
8594052883701

bio,
bezlepka, vegan

8594052880267

Přírodní třtinový cukr NATURALA bio*nebio
Menší krystalky, béžová barva.

1200

30 x 400 g

BR

4
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Kokosový cukr bio*nebio

Hnědý cukr, který vzniká zahušťováním nektaru květů kokosové palmy. Má příjemnou lehce
karamelovou chuť a nižší glykemický index.

1208

7 x 300 g

ID

bio,
bezlepka, vegan

8594052883053

Sušená třtinová šťáva RAPADURA RAPUNZEL

„Pracukr“ vyráběný tradičním způsobem. Při výrobě nedochází k odstranění světlého cukru
ani melasy. Vynikající chuť, více než 1,5 % minerálních látek.

1211

12 x 500 g

BR

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040301110

Sušená třtinová šťáva PANELA bio*nebio

„Pracukr“ vyráběný tradičním způsobem. Při výrobě nedochází k odstranění světlého cukru
ani melasy.

1216

Pohankový med

CR

bio,
bezlepka, vegan

8594052881219

Český med od pana Kolomého z Jeseníků. Tmavá barva a silné aroma venkova, podáváme
při křečových žilách a chorobách cév, jater a ledvin.

1221

Lipový med

7 x 300 g

10 x 500 g

CZ

bezlepka, raw

8594187180133

Český med od pana Kolomého z Jeseníků. Výrazná vůně a lipová chuť, uklidňuje a uvolňuje,
usnadňuje vykašlávání a snižuje horečky, při nachlazení.

1223

10 x 500 g

CZ

bezlepka, raw

8594187180119

Květový med ze Železných hor bio*nebio

Světlý med z převážně z pylů lučních květů a sadů. Med je vykupován od drobných včelařů
z oblasti Železných hor.

1230

4 x 650 g

CZ

bezlepka, raw

5

8594052882346
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Květový med ze Železných hor smíšený bio*nebio

Tmavý (lesní) med z převážně z jehličnatých a smíšených lesů. Med je vykupován od
drobných včelařů z oblasti Železných hor.

1232

4 x 650 g

CZ

bezlepka, raw

8594052882353

Květový med z Doupovských hor bio*nebio

Jedinečný český bio med od včel, které sbírají nektar v panenské přírodě Doupovských hor
ve vojenském výcvikovém prostoru.

1240

10 x 500 g

CZ

bio,
bezlepka, raw

8594052880458

Pastový med z Doupovských hor bio*nebio

Jedinečný český bio med od včel, které sbírají nektar v panenské přírodě Doupovských hor
ve vojenském výcvikovém prostoru.

1246

10 x 500 g

CZ

bio,
bezlepka, raw

8594052880465

Lískové oříšky v medu z Doupovských hor bio*nebio

Jedinečný český bio med od včel, které sbírají nektar v panenské přírodě Doupovských hor
ve vojenském výcvikovém prostoru, v kombinaci s lískovými oříšky.
Složení: květový med 75 %, lískové oříšky 25 %. 100 % bio.
1250

10 x 250 g

CZ

bio,
bezlepka, raw

8594052880489

Vlašské ořechy v medu z Doupovských hor bio*nebio

Jedinečný český bio med od včel, které sbírají nektar v panenské přírodě Doupovských hor
ve vojenském výcvikovém prostoru, v kombinaci s vlašskými ořechy.
Složení: květový med 75 %, vlašské ořechy 25 %. 100 % bio.
1252

10 x 250 g

CZ

bio,
bezlepka, raw

8594052880533

Třtinová melasa nesířená bio*nebio

Příjemná třtinová vůně, sladší a jemnější chuť. Vhodná k vaření: do marinád se sojovou
omáčkou, pálivých jídel, kari, jablečných závinů, koláčů atd.

1300

6 x 450 g

PY

bio,
bezlepka, vegan

6

8594052880014
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Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Rakytníkový sirup s medem Beutelsbacher

Z rakytníkové dřeně, medu, dřeně z aceroly a výtažku z aceroly, bez použití koncentrátů.
Do vody, mléka, tvarohu...
Složení: rakytníkový protlak 45 %, květový med 39 %, protlak z aceroly 15 %, výtažek
z aceroly. 100% bio.
1442

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka,
bez cukru

4106060049044

Javorový sirup 100% Grade C bio*nebio

Čistý Grade C sirup vhodný na stolní použití (polévání lívanců, kaší, jogurtů, doslazování nápojů
a dezertů) i na vaření.

1450

12 x 250 ml

CA

bezlepka, vegan

8594052880328

Javorový sirup 100% Grade A bio*nebio

Světlý javorový sirup Grade A velmi jemné chuti se hodí na stolní použití a je skvělým
dárkem.

1490

12 x 250 ml

CA

bio,
bezlepka, vegan

8594052881523

Javorový sirup 100% Grade C bio*nebio

Čistý Grade C sirup vhodný na stolní použití (polévání lívanců, kaší, jogurtů, doslazování nápojů
a dezertů) i na vaření.

1500
1454

12 x 250 ml
12 x 1 l

CA

bio,
bezlepka, vegan

8594052880274
8594052881790

Datlový sirup RAPUNZEL

Vyrobeno z čerstvých datlí, ne sušených.
Složení: bio datle 75 %, voda.

1510

6 x 250 g

TN

bio,
bezlepka, vegan

4006040350064

Kokosový sirup Maya Gold

Přírodní sladidlo získané zahuštěním nektaru květů kokosové palmy. Nízký glykemický
index.

1514

12 x 250 ml
(370 g)

LK

bio,
bezlepka, vegan

7

8718819121206

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Sirup z agáve světlý bio*nebio

Přírodní sladidlo na bázi fruktózy vyráběné zahuštěním šťávy z kaktusu agáve. Vhodné
jako náhrada sacharózy.

1520
1524

12 x 360 ml
(490 g)
4 x 5 l (7 kg)

MX

bio,
bezlepka, vegan

8594052882247
8594052883916

Sirup z agáve tmavý Maya Gold

Přírodní sladidlo na bázi fruktózy vyráběné zahuštěním šťávy z kaktusu agáve. Vhodné
jako náhrada sacharózy.

1531
1534

8 x 250 ml MX
(350 g)
4 x 4 l (5,6 g)

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8719324204255
709565010645

Březové sladidlo bio*nebio

Sladidlo přírodního původu na bázi xylitolu.

1600
1604

10 x 500 g
1 x 5 kg

CN

bio, bezlepka,
vegan

8594052883879
8594052882414

Kukuřičné sladidlo bio*nebio

Sladidlo přírodního původu na bázi erytritolu.

1620

10 x 500 g

CN

bio, bezlepka,
vegan

8594052883886

SPECIÁLNÍ POTRAVINY - SUPERPOTRAVINY
Maca peruánská bio*nebio

1700

15 x 150 g

PE

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8

8594052883824

Kód

Balení
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Certifikáty/Alergeny

EAN

SUŠENKY, NEČOKOLÁDOVÉ SLADKOSTI, MÜSLI TYČINKY
MOJE SUŠENKY javorové bio*nebio

Z celozrnné špaldové mouky, s kokosovým olejem, bez přidaného cukru a bílé mouky.
Složení: celozrnná mouka z pšenice špaldy* 39 %, javorový sirup* 23 %, slunečnicové
semínko*, kokosový olej*, ovesné vločky*, kypřící látka jedlá soda (neboli hydrogenuhličitan
sodný). * = bio.
2000

6 x 130 g

CZ

bio,
vegan, bez cukru

8594052881493

MOJE SUŠENKY kakaové s kokosem bio*nebio

Složení: celozrnná pšeničná mouka* 31 %, přírodní třtinový cukr*, strouhaný kokos* 18
%, kokosový olej*, rýžová mouka*, kakao* 5 %, Bourbon vanilka* 0,1 %, kypřící látka jedlá
soda (neboli hydrogenuhličitan sodný). * = bio.
2005

6 x 130 g

CZ

bio,
vegan

8594052882001

MOJE SUŠENKY čokoládové bio*nebio

Složení: celozrnná pšeničná mouka* 47 %, hořká čokoláda* 20 % (kakaová hmota*, přírodní
třtinový cukr*, kakaové máslo*, emulgátor: slunečnicový lecitin*), přírodní třtinový cukr*,
kokosový olej*, kakaový prášek*, Bourbon vanilka*, mořská sůl, kypřící látka jedlá soda
(neboli hydrogenuhličitan sodný). * = bio.
2010
2012

6 x 130 g
1 x 4 kg

CZ

bio,
vegan

8594052881530
8594052883800

MOJE SUŠENKY špaldové s kokosem bio*nebio

Složení: celozrnná špaldová mouka* 32 %, strouhaný kokos* 23 %, přírodní třtinový
cukr*, kokosový olej*, rýžová mouka*, sušený zázvor* 1 %, kypřící látka jedlá soda
(hydrogenuhličitan sodný). * = bio.
2020
2022

6 x 130 g
1 x 4 kg

CZ

bio,
vegan

8594052881547
8594052883817

MELASKY - celozrnné sušenky s melasou bio*nebio

Složení: celozrnná pšeničná mouka*, přírodní třtinový cukr*, ovesné vločky*,
slunečnicový olej*, sezam* 9 %, lněné semínko* 9 %, třtinová melasa* 4 %,
směs koření* 1 %, regulátor kyselosti vinný kámen (neboli hydrogenvinan
draselný),
kypřící
látka
jedlá
soda
(neboli
hydrogenuhličitan
sodný).
2120
2122

8 x 130 g
1 x 4 kg

CZ

bio,
vegan

8594052889024
8594052882476

Špaldové piškoty cukrářské Savoiardi bio*nebio

Složení: špaldová mouka* 30 %, třtinový cukr*, vejce* 26 %, bramborová moučka*, pšeničný
škrob*, mléčné bílkoviny, kypřící látky: uhličitan sodný, uhličitan amonný, přírodní aroma*
(výtažek z vanilky*). * = bio.
2125
2126

12 x 200 g
24 x 100 g

IT

bio

8001703101249
8594052881127

9

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Dětské špaldové piškoty bio*nebio

Složení: špaldová mouka* 37 %, vejce* 30 %, třtinový cukr*, pšeničný škrob*, bramborový
škrob*, kypřící látka: hydrogenuhličitan amonný, mléčná bílkovina*, výtažek z vanilky*,
vitamín B1*. * = bio.
Pro děti od 12 měsíců.
2130

12 x 200 g

IT

bio

8594052883848

Zázvorové dropsy RAPUNZEL

Bonbónky po jídle či na cesty v krásné plechové krabičce.
Složení: přírodní třtinový cukr, sušený glukózový sirup, výtažek ze zázvoru. 100% bio.

2140

6 x 50 g

MX

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040065463

Mátové dropsy RAPUNZEL

Bonbónky po jídle či na cesty v krásné plechové krabičce.
Složení: přírodní třtinový cukr, sušený glukózový sirup, výtažek z máty peprné. 100% bio.

2141

6 x 50 g

MX

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040065296

Citrónové dropsy RAPUNZEL

Bonbónky po jídle či na cesty v krásné plechové krabičce.
Složení: přírodní třtinový cukr, sušený glukózový sirup, výtažek z citrónu a z máty peprné.
100% bio.
2142

6 x 50 g

MX

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040065777

Šalvějové dropsy RAPUNZEL

Bonbónky po jídle či na cesty v krásné plechové krabičce.
Složení: přírodní třtinový cukr, glukózový sirup, výtažek ze šalvěje. 100% bio.

2144

6 x 50 g

MX

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040065623

SESAMINI - sezamové plátky RAPUNZEL

Složení: sezamové semínko 50 %, rýžový sirup, sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní
třtinový cukr. 100% bio.

2160

48 x 27 g

PL

bio,
bezlepka, vegan
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4006040325239

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Želé MEDVÍDCI vegan ÖKOVITAL

Složení: glukózový sirup*, přírodní třtinový cukr*, pektin, zahuštěná ovocná šťáva* 3,7 % (z
jablek* 0,9 %, pomerančů* 0,77 %, citrónů* 0,52 %, černého rybízu* 0,51 %, malin* 0,5 %,
ananasů* 0,5 %), kyselina citrónová, citrát sodný, rostlinné výtažky* (z dýní*, jablek*, řas,
světlice, bezinek*), přírodní aromata, karnaubský vosk*. * = bio.
2180
2184

12 x 100 g
2 x 1,25 kg

DE

bio,
bezlepka, vegan

4038857215014
4038857116908

Želé BOBULE vegan ÖKOVITAL

Složení: glukózový sirup*, přírodní třtinový cukr*, kukuřičný škrob*, kyseliny citrónová,
jablečná, mléčná, zahuštěná ovocná šťáva* 1,59 % (z jablek* 0,88 %, hrušek* 0,15
%, borůvek* 0,15 %, rakytníku* 0,15 %, brusinek* 0,13 %, malin* 0,13 %), citrát sodný
a vápenatý, pektin, rostlinné výtažky* (z dýní*, jablek*, bezinek*), přírodní aromata,
2186
2188

12 x 100 g
2 x 2,5 kg

DE

bio,
bezlepka, vegan

4038857120318
4038857120332

Želé SRDÍČKA vegan ÖKOVITAL

Složení: glukózový sirup*, přírodní třtinový cukr*, kukuřičný škrob*, zahuštěná ovocná
šťáva* 4 % (z grepů* 0,69 %, jablek* 0,69 %, višní* 0,69%, černého rybízu* 0,69 %, citrónů*
0,62 %, pomerančů* 0,62 %), kyselina citrónová, pektin, rostlinné výtažky* (z dýní*, jablek*,
řas*, světlice, bezinek*), citrát sodný, přírodní aromata, karnaubský vosk*. * = bio.
2190

12 x 100 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4038857120110

Želé VINNÉ vegan ÖKOVITAL

Složení: glukózový sirup*, přírodní třtinový cukr*, kukuřičný škrob*, víno bez alkoholu* 9,4
%, zahuštěná ovocná šťáva* 3,5 % (z ananasů* 0,61 %, jablek* 0,61 %, malin* 0,61 %,
černého rybízu* 0,61 %, citrónů* 0,53 %, pomerančů* 0,53 %), kyselina citrónová, přírodní
aromata, pektin, rostlinné výtažky (z řas, světlice, dýní*, jablek*, bezinek*), citrát sodný,
2196

12 x 100 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4038857120219

Želé LESNÍ PLODY méně sladké vegan ÖKOVITAL

Složení: glukózový sirup*, třtinový cukr*, želírující látka: pektin, zahuštěná ovocná šťáva*
2,1 % (z malin* 0,7 %, arónie* 0,7 %, černého rybízu* 0,35 %, borůvek* 0,35 %), kyselina
citrónová, regulátor kyselosti: citrát sodný, přírodní aromata, barviva: rostlinný výtažek z
bezinek*, karamelový cukerný sirup*, leštící látka: karnaubský vosk*. * = bio.
2198

12 x 80 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4038857130119

Želé ČERVÍCI vegan ÖKOVITAL

Složení: přírodní třtinový cukr*, glukózový sirup*, kukuřičný škrob*, kyseliny citrónová,
jablečná, mléčná, zahuštěná ovocná šťáva* 1,68 % (z višní* 0,56 %, ananasů* 0,56 %,
jablek* 0,28 %, pomerančů* 0,28 %), citrát sodný a vápenatý, rostlinné výtažky (z dýní*,
jablek*, mrkve*, bezinek*, řas, světlice), pektin, přírodní aromata. * = bio.
2202

12 x 100 g

DE

bio,
bezlepka, vegan
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4038857120417

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Želé COLA LÁHVE ÖKOVITAL

Složení: glukózový sirup*, přírodní třtinový cukr*, želatina*, kyselina citrónová, karamelový
sirup*, přírodní aroma, výtažek z limetek 0,015 %, výtažek ze skořice 0,003 %, karnaubský
vosk*. * = bio.
2208

12 x 100 g

DE

bio,
bezlepka

4038857116618

Želé LÉKOŘICOVÍ MEDVÍDCI ÖKOVITAL

Složení: přírodní třtinový cukr*, glukózový sirup*, kukuřičný škrob*, želatina*, výtažek z
lékořice* 5 %, mořská sůl, karamelový sirup*, přírodní aroma badyánu 0,18 %, karnaubský
vosk*. * = bio.
2216

12 x 80 g

DE

bio, fair
bezlepka

Lékořicoví ŠNECI ÖKOVITAL

4038857112016

Složení:
třtinová
melasa*,
pšeničná
mouka*,
fruktózový
sirup*,
sušený
výtažek
z
3 %, sůl, přírodní aroma anýzu, slunečnicový olej*, karnaubský vosk*. * = bio.
2222

12 x 100 g

IT

bio,
vegan

glukózolékořice*

4038857112214

Želé OVOCNÁ DŽUNGLE ÖKOVITAL

Složení: glukózový sirup*, přírodní třtinový cukr*, želatina*, zahuštěná ovocná šťáva* 1,86
% (z citrónů* 0,6 %, černého rybízu* 0,6 %, pomerančů* 0,33 %, jablek* 0,33 %), kyselina
citrónová, rostlinné výtažky (z dýní*, jablek*, řas, světlice, bezinek*), přírodní aromata,
karnaubský vosk*. * = bio.
2230

12 x 100 g

DE

bio,
bezlepka

4038857121414

Čokoládové dražé barevné ÖKOVITAL

Složení: mléčná čokoláda* 60 %: přírodní třtinový cukr*, sušené mléko* 11,88 %, kakaové
máslo*, kakaová hmota*, sušená syrovátka*, slunečnicový lecitin*, potah: přírodní třtinový
cukr*, rýžový škrob*, kukuřičný sirup*, rostlinné výtažky (z řas, světlice, mrkve*, jablek*),
zahuštěná šťáva z černé mrkve* a červené řepy*, arabská guma*, karnaubský vosk*. * =
2240
2244

12 x 100 g
2 x 2,5 kg

DE

bio, fair

4038857401110
4038857401103

Pěnové cukrovinky JO-FRUTTI ÖKOVITAL

Složení: přírodní třtinový cukr*, glukózový sirup*, sušený jogurt* 5,2 %, želatina*, zahuštěná
ovocná šťáva* 2,52 % (z hroznů* 1,8 %, jahod* 0,18 %, ananasů* 0,18 %, pomerančů* 0,18
%, mang* 0,18 %), kyselina citrónová, přírodní aromata, želírující látka: pektin, rostlinné
výtažky* (z dýní*, jablek*, mrkve*, bezinek*), karnaubský vosk*. * = bio.
2250

12 x 80 g

DE

bio,
bezlepka

12

4038857114010

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Ovocné marshmallow ÖKOVITAL

Složení: glukózový sirup*, přírodní třtinový cukr*, želatina*, dextróza*, kukuřičný škrob*,
rostlinné výtažky (ze světlice, řas, bezinek*), přírodní aromata, zahuštěná ovocná šťáva*
0,09 % (z citrónů* 0,03 %, malin* 0,03 %, jablek* 0,03 %), přírodní aroma vanilky s dalšími
přírodními aromaty, kyselina mléčná. * = bio.
2260

8 x 100 g

BE

bio,
bezlepka

4038857101119

Vanilkové marshmallow ÖKOVITAL

Složení: glukózový sirup*, přírodní třtinový cukr*, želatina*, dextróza*, kukuřičný škrob*,
přírodní aroma vanilky s dalšími přírodními aromaty, kyselina mléčná. * = bio.

2264

8 x 100 g

BE

bio,
bezlepka

4038857101010

Medový marcipán RAPUNZEL

Složení: mandle 50 %, med 50 %. 100% bio.

2422

8 x 250 g

DE

bio, bezlepka,
bez cukru

4006040090946

Raw tyčinka Jablečný štrúdl Markol

Složení: jablka 32,6 %, slunečnicová semínka, rozinky, pohanková mouka, skořice. 100%
bio.

2480

30 x 40 g

CZ

bio, bezlepka,
raw, bez cukru

8594178508106

Raw tyčinka kakaová s malinami Markol

Složení: datle, mandle, rozinky, kešu, kakaová hmota 6,4 %, nepražené kakao 5,1 %,
maliny lyofilizované 3,3 %, sůl. 100% bio.

2481

30 x 40 g

CZ

bio, bezlepka,
raw, bez cukru

8594178508137

Raw tyčinka kakaová Markol

Složení: datle, mandle, rozinky, kešu, kakaová hmota 6,4 %, nepražené kakao 5,1 %, sůl.
100% bio.

2482

30 x 40 g

CZ

bio, bezlepka,
raw, bez cukru
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8594178508120

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Raw tyčinka Mrkvový dort Markol

Složení: datle, mandle, sušená mrkev 18,9 %, rozinky, vlašské ořechy, skořice. 100% bio.

2483

30 x 40 g

CZ

bio, bezlepka,
raw, bez cukru

8594178508113

Tyčinka arašídová Markol

Složení: arašídy 53,7 %, datle, rozinky, sůl. 100% bio.

2484

30 x 40 g

CZ

bio, bezlepka,
bez cukru

8594178508144

Tyčinka OVOCE RAPUNZEL

Složení: rozinky, meruňky, jablka, med, mandle, švestky, fíky, slunečnicový olej, oplatka z
bramborového škrobu. 100% bio.

2500

25 x 40 g

DE

bio,
bez cukru

4006040208907

Tyčinka KAKAO-POMERANČ RAPUNZEL

Složení: datle, kakao 10 %, meruňky, med 10 %, slunečnicový olej, oplatka z bramborového
škrobu, Bourbon vanilka, pomerančový olej. 100% bio.

2501

25 x 40 g

DE

bio,
bez cukru

4006040312826

Tyčinka BRUSNICE-KEŠU RAPUNZEL

Složení: rozinky 37 %, brusnice klikva 20 % (brusnice klikva 60 %, koncentrovaná
jablečná šťáva, slunečnicový olej), kešu 13 %, med, mandlová mouka 10 %, meruňky 5 %,
slunečnicový olej, oplatka z bramborového škrobu, Bourbon vanilka. 100% bio.

2502

25 x 40 g

DE

bio,
bez cukru

4006040312833

Tyčinka MANGO-BAOBAB

Složení: sušené datle, sušené mango 22 %, rozinky sultánky, rýžový sirup, slunečnicový
olej, dužina baobabu 2 %, oplatka z bramborového škrobu, Bourbon vanilka. 100% bio.

2503

25 x 40 g

DE

bio,
vegan, bez cukru
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4006040202325

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Tyčinka KOKOS RAPUNZEL

Složení: strouhaný kokos 47 %, rýžový sirup, sirup z agáve, sušený rýžový sirup (rýžový
sirup, slunečnicový olej, sůl), rýžová mouka, oplatka z bramborového škrobu. 100% bio.

2504

25 x 40 g

DE

bio,
vegan, bez cukru

4006040292159

Tyčinka AYURVEDA RAPUNZEL

Složení: datle, rozinky, švestky, pražené mandle, kokosový sirup, slunečnicový olej, kokos
2 %, oplatka (bramborový škrob, slunečnicový olej), kokosová moučka, zázvor, skořice,
kardamom, kurkuma, černý pepř, sůl. * = bio.
2507

25 x 40 g

DE

bio,
vegan, bez cukru

4006040371311

Tyčinka VIŠEŇ RAPUNZEL

Složení: rozinky (rozinky, slunečnicový olej), sušené višně 17 %, datle, sirup z kokosových
květů, pražené lískové oříšky 5 %, slunečnicový olej, oplatka (bramborový škrob,
slunečnicový olej). * = bio.
2508

25 x 40 g

DE

bio,
vegan

4006040202158

Tyčinka BANÁN-JABLKO RAPUNZEL

Složení: banány 20 %, datle 20 %, medový marcipán (mandle, med), meruňky 12 %,
med, banánový prášek 8 %, jablka 7 %, jablečná mouka 3 %, slunečnicový olej, oplatka z
bramborového škrobu, Bourbon vanilka. 100% bio.
2520

25 x 40 g

DE

bio,
bez cukru

4006040312857

Tyčinka PROTEIN POWER RAPUNZEL

Složení: datle, slunečnicový protein 18 %, konopný protein 9 %, zahuštěná hrušková šťáva,
kokosový sirup, jablka, sekané meruňky (meruňky, rýžová mouka), konopná semena 5 %,
slunečnice, slunečnicový olej, Bourbon vanilka. 100% bio.
2524

25 x 30 g

DE

bio,
vegan, bez cukru

4006040202363

Müsli tyčinka KONOPÍ-OVOCE RAPUNZEL

Složení: celozrnné ovesné vločky* 33 %, rýžový sirup*, javorový sirup* 7,9 %, celozrnné
ječné vločky* 7,7 %, celozrnné pšeničné vločky* 7,7 %, sušené mango* 6,6 %, konopná
semínka* loupaná 5,1 %, slunečnicový olej*, lyofilizované maliny* 3 %, mořská sůl. * = bio.
2612

14 x 50 g

DE

bio, vegan
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4006040021407

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Müsli tyčinka ORIGINAL RAPUNZEL

Složení: celozrnné ovesné vločky* 32 %, rýžový sirup*, javorový sirup* 7,6 %, rozinky sultánky*
7,2 % (sultánky*, slunečnicový olej*), celozrnné ječné vločky* 6,1 %, celozrnné pšeničné
vločky* 6,1 %, slunečnicová semínka*, pražené lískové oříšky* 4,5 %, slunečnicový olej*,
lněná semínka*, pražená pohanka*, sezamová semínka*. * = bio.
2614

14 x 50 g

DE

bio, vegan

4006040021384

Müsli tyčinka ČOKOLÁDA RAPUNZEL

Složení: celozrnné ovesné vločky* 33 %, rýžový sirup*, javorový sirup* 8,5 %, hořká
čokoláda* 8 % (kakaová hmota*, třtinový cukr*, kakaové máslo*), celozrnné ječné vločky*
7,6 %, celozrnné pšeničné vločky* 7,6 %, slunečnicový olej*, kakaové křupky* (pšeničná
mouka*, celozrnná pšeničná mouka*, třtinový cukr*, kakaový prášek*, mouka z ječného
sladu*, mořská sůl), nízkotučné kakao*, mořská sůl. * = bio.
2616

14 x 50 g

DE

bio, vegan

4006040021421

ČAJE A BYLINNÉ SMĚSI
Classic Chai sypaný Yogi Tea

Složení: skořice 55 %, kardamom, zázvor, hřebíček, černý pepř. 100% bio.

2780

8 x 90 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824529267

Choco Chai sypaný Yogi Tea

Složení: kakaové slupky 53 %, skořice, kardamom, zázvor, pražená čekanka, hřebíček,
černý pepř. 100% bio.

2782

8 x 90 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824529359

Himalaya Chai sypaný Yogi Tea

Složení: zázvor 37%, skořice 27 %, fenykl 22 %, anýz, lékořice, koriandr. 100% bio.

2784

8 x 90 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824529298

Pro smysly - Svěží inspirace Yogi Tea

Složení: máta klasnatá 30 %, máta peprná 27 %, zázvor 15 %, anýz, skořice, limetka, černý
pepř, kardamom, citronová tráva 2 %, fenykl, kakaové slupky, lékořice, olej z máty peprné
1 %, sušená citronová šťáva, hřebíček, olej z máty klasnaté 0,15 %, zázvorový olej. 100%
bio.
2795

6x
(20 x 2 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan
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4012824404571

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Pro smysly - Chvíle klidu Yogi Tea

Složení: rooibos 20 %, skořice, fenykl, lékořice, květy levandule 8 %, anýz, květy heřmánku,
máta peprná, kardamom, meduňka 3 %, kakaové slupky, šalvěj, karob, zázvor, chmel, černý
pepř, levandulový olej 1,2 %, muškátový oříšek, vanilka. 100% bio.
2796

6x
(20 x 2,1 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824404632

Pro smysly - Dobrou noc Yogi Tea

Složení: fenykl, máta peprná, citrónová tráva, květy heřmánku 18 %, meduňka, šalvěj, květy
levandule 5 %, kardamom, chmel 1,5 %, levandulový olej 1,4 %, muškátový oříšek. 100%
bio.
2797

6x
(20 x 2,1 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824404601

Pro smysly - Čiré štěstí Yogi Tea

Složení: citrónová tráva 25 %, zelený čaj 24 %, zázvor 14 %, lékořice, skořice, limetka,
citrónová kůra, máta peprná, meduňka, pampeliška, olej z citrónové trávy 1,5 %, citrónový
olej 1 %. 100% bio.
2798

6x
(20 x 2,2 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824404663

Le de n
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@yogiteaeurope

Kód

Classic Yogi Tea

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Složení: skořice 52 %, zázvor 17 %, kardamom 16 %, hřebíček, černý pepř, skořicový olej.
100% bio.

2800

6x
(17 x 2,2 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402409

Himalaya Yogi Tea

Složení: zázvor 39 %, fenykl 34 %, skořice 20 %, anýz, koriandr, skořicový olej, zázvorový
olej, lékořice. 100% bio.

2802

6 x (17 x 2 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824400108

Lékořice Yogi Tea

Složení: lékořice 38 %, skořice, pomerančová kůra 8 %, zázvor, kardamom 4 %, pražený
kořen čekanky, hřebíček, pomerančový olej, černý pepř, výtažek z vanilky. 100% bio.

2804

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402423

Lékořice Máta Yogi Tea

Složení: máta peprná 43 %, lékořice 34 %, skořice, kardamom 4 %, zázvor, hřebíček, černý
pepř, skořicový, kardamomový a zázvorový olej. 100% bio.

2806

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402447

Rooibos Yogi Tea

Složení: rooibos 70 %, skořice 11 %, zázvor 4 %, karob, pražený kořen čekanky, kardamom
2,5 %, hřebíček 1,5 %, černý pepř, skořicový, zázvorový a kardamomový olej, výtažek z
vanilky. 100% bio.
2808

Choco Yogi Tea

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824400252

Složení: kakaové slupky 56 %, skořice 15 %, lékořice 14 %, karob, ječný slad, odtučněné
kakao 2 %, kardamom, zázvor, hřebíček, zázvorový olej, černý pepř, výtažek z vanilky,
skořicový olej, vanilkový lusk. 100% bio.
2810

6x
(17 x 2,2 g)

IT

bio,
vegan

18

4012824402416

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Sladké Chili Yogi Tea

Složení: lékořice 35 %, kakaové slupky 14 %, máta klasnatá 11 %, fenykl, anýz, zázvor,
máta peprná 5 %, kopřiva, skořice 2 %, chilli papričky 1 %, kardamom, hřebíček, černý
pepř. 100% bio.
2814

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402430

Čas ke spánku Yogi Tea

Složení: fenykl 31 %, květ heřmánku 17 %, máta peprná 13 %, kardamom, meduňka
lékařská, citrónová tráva, kořen kozlíku lékařského 6 %, šalvěj 5 %, květ levandule 3,5 %,
muškátový oříšek. 100% bio.
2820

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402485

Čas ke spánku Rooibos Vanilka Yogi Tea

Složení: rooibos 34 %, květ heřmánku 33 %, kakaové slupky 10 %, lékořice, výtažek z
vanilky 3 %, skořice, kardamom, výtažek z meduňky, muškátový oříšek, zázvor, hřebíček,
černý pepř. 100% bio.
2822

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402263

Dýchat zhluboka Yogi Tea

Složení: eukalyptus 26 %, lékořice, zázvor, bazalka 6 %, kardamom, skořice, divizna,
vojtěška, fenykl, tymián 3 %, oman, výtažek z vanilky, hřebíček, černý pepř, vanilkové lusky.
100% bio.
2824

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824401037

Choco Máta Yogi Tea

Složení: kakaové slupky 60 %, lékořice 12 %, máta peprná 6 %, anýz, odtučněné kakao
3%, skořice, černý pepř, karob, kardamom, zázvor, mátový olej, výtažek z vanilky, ječný
slad, hřebíček, vanilkový lusk. 100% bio.
2826

6x
(17 x 2,2 g)

IT

bio,
vegan

4012824402850

Detox s citrónem Yogi Tea

Složení: citrónová tráva, pampeliška 23 %, skořice, zázvor 12 %, lékořice 8 %, citrónová
kůra 7 %, meduňka, máta peprná, citrónový olej. 100% bio.

2828

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan
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4012824401860

Kód

Detox Yogi Tea

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Složení: lékořice 26 %, skořice 17 %, kořen lopuchu, zázvor 10 %, pampeliška 7 %, fenykl
4 %, anýz 3 %, plody jalovce, koriandr, kardamom, černý pepř, petržel, šalvěj, hřebíček,
kurkuma. 100% bio.
2830

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402492

Zásadité bylinky Yogi Tea

Složení: Složení: citrónová tráva, meduňka lékařská, pampeliška 11 %, kopřiva 7 %, máta
peprná, květ levandule 4 %, fenykl, mrkev, lipový květ, vojtěška, petržel. 100% bio.

2831

6x
(17 x 2,1 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824404281

Echinacea Yogi Tea

Složení: skořice, echinacea 14 %, zázvor, fenykl, rooibos 10 %, pražený kořen čekanky,
karob, kardamom 4 %, bazalka, kořen lopuchu, kurkuma, černý pepř, kozinec, vanilkové
lusky. 100% bio.
2832

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402522

Výběr nejlepších Yogi Tea

Obsahuje tyto druhy po 3 sáčcích: Classic, Zázvor Citrón, Rovnováha ženy, Matcha Citrón, Lékořice,
Turmeric chai. 100% bio.

2834

6 x 18 ks

IT

bio,
vegan

4012824404403

Bzuč šťastný Yogi Tea - SEZÓNNÍ POLOŽKA

Složení: máta peprná 30 %, jablko, květy heřmánku 14 %, lékořice, bílý ibišek, rozmarýn,
šalvěj, květy levandule 2,5 %, tymián, řebříček, oregano. 100% bio.

2835

Zázvor Yogi Tea

6x
(17 x 1,9 g)

IT

bio,
vegan

4012824404403

Složení: zázvor 62 %, citrónová tráva, lékořice, máta peprná 6 %, černý pepř 1 %. 100%
bio.

2838

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan
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4012824401822

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Zázvor Citrón Yogi Tea

Složení: zázvor 43 %, lékořice, citrónová tráva, černý pepř 5 %, citrónová kůra 4 %, máta peprná
4 %, citrónový olej 3 %, ibišek, sušená citrónová šťáva 2 %. 100% bio.

2840

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402508

Zázvor Pomeranč s vanilkou Yogi Tea

Složení: zázvor 41 %, lékořice, citrónová tráva, pomerančová kůra 4 %, černý pepř, výtažek
z vanilky 3 %, pomerančový olej 3 %, máta peprná 2,5 %, anýz. 100% bio.

2842

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402546

Kurkuma Pomeranč Yogi Tea

Složení: kurkuma 50 %, lékořice, skořice, pomerančová kůra 9 %, jablko, zázvor, černý
pepř, kardamom, pomerančový olej 1 %, kakaové slupky, vanilkový lusk 1 %, bílý ibišek,
fenykl, muškátový květ, hřebíček. 100% bio.
2843

Hřejivý Yogi Tea

6x
(17 x 2 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824404526

Složení: bazalka 50 %, lékořice, sušená citrónová šťáva, pomerančová kůra 5 %, skořice, zázvor
2 %, chilli papričky 0,5 %, kardamom, hřebíček, černý pepř. 100% bio.

2844

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824401723

Podpora imunity Yogi Tea

Složení: echinacea 25 %, šípky, sušená acerolová šťáva 14 %, bazalka 13 %, skořice,
zázvor, kardamom, černý bez 4 %, černý pepř, moringa, ibišek, kakaové slupky, lékořice,
fenykl. 100% bio.
2846

6x
(17 x 2 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824403222

Limetka Máta Yogi Tea

Složení: lékořice 29 %, sušená limetka 15 %, máta klasnatá 15 %, máta peprná 15 %, kardamom
15 %, sušená citrónová šťáva 4 %, kurkuma, zázvor, skořice, hřebíček, černý pepř. 100%
bio.
2848

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan
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4012824400542

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Po muže Yogi Tea

Složení: zázvor 15 %, kardamom, lékořice, karob, skořice, ječný slad,
pražený
kořen
čekanky,
máta
peprná,
pískavice,
fenykl,
muškátový
květ
2
%,
anýz,
ženšen
2
%,
kozinec,
kurkuma,
chilli
papričky
1 %, skořicový olej, černý pepř. 100% bio.
2850

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
vegan

4012824401389

Positivní energie Yogi Tea

Složení: černý čaj assam 20 %, ibišek 17 %, zelené maté 13 %, lékořice, citrónová tráva,
suš. citrónová šťáva, šípky, červená řepa, brusnice klikva 3 %, skořice, černý pepř,
pomerančová kůra, rozmarýn, pomerančový olej, zázvor, guarana, ženšen, kardamom,
hřebíček. 100% bio.
2852

Relax Yogi Tea

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402218

Složení: květ heřmánku 17 %, fenykl, lipový květ 15 %, kardamom, ječný slad, ibišek,
lékořice, vojtěška, list maliníku, pomerančová kůra, šípek 2 %, skořice, zázvor, hřebíček,
černý pepř. 100% bio.
2854

Růže Yogi Tea

6x
(17 x 1,8 g)

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
vegan

4012824401167

Složení: ibišek* 23 %, květ heřmánku*, květ bezu*, květ lípy*, okvětní plátky růže* 5 %,
skořice*, květ levandule* 3 %, řebříček*, zázvor*, černý pepř*, fenykl*, kurkuma*, přírodní
aroma, okvětní plátky slunečnice*, vojtěška*, jitrocel kopinatý*, kardamom*, hřebíček*,
sušený nápoj kombucha*. * = bio.
2856

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402461

Klidné trávení Yogi Tea

Složení: kardamom 17 %, fenykl 17 %, koriandr, ječný slad, lékořice 13 %, máta peprná 9
%, zázvor 6 %, skořice, černý pepř, hřebíček. 100% bio.

2858

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
vegan

4012824402478

Vnitřní harmonie Yogi Tea

Složení: meduňka 46 %, rooibos 15 %, lékořice, skořice 6 %, kakaové slupky, bazalka,
máta peprná, květ heřmánku, rozmarýn, černý pepř, fenykl, květ levandule. 100% bio

2860

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan
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4012824403796

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Úleva pro krk Yogi Tea

Složení: lékořice 32 %, fenykl 23 %, skořice, pomerančová kůra 8 %, zázvor 4 %, tymián
4 %, divizna, pomerančový olej, citrónový olej, kardamom, černý pepř, hřebíček, kurkuma.
100% bio.
2862

6x
(17 x 1,9 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402515

Životní pohoda Yogi Tea

Složení: skořice 30 %, šalvěj 23 %, lékořice, dobromysl 8 %, kardamom, citrónová tráva
4,5 %, zázvor, hřebíček, verbena citrónová, černý pepř, skořicový olej, zázvorový olej,
pískavice, koriandr. 100% bio.
2864

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824401587

Bílý s aloe vera Yogi Tea

Složení: bazalka 23 %, bílý čaj 20 %, verbena citrónová, lékořice, jasmínový zelený čaj 6
%, skořice 4 %, rozmarýn, šalvěj, kurkuma 3 %, fenykl, kakaové slupky, heřmánkový květ 2
%, plody schizandry, 200x zahuštěný aloe vera gel 0,3 %. 100% bio.
2866

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824404366

Vánoční čaj Yogi Tea - SEZÓNNÍ POLOŽKA

Složení: rooibos, skořice 13 %, lékořice, koriandr, honeybush 6 %, pomerančová kůra,
hřebíček, černý pepř, anýz, sušená citrónová šťáva, badyán 3 %, kardamom, cikorka,
limetka, pomerančový a skořicový olej. 100% bio.
2867

6x
(17 x 2,1 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824404212

Pozdrav slunci Yogi Tea - SEZÓNNÍ POLOŽKA

Složení: skořice 26 %, pražený kořen čekanky 21 %, kardamom 16 %, ječný slad,
pomerančová kůra 8 %, lékořice, černý pepř, pomerančový olej 2 %, limetky. 100% bio.

2868

6x
(17 x 2 g)

IT

bio,
vegan

4012824404731

Rovnováha ženy Yogi Tea

Složení: listy maliníku 35 %, lékořice, verbena citrónová 13 %, skořice 12 %, meduňka,
zázvor, tymián, květy levandule, oregano, kardamom, černý pepř, hřebíček. 100% bio.

2870

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan
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4012824401631

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Energie ženy Yogi Tea

Složení: ibišek 38 %, lékořice 33 %, máta peprná, listy maliníku 10 %, černý pepř, výtah z
kořene anděliky, skořice, zázvor, kardamom, hřebíček. 100% bio.

2872

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402539

Pro ženy Yogi Tea

Složení: zázvor 15 %, pomerančová kůra 14 %, skořice, fenykl, květy heřmánku 9 %, pampeliška,
ječný slad, lékořice, pomerančový olej, černý pepř, plody jalovce, kardamom, hřebíček, výtah
z kořene anděliky. 100% bio.
2874

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
vegan

4012824401112

Mátová chlorella Yogi Tea

Složení: máta peprná 27 %, citrónová tráva 25 %, lékořice, bazalka, citrónový olej, bílý
ibišek, listy guayusy, moringa, sušená limetka, chlorella 1 %, plody baobabu, kopřiva. 100
% bio.
2876

6x
(17 x 2,0 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824404892

Přirozená rovnováha Yogi Tea

Složení: citrónová tráva 40 %, lékořice 14 %, shiitake 10 %, pískavice řecké seno 10 %,
bezový květ, lipový květ, bazalka, moringa, sušený nápoj kombucha (fermentovaný čaj).
100% bio.
2877

6x
(17 x 2,0 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824404847

Zelená rovnováha Yogi Tea

Složení: zelený čaj* 70 %, květy bezu* 9 %, citrónová tráva* 8 %, máta peprná* 4 %,
přírodní aroma, sušený nápoj kombucha*, verbena citrónová*. * = bio.

2880

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824401914

Zelená energie Yogi Tea

Složení: zelený čaj* 68 %, citrónová tráva*, guarana* 7 %, máta peprná*, zázvor* 3 %, květy bezu*
2 %, černý pepř*, přírodní aroma, sušený nápoj kombucha*, bergamotový olej*, verbena
citrónová*. * = bio.
2882

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan
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4012824401969

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Zelený jasmín Yogi Tea

Složení: jasmínový zelený čaj (zelený čaj, květy jasmínu) 47 %, zázvor 26 %, lékořice,
citrónová tráva, citrónová kůra 4 %, černý pepř, verbena citrónová. 100% bio.

2884

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402003

Zelený čaj Zázvor Citrón Yogi Tea

Složení: zelený čaj 63 %, zázvor 18 %, lékořice, citrónová tráva, citrónový olej 3 %, citrónová kůra
1 %, máta peprná, černý pepř, zázvorový olej. 100% bio.

2886

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402058

Zelený čaj Matcha Citrón Yogi Tea

Složení: zelený čaj 55 % (tencha 43 %, sencha 10 %, matcha 2 %), sušená limetka 9
%, lékořice, citrónová tráva 9 %, máta peprná, černý pepř, sušená citrónová šťáva 3 %,
guarana, citrónový olej, verbena citrónová, citrónová kůra, zázvor. 100% bio.
2888

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824403277

Černý chai Yogi Tea

Složení: černý čaj 31 %, skořice 17 %, zázvor 17 %, anýz 10 %, rooibos 10 %, pražený
kořen čekanky, černý pepř, hřebíček, skořicový olej, zázvorový olej. 100% bio.

2894

6x
(17 x 2,2 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824400658

Sladký chai Yogi Tea

Složení: anýz 33 %, fenykl 21 %, lékořice 19 %, kardamom, černý pepř 10 %, skořice,
zázvor, hřebíček. 100% bio.

2896

6x
(17 x 2 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824402454

Turmeric chai Yogi Tea

Složení: kurkuma 55 %, skořice 14 %, lékořice, zázvor 7 %, kardamom 3 %, černý pepř,
jablko, fenykl, muškátový oříšek, kakaové slupky, hřebíček. 100% bio.

2897

6x
(17 x 2 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan
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4012824404168

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Zelený chai Yogi Tea

Složení: skořice 30 %, máta peprná 21 %, zelený čaj 20 %, zázvor 9 %, kardamom 8 %,
hřebíček, černý pepř, skořicový olej. 100% bio.

2898

6x
(17 x 1,8 g)

IT

bio,
bezlepka, vegan

4012824400757

Lékořice a Máta Cupper

Složení: kořen lékořice 70 %, máta klasnatá 30 %. 100 % bio.

2972

Snílek Cupper

4 x 30 g

GB

bio,
bezlepka, vegan

5021991939044

Složení: heřmánek 30 %, meduňka 15 %, levandule 14 %, citrónová tráva, fenykl, šípky,
máta klasnatá. 100 % bio.

2973

4 x 30 g

GB

bio,
bezlepka, vegan

5021991939648

Báječné ráno Cupper

Složení: citrónová tráva 40 %, yerba maté 23 %, citrónová verbena 20 %, kořen lékořice,
citrónová kůra 5 %, přírodní citrónové aroma 4 %. 100 % bio.

2974

4 x 35 g

GB

bio,
bezlepka, vegan

5021991940231

Zůstaň v klidu Cupper

Složení: heřmánek 45 %, honeybush 30 %, skořice 20 %, meduňka. 100 % bio.

2975

4 x 35 g

GB

bio,
bezlepka, vegan

5021991940248

Zenová rovnováha Cupper

Složení: citrónová tráva 35 %, kopřiva, listy eukalyptu 20 %, šípky, listy ginkgo biloba 3 %.
100 % bio.

2976

4 x 35 g

GB

bio,
bezlepka, vegan
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5021991939723

Nechejte i Vy
své zákazníky ochutnat
25 ml pravé slunné

e
i
l
á
t

I

S pověstnou italskou vášní a temperamentem se rodina Ghigo věnuje kávě
od počátku 40. let, kdy otevřela pražírnu v městečku Bra v regionu Piemont.

Una lunga storia italiana.

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Zelený čaj Cupper

Složení: bio zelený čaj z fair trade projektu.

2977

4 x 35 g

GB

bio, fair,
bezlepka, vegan

5021991938993

Zelený čaj Limetka a zázvor Cupper

Složení: zelený čaj 70 %, zázvor 20 %, limetková kůra 5 %, přírodní limetkové aroma 5 %.
100 % bio.

2978

4 x 35 g

GB

bio, fair,
bezlepka, vegan

5021991939631

Síla květin Cupper

Složení: bezový květ 35 %, květy heřmánku 25 %, květy červeného ibišku 20 %, květy
bílého ibišku 20 %. 100 % bio.

2979

4 x 35 g

GB

bio,
bezlepka, vegan

5021991941351

Očisti mě Cupper

Složení: fenykl 40 %, bezový květ 18 %, kopřiva, rozmarýn 10 %, kořen lékořice, bílý ibišek,
pomerančová kůra, kořen pampelišky. 100 % bio.

2980

4 x 38 g

GB

bio,
bezlepka, vegan

5021991941184

Buď šťastný Cupper

Složení: skořice 30 %, zázvor 25 %, lékořice, fenykl, pomerančová kůra 9 %, bílý ibišek,
přírodní citrónové aroma 3 %, černý pepř 2 %, citrónová kůra 1 %. 100 % bio.

2981

4 x 40 g

GB

bio,
bezlepka, vegan

5021991940460

Skinni Vanilli Cupper

Složení: ibišek, šípky, rooibos, kořen lékořice, přírodní jahodové aroma s dalšími přírodními
aromaty 4 %, vanilka 3 %, přírodní aroma 3 %, pomerančová kůra. 100 % bio.

2982

4 x 40 g

GB

bio,
bezlepka, vegan
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5021991940934

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Věrné milování Cupper

Složení: skořice 47 %, pomerančová kůra, fenykl 14 %, zázvor 12 %, kořen lékořice,
hřebíček 3 %. 100 % bio.

2983

4 x 44 g

GB

bio,
bezlepka, vegan

5021991939662

Černý čaj English Breakfast Cupper

Složení: bio černý čaj z fair trade projektu.

2984

4 x 50 g

GB

bio, fair,
bezlepka, vegan

5021991939051

Citrón a zázvor Cupper

Složení: citrónová tráva, zázvor 25 %, citrónová verbena, kořen lékořice, citrónová kůra 7
%, přírodní citrónové aroma 6 %, pomerančová kůra. 100 % bio.

2985

4 x 50 g

GB

bio,
bezlepka, vegan

5021991939020

Pomeranč a citrón Cupper

Složení: citrónová tráva, citrónová verbena, pomerančová kůra 10 %, citrónová kůra 10 %,
kořen lékořice, šípky, přírodní citrónové aroma s dalšími přírodními aromaty 3 %, přírodní
pomerančové s dalšími přírodními aromaty 2 %. 100 % bio.
2986

4 x 50 g

GB

bio,
bezlepka, vegan

5021991941191

Brusinka a malina Cupper

Složení: ibišek, šípky, kopřiva, kořen lékořice, přírodní aroma 3,5 %, kousky jablek, přírodní
malinové aroma s dalšími přírodními aromaty 1,5 %, kousky brusinek 1 %, kousky malin 1
%. 100 % bio.
2987

4 x 50 g

GB

Černý rybíz a borůvka Cupper

Složení:
ibišek,
šípky,
přírodní
aroma
3
%,
přírodními aromaty 2 %,
1%. 100 % bio.
2988

4 x 50 g

GB

bio,
bezlepka, vegan

kořen
přírodní
kousky

lékořice,
kopřiva,
kousky
ananasu,
aroma
černého
rybízu
s
ostatními
černého rybízu 1 %, kousky borůvek

bio,
bezlepka, vegan

29

5021991941207

5021991941511

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Zářit svěžestí Cupper

Složení: zázvor 32 %, citrónová tráva 30 %, ibišek, kořen lékořice, jablka 5 %, přírodní
jablečné aroma 5 %, šípky, kořen čekanky, přírodní citrónové aroma 1 %. 100 % bio.

2990

4 x 40 g

GB

bio,
bezlepka, vegan

5021991942525

KÁVA, KÁVOVINA
Jemnost ječmene - instantní kávovina bio*nebio

Složení: ječný slad, ječmen, kořen čekanky 10 %.

3000

12 x 100 g

PL

bio,
vegan

8594052881608

bio,
bezlepka, vegan

8594052881844

Čas čekanky - instantní kávovina bio*nebio

Složení: kořen čekanky 100 %.

3010

12 x 100 g

PL

Gusto Café Mild mletá káva RAPUNZEL

Čistá vysokohorská arabika z Peru z fair trade projektu Hand in Hand.

3080

10 x 250 g

PE

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040012337

Gusto Café Espresso zrnková káva RAPUNZEL

Vyvážená směs arabiky a robusty pražená tradičním italským způsobem. Vynikající do
domácích espresso přístrojů.

3100

Káva mletá DiCaf

10 x 250 g

DE

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040012368

Typicky italské pražení, káva lze použít na přípravu turecké či překapávané kávy i espressa.

3110
3120

20 x 250 g
72 x 7 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

30

8031086010500
8594052883206

V roce 2018 se začala odvíjet nová cesta. Vedeni touhou objevovat nová
teritoria, volíme si nový slogan, který vyzývá k objevování:

e
g
a
y
o
v
u
d
t
û
o
g
e
l
„chuť cestování“

Od roku 1999 sdílí tradiční pražírna DESTINATION svou vášeň pro cestování prostřednictvím široké
palety zemí původu, od půdy až po šálek: káva, čaj, kakao a cukr z ekologického zemědělství.

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Káva zrnková DiCaf

Typicky italské pražení, káva lze použít na přípravu turecké či překapávané kávy i espressa.

3130
3140

1 x 1 kg
15 x 250 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

8031086011019
8594052883183

Káva bez kofeinu mletá DiCaf

Typicky italské pražení, káva lze použít na přípravu turecké či překapávané kávy i espressa.
Káva byla zbavena kofeinu šetrně vodní parou.

3210
3220

20 x 250 g
72 x 7 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

8031086010517
8594052883190

Káva bez kofeinu zrnková DiCaf

Typicky italské pražení, káva lze použít na přípravu turecké či překapávané kávy i espressa.
Káva byla zbavena kofeinu šetrně vodní parou.

3230

1 x 1 kg

IT

bio,
bezlepka, vegan

8031086011026

Káva mletá Selection DESTINATION

Středně silná chuť, 100% arabika, umletí vhodné pro filtrovanou kávu. Pomalejší pražení
při nižší teplotě.

3232
3233

12 x 250 g
9 x 500 g

FR

bio,
bezlepka, vegan

3700110005397
3700110005380

Káva mletá Breakfast DESTINATION

Silná chuť, směs robusty a arabiky, umletí vhodné pro filtrovanou kávu. Pomalejší pražení
při nižší teplotě.

3234

12 x 250 g

FR

bio,
bezlepka, vegan

3700110001764

Káva mletá Doux DESTINATION

Směs velmi jemných arabik sametové chuti, umletí vhodné pro filtrovanou kávu. Pomalejší
pražení při nižší teplotě.

3235

12 x 250 g

FR

bio,
bezlepka, vegan

32

3700110048806

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Káva mletá Stretto DESTINATION

Silná chuť, směs arabiky a robusty, umletí vhodné pro filtrovanou kávu. Pomalejší pražení
při nižší teplotě.

3238

12 x 250 g

FR

bio,
bezlepka, vegan

3700112016513

Káva mletá Mexiko DESTINATION

Single origin káva střední intensity, vyvážená a bohatá chuť, umletí vhodné pro filtrovanou
kávu. Pomalejší pražení při nižší teplotě.

3240

12 x 250 g

FR

bio, fair
bezlepka, vegan

3700112016018

Káva mletá Etiopie DESTINATION

Single origin káva silnější intensity, plná a ovocná chuť, umletí vhodné pro filtrovanou kávu.
Pomalejší pražení při nižší teplotě.

3242

12 x 250 g

FR

bio, fair
bezlepka, vegan

3700112016810

Káva mletá Peru DESTINATION

Single origin káva silnější intensity, sladká a aromatická chuť, umletí vhodné pro filtrovanou
kávu. Pomalejší pražení při nižší teplotě.

3244

12 x 250 g

FR

bio, fair
bezlepka, vegan

3700110049704

Káva mletá Kolumbie DESTINATION

Single origin arabika silnější intensity, vyvážená a lehce kyselá chuť, umletí vhodné pro
filtrovanou kávu. Pomalejší pražení při nižší teplotě.

3245

12 x 250 g

FR

bio, fair
bezlepka, vegan

3700110003768

Káva mletá Honduras DESTINATION

Single origin arabika silné intensity, výrazná a plná chuť, umletí vhodné pro filtrovanou
kávu. Pomalejší pražení při nižší teplotě.

3246

12 x 250 g

FR

bio, fair
bezlepka, vegan

33

3700110045737

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Káva mletá Guatemala DESTINATION

Single origin arabika střední intensity, jemná chuť s ovocným nádechem, umletí vhodné pro
filtrovanou kávu. Pomalejší pražení při nižší teplotě.

3248

12 x 250 g

FR

bio, fair
bezlepka, vegan

3700110049674

Káva mletá 100% arabika bez kofeinu DESTINATION

Středně silná chuť, sladká a aromatická 100% arabika, umletí vhodné pro filtrovanou kávu.
Pomalejší pražení při nižší teplotě.

3249

12 x 250 g

FR

bio,
bezlepka, vegan

3700112016414

Káva mletá Espresso DESTINATION

Bohatá a intensivní chuť, blend arabik z Jižní Ameriky a Afriky, jemné mletí vhodné pro
espresso přístroje. Pomalejší pražení při nižší teplotě.

3250

12 x 250 g

FR

bio,
bezlepka, vegan

3700110045768

Káva zrnková Selection DESTINATION

Středně silná chuť, 100% arabika. Pomalejší pražení při nižší teplotě.

3252
3262

12 x 250 g
9 x 1 kg

FR

bio,
bezlepka, vegan

3700112011051
3700110016034

Káva zrnková Mexiko DESTINATION

Single origin káva střední intensity, vyvážená a bohatá chuť. Pomalejší pražení při nižší
teplotě.

3260
3261

12 x 250 g
9 x 1 kg

FR

bio,
bezlepka, vegan

3700112016032
3700110005052

Káva zrnková 100% arabika bez kofeinu DESTINATION

Středně silná chuť, sladká a aromatická 100% arabika. Pomalejší pražení při nižší teplotě.

3269

12 x 250 g

FR

bio,
bezlepka, vegan

34

3700112016629

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Káva zrnková Etiopie DESTINATION

Single origin káva silnější intensity, plná a ovocná chuť. Pomalejší pražení při nižší teplotě.

3273
3274

9 x 500 g
9 x 1 kg

FR

bio,
bezlepka, vegan

3700110048486
3700110005113

Káva zrnková Peru DESTINATION

Single origin káva silnější intensity, jemná a aromatická chuť. Pomalejší pražení při nižší
teplotě.

3276

9 x 1 kg

FR

bio,
bezlepka, vegan

3700110016874

Káva zrnková Espresso DESTINATION

Bohatá a intensivní chuť, blend arabik z Jižní Ameriky a Afriky. Pomalejší pražení při nižší
teplotě.

3278

9 x 500 g

FR

bio,
bezlepka, vegan

3700110048493

Instantní káva 100% arabika DESTINATION

100% arabika, káva pochází ze Střední a Jižní Ameriky

3280

12 x 100 g

FR

bio,
bezlepka, vegan

3700110092885

FR

bio,
bezlepka, vegan

3700110036407

Instantní káva Stretto DESTINATION

3282

12 x 100 g

Instantní káva bez kofeinu DESTINATION

Kofein odstraněn vodní parou bez použití organických rozpouštědel.

3284

12 x 100 g

FR

bio,
bezlepka, vegan

35

3700110005373

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Kávové kapsle Peru DESTINATION

100% jednodruhová arabika z Peru. Pomalejší pražení při nižší teplotě. Kompostovatelné
kapsle z dřevěných vláken kompatibilní s espressovači Nespresso.

3286

9 x 10 ks
(55 g)

FR

bio, fair
bezlepka, vegan

3700110048608

Kávové kapsle Mexiko DESTINATION

100% jednodruhová arabika z Mexika. Pomalejší pražení při nižší teplotě. Kompostovatelné
kapsle z dřevěných vláken kompatibilní s espressovači Nespresso.

3288

9 x 10 ks
(55 g)

FR

bio, fair
bezlepka, vegan

3700110048769

Kávové kapsle Lungo DESTINATION

100% arabika ideální pro přípravu oblíbeného esprassa lungo. Pomalejší pražení při
nižší teplotě. Kompostovatelné kapsle z dřevěných vláken kompatibilní s espressovači
Nespresso.
3290

9 x 10 ks
(55 g)

FR

bio, fair
bezlepka, vegan

3700110048783

Kávové kapsle bez kofeinu DESTINATION

100% arabika zbavená kofeinu vodní parou. Pomalejší pražení při nižší teplotě.
Kompostovatelné kapsle z dřevěných vláken kompatibilní s espressovači Nespresso.

3292

9 x 10 ks
(55 g)

FR

bio, fair
bezlepka, vegan

3700110048615

ČOKOLÁDA, ČOKOLÁDOVÉ TYČINKY A SLADKOSTI
Mléčná čokoláda VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota,
sušená smetana, sušené odtučněné mléko, výtažek z Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 32 %, mléčné sušiny 26 %.
3300

10 x 100 g

DE

bio

4044889001037

Bílá křupavá čokoláda VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr*, kakaové máslo*, sušené plnotučné mléko*, rýžové křupky*
5 % (rýžová mouka*, sušený ječný slad*, mořská sůl), sušený jogurt*, výtažek z Bourbon
vanilky*. * = bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 29 %.
3305

10 x 100 g

DE

bio

36

4044889001068

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hořká čokoláda 71% VIVANI

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 71 %.

3310

10 x 100 g

DE

bio,
vegan

4044889001006

Hořká čokoláda 71% björnsted

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 71 %.

3311

10 x 100 g

DE

bio,
vegan

4044889000382

Hořká čokoláda nugátová VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, pasta z lískových oříšků 25 %, kakaová hmota, kakaové
máslo, výtažek z Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 36 %.
3314

10 x 100 g

DE

bio,
vegan

4044889001501

Hořká čokoláda pomerančová VIVANI

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, pomerančový olej. 100%
bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 70 %.
3320

10 x 100 g

DE

bio,
vegan

4044889001013

Hořká čokoláda MARZIPAN AMARETTO VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaová hmota, medový marcipán 15 % (mandle, med),
amaretto 2,5 % (alkohol obj. 60 %), glukózový sirup, kakaové máslo, máselný tuk, neztužený
palmový tuk (RSPO certifikovaný). 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 60 % v čokoládě, čokoláda s náplní.
3322

10 x 100 g

DE

bio

4044889002171

Hořká čokoláda CASSIS VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaová hmota, glukózový sirup, kakaové máslo, máselný
tuk, jogurtový prášek, koncentrát z černého rybízu, prášek z aceroly, alkohol 0,1 %, přírodní
aroma. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 60 % v čokoládě, čokoláda s náplní.
3330

10 x 100 g

DE

bio

37

4044889001044

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hořká čokoláda MÁTA VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaová hmota, kakaový prášek, kakaové máslo, máselný
tuk, glukózový sirup, mátový olej. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 68 % v čokoládě, čokoláda s náplní.
3333

10 x 100 g

DE

bio

4044889001051

Cappuccino čokoláda VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota,
sušená smetana, káva 2,5 %, sušené odtučněné mléko, sušená syrovátka, výtažek z
Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 40 %, mléčné sušiny 15 %.
3340

10 x 100 g

DE

bio

4044889001075

Latte Macchiato Praliné čokoláda VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, pasta z lískových oříšků 18 %, kakaová
hmota, sušená smetana, sušené odtučněné mléko, instantní káva 1,25 %, sušená syrovátka,
výtažek z Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny v nugátové čokoládě nejméně 36 %.
3342

10 x 100 g

DE

bio

4044889003215

Mléčná čokoláda PRALINÉ VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, lískové oříšky 17 %, sušené plnotučné mléko,
kakaová hmota, sušená smetana, sušené odtučněné mléko, sušená syrovátka, výtažek z
Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 32 %, mléčné sušiny 18 %, čokoláda s náplní.
3345

10 x 100 g

DE

bio

4044889001082

Mléčná čokoláda zimní VIVANI - SEZÓNNÍ POLOŽKA

Složení: přírodní třtinový cukr*, kakaové máslo*, sušenky* 12 % (pšeničná mouka*,
slunečnicový olej*, přírodní třtinový cukr*, řepný sirup*, koření*), sušené plnotučné mléko*,
kakaová hmota*, sušená smetana*, sušené odtučněné mléko*, výtažek z Bourbon vanilky*.
* = bio.
3350

10 x 100 g

DE

bio

4044889001129

Mléčná čokoláda KIDS VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, sušené odtučněné mléko, kakaové máslo, neztužený palmový
tuk (udržitelný), sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, sušená smetana, máselný tuk,
emulgátor: slunečnicový lecitin, sůl, výtažek z Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 33 %, mléčné sušiny 31 %, čokoláda s náplní.
3358

10 x 100 g

DE

bio

38

4044889001099

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Mléčná čokoláda Ekvádor VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota,
sušené odtučněné mléko, výtažek z Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 37 %, mléčné sušiny 25 %.
3360

10 x 100 g

DE

bio

4044889000627

Hořká čokoláda 70% Ekvádor VIVANI

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 70 %.

3370

10 x 100 g

DE

bio,
vegan

4044889000610

Hořká čokoláda s brusnicemi VIVANI

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené brusnice klikvy
2,5  %. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 70 %.
3372

10 x 100 g

DE

bio,
vegan

4044889002119

Hořká čokoláda 89% Peru s kokosovým cukrem VIVANI

Složení: kakaová hmota, cukr z kokosových květů 9,5 %, kakaové máslo. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 89 %.

3384

10 x 80 g

DE

bio,
vegan

4044889003420

Hořká čokoláda Zázvor Kurkuma s kokosovým cukrem VIVANI

Složení: kakaová hmota, cukr z kokosových květů 9 %, kakaové máslo, zázvor 4 %,
kurkuma 2 %. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 89 %.
3386

10 x 80 g

DE

bio,
vegan

4044889003437

Hořká čokoláda 85% VIVANI

Složení: kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní třtinový cukr. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 85 %.

3390

10 x 100 g

DE

bio,
vegan
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4044889000054

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hořká čokoláda 85% björnsted

Složení: kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní třtinový cukr. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 85 %.

3391

10 x 100 g

DE

bio,
vegan

4044889000498

Hořká čokoláda 92% s kokosovým cukrem VIVANI

Složení: kakaová hmota, kakaové máslo, cukr z květů kokosové palmy. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 92 %.

3392

10 x 80 g

DE

bio,
vegan

4044889002249

Hořká čokoláda 75% s kokosovým cukrem VIVANI

Složení: kakaová hmota, cukr z květů kokosové palmy, kakaové máslo. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 75 %.

3393

10 x 80 g

DE

bio,
vegan

4044889002713

Mléčná čokoláda 50% s kokosovým cukrem VIVANI

Složení: cukr z kokosových květů, kakaová hmota, kakaové máslo, sušené plnotučné
mléko, sušená smetana, výtažek z Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 50 %.
3394

10 x 80 g

DE

bio

4044889002560

Mléčná čokoláda s karamelem a solí VIVANI

Složení: cukr z kokosových květů 32 %, kakaová hmota, kakaové máslo, sušené mléko,
karamel 10 % (př. třtinový cukr, kukuřičný glukózový sirup, máselný tuk, sůl), sušená
smetana, růžová sůl Inků 0,5 %, výtažek z Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 44 %.
3395

10 x 80 g

DE

bio

4044889003253

Hořká čokoláda 99% s kokosovým cukrem VIVANI

Složení: kakaová hmota, kakaové máslo, cukr z květů kokosové palmy. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 99 %.

3396

10 x 80 g

DE

bio,
vegan
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4044889002904

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hořká 100% s kousky kakaa VIVANI

Složení: kakaová hmota, kakaové máslo, kousky kakaa 5 %. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny 100 %.

3397

10 x 80 g

DE

bio,
vegan

4044889004106

Bílá čokoláda s konopím a karamelem VIVANI

Složení: kakaové máslo*, plnotučné mléko*, přírodní třtinový cukr*, sušené odstředěné
mléko*, karamel s konopím* 10 % (přírodní třtinový cukr*, konopná semena*, glukózový
sirup*, kakaové máslo*, mořská sůl, emulgátor: slunečnicový lecitin*), máselný tuk*, mořská
sůl Fleur de Sel 0,5 %, výtažek z Bourbon vanilky*, Bourbon vanilka*. * = bio.
3399

10 x 80 g

DE

bio

4044889004113

Bílá čokoláda s vanilkou VIVANI

Složení: kakaové máslo, sušené plnotučné mléko 40 %, přírodní třtinový cukr, Bourbon
vanilka. 100% bio.

3400

10 x 80 g

DE

bio

4044889003222

Hořká čokoláda 70% s chilli VIVANI

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, pálivé chilli papričky. 100%
bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 70 %.
3410

10 x 100 g

DE

bio,
vegan

4044889000733

Hořká čokoláda s karamelem a solí VIVANI

Složení: kakaová hmota*, přírodní třtinový cukr*, kakaové máslo*, karamelové kousky*
10 % (přírodní třtinový cukr*, kukuřičný glukózový sirup*, kakaové máslo*, mořská sůl,
slunečnicový lecitin*), mořská sůl 0,6 % . * = bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 62 %.
3412

10 x 80 g

DE

bio,
vegan

4044889004335

Hořká čokoláda se solí Fleur de Sel VIVANI

Složení: kakaová hmota*, cukr z květů kokosové palmy*, kakaové máslo*, mořská sůl 0,7
% . * = bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 75 %.
3414

10 x 80 g

DE

bio,
vegan
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4044889004342

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Mléčná čokoláda s mandlemi VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, mandle 20 %, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
kakaová hmota, sušená smetana, sušené odtučněné mléko, výtažek z Bourbon vanilky.
100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 33 % a mléčné sušiny 22 %.
3450

10 x 100 g

DE

bio

4044889000719

Mléčná čokoláda s lískovými oříšky VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, lískové oříšky 26 %, kakaové máslo, sušené plnotučné
mléko, kakaová hmota, sušená smetana, sušené odtučněné mléko, výtažek z Bourbon
vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 32 % a mléčné sušiny 18 %.
3455

10 x 100 g

DE

bio

4044889000078

Hořká čokoláda s mandlemi VIVANI

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, mandle 20 %, kakaové máslo, mleté mandle.
100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 55 %.
3456

10 x 100 g

DE

bio
vegan

4044889003208

Hořká čokoláda s oříšky VIVANI

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, lískové oříšky 20 %, kakaové máslo, mleté
mandle. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 55 %.
3458

10 x 100 g

DE

bio
vegan

4044889003192

Mléčná čokoláda s kousky oříšků VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, lískové oříšky 10
%, kakaová hmota, sušená smetana, sušené odtučněné mléko, výtažek z Bourbon vanilky.
100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 32 % a mléčné sušiny 24 %.
3459

10 x 100 g

DE

bio

4044889001105

Mléčná čoko tyčinka KARAMEL VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr*, kakaové máslo*, karamelový krém* 21 % (přírodní třtinový
cukr*, glukózový sirup*, máslo*, smetana*, mořská sůl, karamelový sirup*, výtažek z
vanilky*), sušené plnotučné mléko*, kakaová hmota*, sušená smetana*, sušené odtučněné
mléko*, lecitin*, výtažek z vanilky*. * = bio. Obsah kakaové sušiny nejméně 32 %, mléčné
3501

18 x 40 g

DE

bio
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4044889002515

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Mléčná čoko tyčinka ESPRESSO VIVANI

Složení: mléčná čokoláda - přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
kakaová hmota, sušená smetana, sušené odtučněné mléko, Bourbon vanilka. Náplň 50 % palmový tuk (RSPO certifikovaný), přírodní třtinový cukr, sušené plnotučné mléko, sušenky
5 % (pšeničná mouka, sójový lecitin, slunečnicový olej, mořská sůl), espresso. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 32 %, mléčné sušiny 26 %.
3502

18 x 40 g

DE

bio

4044889002508

Nugátová čoko tyčinka s oříšky VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, mleté lískové ořechy 22 %, kakaová hmota, kakaové máslo,
oříšky v karamelu 8 % (přírodní třtinový cukr, lískové oříšky, kukuřičný glukózový sirup,
karamelový sirup), výtažek z vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 36 %.
3503

18 x 35 g

DE

bio,
vegan

4044889002553

Hořká čoko tyčinka s višněmi VIVANI

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, křupavé višně 3,5 %
(višňové a jablečné pyré, višňová a citrónová šťáva). 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 62 %.
3504

18 x 35 g

DE

bio,
vegan

4044889002522

Vegan bílý nugát tyčinka s oříšky VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, mleté lískové oříšky 23 %, kakaové máslo, sušený rýžový
nápoj 11,5 %, oříšky v karamelu 8 % (přírodní třtinový cukr, lískové oříšky, kukuřičný
glukózový sirup, karamelový sirup), výtažek z vanilky. 100% bio.
3505

18 x 35 g

DE

bio,
vegan

4044889002546

Vegan čoko tyčinka mandle pomeranč VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušený rýžový nápoj 14 %,
sekané mandle 4 %, pomerančový granulát 3 %, mleté lískové oříšky, pomerančový olej,
výtažek z vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 40 %.
3506

18 x 35 g

DE

bio,
vegan

4044889002539

Mléčná čoko tyčinka MILCH VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, sušené odtučněné mléko, kakaové máslo, palmový tuk
(RSPO certifikovaný), sušené mléko, kakaová hmota, sušená smetana, přepuštěné máslo,
emulgátor slunečnicový lecitin, sůl, výtažek z Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 33 %, mléčné sušiny 31 %.
3509

18 x 40 g

DE

bio
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4044889002935

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hořká čoko tyčinka krémová VIVANI

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, olivový olej 2 %. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 61 %.

3510

18 x 35 g

DE

bio,
vegan

4044889004137

Čokoládová tyčinka křupavý kokos VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, kokosová pasta 15 %, kakaová hmota,
pražené kokosové lupínky 8 %, kokosový prášek 5 %, sušený rýžový sirup. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 37 %.
3511

18 x 35 g

DE

bio,
vegan

4044889004120

Sunny Almond Expedition iChoc

Složení: mandle 34 %, kokosový cukr 33 %, kakaová hmota, kakaové máslo, výtažek z
Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 31 %.
3536

15 x 50 g

DE

bio,
vegan

4044889003062

Vegan bílý nugát s oříšky iChoc

Složení: přírodní třtinový cukr, mleté lískové oříšky 23%, kakaové máslo, sušený rýžový
nápoj 11,5%, oříšky v karamelu 8% (přírodní třtinový cukr, lískové oříšky, kukuřičný
glukózový sirup, karamelový sirup), výtažek z Bourbon vanilky. 100% bio.
3540

10 x 80 g

DE

bio,
vegan

4044889002751

Vegan čokoláda classic iChoc

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušený rýžový nápoj 14 %, kakaová hmota,
jedlý šáchor (zemní mandle), mleté lískové oříšky, výtažek z Bourbon vanilky, mořská sůl.
100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 37 %.
3541

10 x 80 g

DE

bio,
vegan

4044889002966

Vegan čokoláda mandle pomeranč iChoc

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušený rýžový nápoj 14 %,
mandle 4 %, pomerančový granulát 3 %, mleté lískové oříšky, pomerančový olej, výtažek z
Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 40 %.
3542

10 x 80 g

DE

bio,
vegan
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4044889002744

VYNIKAJÍCÍ KAKAO
PRO VÝJIMEČNOU ČOKOLÁDU
Etické, bio a plné charakteru: Výrobky KAOKA jsou výsledkem neustálého hledání jedinečné
chuti a dokonalosti. Kromě ochrany odrůd kakaa s jemnou chutí KAOKA dokonale zvládá
procesy fermentace a sušení, díky čemuž vzniká čokoláda nejvyšší kvality.
Díky neustálé přítomnosti v terénu přímo s pěstiteli se společnost KAOKA stala skutečným
odborníkem na pěstování a zpracování kakaa. Úzké vztahy s partnerskými pěstiteli byly
podstatné pro získání špičkových agronomických znalostí nutných při výběru těch nejlepších
odrůd.
Spolu se zdokonalováním fermentace a sušení kakaa tak neúnavně pokračujeme v našem
hledání stále výjimečnějšího kakaa a čokolády. Vysledovatelnost kakaa je dokonalá, od
místa pěstování až po zpracování ve Francii.

MADE IN FRANCE

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DÍKY UDRŽITELNÉMU PĚSTOVÁNÍ KAKAA
Sektor kakaa musí čelit dvěma zásadním výzvám: změně klimatu a stárnutí kakaovníků.
V reakci na naléhavost situace představila KAOKA řadu ambiciózních projektů pro analýzu ekosystémů, které potřebují ochranu,
a navrhla agrolesnická řešení, jako je výsadba stromů, které poskytují stín, a střídání druhů, které sahají do poloviny koruny stromů.

Renovace plantáží a rozvoj agrolesnictví
V posledních několika letech zavádí společnost KAOKA experimentální
programy, které nyní přinášejí ovoce a dávají pěstitelům záruku zvýšení jejich
výnosů jednoduše obnovováním jejich plantáží prostřednictvím
agrolesnictví. Boj proti odlesňování a obnova vyčerpané půdy je součástí
našeho komplexního modelu řízení.
Výrobky KAOKA a programy
pěstování a zpracování kakaa
jsou certifikovány bio a fair trade
podle standardů FFL (Fair for
Life). Jsou také pod dohledem
nezávislé organizace Ecocert.

242 ha nového agrolesnictví v 2019
29 669 počet stínících stromů vypěstovaných a rozdistribuovaných v 2019
1 500 kg// ha

produkce kakaa na plantáži, která byla
renovována, oproti 250 kg/ha na stárnoucí
plantáži, která nebyla renovována

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Vegan čokoláda s oříšky iChoc

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, lískové oříšky 20 %, sušený rýžový nápoj 11
%, kakaová hmota, jedlý šáchor (zemní mandle), mleté lískové oříšky, výtažek z Bourbon
vanilky, mořská sůl. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 37 %.
3543

10 x 80 g

DE

bio,
vegan

4044889002942

Vegan bílá čokoláda s vanilkou iChoc

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušený rýžový nápoj 18 %, mletý šáchor
jedlý (tzv. zemní mandle), Bourbon vanilka. 100% bio.

3544

10 x 80 g

DE

bio,
vegan

4044889002720

Vegan čokoláda cookie iChoc

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušený rýžový nápoj 13
%, sušenky 12 % (pšeničná mouka, kakao, přírodní třtinový cukr, slunečnicový olej, řepná
melasa, mořská sůl), mleté lískové oříšky, výtažek z Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 40 % v čokoládě.
3546

10 x 80 g

DE

bio,
vegan

4044889002737

Hořké miničokoládky 200 ks VIVANI

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 71 %.

3596

3 x 200 ks DE
(á 5 g)

bio,
vegan

4044889001143

Hořká čokoláda na vaření VIVANI

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 70 %.

3600
10 x 200 g
2036000 1 x 2,5 kg

DE

bio,
vegan

4044889002225
4001757014872

Bílá čokoláda na vaření VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, slunečnicový
lecitin, výtažek z Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 30 %.
3602

10 x 200 g

DE

bio
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4044889002232

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Mléčná čokoláda na vaření VIVANI

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota,
sójový lecitin, výtažek z Bourbon vanilky. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 35 %.
3605
10 x 200 g
2036050 1 x 2,5 kg

DE

bio

4044889002218
4001757014865

bio, fair,
vegan

3477730001763

Hořká 100% Peru KAOKA

Složení: kakaová hmota. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny 100 %.

3614

17 x 80 g

FR

Hořká čokoláda 70% KAOKA

Složení: kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 70 %.

3615

17 x 100 g

FR

bio, fair,
vegan

3477730001206

Hořká čokoláda 75% São Tomé KAOKA

Složení: kakaová hmota z ostrova Svatého Tomáše, třtinový cukr, kakaové máslo.
Obsah kakaové sušiny nejméně 75 %.

3617

17 x 100 g

FR

bio, fair,
vegan

3477730001251

Hořká čokoláda 80% Ekvádor KAOKA

Složení: kakaová hmota z kakaových bobů z Ekvádoru, třtinový cukr. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 80 %.

3630

17 x 100 g

FR

bio, fair,
vegan

3477730001305

Hořká čokoláda 90% Ekvádor KAOKA

Složení: kakaová hmota z kakaových bobů z Ekvádoru, třtinový cukr. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 90 %.

3631

17 x 100 g

FR

bio, fair,
vegan
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3477730001701

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hořká čokoláda Fleur de sel KAOKA

Složení: kakaová hmota*, třtinový cukr*, kakaové máslo*, mořská sůl fleur de sel 0,5 %. *
= bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 70 %.
3632

17 x 100 g

FR

bio, fair,
vegan

3477730007079

Hořká čokoláda s kousky kakaa KAOKA

Složení: kakaová hmota, třtinový cukr, karamelizované kakao 10 % (kakaové boby, třtinový
cukr), kakaové máslo. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 70 % v čokoládě.
3635

17 x 100 g

FR

bio, fair,
vegan

3477730001404

Hořká čokoláda brusnice-lupínky KAOKA

Složení: kakaová hmota*, třtinový cukr*, kakaové máslo*, lupínky* 4 % (kukuřice*, kukuřičný
škrob*, sladový extrakt*, sůl), máselný tuk*, brusnice klikva* 1,5 %. * = bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 66 % v čokoládě.
3636

17 x 100 g

FR

bio, fair

3477730001718

Hořká čokoláda citrón-zázvor KAOKA

Složení: kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, kandovaný zázvor 8 % (zázvor 4,4
%, cukr), sušený zázvor 1,5 %, citrónový éterický olej 0,1 %. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 58 % v čokoládě.
3638

17 x 100 g

FR

bio, fair,
vegan

3477730001732

Hořká čokoláda s oříšky KAOKA

Složení: kakaová hmota, třtinový cukr, karamelizované oříšky 12 % (lískové oříšky 8,4 %,
třtinový cukr), kakaové máslo, máselný tuk. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 66 % v čokoládě.
3640

17 x 100 g

FR

bio, fair

3477730001503

Hořká čokoláda s malinami KAOKA

Složení: kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, sušené maliny 3 %. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 58 % v čokoládě.

3642

17 x 100 g

FR

bio, fair,
vegan
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3477730001602

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hořká čokoláda pomerančová KAOKA

Složení: kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, esenciální pomerančový olej 0,2 %.
100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 58 % v čokoládě.
3643

17 x 100 g

FR

bio, fair,
vegan

3477730001213

Hořká čokoláda s kokosem KAOKA

Složení: kakaová hmota, třtinový cukr, pražený kokos 12 %, kakaové máslo. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 58 % v čokoládě.

3644

17 x 100 g

FR

bio, fair,
vegan

3477730001725

Mléčná čokoláda s kokosem KAOKA

Složení: třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, pražený kokos 12 %,
kakaová hmota. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 38 % v čokoládě.
3646

17 x 100 g

FR

bio, fair

3477730002500

Čokoládové vajíčko Ponchito

Složení: třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 37 % v čokoládě.

3650

12 x 20 g

IT

bio, fair,
bezlepka

80785200

Hořká 100% SOLÉ

Složení: kakaové boby. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny 100 %.

3656

10 x 100 g

ES

bio, fair
bezlepka, vegan

8411066002846

Hořká čokoláda 86% SOLÉ

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny 86 %.

3660

10 x 100 g

ES

bio, fair
bezlepka, vegan
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8411066003096

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hořká čokoláda 73% SOLÉ

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny 73 %.

3664

30 x 25 g

ES

bio, fair
bezlepka, vegan

8411066002877

Hořká čokoláda s olivovým olejem SOLÉ

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, extra panenský olivový olej
5 %, vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny 73 %.
3665

10 x 100 g

ES

bio, fair
bezlepka, vegan

8411066003102

Hořká čokoláda se sirupem z agáve SOLÉ

Složení: kakaová hmota, sirup z agáve, kakaové máslo, dietní vláknina (z agáve), vanilka.
100% bio.
Obsah kakaové sušiny 73 %.
3666

10 x 100 g

ES

bio, fair
bezlepka, vegan

8411066003119

Hořká čokoláda s mátou SOLÉ

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, máta peprná 2 %, vanilka.
100% bio.
Obsah kakaové sušiny 73 %.
3667

10 x 100 g

ES

bio, fair
bezlepka, vegan

8411066003188

Hořká čokoláda s lékořicí SOLÉ

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, lékořice 2 %, vanilka. 100%
bio.
Obsah kakaové sušiny 73 %.
3668

10 x 100 g

ES

bio, fair
bezlepka, vegan

8411066003942

Hořká čokoláda se skořicí SOLÉ

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, skořice 2 %, vanilka. 100%
bio.
Obsah kakaové sušiny 56 %.
3670

10 x 100 g

ES

bio, fair
bezlepka, vegan
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8411066003010

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hořká čokoláda pomerančová SOLÉ

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, éterický pomerančový olej
0,1 %, vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny 56 %.
3671

10 x 100 g

ES

bio, fair
bezlepka, vegan

8411066002884

Hořká čokoláda citrónová SOLÉ

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, éterický citrónový olej 0,1
%, vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny 56 %.
3672

10 x 100 g

ES

bio, fair
bezlepka, vegan

8411066003911

Bílá čokoláda SOLÉ

Složení: přírodní třtinový cukr, sušené mléko, kakaové máslo, emulgátor: slunečnicový
lecitin, vanilka. 100% bio.

3674

10 x 100 g

ES

bio, fair
bezlepka

8411066003027

Bílá čokoláda s jogurtem a jahodami SOLÉ

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené mléko, sušený jogurt 13 % (mléko,
bakterie mléčného kvašení), jahody 1 %, emulgátor: slunečnicový lecitin, vanilka. 100% bio.

3675

10 x 100 g

ES

bio, fair
bezlepka

8411066002891

Nugát s mandlemi vegan SOLÉ

Složení: celé mandle 30 %, přírodní třtinový cukr, mleté lískové oříšky, kakaová hmota,
kakaové máslo, emulgátor slunečnicový lecitin, vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny: 30 %.
3676

7 x 200 g

ES

bio
bezlepka, vegan

8411066002938

Hořká čokoláda 72% se stévií bez cukru SOLÉ

Složení: kakaová hmota, sladidlo erythritol, kakaové máslo, inulin, emulgátor slunečnicový
lecitin, výtažek z vanilky, sladidlo steviol-glykosidy 0,03 %.
Obsah kakaové sušiny 72 %.
3686

10 x 100 g

ES

bezlepka, vegan
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8411066002310

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hořká čokoláda s mandlemi a stévií bez cukru SOLÉ

Složení: kakaová hmota, mandle 20 %, sladidlo erythritol, kakaové máslo, inulin (vláknina),
emulgátor slunečnicový lecitin, výtažek z vanilky, sladidlo steviol-glykosidy 0,03 %.
Obsah kakaové sušiny 72 %.
3687

10 x 100 g

ES

bezlepka, vegan

8411066002518

Hořká čokoláda s oříšky a stévií bez cukru SOLÉ

Složení: kakaová hmota, lískové oříšky 20 %, sladidlo erythritol, kakaové máslo, inulin
(přírodní vláknina), emulgátor slunečnicový lecitin, výtažek z vanilky, sladidlo steviolglykosidy 0,03 %.
Obsah kakaové sušiny 72 %.
3688

10 x 100 g

ES

bezlepka, vegan

8411066002532

Mléčná čokoláda se stévií bez cukru SOLÉ

Složení: plnotučné a nízkotučné sušené mléko 34 %, kakaové máslo, kakaová hmota,
inulin, sladidlo erythritol, emulgátor slunečnicový lecitin, výtažek z vanilky, sladidlo steviolglykosidy 0,02 %..
Obsah kakaové sušiny: 39 %.
3689

10 x 100 g

ES

bezlepka

8411066002242

Mléčná čokoláda s lískovými oříšky RAPUNZEL - SEZÓNNÍ VÁNOČNÍ POLOŽKA

Složení: sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr Cristallino, sušené
plnotučné mléko 20 %, kakaové máslo, celé lískové oříšky 17 %, kakaová hmota, sójový
lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio. Obsah kakaové sušiny nejméně 36 %.
4020

8 x 300 g

CH

bio, fair,
bezlepka

4006040202554

Marcipán v mléčné čokoládě RAPUNZEL

Složení: medový marcipán 75 % (mandle 50 %, med), mléčná čokoláda 25 % (třtinový cukr,
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota). 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 41 % v čokoládě.
4040

20 x 50 g

DE

bio

4006040644101

Marcipán v hořké čokoládě RAPUNZEL

Složení: medový marcipán 75 % (mandle 50 %, med), čokoláda 25 % (třtinový cukr, kakaová
hmota, kakaové máslo). 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 55 % v čokoládě.
4042

20 x 50 g

DE

bio
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4006040646716

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Kokos v mléčné čokoládě RAPUNZEL

Složení: kokos* 36 %, mléčná čokoláda* 25 % (třtinový cukr*, kakaové máslo*, sušené
plnotučné mléko*, kakaová hmota*, kakaová sušina 41 %), rýžový sirup*, agávový sirup*,
sušený rýžový sirup* (rýžový sirup*, slunečnicový olej*, sůl), rýžová mouka*. * = bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 41 % v čokoládě.
4044

20 x 50 g

DE

bio

4006040054337

Kokos v hořké čokoládě RAPUNZEL

Složení: kokos* 36 %, hořká čokoláda* 25 % (třtinový cukr*, kakaová hmota*, kakaové
máslo*, kakaová sušina 55 %), rýžový sirup*, agávový sirup*, sušený rýžový sirup* (rýžový
sirup*, slunečnicový olej*, sůl), rýžová mouka*. * = bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 55 % v čokoládě.
4046

20 x 50 g

DE

bio
vegan

4006040054429

Pufovaná rýže v hořké čokoládě RUMBA RAPUNZEL

Složení: hořká čokoláda 83 % (kakaová hmota, sušená třtinová šťáva, třtinový cukr, kakaové
máslo, emulgátor: sójový lecitin), pufovaná rýže 17 %. * = bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 55 % v čokoládě.
4050

30 x 50 g

DE

bio
vegan

4006040329138

Hořké miničokoládky 150 ks RAPUNZEL

Složení: kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, emulgátor: slunečnicový lecitin,
Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 60 %.
4080

1 x 150 ks IT
(á 4,5 g)

bio, fair
bezlepka, vegan

4006040556756

Mléčné miničokoládky 150 ks RAPUNZEL

Složení: přírodní třtinový cukr, sušené plnotučné mléko 27 %, kakaové máslo, kakaová
hmota, slunečnicový lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 34 %.
4084

1 x 150 ks IT
(á 4,5 g)

bio, fair
bezlepka

4006040556725

Mléčná čokoláda RAPUNZEL

Složení: přírodní třtinový cukr, sušené plnotučné mléko 27 %, kakaové máslo, kakaová
hmota, slunečnicový lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 34 %.
4100

12 x 100 g

IT

bio, fair,
bezlepka

53

4006040209904

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Mléčná čokoláda studentská směs RAPUNZEL

Složení: přírodní třtinový cukr, sušené plnotučné mléko 18 %, kakaové máslo, kešu oříšky
8 %, mandle 8 %, lískové oříšky 8 %, kakaová hmota, meruňky (meruňky, rýžová moučka)
6 %, rozinky sultánky (rozinky, slunečnicový olej) 4 %, emulgátor: slunečnicový lecitin,
Bourbon vanilka. 100% bio. Obsah kakaové sušiny nejméně 34 %.
4106

12 x 100 g

IT

bio, fair,
bezlepka

4006040068594

Hořká čokoláda s lískovými oříšky RAPUNZEL

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, lískové oříšky 20 %, kakaové máslo,
slunečnicový lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 60 %.
4110

12 x 100 g

IT

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040413509

Mléčná čokoláda s mandlemi RAPUNZEL

Složení: přírodní třtinový cukr, sušené plnotučné mléko 22 %, kakaové máslo, mandle 18 %,
kakaová hmota, slunečnicový lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 34 %.
4120

12 x 100 g

IT

bio, fair,
bezlepka

4006040196006

Mléčná čokoláda Milch Michl RAPUNZEL

Složení: mléčná čokoláda 55 %: přírodní třtinový cukr, sušené plnotučné mléko 27 %,
kakaové máslo, kakaová hmota, slunečnicový lecitin, Bourbon vanilka, náplň 45 %: přírodní
třtinový cukr, sušené mléko 32 %, kakaové máslo, přepuštěné máslo, slunečnicový lecitin,
Bourbon vanilka. 100% bio.
4125

12 x 100 g

IT

bio, fair,
bezlepka

4006040510239

Bílá čokoláda RAPUNZEL

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko 28 %, slunečnicový
lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio.

4130

12 x 100 g

IT

bio, fair,
bezlepka

4006040314820

Bílá čokoláda s kokosem RAPUNZEL

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko 25 %, strouhaný
kokos 9 %, slunečnicový lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio.

4140

12 x 100 g

IT

bio, fair,
bezlepka
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4006040189008

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Mléčná čokoláda s nugátem RAPUNZEL

Složení: mléčná čokoláda 50 %: přírodní třtinový cukr, sušené plnotučné mléko 27 %,
kakaové máslo, kakaová hmota, slunečnicový lecitin, Bourbon vanilka, náplň: přírodní
třtinový cukr, mleté lískové oříšky 36 %, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová
hmota, slunečnicový lecitin. 100% bio. Obsah kakaové sušiny nejméně 34 % v čokoládě,
4200

12 x 100 g

IT

bio, fair,
bezlepka

4006040294108

Hořká čokoláda s nugátem RAPUNZEL

Složení: hořká čokoláda 50 %: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo,
slunečnicový lecitin, Bourbon vanilka, náplň 50 %: přírodní třtinový cukr, mleté lískové
oříšky 18 %, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, slunečnicový lecitin.
100% bio.
4202

12 x 100 g

IT

bio, fair,
bezlepka

4006040396017

Čoko tyčinka TYGR RAPUNZEL

Složení: sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené
plnotučné mléko 18 %, neztužený palmový tuk, sušené odtučněné mléko 10 %, kakaová
hmota, emulgátor: sójový lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 37 % v čokoládě.
4240

24 x 22 g

CH

bio,
bezlepka

4006040201601

Čoko tyčinka ESPRESSO RAPUNZEL

Složení: sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr, kakaová hmota, lískové
oříšky, kakaové máslo, neztužený palmový tuk, instantní káva 5 %, kakao, sušené
plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio. Obsah kakaové
sušiny nejméně 55 % v čokoládě.
4242

24 x 22 g

CH

bio,
bezlepka

4006040431626

Čoko tyčinka MALINA JOGURT RAPUNZEL

Složení: sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené
plnotučné mléko, neztužený palmový tuk, sušený odtučněný jogurt, kakaová hmota, sušené
maliny 3 %, citrónový prášek, emulgátor sójový lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 37 % v čokoládě.
4244

24 x 22 g

CH

bio,
bezlepka

4006040125693

Čoko tyčinka NIRWANA VEGAN RAPUNZEL

Složení: sušená třtinová šťáva* Rapadura, přírodní třtinový cukr*, lískové oříšky* 28 %,
kakaové máslo*, kakaová hmota*, sušený rýžový sirup* 4 %, kakao*, mořská sůl, Bourbon
vanilka*, emulgátor: slunečnicový lecitin*. Obsah kakaové sušiny nejméně 40 %. * = bio
4245

24 x 22 g

CH

bio,
bezlepka, vegan

55

4006040165668

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Čoko tyčinka LATTE MACCHIATO RAPUNZEL

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko 17 %, lískové
oříšky, neztužený palmový tuk, kakaová hmota, sušené odtučněné mléko 1 %, instantní
káva 1 %. 100% bio.
4246

24 x 22 g

CH

bio,
bezlepka

4006040125785

Čoko tyčinka KOKOSOVÝ KRÉM RAPUNZEL

Složení: sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené
plnotučné mléko 16 %, kokos 12 %, neztužený palmový tuk, kakaová hmota, emulgátor:
sójový lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 37 % v čokoládě.
4248

24 x 22 g

CH

bio,
bezlepka

4006040131304

Mini bílá čokoláda RAPUNZEL

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko 28 %, sójový lecitin,
Bourbon vanilka. 100% bio.

4250

50 x 20 g

IT

bio, fair,
bezlepka

4006040288893

Mini hořká čokoláda 85% RAPUNZEL

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sójový lecitin, Bourbon
vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 85 %.
4260

50 x 20 g

IT

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040412892

Čokoláda NIRWANA MLÉČNÁ RAPUNZEL

Složení: cukr (sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr), lískové oříšky 18 %,
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko 17 %, kakaová hmota, sójový lecitin, Bourbon
vanilka. 100% bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 36 % v čokoládě, čokoláda s nugátovou náplní.
4270

12 x 100 g

CH

bio, fair,
bezlepka

4006040320517

Čokoláda NIRWANA VEGAN RAPUNZEL

Složení: cukr (sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr), lískové oříšky 21
%, kakaové máslo, kakaová hmota, sušený rýžový sirup 7 %, kakaový prášek, emulgátor:
sójový lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 40 % v čokoládě, čokoláda s nugátovou náplní.
4272

12 x 100 g

CH

bio, fair,
bezlepka, vegan

56

4006040488897

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Vegan čokoláda KOKOSOVÉ MLÉKO RAPUNZEL

Složení: kokosový sirup 43 %, kakaová hmota, kakaové máslo, strouhaný kokos 9 %,
sušené kokosové mléko (kokosové mléko, maltodextrin) 8 %, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 45 %
4275

12 x 80 g

CH

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040218388

Rýžová čokoláda RAPUNZEL

Složení: cukr (sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr), kakaové máslo,
kakaová hmota, prášek z rýžového sirupu 14 %, lískové oříšky, mořská sůl, sójový lecitin,
Bourbon vanilka. 100% bio (vyjma soli).
Obsah kakaaové sušiny nejméně 40 %.
4276

12 x 100 g

CH

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040422013

Hořká čokoláda se zázvorem RAPUNZEL

Složení: cukr (sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr), kakaová hmota,
kandovaný zázvor 15 % (zázvor, přírodní třtinový cukr), kakaové máslo, Bourbon vanilka.
100% bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 55 %.
4281

12 x 80 g

CH

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040013440

Hořká čokoláda 85% RAPUNZEL

Složení: kakaové máslo, kakaová hmota, kakaový prášek, přírodní třtinový cukr. 100% bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 85 %.

4301

12 x 80 g

CH

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040013464

Hořká čokoláda 70% RAPUNZEL

Slazeno výhradně sušenou třtinovou šťávou Rapadura.
Složení: kakaová hmota, sušená třtinová šťáva Rapadura, kakaové máslo, kakaový prášek,
Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 70 %.
4311

12 x 80 g

CH

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040195245

Hořká čokoláda 90% s kokosovým cukrem RAPUNZEL

Slazeno výhradně sušenou třtinovou šťávou Rapadura.
Složení: kakaová hmota, cukr z kokosových květů 8 %, kakaové máslo, Bourbon vanilka.
100% bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 90 %.
4312

12 x 80 g

CH

bio, fair,
bezlepka, vegan
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4006040027287

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hořká čokoláda s perníkovým kořením RAPUNZEL - SEZÓNNÍ VÁNOČNÍ POLOŽKA

Složení: cukr (sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr), kakaová hmota,
kakaové máslo, směs koření 1 % (skořice, koriandr, anýz, fenykl, zázvor, hřebíček,
muškátový oříšek, pepř), Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 55 % v čokoládě.
4316

12 x 80 g

CH

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040217411

Hořká čokoláda ESPRESSO RAPUNZEL

Složení: cukr (sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr), kakaová hmota,
kakaové máslo, drcené pražené kávové boby 7 %. 100% bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 51 %.
4321

12 x 80 g

CH

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040013402

Hořká čokoláda MÁTA RAPUNZEL

Složení: hořká čokoláda 60 % (kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, sójový lecitin,
Bourbon vanilka), mátová náplň 40 % (fondant (třtinový cukr, glukózový sirup, voda), invertní
cukerný sirup, mátový olej). 100% bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 60 %.
4354

12 x 100 g

CH

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040198598

Hořká čokoláda KOKOS RAPUNZEL

Složení: cukr (sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr), kakaová hmota,
kakaové máslo, kokos 10 %, sušený rýžový sirup, mandle, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 55 % v čokoládě, čokoláda s náplní.
4358

12 x 100 g

CH

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040294009

Mléčná čokoláda KOKOS RAPUNZEL

Složení: cukr (sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr), kakaové máslo,
sušené plnotučné mléko 19 %, strouhaný kokos 9 %, kakaová hmota, sojový lecitin, Bourbon
vanilka.
100% bio.
4360

12 x 100 g

CH

bio, fair,
bezlepka

4006040104308

Mléčná čokoláda MANDLE TONKA RAPUNZEL

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko 19 %, mandle 12 %,
kakaová hmota, palmový olej, sójový lecitin, tonka boby, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 37 % v čokoládě, čokoláda s náplní.
4362

12 x 100 g

CH

bio, fair,
bezlepka
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4006040535515

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Mléčná čokoláda KARAMEL RAPUNZEL

Složení: mléčná čokoláda* 60 % (třtinový cukr*, sušené plnotučné mléko* 27 %, kakaové
máslo*, kakaová hmota*, sójový lecitin*, bourbon vanilka*), karamelová náplň* (karamel*:
glukózový sirup*, třtinový cukr*, máslo*, voda, sójový lecitin*), invertní sirup*, sůl. * = bio.
Obsah kakaaové sušiny nejméně 34 % v čokoládě, čokoláda s náplní.
4364

12 x 100 g

IT

bio, fair,
bezlepka

4006040197959

Mléčná čokoláda RUM-VÍNO-OŘECHY RAPUNZEL

Složení: cukr (sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr), sušené plnotučné
mléko 19 %, kakaové máslo, rozinky 14 %, kakaová hmota, kousky lískových oříšků 4 %,
rum 4 %, slunečnicový lecitin, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 36 % v čokoládě, alkoholu 2,2 % obj.
4370

12 x 100 g

CH

bio, fair,
bezlepka

4006040320074

Mléčná čokoláda s celými oříšky RAPUNZEL

Složení: cukr (sušená třtinová šťáva, třtinový cukr), sušené plnotučné mléko 21 %, kakaové
máslo, lískové oříšky 20 %, kakaová hmota, lískooříšková pasta, Bourbon vanilka. 100%
bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 38 % v čokoládě.
4372

10 x 100 g

CH

bio, fair,
bezlepka

4006040320715

Mléčná čokoláda 38% RAPUNZEL

Složení: cukr (sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr), sušené plnotučné
mléko 27 %, kakaové máslo, kakaová hmota, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 38 %.
4380

12 x 100 g

IT

bio, fair,
bezlepka

4006040320319

Tmavá mléčná čokoláda 46% RAPUNZEL

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko 19 %, kakaové
máslo, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 46 %.
4381

12 x 100 g

CH

bio, fair,
bezlepka

4006040013624

Čokoláda NIRWANA HOŘKÁ RAPUNZEL

Složení: cukr (sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr), kakaová hmota,
lískové oříšky 19,7 %, kakaové máslo, kakaový prášek, Bourbon vanilka. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 55 % v čokoládě, čokoláda s nugátovou náplní.
4390

12 x 100 g

CH

bio, fair,
bezlepka, vegan
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4006040202844

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

PIVO A VÍNO
Merlot DOC Venezia červené RAPUNZEL

Oblíbené suché odrůdové červené víno typické silné vůně a plné chuti, výborné k
zeleninovým pokrmům, masu a sýru.

3700

6 x 750 ml

IT

bio,
bezlepka, raw
vegan

4006040605379

Syrah nesířené červené Stellar Organics

Suché červené víno z regionu Západní Kapsko bez přidaných siřičitanů. Vynikající kvalita
ve skupině nesířených vín.

3768

6 x 750 ml

ZA

bio,
bezlepka, raw
vegan

6009679891074

Fiore Divino nesířené červené RAPUNZEL

Červené suché víno z oblasti Benátsko, cuvée Cabernet Sauvignon a Merlot s buketem
a chutí lesního ovoce. Bez siřičitanů - vhodné pro astmatiky a alergiky.

3770

6 x 750 ml

IT

bio,
bezlepka, raw
vegan

4006040605331

Camino Tinto červené

Červené suché víno Tempranillo z oblasti Cuenca s nízkým taninem a plnou ovocnou chutí.

3771
3772

12 x 250 ml
6 x 750 ml

ES

bio,
bezlepka, vegan

8437001679348
4024967301303

Camino Lindo červené

Výrazné červené polosuché víno Tempranillo z oblasti Cuenca s lehkou příjemnou sladkostí
a plnou ovocnou chutí.

3774

6 x 750 ml

ES

bio,
bezlepka, vegan

8437001679171

Rosso Toscano IGT červené

Velmi jemné červené víno z hroznů Sangiovese s plnou ovocnou chutí. Pochází ze srdce
regionu Chianti.

3782

6x1l

IT

bio,
bezlepka, vegan
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4024967203102

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Pinotage červené UKUVA

Pikantní červené víno s tóny čokolády.

3784

6x1l

ZA

bio,
bezlepka, vegan

4024967650005

Merlot červené BECCO

Odrůdové suché červené víno bohaté chuti.

3786

6x1l

IT

bio,
bezlepka, vegan

4024967228204

gens et pierres sud sud červené

Červené suché víno z Montpeyroux, cuvée Grenache Noir, Mourvèdre a Syrah s vůní po
švestkách a tmavém ovoci a s intensivní chutí po ostružinách.

3790

6 x 750 ml

FR

bio,
bezlepka, vegan

3760206311030

Svatovavřinecké červené 2018 Válka

Červené suché víno z Vinařství Válka.

3792

6 x 750 ml

CZ

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594204500074

Cabernet Moravia červené 2019 Válka

Červené suché víno z Vinařství Válka.

3794

6 x 750 ml

CZ

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052883725

Pinot Noir pozdní sběr červené 2018 Válka 0,75 l

Červené suché víno z Vinařství Válka.

3796

6 x 750 ml

CZ

bio,
bezlepka, raw,
vegan

61

8594052883732

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Veltlínské zelené pozdní sběr bílé 2019 Válka 0,75 l
Bílé suché víno z Vinařství Válka.

3798

6 x 750 ml

CZ

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052883862

Pinot Grigio DOC Venezia bílé RAPUNZEL

Odrůdové bílé víno výrazné vůně a jemné vyvážené chuti. Nejlépe se hodí k předkrmům,
zeleninovým pokrmům a rybám.

3800

6 x 750 ml

IT

bio,
bezlepka, raw
vegan

4006040605393

Camino Blanco bílé

Bílé suché víno odrůdy Airen z oblasti Cuenca, ideální letní svěží víno.

3809
3810

12 x 250 ml
6 x 750 ml

ES

bio,
bezlepka, vegan

8437001679072
4024967301334

gens et pierres nord sud bílé

Bílé suché víno z Montpeyroux, cuvée Grenache Blanc, Roussanne, Marsanne, Sauvignon
Blanc.

3820

6 x 750 ml

FR

bio,
bezlepka

3760206310620

Pinot Grigio IGT bílé BECCO

Odrůdové suché bílé víno svěží vůně a jemné vyvážené chuti. Nejlépe se hodí k pizze nebo
plodům moře.

3822

6x1l

IT

bio,
bezlepka, vegan

4024967228402

Chardonnay bílé BECCO

Odrůdové suché bílé víno s jemnou broskvovou vůní a tóny ananasu a lučních bylin.
Výborně se hodí k předkrmům.

3824

6x1l

IT

bio,
bezlepka, vegan
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8022138013099

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Chardonnay pozdní sběr bílé 2018 Válka

Bílé suché víno z Vinařství Válka.

3830

6 x 750 ml

CZ

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052883749

Muškát moravský kabinetní bílé 2019 Válka

Bílé polosuché víno z Vinařství Válka.

3832

6 x 750 ml

CZ

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052883756

Ryzlink rýnský kabinetní bílé 2018 Válka 0,75 l

Bílé polosuché víno z Vinařství Válka.

3834

6 x 750 ml

CZ

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052883763

Colombard nesířené bílé Stellar Organics

Suché bílé víno z regionu Západní Kapsko bez přidaných siřičitanů. Vynikající kvalita ve
skupině nesířených vín.

3850

6 x 750 ml

ZA

bio,
bezlepka, raw
vegan

6009679890046

Camino Rosado růžové

Růžové suché víno odrůdy Tempranillo z oblasti středního Španělska, výtečné k salátům,
předkrmům a tapas.

3860

6 x 750 ml

ES

bio,
bezlepka, vegan

4024967301327

Nosislavský Ryšák růžové pozdní sběr 2019 Válka 0,75 l

Růžové suché víno z Vinařství Válka, které v sobě nese jedinečnou kombinaci odrůd
Svatovavřinecké, Cabernet Moravia a Chardonnay.

3867

6 x 750 ml

CZ

bio,
bezlepka, raw,
vegan

63

8594052883855

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Rosato růžové BECCO

Růžové suché víno odrůdy Cuvée s tóny jahod a krvavého pomeranče má vyváženou
jemnou chuť.Skvěle se hodí k rybám a zeleninovým pokrmům.

3870

6x1l

IT

bio,
bezlepka, vegan

4024967228853

Doupovská medovina

Česká bio medovina z medu přímo od včelaře, pana Michálka.
Složení: voda, med*, směs bylin* a koření*, chmel*, karamel*. * = bio.

3900

6 x 500 ml

CZ

bio,
bezlepka

8594196080059

Pivo nealkoholické LAMMSBRÄU

Složení: voda, ječný slad*, chmel*, kvasný oxid uhličitý. * = bio.
Obsah alkoholu: < 0,5 % obj.

3960

10 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
vegan

4012852001650

Bezlepkové nealkoholické LAMMSBRÄU

Složení: voda, ječný slad*, chmel*, kvasný oxid uhličitý. * = bio.
Obsah alkoholu: < 0,5 % obj.

3962

10 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
vegan, bezlepka

4012852001681

Weisse nealkoholické LAMMSBRÄU

Složení: voda, pšeničný a ječný slad*, chmel*, pivovarské kvasnice*, kvasný oxid uhličitý. *
= bio. Obsah alkoholu: < 0,5 % obj.

3964

10 x 500 ml
vratný obal

DE

bio,
vegan

4012852001629

Weisse Grapefruit nealkoholický nápoj LAMMSBRÄU

Složení: 55 % nealkoholické pivo (voda, pšeničný a ječný slad*, chmel*, pivovarské
kvasnice*, kvasný oxid uhličitý), 45 % grapefruitová limonáda (voda, grapefruitová šťáva z
koncentrátu*, cukr*, grapefruitová dužnina*, oxid uhličitý, olej z kůry grapefruitu*). * = bio.
Obsah alkoholu: < 0,5 % obj.
3966

10 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
vegan

64

4012852001766

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Vánoční pivo Bock SCHREMSER - SEZÓNNÍ POLOŽKA
Složení: voda, ječný slad, chmel, kvasnice.
Obsah alkoholu: 7,2 % obj.

3984

20 x 500 ml
vratný obal

AT

vegan

90207044

Pivo tmavé Doppelmalz SCHREMSER

Složení: voda, ječný slad, chmel, kvasnice.
Obsah alkoholu: 4,6 % obj.

3988

20 x 500 ml
vratný obal

AT

vegan

90207020

Žitné pivo SCHREMSER

Složení: voda, žitný slad*, ječný slad*, chmel* a kvasnice. * = bio.
Obsah alkoholu: 5,2 % obj.

3990
3996

20 x 500 ml
1 x 20 l (sud)
vratný obal

AT

bio,
vegan

90207327

Nefiltrované pivo SCHREMSER

Složení: voda, ječný slad*, chmel* a kvasnice. * = bio. Obsah alkoholu: 5,1 % obj.

3991
3995

20 x 500 ml
1 x 20 l (sud)
vratný obal

AT

bio,
vegan

90207037

Konopné pivo SCHREMSER

Složení: voda, ječný slad, chmel, kvasnice, výtažek z konopí. Obsah alkoholu: 5,1 % obj.

3992

6 x 330 ml

AT

vegan

90207389

Vídeňský ležák SCHREMSER

Složení: voda, ječný slad, chmely různého původu, kvasnice.
Obsah alkoholu: 4,8 % obj.

3993

12 x 330 ml

AT

vegan

65

90207426

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

KAKAO, KAKAOVÉ NÁPOJE A PUDINK V PRÁŠKU
Čokoláda v prášku MÉĎA bio*nebio

Složení: sušená třtinová šťáva Rapadura 60 %, odtučněný kakaový prášek 40 %, Bourbon
vanilka. 100% bio.

4400
4402

10 x 150 g
1 x 4 kg

DE

bio,
bezlepka, vegan

8594052880229
8594052883787

Kakaový prášek RAPUNZEL

Z kakaových bobů vypěstovaných v rámci fair trade projektu Hand in Hand.
Obsah kakaového másla nejméně 11 %.

4410

6 x 250 g

DO

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040291718

Karobový prášek RAPUNZEL

Velmi jemně mletý, z italských rohovníků.

4414

6 x 250 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040056300

Kakaový prášek bio*nebio

Kakaový prášek se sníženým obsahem kakaového másla (11 %).

4420
4421

10 x 150 g
1 x 3 kg

DO

bio
bezlepka, vegan

8594052880311
8594052883794

Prášek z nepraženého kakaa bio*nebio

Kakaový prášek z nepražených kakaových bobů se sníženým obsahem kakaového másla
(11 %).

4422

10 x 150 g

EC

bio
bezlepka,raw,
vegan

8594052882339

Kakao plné chuti bio*nebio

Kakao výrazné chuti a vůně, díky vyššímu obsahu kakaového másla a tzv. holandskému
způsobu zpracování – alkalizaci.
Obsah kakaového másla 21 %.
4424

10 x 150 g

IT

bio
bezlepka, vegan

66

8594052884005

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Kakaový prášek alkalizovaný 20-22 % bio*nebio

Kakao výrazné chuti a vůně, díky vyššímu obsahu kakaového másla a tzv. holandskému
způsobu zpracování – alkalizaci.
Obsah kakaového másla 21 %.
4425

1 x 3 kg

IT

bio
bezlepka, vegan

8594052883947

EC

bio
bezlepka, raw,
vegan

8594052883473

PE

bio
bezlepka, raw,
vegan

8594052883831

Kakaové boby nepražené bio*nebio
Celé kakaové boby

4426

10 x 100 g

Kakaové boby drcené bio*nebio

Drcené kakaové boby

4428

10 x 100 g

Kakao s kokosovým cukrem RAPUNZEL

Složení: přírodní cukr z nektaru kokosových květů* 69 %, kakaový prášek odtučněný* 30 %,
Bourbon vanilka*, mořská sůl. * = bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 30 %.
4432

6 x 250 g

ID

bio,
bezlepka, vegan

4006040162766

Pravá horká čokoláda VIVANI

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo. 100% bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 62 %.

4436

8 x 280 g

DE

bio,
vegan

4044889000900

Pecičky z hořké čokolády bio*nebio

Složení: kakaová hmota, přírodní třtinový cukr, kakaové máslo, slunečnicový lecitin. 100%
bio.

4438
4439

10 x 100 g
1 x 3 kg

FR

bio,
vegan

67

8594052880663

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Pudinkový prášek vanilkový RAPUNZEL

Složení: kukuřičný škrob, Bourbon vanilka 1,5 %. 100% bio.

4440

25 x 40 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040305231

Pudinkový prášek TONKA RAPUNZEL

Složení: kukuřičný škrob, mleté boby tonka, mořská sůl. 100% bio.

4442

25 x 40 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040081128

Pudinkový prášek kakaový RAPUNZEL

Složení: kukuřičný škrob, odtučněný kakaový prášek 29 %, mořská sůl. 100% bio.

4450

25 x 43 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040305217

Dukátky z hořké čokolády bio*nebio

Složení: přírodní třtinový cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, vanilka. 100 % bio.
Obsah kakaové sušiny nejméně 56 %.

4454

15 x 100 g

ES

bio,
bezlepka, vegan

8594052880663

OŘÍŠKOVÉ PASTY A POMAZÁNKY, ČOKOLÁDOVÉ POMAZÁNKY
100% arašídová pasta jemná RAPUNZEL

Jako pomazánka na pečivo, ke zjemnění asijských pokrmů, do pikantních omáček a
arašídových sušenek.

4500

6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040000112

Arašídová pomazánka křupavá RAPUNZEL

Složení: čerstvě opražené arašídy* 91 %, fair trade palmový olej*, mořská sůl, sušená
třtinová šťáva Rapadura*. * = bio.

4510

6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka, vegan
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4006040004998

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Arašídová pomazánka jemná RAPUNZEL

Složení: čerstvě pražené arašídy* 90 %, fair trade palmový olej*, třtinový cukr*, mořská sůl..
* = bio.

4514

6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040424802

Tahini: 100% sezamová pasta RAPUNZEL

Na pečivo, kaše a müsli, nepostradatelná v pomazánce hummus. Velmi šetrné pražení.

4560
4563

6 x 500 g
6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040004110
4006040004011

Bílé tahini: 100% sezamová pasta RAPUNZEL

Na pečivo, kaše a müsli, nepostradatelná v pomazánce hummus. Velmi šetrné pražení.

4568

6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040004134

100% lískooříšková pasta RAPUNZEL

Na pečivo, ke zjemnění zákusků, na pečení, do jogurtu, mléčných koktejlů a müsli.

4600

6 x 250 g

DE

bio, demeter,
bezlepka, vegan

4006040300601

100% pasta z pražených mandlí RAPUNZEL

Na pečivo, ke zjemnění zákusků, na pečení, do jogurtu, mléčných koktejlů a müsli.

4610

6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040001515

100% pasta z nepražených mandlí Evropa RAPUNZEL

Vyrobená z evropských nepražených loupaných mandlí. Díky intensivnější „marcipánové“
chuti je vhodná na pečivo, do desertů, zálivek...

4620

6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka, vegan
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4006040001737

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

100% kešu pasta RAPUNZEL

Vhodná jako pomazánka na pečivo (například s medem), do desertů a orientální kuchyně.

4630

6 x 250 g

DE

bio, fair,
bezlepka, vegan

4006040002017

100% kokosová pasta RAPUNZEL

Do kari, asijských pokrmů, při pečení, jako pomazánku a základ omáček a polévek, do smoothies
a dezertů.

4638

6 x 215 g

LK

bio,
bezlepka, vegan

4006040005216

SAMBA: oříšková pomazánka RAPUNZEL

Složení: lískové oříšky 45 %, sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr, fair
trade palmový olej, sušené plnotučné mléko, odtučněné kakao 4 %, Bourbon vanilka. 100%
bio.
4700
4701
4703

6 x 250 g
11 x 45 g
6 x 750 g

DE

bio,
bezlepka

4006040003014
4006040003908
4006040003410

SAMBA DARK: oříšková pomazánka RAPUNZEL

Čokoládový krém bez mléka na pečivo, do desertů, na pečení a mlsání.
Složení: lískové oříšky 45 %, sušená třtinová šťáva Rapadura, přírodní třtinový cukr,
odtučněné kakao 14,5 %, fair trade palmový olej, Bourbon vanilka. 100% bio.
4708
4709

6 x 250 g
11 x 45 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040293279
4006040003922

Kokosovo mandlová pomazánka s datlemi RAPUNZEL

Jedinečná pomazánka bez palmového oleje, slazená datlemi.
Složení: kokos* 40 %, mandle* 40 %, datle* 20 %. * = bio.

4720

6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

4006040203766

Kokosovo oříšková pomazánka s datlemi RAPUNZEL

Jedinečná pomazánka bez palmového oleje, slazená datlemi.
Složení: kokos* 53 %, lískové ořechy* 25 %, datle* 22 %. * = bio.

4722

6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru
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4006040007043

DODAVATEL
BIOPOTRAVIN DO VAŠÍ
PRODEJNY
Proverená bio kvalita od partneru,
kterí platí farmárum nadstandardní ceny. Koupí pomáháte zlepšovat
životní podmínky v zemích, kde nemají takové štestí jako my.

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Mandlový krém RAPUNZEL

Kompromis mezi čistou mandlovou pastou a sladkou pomazánkou.
Složení: mandle* 65 %, neztužený palmový tuk*, přírodní třtinový cukr*, sušená třtinová
šťáva Rapadura*, mořská sůl. * = bio.
4730
4731

6 x 250 g
11 x 40 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040013341
4006040003984

Nugátová vegan pomazánka RAPUNZEL

Složení: lískové oříšky 33 %, přírodní třtinový cukr, fair trade palmový olej, slunečnicový
olej, lupinová moučka, kakao 4,5 %, Bourbon vanilka. 100% bio.

4736
4737

6 x 250 g
11 x 40 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040003069
4006040002482

Arašídovo-karamelová pomazánka RAPUNZEL

Složení: arašídy 41 %, přírodní třtinový cukr, fair trade palmový olej, sušené odtučněné
mléko, odtučněné kakao, přepuštěné máslo, slunečnicový olej, Bourbon vanilka. 100% bio.

4738

6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka

4006040000389

Makadamová pomazánka RAPUNZEL

Složení: makadamové ořechy* 26 %, fair trade palmový olej*, sušené odtučněné mléko*,
slunečnicový olej*, přírodní třtinový cukr*, odtučněný kakaový prášek*, mořská sůl. * = bio.

4740
4741

6 x 250 g
11 x 40 g

DE

bio,
bezlepka

4006040003885
4006040003946

Pomazánka MANDLE TONKA RAPUNZEL

Nedostižnou a nepopsatelnou chuť jí dodávají tonka boby, kterým se říká mexická vanilka
Složení: sušené odtučněné mléko 24 %, mandle 22 %, slunečnicový olej, fair trade palmový
olej, přírodní třtinový cukr, Bourbon vanilka, tonka boby. 100% bio.
4744

6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka

4006040164517

TYGR: nugátová pomazánka RAPUNZEL

Složení: přírodní třtinový cukr, lískové oříšky 17 %, fair trade palmový olej, slunečnicový
olej, sušené nízkotučné mléko 12 %, odtučněné kakao 6 %, Bourbon vanilka. 100% bio.

4750
4751

6 x 400 g
48 x 20 g

DE

bio, fair,
bezlepka
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4006040076896

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Čoko-kokosový krém RAPUNZEL

Složení: kokos* 38 %, přírodní třtinový cukr*, odtučněné kakao* 18 %, palmový olej*, mořská
sůl, Bourbon vanilka*. 100% bio.

4758

6 x 250 g

DE

bio, fair
bezlepka, vegan

4006040013266

CHOCO: čokoládová pomazánka RAPUNZEL

Složení: přírodní třtinový cukr, slunečnicový olej, odtučněné kakao 20 %, fair trade palmový
olej, Bourbon vanilka. 100% bio.

4760

6 x 250 g

DE

bio, fair
bezlepka, vegan

4006040321392

OŘECHY A VÝROBKY Z OŘECHŮ
Vlašské ořechy bio*nebio

5000

15 x 100 g

MD

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052880472

Lískové oříšky bio*nebio

100 g balení obsahuje velká jádra, 200 g balení střední či velká jádra (dle momentální
dostupnosti a výkupních cen)

5102
5104
5110

8 x 200 g
3 kg
17 x 100 g

TR

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052882384
8594052883442
8594052880236

Lískové oříšky pražené bio*nebio

Šetrně pražené oříšky nezbavené vnější slupičky.

5120
5124

8 x 200 g
5 kg

CZ

bio, vegan

8594052883596
8594052883664

Pistácie pražené solené bio*nebio

Šetrně pražené pistácie ve skořápce, dochucené solí.
Složení: pražené pistácie*, mořská sůl. * = bio

5140

10 x 100 g

TR

bio, vegan
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8594052883978
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Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Mandle bio*nebio
Španělské mandle, malé balení obsahuje větší mandle odrůdy largueta, větší odrůdu
valencia.

5200
5212
5213
5214

17 x 100 g
8 x 200 g
20 x 400 g
2,5 kg

ES

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052880090
8594052882391
8594052883336
8594052883343

bio,
bezlepka, vegan

8424691621016

Mandle loupané ECOATO

Od sdružení farmářů Coato

5204

15 x 90 g

ES

Mandlová mouka ECOATO

Od sdružení farmářů Coato
Mandlovou mouku v 5 kg balení je doporučeno skladovat mezi 6 - 10 °C.

5215
5218

12 x 200 g
1 x 5 kg

ES

bio,
bezlepka, vegan

8594052880847

Chilli mandle pražené bio*nebio

Šetrně pražené mandle od sdružení farmářů Coato, dochucené solí a chilli papričkami.
Složení: mandle* 96 %, extra panenský olivový olej*, mořská sůl, sušené chilli papričky* 0,2 %.
* = bio.
5220

15 x 100 g

CZ

bio, vegan

8594052883602

Slané mandle pražené bio*nebio

Šetrně pražené mandle od sdružení farmářů Coato, dochucené solí.
Složení: mandle* 96 %, extra panenský olivový olej*, mořská sůl. * = bio.

5224

15 x 100 g

CZ

bio, vegan

8594052883619

IN

bio
bezlepka, vegan

8594052880113
8594052883251
8594052883350

Kešu ořechy bio*nebio

Nepražené, nesolené

5300
5301
5302

8 x 100 g
20 x 400 g
3 kg
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Kešu ořechy pražené bio*nebio

Šetrně pražené kešu ořechy.

5320
5322

10 x 100 g
1 x 5 kg

CZ

bio, vegan

8594052883626
8594052883671

Kari kešu pražené bio*nebio

Složení: kešu ořechy* 96 %, extra panenský olivový olej*, mořská sůl, kari směs* 0,3 %
(římský kmín*, kurkuma*, koriandr*, hořčice*, pískavice řecké seno*, šalvěj*, fenykl*, sladká
paprika*, tymián*, rozmarýn*, bobkový list*, zázvor*), chilli papričky*. * = bio.
5324

15 x 100 g

CZ

bio, vegan

8594052883633

20 x 100 g

KE

bio,
bezlepka, vegan

8594052883657

10 x 100 g
20 x 400 g
2,5 kg

PE

bio,
bezlepka, vegan

8594052880106
8594052883268
8594052883367

EG/CN

bio,
bezlepka, vegan

8594052880144
8594052880007

EG/CN

bio, vegan

8594052883640

Makadamové ořechy bio*nebio

5390

Para ořechy bio*nebio

5400
5401
5402

Arašídy loupané nepražené bio*nebio

5500
5502

7 x 200 g
3 kg

Arašídy loupané pražené bio*nebio

5520

8 x 200 g
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LK/PH

bio,
bezlepka, vegan

8594052880243
8594052883305
8594052883374

LK

bio,
bezlepka, vegan

8594052881448
8594052883145

LK

bio,
bezlepka, vegan

4006040397618

LK

bio,
bezlepka, vegan

4006040397618

Kokos strouhaný bio*nebio

5600
5601
5602

10 x 200 g
14 x 400 g
2 kg

Kokosové plátky bio*nebio

5610
5611

7 x 150 g
12 x 250 g

Kokosová mouka RAPUNZEL

5620

4 x 250 g

Kokosová mouka bio*nebio

5626

1 x 2 kg

Kokosové mléko RAPUNZEL

Složení: kokosové ořechy* 67 %, voda 33 %. * = bio.

5650
5651

6 x 400 ml
8 x 200 ml

LK

bio,
bezlepka, vegan

4006040216902
4006040538196

Kokosový krém RAPUNZEL

Složení: kokosové ořechy. 100% bio.

5654

6 x 2x50 g

LK

bio,
bezlepka, vegan
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4006040070993
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Balení
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Certifikáty/Alergeny

EAN

SUŠENÉ OVOCE A VÝROBKY Z OVOCE
Rozinky sultánky bio*nebio

Nesířené rozinky z projektu Turecko.

6100
6111
6112

12 x 150 g
8 x 400 g
6 x 1 kg

TR

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052880120
8594052881325
8594052883169

Rozinky korintky bio*nebio

Sladké drobné nesířené rozinky z Řecka. Nejsou povrchově ošetřeny rostlinným olejem.

6114

10 x 150 g

GR

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052880526

ANNES FEINSTE
PRO ZDRAVÍ DBALÉ GURMÁNY
° vyhovuje poptávce po neslazených výrobcích
° 100% ovoce, bez přidaného cukru
° univerzální použití
° lze dosladit podle chuti
„Naše ovocná pyré
jsou čistým požitkem z ovoce – nejen
jako přirozený doplněk jogurtů,
cereálií nebo smoothies, ale také
jako ovocná složka v receptech
na vaření a pečení.“
Anne Feulner

(pravnučka zakladatelky společnosti)
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Rozinky Modrý Thompson bio*nebio

Chuťově výrazné tmavší nesířené rozinky.

6120
6122

8 x 200 g
10 x 400 g

TR/AR

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052880588
8594052880595

CN

bio
bezlepka, vegan

8594052883244
8594052883381

Kustovnice čínská (goji) bio*nebio

6134
6136

10 x 100 g
2,5 kg

Sušené meruňky nesířené bio*nebio

Sušené meruňky, menší sáček obsahuje výběrové plody z Projektu Turecko.

6200
6210

10 x 150 g
6 x 300 g

TR

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052880564
8594052881332

UZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052882124

bio,
bezlepka, vegan

8594052881998

Sušené višně vypeckované bio*nebio

6218

10 x 75 g

Sušené švestky vypeckované bio*nebio

6220

10 x 150 g

BG

Sušená jablka ČESKÉ BIO

Sušená jablka z Moravy z Biofarmy Juré.

6230

10 x 50 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan
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8594052881202
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BG

bio,
bezlepka, vegan

8594052883497

TN

bio,
bezlepka, vegan

8594052880298

TN

bio, fair
bezlepka, vegan

4006040883074

TN

bio,
bezlepka, vegan

8594052881707
8594052883176

bio,
bezlepka, vegan

8594052883688

Sušená jablka kroužky bio*nebio

6232

8 x 100 g

Sušené datle s peckou bio*nebio

6240

8 x 200 g

Datle s peckou v krabičce RAPUNZEL
Odrůda Deglet Nour

6246

15 x 250 g

Sušené datle vypeckované bio*nebio

6250
6252

8 x 200 g
12 x 1 kg

Sušené datle Pákistán vypeckované bio*nebio

6260

8 x 200 g

PK

Sušené fíky bio*nebio

V menším balení jsou velké plody „fíky výběr“, ve větším drobnější „fíky natural“.

6290
6295

8 x 200 g
10 x 300 g

TR

bio,
bezlepka, vegan,
raw
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8594052881431
8594052881301
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Kandovaná pomerančová kůra RAPUNZEL

Složení: kukuřičný škrobový sirup, pomerančová kůra, mořská sůl. 100% bio.

6300

12 x 100 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040307532

Kandovaná citrónová kůra RAPUNZEL

Složení: kukuřičný škrobový sirup, citrónová kůra, mořská sůl. 100% bio.

6310

12 x 100 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040307556

Kandovaný zázvor bio*nebio

Složení: kořen zázvoru, přírodní třtinový cukr. 100% bio.

6320

10 x 100 g

CN

bio,
bezlepka, vegan

8594052881622

Sušené banány plátky bio*nebio

Sušené podélné plátky mini banánů bez přídavku cukru.

6352

6 x 100 g

LK

bio,
bezlepka, vegan

8594052881257

Banánové chipsy bio*nebio

Složení: banány, kokosový olej, přírodní třtinový cukr, med. 100% bio.

6358
6359

6 x 150 g
14 x 400 g

PH

bio,
bezlepka

8594052881240
8594052883299

Sušený ananas kousky bio*nebio

Kousky sušeného bio ananasu bez cukru.

6410

8 x 80 g

LK

bio,
bezlepka, vegan
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8594052881738
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Sušená moruše bílá bio*nebio

K mlsání, do směsí oříšků a sušeného ovoce, do müsli, jogurtů apod.

6415
6416
6417

10 x 100 g
20 x 400 g
2 kg

TR

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052881165
8594052883282
8594052881134

Sušené mango plátky bio*nebio

K mlsání, do směsí oříšků a sušeného ovoce, do müsli, jogurtů apod.

6420

10 x 80 g

BF

bio,
bezlepka, vegan

8594052882377

Sušené mango kousky bio*nebio

K mlsání, do stolních směsí, do müsli, jogurtů apod.

6424

8 x 100 g

BF

bio,
bezlepka, vegan

8594052883992

Sušená arónie s jablečnou šťávou bio*nebio

Složení: sušená arónie, koncentrovaná jablečná šťáva. 100% bio.

6450

10 x 100 g

BG

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8594052883480

Brusnice klikva s jablečnou šťávou bio*nebio

Složení: sušená brusnice klikva, koncentrovaná jablečná šťáva. Povrchově ošetřeno
rostlinným olejem. 100% bio.

6460
6461
6459

10 x 75 g
20 x 400 g
2,5 kg

CA

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8594052881363
8594052883312
8594052880151

Brusnice klikva se třtinovým cukrem bio*nebio

Složení: sušená brusnice klikva, přírodní třtinový cukr. Povrchově ošetřeno rostlinným
olejem. 100% bio.

6462
6464

8 x 200 g
2,5 kg

CA

bio,
bezlepka, vegan
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8594052881370
8594052883398
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Brusnice klikva v hořké čokoládě bio*nebio

Složení: hořká čokoláda 58 % (kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo, výtažek z
vanilky), proslazená brusnice 40 % (brusnice klikva 60 %, třtinový cukr, slunečnicový olej),
leštící látky: arabská guma, cukr, med. 100 % bio. Obsah kakaové sušiny nejm. 39 %.
6466

10 x 100 g

NL

bio,

8594052881158

DINOVA SVAČINKA hvězdičková

Složení: celozrnná pšeničná mouka*, pšeničná mouka*, sušená třtinová šťáva Rapadura*,
kakao* 7 %, med*, mořská sůl. * = bio.

6470

20 x 25 g

DE

bio

8594052880953

DINOVA SVAČINKA sluníčková

Složení: slunečnice, rozinky (povrchově ošetřené rostlinným olejem), sušená moruše bílá.
100% bio.

6472

20 x 70 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052880960

DINOVA SVAČINKA loupežnická

Složení: slunečnice, rozinky (povrchově ošetřené rostlinným olejem), lískové oříšky, sušená
brusnice klikva (brusnice klikva, přírodní třtinový cukr). 100% bio.

6474

20 x 60 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052880977

DINOVA SVAČINKA pirátská

Složení: kokosové plátky, sekané datle (sušené datle, rýžová mouka), kešu ořechy, sušená
moruše. 100% bio.

6476

20 x 60 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052880984

Zavařenina z lesních plodů Annes Feinste

Složení: ovoce* 55 % (ostružiny* 14 %, maliny* 12%, borůvky* 11 %, černý rybíz 7 %,
jahody* 6 %), cukr*, šťáva z černého bezu* 5 %, zahuštěná citrónová šťáva*, želírující látka
pektin. * = bio
6480

6 x 210 g

DE

bio,
bezlepka, vegan
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4003740033228

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Džem šípkový výběrový Annes Feinste

Složení: šípky*, cukr*, zahuštěná citrónová šťáva*, želírující látka pektin. * = bio
Obsahuje 55 g ovoce na 100 g.

6484

6 x 225 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4003740032719

Džem angreštový výběrový Annes Feinste

Složení: angrešt*, cukr*, zahuštěná citrónová šťáva*, želírující látka pektin. * = bio
Obsahuje 55 g ovoce na 100 g.

6488

6 x 225 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4003740032528

Džem z červeného rybízu výběrový Annes Feinste

Složení: šťáva z červeného rybízu*, cukr*, zahuštěná citrónová šťáva*, želírující látka
pektin. * = bio
Obsahuje 55 g ovoce na 100 g.
6492

6 x 225 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4003740032856

Brusinky - zavařenina s agávovým sirupem Annes Feinste

Výběrový „džem“ slazený agávovým sirupem.
Složení: divoké brusinky* 55 %, agávový sirup*, želírující látka pektin, zahuštěná citrónová
šťáva*.
* = bio.
6496

6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4003740032788

Jahodová zavařenina s jablečnou šťávou bio*nebio

Výběrový „džem“ slazený jablečnou šťávou a pšeničným sirupem.
Složení: jahody*, pšeničný sirup* 29 %, zahuštěná jablečná šťáva* 23 %, zahuštěná
citrónová šťáva*, želírující látka: citrusový pektin* * = bio.
Obsah jahod 65 %.
6500

6 x 200 g

DE

bio, vegan,
bez cukru

8594052883527

Malinová zavařenina s jablečnou šťávou bio*nebio

Výběrový „džem“ slazený jablečnou šťávou a pšeničným sirupem.
Složení: maliny*, pšeničný sirup* 28 %, zahuštěná jablečná šťáva* 21 %, zahuštěná
citrónová šťáva*, želírující látka: citrusový pektin* * = bio.
Obsah malin 65 %.
6504

6 x 200 g

DE

bio, vegan,
bez cukru

83

8594052883541

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Jablečno-malinový džem Svobodný statek na soutoku

Složení: jablka* 42 %, maliny* 18 %, třtinový cukr*, pektin. * = bio

6510

9 x 275 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan,

8594201120138

Jablečno-jahodový džem Svobodný statek na soutoku

Složení: jablka*, jahody* 25 %, třtinový cukr* 25 %, pektin. * = bio

6512

9 x 240 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan,

8594201120329

CZ

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8594181690638

CZ

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8594181690645

CZ

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8594181690836

Švestková povidla Biofarma Juré

Složení: bio švestky.

6520

15 x 320 g

Hrušková povidla Biofarma Juré

Složení: bio hrušky.

6522

15 x 320 g

Višňový džem Biofarma Juré

Složení: bio višně.

6524

15 x 320 g

Višňový džem slazený Biofarma Juré

Složení: višně, třtinový cukr. 100% bio.

6525

15 x 320 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan,
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8594181690935

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hruškovo-jablečná povidla RAPUNZEL

Složení: hrušky 53 %, jablka 47 %. 100% bio.

6530

6 x 250 g

NL

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

4006040125679

DE

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

4003740033501

DE

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

4003740033518

DE

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

4003740033525

DE

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

4003740033532

DE

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

4003740033549

Šípkové pyré 100% Annes Feinste
Složení: bio šípky.

6540

6 x 190 g

Aróniové pyré 100% Annes Feinste
Složení: bio arónie.

6542

6 x 190 g

Jablečné pyré 100% Annes Feinste
Složení: bio jablka.

6544

6 x 190 g

Bezinkové pyré 100% Annes Feinste
Složení: bio bezinky.

6546

6 x 190 g

Kdoulové pyré 100% Annes Feinste
Složení: bio kdoule.

6548

6 x 190 g
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Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

DE

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

EAN

Rakytníkové pyré 100% Annes Feinste
Složení: bio rakytník.

6550

6 x 180 g

4003740033556

OLEJNATÁ SEMÍNKA
Slunečnicové semínko bio*nebio

Menší balení obsahuje větší semínka, větší balení obsahuje menší semínka, ideální pro
kuchyňské využití.

7100
7105

15 x 200 g
8 x 400 g

HU/IT

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052880137
8594052881349

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052881783

Slunečnicové semínko ČESKÉ BIO

Slunečnice vypěstovaná v ČR

7102

8 x 150 g

CZ

Slunečnice pražená solená

Šetrně pražená evropská slunečnicová semínka, dochucená solí.
Složení: slunečnice* 96 %, extra panenský olivový olej*, mořská sůl. * = bio.

7108

15 x 150 g

CZ

bio,
vegan

8594052883893

25 x 50 g

RU

bio,
bezlepka, vegan

8594052881400

8 x 200 g
12 x 400 g
2,5 kg

PY

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052882087
8594052883329
8594052883404

Piniové oříšky bio*nebio

7110

Chia semínka bio*nebio

7117
7118
7119

86

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

UG

bio,
bezlepka, vegan

8594052881271

IN/BO

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052882179

P L / F R / bio,
KZ
bezlepka, raw,
vegan

8594052881264

Sezam neloupaný bio*nebio

7120

7 x 200 g

Sezam černý neloupaný bio*nebio

7122

10 x 100 g

Lněné semínko bio*nebio

7125

6 x 300 g

Lněné semínko ČESKÉ BIO

Hnědý len vypěstovaný v ČR.

7127

7 x 200 g

CZ

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052881226

6 x 300 g

PL/CZ

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052882933

DE

bio,
raw, vegan

4006040265832

Lněné semínko zlaté

7128

Lněné semínko drcené RAPUNZEL

7129

6 x 150 g
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Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

DE

bio,
bezlepka, raw,
vegan

4006040349365

NL

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052883091

NL

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052883114
8594052883510

Lněná mouka RAPUNZEL

7130

4 x 250 g

Konopné semínko loupané bio*nebio

7132

7 x 200 g

Konopný protein bio*nebio

7136
7138

15 x 150 g
1 x 1 kg

Snídaně Inků bio*nebio

Po lžičce do ranních smoothies, jogurtů, müsli a kaší k nastartování zažívání a dodání
pocitu sytosti na celé dopoledne.
Složení: len zlatý, len hnědý, chia semínka, sezam. 100 % bio.
7142

6 x 200 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052882223

Dýňové semínko bio*nebio

Evropská dýňová semínka ze Štýrska nebo Moravy

7150
7151
7152

7 x 200 g
20 x 400 g
2,5 kg

AT/CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052881288
8594052883152
8594052883411

CZ

bezlepka, raw,
vegan

8594052880939
8594052883572

Modrý mák český bio*nebio

7154
7158

8 x 200 g
2,5 kg

88

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

LUŠTĚNINY, LUŠTĚNINY V KONZERVĚ
Červená čočka půlená bio*nebio

7250
7252

12 x 500 g
2,5 kg

TR

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052881813
8594052880601

Černá čočka beluga bio*nebio

7256

7 x 300 g

CA

bio,
raw, vegan

8594052883022

7300

30 x 500 g

IT

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052881721

12 x 500 g

CN

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052880809

Cizrna bio*nebio

Fazole mungo bio*nebio

7390

Veganské mleté bio*nebio

Rostlinná alternativa masa.
Složení: hrachový proteinový izolát* 87 %, žlutý hrách*. * = bio.

7406

12 x 200 g

CZ

bio,
vegan

8594052883909

Cizrna sterilovaná RAPUNZEL

Složení: cizrna*, voda, mořská sůl. * = bio.
Hmotnot pevného podílu: 240 g

7410

6 x 400 g

IT

bio,
bezlepka, vegan
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4006040552499

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Obří fazole sterilované RAPUNZEL

Složení: obří fazole*, voda, mořská sůl. * = bio.
Hmotnot pevného podílu: 240 g

7412

6 x 400 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040012047

Pečené fazole RAPUNZEL

Složení: bílé fazole* 55 %, voda, rajský protlak* 5 %, cukr*, mořská sůl, ocet z bílého vína*,
kukuřičný škrob*. * = bio.

7415

6 x 400 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040401773

Červené fazole sterilované RAPUNZEL

Složení: fazole červená ledvina*, voda, mořská sůl. * = bio.
Hmotnot pevného podílu: 240 g

7420

6 x 400 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040552390

Zelená čočka sterilovaná RAPUNZEL

Složení: zelená čočka*, voda, mořská sůl. * = bio.
Hmotnot pevného podílu: 240 g

7422

6 x 400 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040404347

Směs luštěnin sterilovaná RAPUNZEL

Složení: luštěniny* (fazole červená ledvina*, šarlatová fazole*, cizrna*, bílá fazole*), voda,
mořská sůl. * = bio.
Hmotnot pevného podílu: 240 g
7424

6 x 400 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040404330

Sója edamamé sterilovaná RAPUNZEL

Složení: sójové boby* 60 %, voda, mořská sůl. * = bio.
Hmotnot pevného podílu: 140 g

7426

6 x 200 g

IT

bio,
bezlepka, vegan
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4006040063339

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Černé fazole sterilované RAPUNZEL

Složení: černé fazole*, voda, mořská sůl. * = bio.
Hmotnot pevného podílu: 240 g

7428

6 x 400 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040411611

Bílé fazole sterilované RAPUNZEL

Složení: bílé fazole Cannellini*, voda, mořská sůl. * = bio.
Hmotnot pevného podílu: 240 g

7430

6 x 400 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040552314

Kukuřice cukrová sterilovaná RAPUNZEL

Složení: kukuřice cukrová*, voda, mořská sůl. * = bio.
Hmotnot pevného podílu: 280 g

7432

6 x 340 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040045236

Hrášek sterilovaný RAPUNZEL

Složení: zelený hrášek*, voda, mořská sůl. * = bio.
Hmotnot pevného podílu: 265 g

7434

6 x 340 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040042594

RÝŽE A DALŠÍ OBILOVINY
Rýže mléčná natural bio*nebio

Při vaření uvolňuje škrob a bobtná, po uvaření je lehce lepkavá. Vhodná především jako příloha
k čínským pokrmům a na mixované kaše.

7500
7501

10 x 500 g
1 x 10 kg

IT

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052881417

Rýže mléčná bílá bio*nebio

Při vaření uvolňuje škrob a bobtná, po uvaření je lepkavá. Vhodná především k přípravě
mléčné rýže a rýžových desertů. Může nahradit rýži na klasické italské rizoto.

7504

10 x 500 g

IT

bio,
bezlepka, raw,
vegan
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8594052882148

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Rýže jasmínová natural bio*nebio

Při vaření uvolňuje charakteristickou jedinečnou vůni. Její dlouhá zrnka jsou po uvaření
lehce lepkavá, ale pevná. Hodí se jako příloha k asijským pokrmům.

7506

10 x 500 g

TH

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052882131

Rýže basmati bílá bio*nebio

Basmati rýže má dlouhá úzká zrnka, typickou příjemnou vůni a chuť a po uvaření je sypká
a neslepená.

7512
7513

10 x 500 g
1 x 10 kg

IN/PK

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052880540
8594052880656

Rýže basmati natural bio*nebio

Basmati rýže má dlouhá úzká zrnka, typickou příjemnou vůni a chuť a po uvaření je sypká
a neslepená.

7514
7515

10 x 500 g
1 x 10 kg

IN/PK

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052880717
8594052880670

Rýže indica natural bio*nebio

Dlouhozrnná rýže je po uvaření sypká a neslepená, hodí se jako příloha k mnoha pokrmům
a na české sypké „rizoto“.

7522
7524

10 x 500 g
1 x 10 kg

IN/PK

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8574052881752
8594052889390

Rýže indica bílá bio*nebio

Indica rýže má dlouhá úzká zrnka, typickou příjemnou vůni a chuť a po uvaření je sypká a
neslepená.

7530

10 x 500 g

IN/PK

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052883138

TR

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052883954

Kukuřice na popcorn bio*nebio

7600

8 x 250 g

92

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

12 x 400 g

CZ

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052882155

12 x 500 g

PL/UK

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052881424

7 x 250 g

ES

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052881639

Pohanka loupaná ČESKÉ BIO

7646

Jáhly EVROPA bio*nebio

7648

Quinoa bílá bio*nebio

7650

Quinoa barevná bio*nebio

Tříbarevná quinoa obsahuje zrnka béžové, červené a černé quinoi a je velmi dekorativní
jak v salátech, tak jako příloha.

7652

7 x 250 g

BO/PE

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052881073

EC

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052881660

Quinoa červená bio*nebio

7654

30 x 250 g

Amarant bio*nebio

Snadná příprava jako příloha či sladká kaše, vynikající nutriční vlastnosti hlavně pro vegany
a příjemná chuť.

7660

12 x 500 g

IN

bio,
bezlepka, raw,
vegan

93

8594052880816

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Rýžové vločky natural bio*nebio

Přirozeně bezlepkové vločky, které jsou přirozenou volbou pro celiatiky. Ideální konzistence
lze dosáhnout krátkým povařením.

7750

6 x 250 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

8594052882186

Ovesné vločky bezlepkové malé bio*nebio

Vločky vyrobené z bezlepkového ovsa, vhodné i pro bezlepkáře bez reakce na avenin
(bílkovinu ovsa).

7754
7756

20 x 500 g
1 x 2,5 kg

DE

bio,
bezlepka, vegan

8594052881196
8594052883428

Ovesné vločky bezlepkové velké bio*nebio

Vločky vyrobené z bezlepkového ovsa, vhodné i pro bezlepkáře bez reakce na avenin
(bílkovinu ovsa).

7760
7762

20 x 500 g
1 x 2,5 kg

DE

bio,
bezlepka, vegan

8594052881394
8594052883435

CEREÁLNÍ VÝROBKY - MÜSLI, LUPÍNKY,KAŠE, KŘUPKY
Müsli Nebuď hloupý! Křupavé s čokoládou bio*nebio

Složení: ovesné vločky* 46 %, přírodní třtinový cukr*, kokosový olej*, pohanka*, celozrnná pšeničná
mouka*, kokos* 5 %, hořká čokoláda* 4 % (kakaová hmota*, přírodní třtinový cukr*, kakaové máslo*,
emulgátor: slunečnicový lecitin, výtažek z vanilky*, obsah kakaové sušiny nejméně 60 %), kakao* 2
%, mořská sůl. * = bio.
8001
15 x 300 g
2080010 1 x 4 kg
2080011 1 x 14 kg

CZ

bio,
vegan

8594052882025
4019114080477
4019114080781

Marcipánové müsli s čokoládou bio*nebio

Složení: ovesné vločky* 47 %, přírodní třtinový cukr*, mandlová mouka* 11 %, kokosový
olej*, celozrnná pšeničná mouka*, hořká čokoláda* 6 % (kakaová hmota*, přírodní třtinový
cukr*, kakaové máslo*; obsah kakaové sušiny nejméně 60 %), kakao* 2 %, mořská sůl. *
= bio.
2080060 1 x 4 kg

CZ

bio, vegan

8594052887082

Müsli Nebuď hloupý! Křupavé s javorovým sirupem bio*nebio

Složení: ovesné vločky 56 %, javorový sirup 14 %, mandle 11 %, pšeničné pukance (pšenice,
javorový sirup), celozrnná pšeničná mouka, kokosový olej. 100% bio.

8011
15 x 270 g
2080110 1 x 3 kg

CZ

bio,
vegan, bez cukru

94

8594052882094
4019114080484

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Müsli Nebuď hloupý! Křupavé s kokosem a medem bio*nebio

Složení: ovesné vločky 48 %, med 12 %, kokos 12 %, rozinky 12 %, kokosové plátky 6 %,
sirup z agáve 5 %, celozrnná pšeničná mouka, extra panenský olivový olej. 100% bio.

8021
15 x 300 g
2080210 1 x 4 kg
2080211 1 x 14 kg

CZ

bio,
bez cukru

8594052882100
4019114080491
4019114080736

Výchozí směs bio*nebio

Směs vloček a semínek pro přípravu musli, kaší, granoly, müsli tyčinek...
Složení: ovesné vločky 64 %, pšeničné vločky 9 %, ječné vločky 9 %, lněná semínka 9 %,
pražená sezamová semínka 4 %, slunečnicová semínka 4 %. 100% bio.
8025

15 x 350 g

CZ

bio,
vegan, bez cukru

8594052882063

Müsli Nebuď hloupý! S chia semínky bio*nebio

Složení: ovesné vločky 64 %, pšeničné vločky 9 %, ječné vločky 9 %, chia semínka 5 %,
lněná semínka, pražená sezamová semínka, slunečnicová semínka. 100% bio.

8028

15 x 350 g

CZ

bio,
vegan, bez cukru

8594052882209

Müsli Nebuď hloupý! Ranní s oříšky bio*nebio

Složení: ovesné vločky 36 %, rozinky sultánky 18 %, pšeničné vločky 9 %, ječné vločky
9 %, slunečnicová semínka, pražené lískové oříšky 7 %, lněná semínka, pražená pohanka
4 %, pražený sezam. 100% bio.
8101

15 x 350 g

CZ

bio,
vegan, bez cukru

8594052882049

bio,
bezlepka, vegan

8594052883213

bio,
bezlepka, vegan

8594052883220

Pohanková kaše instantní bio*nebio

Složení: bio pohanka loupaná.

8200

15 x 200 g

CZ

Rýžová kaše instantní bio*nebio

Složení: bio rýže loupaná.

8202

15 x 200 g

CZ
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Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

CZ

bio,
bezlepka, vegan

EAN

Polenta instantní bio*nebio

Složení: bio kukuřice.

8204

15 x 200 g

8594052883237

Zeleninová kaše pohanková bio*nebio

Složení: pohanka* 97 %, zeleninová směs 2 % (mořská sůl, sušená mrkev*, bramborové
vločky*, sušená cibule*, pastinák*, libeček*, petržel*, pažitka*), mořská sůl. * = bio.

8210

12 x 200 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052880632

Kokosová kaše kukuřičná bio*nebio

Složení: kukuřičná kaše instantní* 71 %, třtinový cukr*, strouhaný kokos* 12 %. * = bio.

8212

12 x 200 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052880625

Jukance: pšeničné pukance s javorovým sirupem bio*nebio

Složení: celozrnná pšenice 80 %, javorový sirup 20 %. 100% bio.

8220

15 x 130 g

NL

bio,
vegan, bez cukru

8594052881868

Kakaové hvězdičky s Rapadurou bio*nebio

Složení: celozrnná pšeničná mouka*, pšeničná mouka*, sušená třtinová šťáva Rapadura*,
kakao* 7 %, med*, mořská sůl. * = bio.

8230

12 x 150 g

DE

bio

8594052880793

Kakaová sluníčka rýžová bio*nebio

Složení: rýže* 62 %, přírodní třtinový cukr*, kakaový prášek* 3,8 %, kukuřičný slad*,
kokosový olej*, mořská sůl. * = bio.

8340

10 x 200 g

DE

bio,
vegan
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8594052880397

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Pšeničné lupínky s otrubami bio*nebio

Složení: celozrnná pšeničná mouka* 78 %, pšeničné otruby* 11 %, řepný cukr*, sůl, ječný
slad*.
* = bio.
8380

10 x 200 g

CZ

bio, vegan,
celozrnné

8594052880250

Kukuřičné lupínky ochucené bio*nebio

Složení: kukuřice* 93 %, přírodní třtinový cukr*, mořská sůl, kukuřičný slad*. * = bio.

8390

12 x 250 g

DE

bio,
vegan

8594052881677

bio,
vegan, bez cukru

8594052880182

bio,
bezlepka, vegan

8594052881646

Kukuřičné lupínky natural bio*nebio

Složení: kukuřice. 100% bio.

8400

8 x 200 g

DE

Kukuřičné křupky natural bio*nebio

Složení: kukuřice. 100% bio.

8420

12 x 100 g

CZ

TĚSTOVINY PŠENIČNÉ, ŠPALDOVÉ, RÝŽOVÉ
Kuskus semolina bio*nebio

Z italské tvrdé pšenice
Složení: semolina z tvrdé pšenice. 100% bio.

8480

10 x 500 g

IT

bio,
vegan

8594052883923

Kuskus celozrnný bio*nebio

Z italské tvrdé pšenice
Složení: celozrnná semolina z tvrdé pšenice. 100% bio.

8482

10 x 500 g

IT

bio,
vegan
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8594052883930

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Špagety celozrnné RAPUNZEL

Složení: mletá celá zrna tvrdé pšenice durum. 100% bio.

8500

12 x 500 g

IT

bio,
vegan

4006040150015

Penne celozrnné RAPUNZEL

Složení: mletá celá zrna tvrdé pšenice durum. 100% bio.

8506

12 x 500 g

IT

bio,
vegan

4006040229391

Spirálky celozrnné RAPUNZEL

Složení: mletá celá zrna tvrdé pšenice durum. 100% bio.

8510

12 x 500 g

IT

bio,
vegan

4006040150510

Lasagne celozrnné RAPUNZEL

Složení: mletá celá zrna tvrdé pšenice durum. 100% bio.

8520

12 x 250 g

IT

bio,
vegan

4006040070504

Nudličky do polévky RAPUNZEL

Složení: mletá celá zrna tvrdé pšenice durum. 100% bio.

8532

12 x 250 g

IT

bio,
vegan

4006040151135

Špagety semolina RAPUNZEL

Složení: mletá tvrdá pšenice durum (semolina). 100% bio.

8600

12 x 500 g

IT

bio,
vegan
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4006040155010

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Spirálky semolina RAPUNZEL

Složení: mletá tvrdá pšenice durum (semolina). 100% bio.

8610

12 x 500 g

IT

bio,
vegan

4006040155041

Makaróny semolina RAPUNZEL

Složení: mletá tvrdá pšenice durum (semolina). 100% bio.

8614

12 x 500 g

IT

bio,
vegan

4006040167839

Písmenka semolina barevná RAPUNZEL

Složení: mletá tvrdá pšenice durum (semolina), prášek z mrkve, červené řepy a špenátu.
100% bio.

8630

12 x 250 g

IT

bio,
vegan

4006040152910

Rýžové špagety RAPUNZEL

Složení: mletá rýže natural. 100% bio.

8700

12 x 250 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040155089

Rýžové spirálky RAPUNZEL

Složení: mletá rýže natural. 100% bio.

8702

12 x 250 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040635024

bio,
bezlepka, vegan

4006040510116

Pohankové špagety RAPUNZEL

Složení: mletá pohanka. 100% bio.

8770

12 x 250 g

DE

99

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Špagety polocelozrnné Elibio

Složení: polocelozrnná krupice z tvrdé pšenice durum. 100% bio.

8970

12 x 500 g

IT

bio,
vegan

3760294960042

Špagety semolina Elibio

Složení: krupice z tvrdé pšenice durum. 100% bio.

8974

12 x 500 g

IT

bio,
vegan

3760294960035

Kolínka polocelozrnná Elibio

Složení: polocelozrnná krupice z tvrdé pšenice durum. 100% bio.

8978

12 x 500 g

IT

bio,
vegan

3760294960127

Spirálky polocelozrnné Elibio

Složení: polocelozrnná krupice z tvrdé pšenice durum. 100% bio.

8986

12 x 500 g

IT

bio,
vegan

3760294960066

ROSTLINNÉ OLEJE A TUKY
Extra panenský olivový olej RAPUNZEL

9100

6 x 500 ml

TN

bio,
bezlepka, raw,
vegan

4006040205111

Krétský extra panenský olivový olej RAPUNZEL

9110

6 x 500 ml

GR

bio,
bezlepka, raw,
vegan

100

4006040002062

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

GR

bio,
bezlepka, raw
vegan

5200117000015

ES

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8424691301024
8424691301062

Extra panenský olivový olej BIOILIS

9120

12 x 1 l

Extra panenský olivový olej ECOATO

9130
9132

12 x 500 ml
3x3l

Extra panenský olivový olej Cornicabra ECOATO

Jednodruhový olej lisovaný z odrůdy Cornicabra

9136

12 x 500 ml

ES

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8424691301116

Extra panenský olivový olej Arbequina ECOATO

Jednodruhový olej lisovaný z odrůdy Arbequina

9138

12 x 500 ml

ES

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8424691300225

Extra panenský olivový olej Hojiblanca ECOATO

Jednodruhový olej lisovaný z odrůdy Hojiblanca

9140

12 x 500 ml

ES

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8424691301086

Olej na smažení bio*nebio

Slunečnicový olej šetrně dezodorizovaný (zbavený vůně) vodní parou. Ideální na smažení
i pečení.
Lisováno ze speciální odrůdy slunečnice, obsahující vysoký podíl kyseliny olejové. Proto je
tento olej vhodný ke smažení.
9176

6x1l

SK

bio,
bezlepka, vegan
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8594052883121

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Slunečnicový olej lisovaný za studena bio*nebio

S typickou vůní a chutí slunečnice. Vhodný i na smažení.
Lisováno ze speciální odrůdy slunečnice, obsahující vysoký podíl kyseliny olejové. Proto je
tento olej vhodný ke smažení.
9179

6x1l

SK

bio,
bezlepka, vegan

8594052880922

bio,
bezlepka, raw,
vegan

4006040307549
4006040215585

Lněný olej lisovaný za studena RAPUNZEL

9509
9510

4 x 500 ml
4 x 250 ml

DE

Dýňový štýrský olej Hamlitsch

Lisovaný výhradně ze štýrských semínek.

9520

6 x 250 ml

AT

bio,
bezlepka, vegan

9003391001077

DE

bio,
bezlepka, vegan

8594052880908

Kakaové máslo pecičky bio*nebio

9528

15 x 100 g

Kokosový olej lisovaný za studena bio*nebio

Panenský olej výrazně kokosové vůně a chuti, výborný jak na vaření, tak ke kosmetickým
účelům.

9530

12 x 250 g

PH

bio, bezlepka,
raw, vegan

8594052880915

bio,
bezlepka, fair,
vegan

4006040216254
4006040216278
4006040216377

Kokosový olej lisovaný za studena RAPUNZEL

9532
9533
9534

6 x 200 g
6 x 400 g
2 x 800 g

LK

102

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Kokosový olej lisovaný za studena Maya Gold

Velké balení. Panenský olej výrazně kokosové vůně a chuti, výborný jak na vaření, tak ke
kosmetickým účelům.

9536

6 x 1,4 kg

LK

bio, bezlepka,
raw, vegan

8718819120384

LK

bio,
bezlepka, fair,
vegan

4006040216216

Kokosový tuk RAPUNZEL

9600

6 x 200 g

OCTY
Balsamikový ocet RUSTICO RAPUNZEL

Složení: vinný ocet, hroznová šťáva zahuštěná, hroznová šťáva. 100% bio.

9700

6 x 500 ml

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040249719

Ocet z bílého vína RAPUNZEL

Složení: 100% hrozová šťáva z přímého lisování, zkvašená. 100% bio.

9710

6 x 500 ml

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040249610

Jablečný ocet nepasterovaný BEUTELSBACHER

Složení: 100% jablečná šťáva z přímého lisování, zkvašená. 100% bio.

9720

6 x 750 ml
vratný obal

DE

bio,demeter,
bezlepka, raw,
vegan

4106060049327

Jablečný ocet nepasterovaný čirý BEUTELSBACHER

Složení: 100% jablečná šťáva z přímého lisování, zkvašená. 100% bio.

9722

6 x 750 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, raw,
vegan

103

4106060046814

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Balsamikový ocet jablečný BEUTELSBACHER

Složení: jablečný ocet, zahuštěná jablečná šťáva. 100% bio.

9724

12 x 330 ml

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060038437

VÝROBKY Z RAJČAT A ZELENINY
Passata: drcená rajčata RAPUNZEL

Složení: rajčata. 100% bio.

10000
10001

6 x 680 g
6 x 410 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040293033
4006040263609

Passata RUSTICA s bazalkou RAPUNZEL

Složení: rajčata, bazalka. 100% bio.

10004

6 x 680 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040293064

bio,
bezlepka, vegan

3760294960080

Passata: drcená rajčata Elibio

Složení: rajčata. 100% bio.

10010

12 x 680 g

IT

Kečup RAPUNZEL (ve skle)

Složení: rajský protlak* 78 %, přírodní třtinový cukr* 10 %, kvasný ocet*, mořská sůl, cibule*,
zázvor*, hřebíček*, kurkuma*, muškátový květ*. * = bio.

10100

6 x 450 ml

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040292081

Dětský kečup TYGR RAPUNZEL (ve skle)

Složení: rajský protlak* 77 %, jablečný sirup* 15 %, kvasný ocet*, slunečnicový olej*, mořská
sůl, cibule*. * = bio.

10110

6 x 450 ml

IT

bio,
bezlepka, vegan

104

4006040013761
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Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Rajský protlak RAPUNZEL

Složení: rajčata. 100% bio.
Obsah sušiny: 22 %.

10200
10201

6 x 360 g
12 x 100 g

IT

bio,
bez cukru,
bezlepka, vegan

4006040003489
4006040003441

Rajský protlak v tubě RAPUNZEL

Složení: rajčata. 100% bio.
Obsah sušiny: 28 %. Dvakrát koncentrovaný rajský protlak.

10204

12 x 200 g

IT

bio,
bez cukru,
bezlepka, vegan

4006040181156

Rajčatovo-paprikový protlak v tubě RAPUNZEL

Složení: rajčatový protlak* dvakrát zahuštěný 50 %, červená paprika* 46 %, slunečnicový
olej*, česnek*, mořská sůl. * = bio.

10208

12 x 200 g

IT

bio,
bez cukru,
bezlepka, vegan

4006040006619

Rajský protlak středomořský v tubě RAPUNZEL

Složení: rajčatový protlak* jednou zahuštěný 94 %, extra panenský olivový olej*, bazalka*,
mořská sůl, česnek*, oregano*. * = bio.

10210

12 x 200 g

IT

bio,
bez cukru,
bezlepka, vegan

4006040006572

Rajčata loupaná čtvrcená RAPUNZEL

Složení: rajčata, rajčatová šťáva. 100% bio.

10220

6 x 400 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040030409

Rajčata loupaná RAPUNZEL

Složení: rajčata, rajčatová šťáva. 100% bio.

10222

6 x 400 g

IT

bio,
bezlepka, vegan
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4006040030409

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Rajčatová omáčka s bazalkou Elibio

Složení: rajčatové pyré* 87,3 %, extra panenský olivový olej* 3,5 %, cibule*, mrkev*,
bazalka* 1,5 %, celer*, sůl. 100% bio.

10230

6 x 300 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

3760294960073

TYGR dětská omáčka na těstoviny RAPUNZEL

Složení: rajský protlak* 54 %, voda, koncentrovaná mrkvová šťáva* 6,9 %, slunečnicový
olej*, cibule v prášku*, mořská sůl, bazalka*. * = bio.

10252

6 x 360 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040202776

TOSKANA omáčka na těstoviny RAPUNZEL

Složení: rajčata* 96 %, cibule* 2 %, mrkev*, celer*, bazalka*, mořská sůl. * = bio.

10254

6 x 550 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040428053

FAMILIA omáčka na těstoviny RAPUNZEL

Složení: rajčata* 99,3 %, mořská sůl, bazalka*. * = bio.

10256

6 x 550 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040290391

ARRABBIATA omáčka na těstoviny RAPUNZEL

Složení: rajčata* 94 %, cibule*, bazalka*, feferonky*, extra panenský olivový olej*, mořská
sůl, mrkev*, oregano*, celer*, tymián*. * = bio.

10300

6 x 340 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040405900

Kysané zelí bílé Svobodný statek

Poctivé kysané zelí s kmínem, bez konzervantů, vyrobené z ekologicky vypěstovaného zelí.
Složení: zelí* 97,9 %, mořská sůl 2 %, kmín*. * = bio.

10380

1 x 670 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan
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8594201120053

Kód

Vítovo kimči

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Nepasterovaná mléčně kvašená zelenina v korejském stylu.
Složení: pekingské zelí, ředkev, chilli paprika, česnek, cibule, rybí omáčka, rýžová mouka,
jarní cibulka, zázvor, mořská sůl.
10390

15 x 200 g

CZ

bezlepka

8594189340023

Vítovo kimči vegan

Nepasterovaná mléčně kvašená zelenina v korejském stylu - verze pro vegany.
Složení: pekingské zelí, ředkev, chilli paprika, česnek, cibule, houba shiitake, rýžová mouka,
jarní cibulka, zázvor, mořská sůl.
10394
10396

15 x 200 g
1 x 500 g

CZ

bezlepka, vegan

8594189340085
8594189340108

Vítovo kimči habanero

Nepasterovaná mléčně kvašená zelenina v korejském stylu - více pikantní verze.
Složení: pekingské zelí, ředkev, chilli paprika 1 %, česnek, cibule, rybí omáčka, rýžová
mouka, jarní cibulka, zázvor, mořská sůl.
10398

15 x 200 g

CZ

bezlepka

8594189340092

Kimchi ze soutoku Svobodný statek

Nepasterovaná mléčně kvašená zelenina v korejském stylu v bio kvalitě.
Složení: pekingské zelí*, cibulka lahůdková*, pórek*, ředkev*, mrkev*, česnek*, sójová
omáčka
shoyu*, zázvor*, chilli papričky*, třtinový cukr*, mořská sůl 2 %. * = bio.
10402

1 x 190 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594201120251

Křenová pasta s jablky Svobodný statek

Lahodná křenová pasta zjemněná jablky, vyrobená z ekologicky vypěstovaných plodin.
Složení: křen* 49 %, jablka*, sůl 2 %, citrónová šťáva*. * = bio.

10404

1 x 125 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594201120343

Lahůdková chilli pasta Svobodný statek na soutoku

Po malých lžičkách k dodání nasládlé ostré chuti.
Složení: chilli papriky* 23 %, mrkev*, hruškový klevel (hrušky* 100%), slunečnicový olej*,
vinný ocet*, sůl 2 %. * = bio.
10406

9 x 120 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan
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8594201120039

nyní v sortimentu ovesné alternativy jogurtu
3 lahodné druhy
Krémové "jogurty" z ovesných vloček z nejlepšího rakouského bio ovsa jsou perfektním doplněním vaší chladící
vitríny. Různé příchuti - přírodní, borůvkový a müsli s jablky - jsou všestranné a lze je použít při vaření dle vlastních
nápadů, nebo si je jednoduše vychutnat samotné. Ať už v ranním müsli, do vydatných omáček a salátů nebo v
ovocných koktejlech s sebou - kreativitě se meze nekladou.
.
Kód
Název
Hm.
Krt
EAN
Cena DPC
11970
11972
11974

Zakysaný ovesný bílý MyLoveMyLife
400 g
Zakysaný ovesný borůvka MyLoveMyLife
400 g
Zakysaný ovesný Müsli Jablko MyLoveMyLife 400 g

33,60 52
39,50 61
39,50 61

6
6
6

9010179000245
9010179000276
9010179000269

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Zelená chilli pasta Svobodný statek na soutoku

Po malých lžičkách k dodání pálivé chuti.
Složení: chilli papričky* 40 %, celer*, pastiňák*, slunečnicový olej*, vinný ocet*, sůl 2 %. *
= bio.
10408

9 x 120 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594201120046

Feferonkový krém extra pálivý RAPUNZEL

Po malých lžičkách k dodání velmi pálivé chuti.
Složení: pálivé feferonky* 67 %, jablečný ocet*, extra panenský olivový olej*, mořská sůl. *
= bio.
10410

6 x 120 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040167891

Kapary ve slaném nálevu RAPUNZEL

Složení: kapary* 58 %, voda, vinný ocet*, mořská sůl. * = bio.

10505

6 x 206 g

UZ

bio,
bezlepka, vegan

4006040076285

Kalamata olivy fermentované v nálevu bio*nebio

Tmavé ručně sbírané olivy s peckou, přirozeně několik měsíců fermentované.
Složení: olivy kalamata* 79 %, vinný ocet*, mořská sůl. * = bio.

10510

36 x 280 g

GR

bio, raw
bezlepka, vegan

8594052880823

Zelené olivy v extra panenském olivovém oleji bio*nebio

Zelené ručně sbírané olivy s peckou, přirozeně několik měsíců fermentované.
Složení: zelené olivy* 87 %, extra panenský olivový olej* 10 %, citrón*, oregano*, mořská
sůl. * = bio.
10520

32 x 250 g

GR

bio, raw
bezlepka, vegan

8594052880830

Pesto ligure RAPUNZEL

Složení: extra panenský olivový olej*, bazalka* 37 %, piniové oříšky* 15 %, mořská sůl, sýr
parmezán* 3 %, česnek*. 100% bio.

10532

6 x 120 g

IT

bio,
bezlepka

110

4006040276418

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Pesto siciliano RAPUNZEL

Složení: extra panenský olivový olej*, bazalka* 25 %, vlašské ořechy* 13 %, kešu* 11 %, tvrdé sýry
7 % (ovčí pecorino*, parmezán*), piniové oříšky* 4 %, mořská sůl, česnek*. 100% bio.

10533

6 x 120 g

IT

bio,
bezlepka

4006040755791

Pesto verde vegan RAPUNZEL

Složení: extra panenský olivový olej* 38 %, bazalka* 26 %, vlašské ořechy* 16 %, kešu ořechy*
12 %, piniové oříšky* 4 %, mořská sůl. 100% bio.

10534

6 x 120 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040154105

Pesto rosso vegan RAPUNZEL

Složení: sušená rajčata* 38 %, extra panenský olivový olej* 36 %, loupaná rajčata* 19 %, bazalka*
3 %, petržel*, mořská sůl. 100% bio.

10535

6 x 120 g

IT

bio,
bezlepka, vegan

4006040276357

Béé a méé, ne búú!
Špičkové výrobky z ovčího
a senného kozího mléka!

Leeb Biomilch GmbH • Tel: +43 (0)7587 / 690 46 21 111
• e-mail: office@leeb-milch.at • www.leeb-milch.at

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Sušená rajčata v extra panenském olivovém oleji RAPUNZEL

Složení: sušená rajčata solená mořskou solí 54 %, extra panenský olivový olej 46 %,
rozmarýn. 100% bio.

10550

6 x 275 g

TR

bio,
bezlepka, raw,
vegan

4006040410706

Sušená rajčata sekaná bio*nebio

Složení: rajčata*, mořská sůl. * = bio.

10600

8 x 100 g

TR

bio,
bezlepka, raw,
vegan

8594052881455

SŮL, BUJÓNY, KOŘENÍCÍ PŘÍPRAVKY
Středomořská sůl nerafinovaná

10650
10652

10 x 500 g
4 kg

ES/HR

bezlepka, vegan

8594052881714
8594052880281

10 x 500 g

PK

bezlepka, vegan

8594052883015

Himálajská růžová sůl

10654

Mořská sůl jodovaná mořskými řasami

Složení: mořská sůl, mořské řasy (Laminaria Digitata) 0,4 %.

10660

10 x 500 g

GR

bezlepka, vegan

8594052881769

Kala Namak černá indická sůl

Ochucovadlo typické pro indickou kuchyni s vůní vajec., vhodné i k dochucení veganských
„vaječných“ pokrmů.

10662

12 x 300 g

IN

bezlepka, vegan

112

8594052881578

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Keramický mlýnek na sůl

Bytelný vysoký mlýnek na sůl či koření

80
10680

48 ks

Zeleninový vývar čirý RAPUNZEL

Složení: mořská sůl, mletá rýže natural*, zelenina* 11 % (cibule*, mrkev*, celer*, restovaná
cibule*, pastinák*), extrakt z droždí*, slunečnicový olej*, kurkuma*, petržel*, muškátový
květ*, pepř*, bobkový list*, libeček*. * = bio.
10700

6 x 250 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040271017

Zeleninový vývar bez droždí RAPUNZEL

Složení: mořská sůl, mletá natural rýže*, mrkev*, celer*, pórek*, cibule*, slunečnicový olej*,
rajčata*, petržel*, libeček*, muškátový květ*, kurkuma*, celerová nať*, pažitka*, bobkový
list*. * = bio.
10712

6 x 160 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040041801

Zeleninový vývar bez droždí v kostce RAPUNZEL

Složení: mořská sůl, bambucké máslo* 20 %, zelenina* 11 % (mrkev*, celer*, cibule*, dýně*,
pórek*), extrakt z droždí*, kukuřičný škrob*, slunečnicový olej*, kurkuma*, muškátový květ*,
libeček* nať, celerová nať*, petržel*, česnek*, libeček kořen*, fenykl*. * = bio.
10720

15 x 8 ks

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040271505

Zeleninový vývar bylinkový v kostce RAPUNZEL

Složení: mořská sůl, palmový olej*, kukuřičný škrob*, třtinový cukr*, extrakt z droždí*,
petržel*, česnek*, hřiby*, zahuštěná zeleninová šťáva* (mrkev*, cibule*), bazalka*, cibule*,
kurkuma*, libeček nať*, muškátový květ*, celerová nať*, pepř*, kopr*, dýně*, rozmarýn*,
libeček kořen*, slunečnicový olej*, fenykl*. * = bio.
10722

12 x 8 ks

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040271611

Zeleninový vývar bez droždí v kostce RAPUNZEL

Složení: mořská sůl, bambucké máslo* 21 %, zelenina* 16 % (mrkev*, celer*, cibule*,
rajčata*, pórek*), rýžová mouka*, slunečnicový olej*, petržel*, kurkuma*, muškátový květ*,
celerová nať*, listy libečku*, pažitka*, bobkový list*. * = bio.
10726

15 x 8 ks

DE

bio,
bezlepka, vegan

113

4006040004585

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Dýňové gomasio bio*nebio

Složení: pražené dýňové semínko*, mořská sůl 6 %. * = bio

10800

10 x 100 g

CZ

bio,
vegan

8594052881615

Starofrancouzská hořčice

Složení: ocet*, hořčičné semínko*, voda, med*, mořská sůl, moravské bílé víno*, koření*.
* = bio.

10900

Jemná hořčice

12 x 195 g

CZ

bio,
bezlepka

8595222202032

Složení: ocet*, voda, hořčičné semínko*, třtinový cukr* 14 %, sůl, koření*. * = bio.

10906

12 x 205 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8595222202094

Novodvorská hořčice

Složení: hořčičné semínko, ocet, voda, moravské víno bílé, med, sůl, koření.

10909

Hořčice Bohemia

12 x 195 g

CZ

bezlepka

8595222200021

Složení: ocet*, hořčičné semínko*, voda, med*, mořská sůl, moravské bílé víno*, koření*.
* = bio.

10910

12 x 205 g

CZ

bio,
bezlepka

8595222202063

KOŘENÍ A BYLINKY
Sladká paprika sáček
11019

6 x 80 g

ES

bio, bezl., vegan

8594052882773

CZ

bio, bezl., vegan

8594052881110

bio, bezl., vegan

8594052882810

Kmín celý ČESKÉ BIO
11031

8 x 100 g

Majoránka drhnutá sáček
11037

6 x 12 g

EG

114

ˇ ˇ to nazývají udržitelnost,
Nekterí
my ˇríkáme láska.

www.bio-alpenmilch.de

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Cejlonská skořice mletá sáček
11053

6 x 50 g

MG

bio, bezl, vegan

8594052882834

IN

bio, bezl, vegan

8594052883466

bio, bezl., vegan

4006040132790

bio, bezl., vegan

8594052882407

IT

bio, bezl., vegan

8594052882841

CN

bio, bezl., vegan

8594052882858

Kurkuma mletá
11056

6 x 50 g

Vanilkové lusky vcelku RAPUNZEL
11064

14 x 2 ks

KM

Bourbon vanilka mletá kořenka
11066

6x8g

MG

Citrónová kůra strouhaná sáček
11069

6 x 40 g

Zázvor mletý sáček
11071

6 x 50 g

VEGANSKÉ ALTERNATIVY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
Kokosový nápoj sušený bio*nebio

Složení: kokosové mléko* 82 %, tapiokový maltodextrin*. * = bio.

11750

15 x 120 g

LK

bio,
bezlepka, vegan

8594052883589

Sójový nápoj neslazený BERIEF

Složení: voda, sója* 9 %, mořská sůl. * = bio.

11800

8x1l

DE

bio,
bezlepka, vegan

4004790110303

Sójový krém BERIEF
Rostlinná alternativa smetany.
Složení: voda, ovesná mouka* 9 %, slunečnicový olej*, zahušťovadla: guarová moučka* a
karobová moučka*, mořská sůl. * = bio.
11805

10 x 200 ml

DE

bio,
bezlepka, vegan

4260095207005

Ovesný krém BERIEF
Rostlinná alternativa smetany.
Složení: voda, ovesná mouka* 9 %, slunečnicový olej*, zahušťovadla: guarová moučka* a
karobová moučka*, mořská sůl. * = bio.
11806

10 x 200 ml

DE

bio,
vegan

116

4004790106801

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Sójovo-rýžový nápoj Natur BERIEF

Složení: voda, sója* 6 %, rýže* 6 %, mořská sůl. * = bio.

11810

8x1l

DE

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

4004790110402

Sójový nápoj Vanilka BERIEF

Složení: voda, sója* 7 %, přírodní třtinový cukr*, přírodní aroma vanilky s dalšími přírodními
aromaty, mořská sůl. * = bio.

11820

8x1l

DE

bio,
bezlepka, vegan

4004790110204

Rýžový nápoj Natur BERIEF

Složení: voda, rýže* 8 %, slunečnicový olej*, mořská sůl, uhličitan vápenatý. * = bio.

11830

8x1l

DE

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

4004790110501

Ovesno-mandlový nápoj BERIEF

Složení: voda, celozrnný oves* 9 %, mandle* 2 %, slunečnicový olej*, mořská sůl. * = bio.

11836

8x1l

DE

bio,
vegan, bez cukru

4004790026949

Ovesný nápoj s vápníkem BERIEF

Složení: voda, celozrnný oves* 11 %, slunečnicový olej*, červená mořská řasa Lithothamnium
calcareum, mořská sůl. * = bio.

11838

8x1l

DE

bio,
vegan, bez cukru

4004790026062

Ovesný nápoj Natur BERIEF

Složení: voda, celozrnný oves* 11 %, slunečnicový olej*, mořská sůl. * = bio.

11840

8x1l

DE

bio,
vegan, bez cukru

117

4004790017565

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Špaldový nápoj Natur BERIEF

Složení: voda, pšenice špalda* 11 %, slunečnicový olej*, mořská sůl. * = bio.

11842

8x1l

DE

bio,
vegan, bez cukru

4004790120708

Mandlový nápoj neslazený BERIEF

Složení: voda, mandle* 7 %, mořská sůl. * = bio.

11844

8x1l

DE

bio, bezlepka,
vegan, bez cukru

4004790110907

Kokosový nápoj neslazený BERIEF

Složení: voda, odtučněná kokosová dužnina* 8 %, mořská sůl. * = bio.

11846

8x1l

DE

bio, bezlepka,
vegan, bez cukru

4004790111003

Kešu nápoj neslazený BERIEF

Složení: voda, kešu ořechy* 6,5 %, mořská sůl. * = bio.

11848

8x1l

DE

bio, bezlepka,
vegan, bez cukru

4004790111102

Ovesný nápoj Barista BERIEF

Složení: voda, ovesné vločky* 12 %, sója* 2 %, slunečnicový olej*, mořská sůl. * = bio.

11850

8x1l

DE

bio,
vegan, bez cukru

4004790023764

Konopný nápoj neslazený BERIEF

Složení: voda, konopná semínka* 3 %, slunečnicový olej*, mořská sůl, zahušťovadlo:
guarová
moučka*. * = bio.
11852

8x1l

DE

bio, bezlepka,
vegan, bez cukru

118

4004790026079

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Mandlový nápoj neslazený My Love My Life

Složení: voda, mandle* 5 %, stabilizátor guarová mouka*, sůl. * = bio.

11930

6 x 750 ml

AT

bio, bezlepka,
vegan, bez cukru

9010179000184

Kokosový nápoj se sirupem z agáve My Love My Life

Složení: voda, kokosová dužnina* 12 %, sirup z agáve* 2,5 %, stabilizátor guarová mouka*,
sůl. * = bio.

11940

6 x 750 ml

AT

bio, bezlepka,
vegan

9010179000177

Kokosový krém na vaření My Love My Life

Rostlinná alternativa smetany.
Složení: kokosové mléko* 83 % (voda, kokosová dužina* 64 %), kokosový olej* 16 %,
tapiokový
škrob*, stabilizátor: guarová moučka*, sůl, kyselina mléčná. * = bio.
11958

6 x 125 ml

DE

bio, bezlepka,
vegan

9010179000283

Zakysaný mandlový bílý My Love My Life

Složení: voda, mandle* 6 %, škrob*, stabilizátor karobová moučka*, sůl, probiotické kultury.
* = bio.

11960
11961

6 x 125 g
6 x 400 g

AT

bio, bezlepka,
vegan, bez cukru

9010179000139
9010179000054

Zakysaný mandlový Malina My Love My Life

Složení: voda, maliny* 11,5 %, cukr*, mandle* 5 %, škrob*, stabilizátor karobová moučka*,
zahuštěná aróniová šťáva, sůl, probiotické kultury. * = bio.

11964

6 x 180 g

AT

bio, bezlepka,
vegan

9010179000078

Zakysaný mandlový Vanilka My Love My Life

Složení: voda, cukr*, mandle* 5 %, škrob*, stabilizátor karobová moučka*, výtažek z Bourbon
vanilky* 0,1 %, Bourbon vanilka* 0,03 %, zahuštěná citrónová šťáva*, sůl, probiotické
kultury. * = bio.
11966

6 x 180 g

AT

bio, bezlepka,
vegan

119

9010179000061

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Zakysaný mandlový Mango My Love My Life

Složení: voda, mango* 12 %, cukr*, mandle* 5 %, škrob*, stabilizátor karobová moučka*,
zahuštěná citrónová šťáva, sůl, probiotické kultury. * = bio.

11968

6 x 180 g

AT

bio, bezlepka,
vegan

9010179000085

Zakysaný ovesný bílý My Love My Life

Složení: voda, ovesná mouka* 11 %, tapiokový škrob*, kokosový olej*, stabilizátor karobová
moučka*, probiotické kultury. * = bio.

11970

6 x 400 g

AT

bio,
vegan, bez cukru

9010179000245

Zakysaný ovesný Borůvka My Love My Life

Složení: voda, borůvky* 9,4 %, ovesná mouka* 8,8 %, cukr*, tapiokový škrob*, kokosový
olej*, kukuřičný škrob*, stabilizátor: karobová moučka*, probiotické kultury. * = bio.

11972

6 x 400 g

AT

bio,
vegan

9010179000276

Zakysaný ovesný Müsli Jablko My Love My Life

Složení: voda, ovesná mouka* 9 %, cukr*, jablka* 6 %, tapiokový škrob*, kokosový olej*, jablečné
pyré* 1 %, směs obilných vloček* 0,6 % (ovesné*, ječné*, pšeničné*, žitné*, špaldové*), pražený
oves* 0,3 % (oves*, slunečnicový olej*), pražená pšenice* 0,3 % (pšenice*, slunečnicový olej*),
lískové oříšky* 0,4 %, stabilizátor: karobová moučka*, kukuřičný škrob*, zahuštěná citronová
11974

6 x 400 g

AT

bio,
vegan

9010179000269

Zakysaný kokosový bílý My Love My Life

Složení: kokosová složka* 95 % (voda, kokosová dužnina* 24 %), škrob*, stabilizátor
karobová moučka*, sůl, probiotické kultury. * = bio.

11980
11981

6 x 125 g
6 x 400 g

AT

bio, bezlepka,
vegan, bez cukru

9010179000153
9010179000092

Zakysaný kokosový Mango Marakuja My Love My Life

Složení: kokosová složka* 72 % (voda, kokosová dužnina* 24 %), mango* 10 %, marakujová
šťáva* 6 %, škrob*, cukr*, stabilizátor karobová moučka*, zahuštěná citrónová šťáva*, sůl,
probiotické kultury. * = bio.
11984

6 x 180 g

AT

bio, bezlepka,
vegan

120

9010179000115

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Zakysaný kokosový Vanilka My Love My Life

Složení: kokosová složka* 79 % (voda, kokosová dužnina* 24 %), cukr*, škrob*, stabilizátor
karobová moučka*, výtažek z vanilky*, Bourbon vanilka*, zahuštěná citrónová šťáva*, sůl,
probiotické kultury. * = bio.
11986

6 x 180 g

AT

bio, bezlepka,
vegan

9010179000108

Zakysaný kokosový Borůvka My Love My Life

Složení: kokosová složka* 73 % (voda, kokosová dužnina* 24 %), borůvky* 11 %, cukr*,
škrob*, stabilizátor karobová moučka*, sůl, probiotické kultury. * = bio.

11988

6 x 180 g

AT

bio, bezlepka,
vegan

9010179000122

VÝROBKY Z KOZÍHO A OVČÍHO MLÉKA
Kozí tučný tvaroh LEEB

Složení: kozí mléko*, syřidlo, mléčné kultury. * = bio.
Obsah tuku v sušině: 40 %

12010

6 x 150 g

AT

bio,
bezlepka

9007833009034

Kozí jogurt bílý LEEB

Složení: kozí mléko*, živá jogurtová kultura (S. Thermophilus, L. Bulgaricus, L. Bifidus, L.
Acidophilus). * = bio.
Obsah tuku: min. 4 %
12020
12022

6 x 125 g
6 x 400 g

AT

bio,
bezlepka

9007833008228
9007833008297

Kozí jogurt mangový LEEB

Složení: bílý kozí jogurt* (kozí mléko*, živá jogurtová kultura - S. Thermophilus, L. Bulgaricus,
L. Bifidus, L. Acidophilus), mango* 12 %, cukr*, koncentrovaná citrónová šťáva*, škrob*. *
= bio.
Obsah tuku v mléčné složce: min. 4 %
12025

6 x 125 g

AT

bio,
bezlepka

9007833008303

Kozí jogurt borůvkový LEEB

Složení: bílý kozí jogurt* (kozí mléko*, živá jogurtová kultura - S. Thermophilus, L. Bulgaricus,
L. Bifidus, L. Acidophilus), borůvky* 10 %, cukr*, škrob*. * = bio.
Obsah tuku v mléčné složce: min. 4 %
12027

6 x 125 g

AT

bio,
bezlepka
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9007833008358
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Kozí jogurt vanilkový LEEB

Složení: bílý kozí jogurt* (kozí mléko*, živá jogurtová kultura - S. Thermophilus, L. Bulgaricus,
L. Bifidus, L. Acidophilus), cukr*, Bourbon vanilka*, výtažek z vanilky*, koncentrovaná
citrónová šťáva*, škrob*. * = bio.
Obsah tuku v mléčné složce: min. 4 %
12028

6 x 125 g

AT

bio,
bezlepka

9007833008341

Kozí jogurt malinový LEEB

Složení: bílý kozí jogurt* (kozí mléko*, živá jogurtová kultura - S. Thermophilus, L. Bulgaricus,
L. Bifidus, L. Acidophilus), maliny* 11 %, cukr*, zahuštěná aróniová šťáva*, škrob*. * = bio.
Obsah tuku v mléčné složce: min. 4 %
12030

6 x 125 g

AT

bio,
bezlepka

9007833008310

Ovčí tučný tvaroh LEEB

Složení: ovčí mléko*, syřidlo, mléčné kultury. * = bio.
Obsah tuku v sušině: 40 %, sušina 20 %.

12110

6 x 200 g

AT

bio,
bezlepka

9007833008440

Ovčí jogurt bílý LEEB

Složení: ovčí mléko*, živá jogurtová kultura (S. Thermophilus, L. Bulgaricus, L. Bifidus, L.
Acidophilus). * = bio.
Obsah tuku v mléce: min. 5 %
12120
12122

6 x 125 g
6 x 400 g

AT

bio,
bezlepka

9007833008204
9007833008327

Ovčí jogurt řecký LEEB

Složení: ovčí mléko*, živá jogurtová kultura (S. Thermophilus, L. Bulgaricus, L. Bifidus, L.
Acidophilus). * = bio.
Obsah tuku v mléce: min. 7,5 %
12124

6 x 150 g

AT

bio,
bezlepka

9007833008525

Ovčí jogurt mangový LEEB

Složení: bílý ovčí jogurt* (ovčí mléko*, živá jogurtová kultura - S. Thermophilus, L. Bulgaricus,
L. Bifidus, L. Acidophilus), mango* 12 %, cukr*, koncentrovaná citrónová šťáva*, škrob*. *
= bio.
Obsah tuku v mléčné složce: min. 5 %
12125

6 x 125 g

AT

bio,
bezlepka

122

9007833008280
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Ovčí jogurt borůvkový LEEB

Složení: bílý ovčí jogurt* (ovčí mléko*, živá jogurtová kultura - S. Thermophilus, L. Bulgaricus,
L. Bifidus, L. Acidophilus), borůvky* 10 %, cukr*, škrob*. * = bio.
Obsah tuku v mléčné složce: min. 5 %
12127

6 x 125 g

AT

bio,
bezlepka

9007833008266

Ovčí jogurt vanilkový LEEB

Složení: bílý ovčí jogurt* (ovčí mléko*, živá jogurtová kultura - S. Thermophilus, L. Bulgaricus,
L. Bifidus, L. Acidophilus), cukr*, Bourbon vanilka*, výtažek z vanilky*, koncentrovaná
citrónová šťáva*, škrob*. * = bio.
Obsah tuku v mléčné složce: min. 5 %
12128

6 x 125 g

AT

bio,
bezlepka

9007833008259

Ovčí jogurt malinový LEEB

Složení: bílý ovčí jogurt* (ovčí mléko*, živá jogurtová kultura - S. Thermophilus, L. Bulgaricus,
L. Bifidus, L. Acidophilus), maliny* 11 %, cukr*, zahuštěná aróniová šťáva. * = bio.
Obsah tuku v mléčné složce: min. 5 %
12130

6 x 125 g

AT

bio,
bezlepka

9007833008242

Kozí jogurt bílý Farma Zahrádka

Složení: kozí mléko*, živá jogurtová kultura. * = bio.
Obsah tuku: min. 3 %

12200

4 x 150 g

CZ

bio,
bezlepka

8594170130145

Kozí kefír bílý Farma Zahrádka

Složení: kozí mléko*, živá mléčná kultura. * = bio.
Obsah tuku: min. 3 %

12210

1 x 330 ml

CZ

bio,
bezlepka

8594170130138

Kozí tvarohový krém vanilka Farma Zahrádka

Složení: kozí tvaroh*, kozí mléko*, třtinový cukr*, kozí jogurt*, přírodní vanilkové aroma*,
vanilka*.
* = bio.
Obsah tuku: min. 12 %
12220

4 x 100 g

CZ

bio,
bezlepka
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8594170130169
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Kozí sýr krémový Farma Zahrádka

Složení: kozí mléko*, sůl. * = bio
Obsah tuku: min. 14 %

12230

4 x 100 g

CZ

bio,
bezlepka

8594170130152

Kozí sýr čerstvý neochucený Farma Zahrádka

Složení: kozí mléko*, sůl, sýrařská kultura. * = bio.
Obsah tuku: min. 14 %

12236

1 x 110 g

CZ

bio,
bezlepka

8594170130411

Kozí sýr čerstvý Medvědí česnek Farma Zahrádka

Složení: kozí mléko*, sůl, sýrařská kultura, medvědí česnek*. * = bio
Obsah tuku: min. 14 %

12238

1 x 110 g

CZ

bio,
bezlepka

8584170130428

VÝROBKY Z KRAVSKÉHO MLÉKA
Čerstvé alpské mléko bez laktózy plnotučné/polotučné BGL
Složení: mléko*, enzym laktáza. * = bio.
Obsah tuku: 3,5 % (kód 12402)
Obsah tuku: 1,5 % (kód 12404)
12402
12404

10 x 1 l
10 x 1 l

DE

bio, fair,
bezlepka

4101530008804
4101530008811

Čerstvé alpské mléko plnotučné/polotučné BGL
Obsah tuku: 3,5 % (kód 12410)
Obsah tuku: 1,5 % (kódy 12412)

12410
12412

10 x 1 l
10 x 1 l

DE

bio, fair,
bezlepka

4101530003212
4101530003274

Čerstvé alpské mléko plnotučné/polotučné SKLO BGL - POUZE NA PŘEDOBJEDNÁVKU
Nehomogenizované, s čepičkou smetany na povrchu.
Obsah tuku: 3,8 % (kód 12414)
Obsah tuku: 1,5 % (kód 12416)
12414
12416

6x1l
6x1l
vratný obal

DE

bio,demeter,
bezlepka

124

4101530001157
4101530001164
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DE

bio, fair,
bezlepka

EAN

Trvanlivé alpské mléko polotučné BGL
Obsah tuku: 1,5 %

12419

12 x 1 l

4101530002567

Kefír 1,5 % tuku BGL

Složení: mléko*, bakterie mléčného kvašení. * = bio.
Obsah tuku: 1,5 %

12420

8 x 400 g

DE

bio, fair,
bezlepka

4101530009542

Podmáslí neochucené BGL

Složení: mléko*, bakterie mléčného kvašení. * = bio.
Obsah tuku: méně než 1 %

12423

12 x 500 g

DE

bio, fair,
bezlepka

4101530002550

bio, fair
bezlepka

4101530002840

bio, demeter
bezlepka

4101530002529

bio, fair
bezlepka

4101530008101

Smetana ke šlehání SKLO BGL

Složení: smetana. 100% bio.
Obsah tuku: 32 %

12429

12 x 500 g

DE

Smetana ke šlehání BGL

Složení: smetana. 100% bio.
Obsah tuku: 32 %

12430

10 x 200 g

DE

Smetana ke šlehání BGL

Složení: smetana. 100% bio.
Obsah tuku: 32 %

12431

8 x 250 g

DE
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Smetana ke šlehání bez laktózy BGL

Složení: smetana*, enzym laktáza. * = bio.
Obsah tuku: 30 %

12432

10 x 200 g

DE

bio,
bezlepka

4101530001492

Crème fraîche 32 % tuku BGL

Složení: smetana*, bakterie mléčného kvašení. * = bio.
Obsah tuku: 32 %

12434

10 x 150 g

DE

bio, fair
bezlepka

4101530002543

Zakysaná smetana 10 % tuku BGL

Složení: smetana*, bakterie mléčného kvašení. * = bio.
Obsah tuku: 10 %

12438

10 x 200 g

DE

bio, demeter,
bezlepka

4101530010203

Bílý jogurt krémový BGL

Složení: plnotučné selské mléko*, živá jogurtová kultura. * = bio.
Obsah tuku (12439): 3,5 %
Obsah tuku (12440): 3,5 %
12439
12440

8 x 500 g
10 x 150 g

DE

bio, demeter,
bezlepka

4101530008187
4101530008132

Dětský jogurt MIX A (jahoda, lesní plody, celkem 400 g) BGL

Složení: JAHODA - bílý jogurt (mléko, živá kultura), ovocná složka (jahody 10
% celkem, voda, přírodní třtinový cukr, tapiokový škrob, karobová moučka,
zahuštěná šťáva z červené řepy), přírodní třtinový cukr. LESNÍ PLODY:
bílý jogurt (mléko, živá kultura), přírodní třtinový cukr, ostružiny 5 %, jahody
4 %, maliny 4 %, citrónová šťáva, zahuštěná šťáva z černého rybízu, mrkví a jablek,
12441

10 x 4x100 g

DE

bio, fair
bezlepka

lesní plody: 4101530009528
banán: 4101530002871

Dětský jogurt MIX B (malina, vanilka, celkem 400 g) BGL

Složení: MALINA - bílý jogurt (mléko, živá kultura), malinová složka (maliny 10 % celkem,
přírodní třtinový cukr, tapiokový škrob, zahušťovadlo karobová moučka, řepná šťáva),
přírodní třtinový cukr. VANILKA: bílý jogurt (mléko, živá jog. kultura), vanilková složka 20 %
(přír. třtinový cukr, Bourbon vanilka, výtažek z vanilky, tapiokový škrob, karobová moučka,
citrónová šťáva). 100% bio. Obsah tuku v mléčné složce: 3,9 %
12443

10 x 4x100 g

DE

bio, fair
bezlepka

126

malina: 4101530003557
vanilka: 4101530003540
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Jahodový jogurt BGL

Složení: bílý jogurt (mléko, živá kultura), přírodní třtinový cukr, jahody 9 %, jahodová šťáva
z koncentrátu 1,8 %, tapiokový škrob, zahuštěná šťáva z jablek, rybízu a mrkve, zahuštěná
citrónová šťáva, zahušťovadlo karobová moučka. 100% bio.
Obsah tuku v mléčné složce: 3,9 %
12446

10 x 150 g

DE

bio, fair
bezlepka

4101530008835

Vanilkový jogurt BGL

Složení: bílý jogurt (mléko, živá kultura), voda, přírodní třtinový cukr, výtažek z vanilky,
Bourbon vanilka, tapiokový škrob, zahušťovadlo karobová moučka, zahuštěná citrónová
šťáva. 100% bio.
Obsah tuku v mléčné složce: 3,9 %
12447

10 x 150 g

DE

bio, fair
bezlepka

4101530008866

Broskvovo-mangový jogurt BGL

Složení: bílý jogurt (mléko, živá kultura), přírodní třtinový cukr, broskve 5,6 %, voda, mango
2,8 %, tapiokový škrob, zahuštěná citrónová šťáva, zahušťovadlo karobová moučka. 100%
bio.
Obsah tuku v mléčné složce: 3,9 %
12448

10 x 150 g

DE

bio, fair
bezlepka

4101530008880

Borůvkový jogurt BGL

Složení: bílý jogurt (mléko, živá kultura), borůvky 7,8 %, přírodní třtinový cukr, tapiokový
škrob, zahušťovadlo karobová moučka, zahuštěná citrónová šťáva. 100% bio.
Obsah tuku v mléčné složce: 3,9 %
12449

10 x 150 g

DE

bio, fair
bezlepka

4101530009504

Vanilkový jogurt bez laktózy BGL

Složení: bílý jogurt** (plnotučné mléko**, bakterie mléčného kvašení), vanilková složka
(přírodní třtinový cukr*, Bourbon vanilka*, výtažek z vanilky*, tapiokový škrob*, karobová
mouka*, citrónová šťáva*), přírodní třtinový cukr**, enzym laktáza. * = bio, ** = bio a fair.
Obsah tuku: 3,9 %.
12460

10 x 150 g

DE

bio, fair,
bezlepka

4101530002109

Malinový jogurt bez laktózy BGL

Složení: bílý jogurt** (plnotučné mléko**, bakterie mléčného kvašení), malinová složka
17 % (maliny*, přírodní třtinový cukr*, citrónová šťáva*, koncentrovaná šťáva z arónie*,
tapiokový škrob*, karobová mouka*), přírodní třtinový cukr**, enzym laktáza. * = bio, ** =
bio a fair. Obsah tuku: 3,9 %.
12462

10 x 150 g

DE

bio, fair,
bezlepka
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4101530001485
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Vanilkový jogurt s müsli BGL

Složení: bílý jogurt (mléko, kultura), vanilk. složka 10 % (přírodní třtinový cukr, vanilka,
výtažek z vanilky, tapiokový škrob, karobová moučka, citrónová šťáva), zapékané müsli
9 % (ovesné vločky, přírodní třtinový cukr, ovesná mouka, neztužený palmový tuk, kokos,
křupíky (rýže, ječný slad, mořská sůl), mouka, med, kukuřičná mouka). 100% bio vyjma soli.
12470

10 x 150 g

DE

bio

4101530002802

Banánový jogurt s čokoládovými kuličkami BGL

Složení: bílý jogurt* (mléko, kultura), banánová složka 12 % (banány, přírodní třtinový cukr,
tapiokový škrob, citrónová šťáva, zahušťovadlo karobová moučka), cereální čoko kuličky
9 % (čokoláda: cukr*, sušené plnotučné mléko*, kakaové máslo*, kakaová hmota*, sójový
lecitin*, cereální kuličky: kukuřičná krupice*, celozrnná mouka*, přírodní třtinový cukr* a
mořská sůl, leštící látka arabská guma), přírodní třtinový cukr*. * = bio. Obsah tuku v mléčné
12474

10 x 150 g

DE

bio

4101530007456

Malinový jogurt s čokoládovými kuličkami BGL

Složení: bílý jogurt* (mléko, kultura), malinová složka 11 % (maliny, přírodní třtinový cukr,
tapiokový škrob, zahušťovadlo karobová moučka, řepná šťáva), cereální čoko kuličky 9
% (čokoláda: cukr*, sušené plnotučné mléko*, kakaové máslo*, kakaová hmota*, sójový
lecitin*, cereální kuličky: kukuřičná krupice*, celozrnná mouka*, přírodní třtinový cukr* a
mořská sůl, leštící látka arabská guma), přírodní třtinový cukr*. * = bio. Obsah tuku v mléčné
12475

10 x 150 g

DE

bio

4101530002826

Vanilkový jogurt s čokoládovým dražé („lentilkami“) BGL

Složení: bílý jogurt (mléko, kultura), vanilková složka 12 % (třtin. cukr, vanilka, výtažek
z vanilky, citrónová šťáva z konc., tapiokový škrob, zahušťovadlo karobová moučka),
dražé 8,8 % (cukr, suš. mléko, kakaové máslo a hmota, suš. syrovátka, emulgátor sluneč.
lecitin, poleva: třt. cukr, rýžový škrob, kukuř. sirup, zahušťovadlo: arabská guma, rostlinné
koncentráty: jablko, řepa, mrkev, světlice, řasy, leštící látka včelí a karnaubský vosk. Obsah
12478

10 x 137 g

DE

bio

4101530007494

Bílý jogurt krémový 1,7 % tuku BGL

Složení: mléko* se sníženým obsahem tuku, živá jogurtová kultura. * = bio.
Obsah tuku: 1,7 %

12480

8 x 500 g

DE

bio, demeter,
bezlepka

4101530000501

Bílý jogurt bez laktózy BGL

Složení: plnotučné mléko**, živá jogurtová kultura, enzym laktáza. ** = bio a fair. Obsah fair
trade složek 99 %.
Obsah tuku: 3,5 %
12482
12484

10 x 150 g
8 x 400 g

DE

bio, fair,
bezlepka
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4101530002116
4101530008170

100%
BIO kokosová voda
přirozeně
izotonická
bohatá na
DRASLÍK (201 mg)
a HOŘČÍK
(22,4 mg)/100 ml
bez přidaného
cukru
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Tvaroh bez laktózy BGL

Složení: odtučněný tvaroh**, enzym laktáza. ** = bio a fair. Obsah fair trade složek 99 %.
Obsah tuku: 0,2 %

12496

8 x 250 g

DE

bio, fair,
bezlepka

4101530008149

Tučný tvaroh BGL

Obsah tuku v sušině 50 %, obsah sušiny 28 %, celkem 14 % tuku.

12500

12 x 250 g

DE

bio, fair,
bezlepka

4101530000518

Krémový tvaroh 0,2 % tuku BGL

Složení: odtučněný měkký tvaroh, jogurt z odtučněného mléka 9 %. 100% bio.
Obsah tuku 0,2 %, obsah sušiny 18 %.

12505

12 x 350 g

DE

bio, fair,
bezlepka

4101530000464

Borůvkový tvaroh BGL

Složení: tvaroh*, borůvky* 10 %, přírodní třtinový cukr*, smetana*, bílý jogurt*, zahuštěná
citrónová šťáva*, tapiokový škrob*, zahušťovadlo: pektin a karobová moučka*. * = bio.
Obsah tuku v sušině: 20 %.
12506

8 x 150 g

DE

bio,
bezlepka

4101530002833

Jahodový tvaroh BGL

Složení: tvaroh*, jahody* 10 %, přírodní třtinový cukr*, smetana*, bílý jogurt*, jahodová
šťáva* (ze zahuštěné jahodové šťávy), šťáva z červené řepy* (ze zahuštěné řepné šťávy),
zahuštěná citrónová šťáva*, tapiokový škrob*, zahušťovadlo: pektin a karobová moučka*.
* = bio.
12507

8 x 150 g

DE

bio,
bezlepka

4101530003205

Vanilkový tvaroh BGL

Složení: tvaroh*, smetana*, přírodní třtinový cukr*, voda, bílý jogurt*, výtažek z Bourbon
vanilky*, Bourbon vanilka*, zahuštěná citrónová šťáva*, tapiokový škrob*, zahušťovadlo:
karobová moučka*, karamelový sirup*. * = bio.
Obsah tuku v sušině: 20 %.
12508

8 x 150 g

DE

bio,
bezlepka

130

4101530002598
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Mangový tvaroh BGL

Složení: tvaroh*, mangové pyré* 11 %, smetana*, třtinový cukr*, bílý jogurt*, zahuštěná
citrónová šťáva*, tapiokový škrob*, zahušťovadlo: pektin a karobová moučka*. *= bio.
Obsah tuku v sušině: 20 %.
12509

8 x 150 g

DE

bio,
bezlepka

4101530009566

Bylinkový tvaroh se smetanou BGL

Složení: tvaroh*, smetana* 24 %, bílý jogurt*, bylinky* 2 % (pažitka*), cibule*, česnek*,
citrónová šťáva*, tapiokový škrob*, sůl, bílý pepř*. * = bio.
Obsah tuku v sušině: 40 %.
12510

8 x 200 g

DE

bio,
bezlepka

4101530001843

Přepuštěné máslo ghí ČESKÉ BIO

Toto ghí - čistý máselný tuk - je vyrobené z českého bio mléka podle starodávné ajurvédské
receptury odpařením vody a oddělením mléčné bílkoviny.

12512
12513
12514

70 x 210 ml
40 x 330 ml
40 x 425 ml

CZ

bio
bezlepka

8594052880403
8594052880410
8594052880427

Přepuštěné máslo ČESKÉ GHÍČKO

Toto ghí - čistý máselný tuk - je vyrobené podle starodávné ajurvédské receptury odpařením vody
a oddělením mléčné bílkoviny.

12521
12523

12 x 340 ml CZ
6 x 760 ml

bio
bezlepka

8594178590620
8594178590644

GHÍTELA: sladká pomazánka ČESKÉ GHÍČKO

Složení: pražené mleté arašídy* 47 %, med*, ghí - máselný tuk* 25 %, kakao*, vanilka*. *
= bio.

12528

30 x 230 g

CZ

bio,
bezlepka

8594178590651

bio, fair
bezlepka

4101530001812

Čerstvé alpské máslo BGL

Z denně čerstvé bio smetany.
Obsah tuku: 82 %.

12540

16 x 250 g

DE
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Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Čokoládové mléko BGL

Složení: polotučné mléko**, přírodní třtinový cukr**, prášek z čokolády* 1,8 % (kakao s
kakaovým máslem*, přírodní třtinový cukr*), rýžový škrob*. * = bio, ** = bio a fair.

12546

8 x 236 ml

DE

bio, fair
bezlepka

4101530002123

PEČIVO, SLANÉ SNACKY, EXTRUDOVANÉ PLÁTKY
Žitný chléb PEMA

Složení: drcená žitná zrna* 44 %, přírodní kvásek 29 % (drcená žitná zrna*, voda), voda,
mořská sůl, droždí*. * = bio.

13900

6 x 500 g

DE

bio,
vegan

4000358051514

Žitný chléb se lněným semínkem PEMA

Složení: drcená žitná zrna* 37 %, přírodní kvásek 28 % (drcená žitná zrna*, voda), voda,
lněné semínko* 5 %, mořská sůl, droždí*. * = bio.

13902

6 x 500 g

DE

bio,
vegan

4000358051637

Vícezrnný chléb PEMA

Složení: obilniny 55 % (nadrcená žitná zrna* částečně jako přírodní kvásek 38 %, ovesné vločky*
6 %, ječné vločky* 6 %, nadrcená pšeničná zrna* 5 %), voda, droždí*, sůl. * = bio.

13904

6 x 500 g

DE

bio,
vegan

4000358051668

Špaldový chléb PEMA

Složení: špalda 55 % (čerstvě nadrcená celá špaldová zrna* 51 %, celozrnná špaldová
mouka* 4 %), voda, čerstvě nadrcená celá žitná zrna* jako přírodní kvásek 6 %, droždí*,
sůl. * = bio.
13906

8 x 375 g

DE

bio,
vegan

4000358057059

Rýžový chléb bez lepku PEMA

Složení: obilniny 59 % (čerstvě nadrcená rýže natural 38 %, jáhly 9 %, čerstvě nadrcená pohanka
6 %, kukuřičný šrot 6 %), voda, mletý vlčí bob, slunečnice 4 %, zahušťovadlo guarová
mouka, droždí, sůl, karamelový sirup.
13920

8 x 375 g

DE

bezlepka,
vegan
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4000358015073

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Kukuřičné plátky křupavé bio*nebio

Složení: kukuřice 99,6 %, mořská sůl. * = bio.

13980

48 x 100 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052880854

Plátky křupavé se špaldou bio*nebio

Složení: rýže*, pšenice špalda* 22 %, žito*, pšenice*, kukuřice*, bramborový škrob*, mořská
sůl.
* = bio.
13982

48 x 100 g

CZ

bio,
vegan

8594052880861

Plátky křupavé s pohankou bio*nebio

Složení: kukuřice*, rýže*, pohanka* 15 %, žlutý hrách*, cizrna*, bramborový škrob*, sušená
cibule*, mořská sůl. * = bio.

13984

48 x 100 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan
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8594052881042

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Plátky křupavé s amarantem bio*nebio

Složení: kukuřice*, rýže*, žlutý hrách*, amarant* 10 %, hrachová bílkovina*, třtinový cukr*,
mořská sůl. * = bio.

13986

48 x 100 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052881059

Plátky křupavé s kaštany bio*nebio

Složení: rýže*, kaštany* 22 %, psyllium*, třtinový cukr*, mořská sůl. * = bio.

13990

48 x 100 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052883060

Kuličky do polévky bio*nebio

Složení: celozrnná pšeničná mouka* 29 %, pšeničná mouka*, kukuřičná mouka*,
slunečnicový olej*, mořská sůl, kypřící prášek (výtažek z hroznové šťávy*, kukuřičný škrob*,
kypřící látka hydrogenuhličitan sodný = jedlá soda), muškátový oříšek*. * = bio.
14024

10 x 130 g

CZ

bio,
vegan

8594052881776

Česnekové krekry s olivovým olejem bio*nebio

Složení: celozrnná pšeničná mouka* 53 %, pšeničná mouka* 26 %, extra panenský olivový
olej* 17 %, mořská sůl, sušený česnek* 1 %, rozmarýn* 1 %, regulátor kyselosti vinný
kámen (hydrogenvinan draselný), kypřící látka jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný). * =
bio.
14031

6 x 130 g

CZ

bio,
vegan

8594052881943

Chilli krekry s olivovým olejem bio*nebio

Složení: celozrnná pšeničná mouka* 53 %, pšeničná mouka* 26 %, extra panenský
olivový olej* 17 %, mořská sůl, chilli papričky mleté* 1 %, sladká paprika mletá*, regulátor
kyselosti vinný kámen (neboli hydrogenvinan draselný), kypřící látka jedlá soda (neboli
hydrogenuhličitan sodný). * = bio.
14032 6 x 130 g
2140320 1 x 2,7 kg

CZ

bio,
vegan

8594052881936
8594052881387

Parmezánové krekry s olivovým olejem bio*nebio

Složení: celozrnná pšeničná mouka* 35 %, pšeničná mouka*, extra panenský olivový
olej* 14 %, sýr parmezán* (Parmigiano Reggiano D.O.P.) 14 %, mořská sůl, regulátor
kyselosti vinný kámen (neboli hydrogenvinan draselný), kypřící látka jedlá soda (neboli
hydrogenuhličitan sodný). * = bio.
14033 6 x 130 g
2140330 1 x 2,7 kg

CZ

bio
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8594052881981
8594052881509

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Chia krekry pikantní s olivovým olejem bio*nebio

Složení: celozrnná pšeničná mouka* 36 %, pšeničná mouka* 36 %, extra panenský olivový
olej* 20 %, chia semínka* 6 %, mořská sůl, citrónový pepř* 0,4 % (pepř*, citrónová kůra*,
balmín*), regulátor kyselosti vinný kámen (neboli hydrogenvinan draselný), kypřící látka
jedlá soda (neboli hydrogenuhličitan sodný). * = bio.
14034

6 x 130 g

CZ

bio,
vegan

8594052882957

Sýrové krekry bio*nebio

Složení: celozrnná pšeničná mouka* 34 %, pšeničná mouka*, sýr eidam* 17 %, slunečnicový
olej*, mořská sůl, regulátor kyselosti vinný kámen (neboli hydrogenvinan draselný), kypřící
látka jedlá soda (neboli hydrogenuhličitan sodný). * = bio.
14035

6 x 130 g

CZ

bio

8594052883503

Pizza krekry bio*nebio

Složení: celozrnná pšeničná mouka* 34 %, pšeničná mouka*, extra panenský olivový olej*
12 %, sýr
eidam* 11 %, sýr parmezán* (Parmigiano Reggiano D.O.P.) 5,6 %, sušená rajčata* 1,4 %,
mořská
2140370 1 x 2,7 kg

CZ

bio

8594052882421

Tortilla chipsy mořská sůl Acapulco

Složení: kukuřičná mouka*, slunečnicový olej*, mořská sůl. * = bio.

14050

20 x 125 g

BE

bio,
bezlepka, vegan

5412514333393

Tortilla chipsy zakysaná smetana Acapulco

Složení: kukuřičná mouka*, slunečnicový olej*, dextróza*, sůl, sušený jogurt*, cibule*,
maltodextrin*, sušené mléko*, kvasnicový výtažek, bylinky a koření* (petržel*, bílý pepř*),
kyselina citrónová. * = bio.
14056

20 x 125 g

BE

bio,
bezlepka

5412514933050

Arašídy pražené solené RAPUNZEL

Složení: pražené arašídy* 97 %, mořská sůl, palmový olej*. * = bio.

14090

10 x 75 g

DE

bio,
bezlepka, vegan
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4006040132813

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Dýňová semínka pražená solená

Složení: pražená dýňová semínka*, mořská sůl. * = bio.

14100

8 x 100 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052881684

KYPŘIDLA
Sušené droždí aktivní RAPUNZEL

14510

40 x 9 g

DE

bio,
bezlepka, vegan

4006040287605

Kypřící prášek z vinného kamene bio*nebio

Složení: regulátor kyselosti vinný kámen neboli hydrogenvinan draselný, kypřící látka jedlá
soda neboli hydrogenuhličitan sodný a kukuřičný škrob*. * = bio.

14520

10 x 150 g

CZ

bio,
bezlepka, vegan

8594052880076

Jedlá soda potravinářská bio*nebio

Složení: jedlá soda neboli hydrogenuhličitan sodný

14522

15 x 250 g

CZ

bezlepka, vegan

8594052882926

VODA, OVOCNÉ A ZELENINOVÉ ŠŤÁVY A NÁPOJE
Sirup malinový s mátou Svobodný statek

Složení: třtinový cukr* 60 %, malinová šťáva* 19 %, mátový výluh*, kyselina ascorbová*
(vitamin C).
* = bio
14900

1 x 300 ml

CZ

bio, bezlepka,
vegan

136

8594201120374

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Jahodový sirup bezový květ Svobodný statek

Složení: bylinný extrakt 29 % (vířená voda, květ bezu černého*), jahodová šťáva* 10 %,
citrónový
koncentrát* 1 %, třtinový cukr*. * = bio
14902

1 x 300 ml

CZ

bio, bezlepka,
vegan

8594201120121

Bylinný sirup Pohoda Svobodný statek

Složení: bylinný výluh (vířená voda, ibišek*, agastache* a monarda* 40 %), třtinový cukr*
60 %.
* = bio
14904

1 x 300 ml

CZ

bio, bezlepka,
vegan

8594201120619

Voda Petráškův pramen Aktivant

Pramenitá voda s extraktem z hořce.

14990

6x1l

CZ

bezlepka, vegan

8594066290038

Jablečný mošt Jablečná

Složení: 100% lisovaná šťáva z jablek.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

14998

20 x 500 ml
vratný obal

CZ

bezlepka,
vegan

8594052883961

Jablečný mošt 100% BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z demeter jablek. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).
Položka 15006 není v demeter kvalitě.
Vratný obal (+ 4,- Kč)
15000
15002
15006

6 x 700 ml
12 x 200 ml
6x1l

DE

bio, demeter,
bezlepka, vegan

4106060010570
4106060010525
4106060046029

Jablečno-mrkvová šťáva 100% BEUTELSBACHER
Složení: lisovaná šťáva z demeter jablek 67 %, lisovaná šťáva z demeter mrkví 33 %. 100%
bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).
15016

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan
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4106060012376

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Hruškový mošt 100% BEUTELSBACHER
Složení: lisovaná šťáva z demeter hrušek. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15050

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio, demeter
bezlepka, vegan

4106060010679

Pomerančová šťáva 100% BEUTELSBACHER
Složení: lisovaná šťáva z evropských pomerančů. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15100
15102

6 x 700 ml
12 x 200 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060073759
4106060010228

Růžová grepová šťáva 100% BEUTELSBACHER
Složení: šťáva vylisovaná z růžových grapefruitů 85 %, šťáva z grepů sweetie 15 %. 100%
bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).
15103

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060049976

Klementinková šťáva 100% BEUTELSBACHER
Složení: šťáva vylisovaná z mandarinek klementinek. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15110

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060072868

Hroznová šťáva bílá 100% BEUTELSBACHER
Složení: šťáva vylisovaná z demeter hroznů odrůdy Chardonnay. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15150

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio, demeter,
bezlepka, vegan

4106060011676

Hroznová šťáva červená 100% BEUTELSBACHER
Složení: lisovaná šťáva z demeter hroznů odrůd Barbera a Montepulciano u 0,2 l a odrůdy
Merlot u 0,7 l (není demeter). 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).
15210
15211

12 x 200 ml
6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio, demeter,
bezlepka, vegan
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4106060011522
4106060073766

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Ananasová šťáva 100% BEUTELSBACHER
Složení: lisovaná šťáva z ananasů. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15261

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060032077

Brusinková šťáva 100% BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z horských brusinek. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15300

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060033234

Aróniová šťáva 100% BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z arónie. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15302

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio, demeter
bezlepka, vegan

4106060074367

Granátová šťáva 100% BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z granátových jablek. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15304

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060044490

Borůvková šťáva 100% BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z borůvek. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu), z divokých borůvek.

15306

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060033531

Šťáva z černého rybízu 100% BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z černého rybízu. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15308

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan
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4106060049778

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Rakytníková šťáva 100% BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z rakytníku. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15312

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060044810

Citrónová šťáva 100% BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z demeter citrónů. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu). Větší balení není v demeter kvalitě.

15350
15351

12 x 200 ml
6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio, demeter,
bezlepka, vegan

4106060010327
4106060071588

Limetková šťáva 100% BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z limetek. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15352

12 x 200 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060049402

Bezinková šťáva 100% BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z plodů divokého černého bezu.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15354

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bezlepka, vegan

4106060053874

Zázvorová šťáva BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva ze zázvoru, lisovaná šťáva z citrónů. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15356

12 x 200 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060074602

Šťáva z divokého ovoce 100% BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z hrušek, hroznů, malin, jahod, ostružin, šípků, borůvek, trnek a
brusinek. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).
15498

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio, demeter,
bezlepka, vegan
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4106060012871

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Jablečno-mangová šťáva 100% BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z jablek 73 %, dužina z manga 27 %. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

15500

12 x 200 ml
vratný obal

DE

bio, demeter,
bezlepka, vegan

4106060012222

KINDER šťáva 100% BEUTELSBACHER

Složení: ovocná šťáva z jablek, hroznů, hrušek, borůvek, jahodový protlak, šípkový protlak,
mrkvová šťáva 15 %, bez přídavku cukru. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).
15545

12 x 200 ml
vratný obal

DE

bio, demeter,
bezlepka, vegan

4106060012529

Kokosovo-mangový nápoj BEUTELSBACHER

Složení: výtažek z kokosových ořechů 33 %, (voda, dužina z kokosových ořechů), hrušková šťáva
30 %, mangové pyré 18 %, jablečná šťáva 10 %, zahuštěná hroznová šťáva, zahuštěná
citrónová šťáva, přírodní extrakt z kokosu. 100% bio.
Podíl ovocné šťávy přímého lisování (ne z koncentrátu) 58 %
15749

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060071786

Kokosovo-ananasový nápoj BEUTELSBACHER

Složení: výtažek z kokosových ořechů 41 %, (voda, dužina z kokosových ořechů, přírodní
extrakt z kokosu), ananasová šťáva 28 %, pomerančová šťáva 19 %, sirup z agáve,
banánové pyré 2 %, zahuštěná hroznová šťáva, zahuštěná citrónová šťáva. 100% bio.
Podíl ovocné šťávy přímého lisování (ne z koncentrátu) 49 %
15750

12 x 200 m
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060044537

Nektar Červený pomeranč BEUTELSBACHER

Složení: šťáva z červených pomerančů 50 %, čaj z pomerančových květů (voda,
pomerančové květy) 38 %, sirup z agáve 2 %, zahuštěná hroznová šťáva, šťáva z aceroly,
zahuštěná šťáva z černé mrkve, pomerančový olej. 100% bio.
Podíl ovocné šťávy přímého lisování (ne z koncentrátu) 52 %.
15753

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio, demeter,
bezlepka, vegan

4106060045596

Kokosová voda 100% OCOCO

Složení: voda z mladých zelených kokosů. 100% bio.
Z fair trade projektu.

15900

12 x 330 ml

PH

bio, fair
bezlepka, vegan
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8052440660315

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Kokosovo-ananasová voda 100% OCOCO

Složení: voda z mladých zelených kokosů 85 %, ananasová šťáva 15 %. 100% bio.
Není z koncentrátu.

15904

Isis Tonic

PH

bio,
bezlepka, vegan

8052440660070

Složení: bylinný nálev 90 % (voda, pelyněk pravý*, zeměžluč*, kořen hořce*), přírodní
třtinový cukr*, zahuštěná citrónová šťáva*, oxid uhličitý. * = bio.

15908

Isis Cola

12 x 330 ml

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060072929

Složení: voda, přírodní třtinový cukr*, karamel*, oxid uhličitý, koncentrovaná citrónová
šťáva*, směs rostlinných výtažků*, výtažek z guarany*. * = bio.

15910

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060074466

Isis Cola Pomeranč

Složení: voda, přírodní třtinový cukr*, pomerančová šťáva z koncentrátu*, karamel*, oxid
uhličitý, koncentrovaná citrónová šťáva*, rostlinné výtažky*, přírodní pomerančové aroma*,
výtažek z guarany*. * = bio.
15911

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060074473

Isis limonáda Granátové jablko

Složení: voda, přírodní třtinový cukr*, šťáva z granátových jablek* 5 %, citrónová šťáva*,
zahuštěná šťáva z arónie*, zahuštěná šťáva z černé mrkve*, oxid uhličitý. * = bio.
Obsah ovocných šťáv: 10 % min.
15912

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060074442

Isis limonáda Pomeranč

Složení:
výtažek
z
pomerančových
květů*
80
%
(voda,
pomerančové
květy*),
pomerančová
šťáva*
10 %, přírodní třtinový cukr* 7 %, šťáva z třešně aceroly* 1 %, zahuštěná citrónová šťáva*
1 %, přírodní pomerančové aroma*, pomerančový olej*, oxid uhličitý. * = bio.
15913

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan
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4106060074435

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Isis limonáda Citrón

Složení: voda, přírodní třtinový cukr*, citrónová šťáva* z koncentrované citrónové šťávy 6
%, výtažek z citrónu*, oxid uhličitý. * = bio.
Obsah ovocných šťáv: 6 % min.
15914

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060070178

Isis limonáda Bezový květ

Složení: výtažek z bezových květů* (voda, bezové květy*, zahuštěná citrónová šťáva*),
přírodní třtinový cukr*, jablečná šťáva*, oxid uhličitý. * = bio.
Obsah ovocných šťáv: 4 % min.
15915

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060074411

Isis tonic Bitter Lemon

Složení: výtažek z citrónové trávy (voda, citrónová tráva) 78 %, zahuštěná šťáva z hroznů
11 %, ovocná šťáva z limetek, citrónů a grepů 10 %, sirup z agáve, oxid uhličitý. 100% bio.
Obsah ovocných šťáv: 10 % min.
15916

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060074480

Isis limonáda Ginger Ale

Složení: výtažek ze zázvoru* 87 % (voda, zázvor*, výtažek ze zázvoru*), zahuštěná jablečná
šťáva* 12 %, zahuštěná citrónová šťáva*, oxid uhličitý. * = bio.

15917

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio, bezlepka,
vegan, bez cukru

4106060074459

Isis ledový zelený čaj

Složení: čaj* 89 % (pramenitá voda, lístky zeleného čaje*, lístky maté* – cesmíny
paraguayské), přírodní třtinový cukr* 7 %, citrónová šťáva*. * = bio.

15918
15919

12 x 330 ml
6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan

4106060074428
4106060072370

Isis ledový alpský čaj

Složení: bylinný nálev* 90 % (pramenitá voda, sporýš lékařský*, máta*, lékořice*, anýz*, list
ostruži-níku*, šípek*, list maliníku*), přírodní třtinový cukr* 7 %, zahuštěná citrónová šťáva*,
limetková šťáva*. * = bio.
15920
15921

12 x 330 ml
6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan
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4106060046883
4106060072387

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Isis nápoj z ovocného čaje bez cukru

Složení: ovocný čaj (voda, ibišek*, červený rybíz*, bezinky*, šípky*, borůvky*, jablka*),
přírodní aroma lesních plodů*, zahuštěná bezinková šťáva*. * = bio.

15924

6 x 700 ml
vratný obal

DE

Isis čajový nápoj ze zázvoru bez cukru
Složení:
citronová
* = bio.
15925

extrakt
šťáva*,

6 x 700 ml
vratný obal

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru
zázvoru

DE

(voda,
přírodní

4106060074527

zázvor*),
zázvorové

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

zahuštěná
aroma*.

4106060074534

Isis nápoj z bílého čaje bez cukru

Složení: bílý čaj a čaj z verbeny citrónové (voda, bílý čaj*, verbena citrónová*), zahuštěná
citronová šťáva*, citrónový olej*. * = bio.

15926

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

4106060074510

Jablečné schorle BEUTELSBACHER

Složení: šťáva z jablek* 60 %, voda, oxid uhličitý. * = bio.

15940

12 x 330 ml
vratný obal

DE

bio, demeter,
bezlepka, vegan,
bez cukru

4106060046968

Mrkvová šťáva Rodelika BEUTELSBACHER

Složení: lisovaná šťáva z demeter mrkve odrůdy Rodelika. 100% bio.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).

16000

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio, demeter
bezlepka, vegan

4106060040096

Mrkvovo-rakytníková šťáva BEUTELSBACHER

Složení: mrkvová šťáva, rakytníkový protlak, citrónová šťáva. 100% bio.
Podíl ovocné a zeleninové složky 100 %.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).
16010

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio, demeter
bezlepka, vegan
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4106060016879

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Rajčatová šťáva BEUTELSBACHER

Složení: rajčatová šťáva* 99 %, mořská sůl, černý pepř*. * = bio.
Podíl zeleninové složky 99 %.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).
16030

12 x 200 ml
vratný obal

DE

bio, demeter
bezlepka, vegan

4106060046807

Řepná šťáva mléčně kvašená BEUTELSBACHER

Složení: šťáva z červené řepy 99 %, šťáva z aceroly. 100% bio.
Podíl ovocné a zeleninové složky 100 %.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).
16035
16036

6 x 700 ml
12 x 200 ml
vratný obal

DE

bio, demeter
bezlepka, vegan

4106060074497
4106060049396

Zelná šťáva mléčně kvašená BEUTELSBACHER

Složení: zelná šťáva mléčně kvašená 99,1 %, mořská sůl. 100% bio.
Podíl ovocné a zeleninové složky 99,1 %.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).
16037

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio, demeter
bezlepka, vegan

4106060017074

Zeleninový koktejl mléčně kvašený BEUTELSBACHER

Složení: šťáva z červené řepy, mrkvová šťáva, pastináková šťáva, ředkvová šťáva, šťáva z
aceroly. 100% bio.
Podíl ovocné a zeleninové složky 100 %.
Z přímého lisování (ne z koncentrátu).
16040

6 x 700 ml
vratný obal

DE

bio, demeter
bezlepka, vegan

4106060070376

Vítova zelná šťáva z kysaného zelí 330 ml

Složení: bílé/červené zelí (dle dostupnosti), sůl, kmín.

16050

1 x 330 ml

CZ

bezlepka,
raw, vegan

8594189340122

Vítův zákvas z červené řepy 330 ml

Složení: červená řepa, česnek, bobkový list, černý pepř, nové koření, sůl.

16052

1 x 330 ml

CZ

bezlepka,
raw, vegan
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8594189340115

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Nástavec na láhve s octem

K regulaci toku, vhodné na láhve s octem BEUTELSBACHER.

8007230

DĚTSKÁ VÝŽIVA
Hrušková s jablky OVKO

Složení: voda, hruškové pyré* 32 %, jablečné pyré* 25,5 %, celozrnná rýžová mouka* 5 %,
zahuštěná jablečná šťáva*, zahuštěná citrónová šťáva*. * = bio.
Od ukončeného 4. měsíce.
17000

6 x 190 g

SK

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8586015172724

Broskvová s banány a cereáliemi OVKO

Složení: voda, broskvové pyré* 32 %, banánové pyré* 20 %, ovesné vločky* 3 %, zahuštěná
jablečná šťáva*, pšeničná celozrnná mouka* 1 %, celozrnná rýžová mouka* 1 %, zahuštěná
citrónová šťáva*. * = bio.
Od ukončeného 4. měsíce.
17002

6 x 190 g

SK

bio,
vegan, bez cukru

8586015172717

Ovocná směs OVKO

Složení: hruškové pyré* 40 %, banánové pyré* 25 %, voda, zahuštěná jablečná šťáva*,
celozrnná ryžová mouka*, zahuštěná citrónová šťáva*. * = bio.
Od ukončeného 4. měsíce.
17004

6 x 190 g

SK

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8586015172731

Broskvová s banány OVKO

Složení: broskvové pyré* 33 %, banánové pyré* 30 %, pitná voda, zahuštěná jablečná
šťáva*, celozrnná ryžová múka*, zahuštěná citrónová šťáva*. * = bio.
Od ukončeného 4. měsíce.
17006

6 x 190 g

SK

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8586015172748

Jablečná s banány a meruňkami OVKO

Složení: jablečné pyré* 35 %, pitná voda, banánové pyré* 17 %, celozrnná ryžová mouka*,
meruňkové pyré* 5 %, zahuštěná jablečná šťáva*, zahuštěná citrónová šťáva*. * = bio.
Od ukončeného 4. měsíce.
17008

6 x 190 g

SK

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru
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8586015172755

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Kapsička 100% hruška OVKO

Složení: hruškový protlak*. * = bio.
Od ukončeného 6. měsíce.

17010

10 x 90 g

SK

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8586015178894

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8586015178887

Kapsička 100% jablko OVKO

Složení: jablečný protlak*. * = bio.
Od ukončeného 6. měsíce.

17012

12 x 90 g

SK

Kapsička jablko, karotka OVKO

Složení: jablečný protlak* 78 %, karotkový protlak* 22 %. * = bio.
Od ukončeného 6. měsíce.

17014

10 x 90 g

SK

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8586015178870

Kapsička jablko, karotka, banán OVKO

Složení: jablečný protlak* 70 %, karotkový protlak* 20 %, banánový protlak* 10 %. * = bio.
Od ukončeného 6. měsíce.

17016

10 x 90 g

SK

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8586015178849

Kapsička zahradní směs OVKO

Složení: jablečný protlak* 70 %, jahodový protlak* 10 %, višňový protlak* 10 %, švestkový
protlak* 10 %. * = bio.
Od ukončeného 6. měsíce.
17018

Karotka OVKO

10 x 90 g

SK

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8586015178900

Složení: karotka* 76 %, pitná voda. * = bio.
Od ukončeného 4. měsíce.

17020

6 x 190 g

SK

bio,
bezlepka, vegan
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8586015172663

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Brokolice s bramborami OVKO

Složení: pitná voda, brokolice* 26 %, brambory* 21 %, celozrnná rýžová mouka*. * = bio.
Od ukončeného 4. měsíce.

17022

6 x 190 g

SK

bio,
bezlepka, vegan

8586015172687

Špenát s rýží OVKO
Složení: pitná voda, špenát* 22 %, celozrnná rýžová mouka* 9 %. * = bio.
Od ukončeného 4. měsíce.

17024

6 x 190 g

SK

bio,
bezlepka, vegan

8586015172670

Karotka s kuřecím masem OVKO

Složení: karotka* 45 %, pitná voda, kuřecí maso* 8 %, celozrnná rýžová mouka*. * = bio.
Od ukončeného 4. měsíce.

17030

6 x 190 g

SK

bio,
bezlepka

8586015172694

Karotka s bramborami a hovězím masem OVKO

Složení: pitná voda, karotka* 30 %, brambory* 25 %, hovězí maso* 8 %. * = bio.
Od ukončeného 4. měsíce.

17032

6 x 190 g

SK

bio,
bezlepka

8586015172700

Kapsička zeleninová směs s rýží OVKO

Složení: zelenina* 54,5 % (karotka* 38,5 %, brambory* 8,5 %, špenát* 6 %, rajčatové pyré*
1,5 %), voda, rýže* 3 %, rýžová mouka. * = bio.
Od ukončeného 8. měsíce.
17040

8 x 90 g

SK

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8586019160291

Kapsička brambory, hrášek, cuketa OVKO

Složení: zelenina* 69 % (brambory* 31,5 %, hrášek* 22,5 %, cuketa* 15 %), voda. * = bio.
Od ukončeného 6. měsíce.

17042

8 x 90 g

SK

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru
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8586019160284

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Kapsička brokolice s bramborami OVKO

Složení: voda, zelenina* 47 % (brokolice* 26 %, brambory* 21 %), celozrnná rýžová mouka*.
* = bio.
Od ukončeného 6. měsíce.
17044

8 x 90 g

SK

bio,
bezlepka, vegan,
bez cukru

8586019160277

MRAŽENÉ VÝROBKY
Kokosová zmrzlina Natural vegan My Love My Life

Složení: kokosové mléko 74 % (voda, kokos* 49 %), glukózový sirup*, cukr*, voda,
stabilizátor karubin*. * = bio.

30002

6 x 500 ml

AT

bio,
bezlepka, vegan

9010179000207

Kokosová zmrzlina Čokoláda vegan My Love My Life

Složení: kokosové mléko 61 % (voda, kokos* 44 %), glukózový sirup*, cukr*, čokoláda 6 %
(kakaová hmota*, cukr*, kakaové máslo*, vanilka*), kakao*, stabilizátor karubin*, výtažek z
vanilky*. * = bio.
30004

6 x 500 ml

AT

bio,
bezlepka, vegan

9010179000214

Kokosová zmrzlina Mango vegan My Love My Life

Složení: kokosové mléko 54 % (voda, kokos* 52 %), mango* 20 %, glukózový sirup*, cukr*,
voda, stabilizátor karubin*. * = bio.

30006

6 x 500 ml

AT

bio,
bezlepka, vegan

9010179000221

Kokosová zmrzlina Karamel vegan My Love My Life

Složení: kokosové mléko 69 % (voda, kokos* 40 %), řepný cukr*, karamelový cukerný
sirup*, karamelizovaný cukr*, stabilizátor karubin*, výtažek z vanilky*, zahuštěná citrónová
šťáva*, sůl.
* = bio.
30008

6 x 500 ml

AT

bio,
bezlepka, vegan

9010179000238

Smetanová zmrzlina vanilková Roggenkamp

Složení: plnotučné mléko*, smetana*, třtinový cukr*, sušené odtučněné mléko*,
pasterizovaná vejce* z volného chovu, výtažek z vanilky*, vanilka*. * = bio.

30050

6 x 500 ml

DE

bio,
bezlepka
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4260520780219

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Smetanová zmrzlina kávová Roggenkamp

Složení: plnotučné mléko*, smetana*, třtinový cukr*, sušené odtučněné mléko*,
pasterizovaná vejce* z volného chovu, káva* 1,2 %. * = bio.

30052

6 x 500 ml

DE

bio,
bezlepka

4260520780202

Mléčná zmrzlina čokoládová Roggenkamp

Složení: plnotučné mléko*, smetana*, čokoláda* 19 % (kakaová hmota*, třtinový cukr*,
kakaové máslo*, emulgátor sójový lecitin, vanilka*), třtinový cukr*, sušené odtučněné
mléko*, pasterizovaná vejce*, invertní cukerný sirup*, tapiokový škrob*. * = bio.
30054

6 x 500 ml

DE

bio,
bezlepka

4260520780240

Smetanová zmrzlina karamelová Roggenkamp

Složení: plnotučné mléko*, smetana*, třtinový cukr*, invertní cukerný sirup*, voda, sušené
odtučněné mléko*, máslo*, pasterizovaná vejce*, přírodní třtinový cukr*, kukuřičný škrob*,
mořská sůl, karamelizovaný cukerný sirup*, přírodní aroma. * = bio.
30056

6 x 500 ml

DE

bio,
bezlepka

4260520780288

Mléčná zmrzlina jahodová Roggenkamp

Složení: plnotučné mléko*, smetana*, třtinový cukr*, jahodové pyré* 10 %, zahuštěná
jahodová šťáva* 4 %, sušené odtučněné mléko*, pasterizovaná vejce* z volného chovu. *
= bio.
30058

6 x 500 ml

DE

bio,
bezlepka

4260520780226

Smetanová zmrzlina neapolská BioCool

vaniková 33,5 %, čokoládová 33,5 %, jahodová 33 %. Složení: plnotučné mléko* 48%, smetana*
20 %, třtinový cukr*, jahodové pyré* 8,3 %, sušené odtučněné mléko*, cukr*, invertní
cukerný sirup*, čokoláda* 1 % (třtinový cukr*, kakaová hmota*, kakové máslo*), sušený
vaječný žloutek*, nízkotučné kakao* 0,7 %, karobová moučka, vanilkový extrakt*. * = bio.
30060

6x1l

DE

bio,
bezlepka

4260100268366

Smetanová zmrzlina vanilková BioCool

Složení: plnotučné mléko* 58,2 %, smetana* 19,6 %, třtinový cukr*, sušené odtučněné
mléko*, cukr*, invertní cukerný sirup*, sušený vaječný žloutek*, karobová moučka*,vanilkový
extrakt*. * = bio.
30064

6x1l

DE

bio,
bezlepka
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4260100263019

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Smetanová zmrzlina čokoládová BioCool

Složení: plnotučné mléko* 51,4 %, smetana* 20,2 %, třtinový cukr*, sušené odtučněné
mléko*, čokoláda 3 % (třtinový cukr*, kakaová hmota*, kakaové máslo*), cukr*, nízkotučné
kakao* 2 %, invertní cukerný sirup*, sušený vaječný žloutek*, karobová moučka*. * = bio.
30068

6x1l

DE

bio,
bezlepka

4260100263026

Smetanová zmrzlina vanilková Höfinger‘s

Složení: plnotučné mléko*, smetana*, cukr*, voda, sušený glukózový sirup*, výtažek z
vanilky* 0,3 %, karobová moučka*, guarová moučka*, sůl. * = bio.

30081
30082

9 x 250 ml
5 x 500 ml

AT

bio,
bezlepka

9120022738758
9120022737379

Smetanová zmrzlina čokoládová Höfinger‘s

Složení: plnotučné mléko*, smetana*, cukr*, sušený glukózový sirup*, voda, hořká čokoláda*
5 % (kakaová hmota*, třtinový cukr*, kakaové máslo*, sójový lecitin, obsah kakaové sušiny
70 %), kakaový prášek* 3 %, karobová moučka*, guarová moučka*. * = bio.
30085
30086

9 x 250 ml
5 x 500 ml

AT

bio,
bezlepka

9120022737485
9120022737430

Jogurtová zmrzlina Höfinger‘s

Složení: smetanový bílý jogurt* 60 %, cukr*, voda, sušený glukózový sirup*, karobová
moučka*, guarová moučka*, kyselina citrónová. * = bio.

30089
30090

9 x 250 ml
5 x 500 ml

AT

bio,
bezlepka

9120022738345
9120022737836

Smetanová zmrzlina kávová Höfinger‘s

Složení: plnotučné mléko*, smetana*, cukr*, sušený glukózový sirup*, sušená káva* 1 %,
vanilka, karobová moučka*, guarová moučka*, sůl. * = bio.

30093

9 x 250 ml

AT

bio,
bezlepka

9120022737713

Smetanová zmrzlina banánová Höfinger‘s

Složení: smetana*, voda, cukr*, banány* 12 %, sušené odstředěné mléko*, sušený
glukózový sirup*, karobová moučka*, guarová moučka*. * = bio.

30097

9 x 250 ml

AT

bio,
bezlepka
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9120022737591

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Sorbet malinový vegan Höfinger‘s

Složení: maliny* 45 %, voda, cukr*, sušený glukózový sirup*, karobová moučka*, guarová
moučka*, kyselina citrónová. * = bio.

30138

9 x 250 ml

AT

bio,
vegan, bezlepka

9120022737652

Sorbet jahodový vegan Höfinger‘s

Složení: jahody* 40 %, voda, cukr*, sušený glukózový sirup*, karobová moučka*, pektin,
kyselina citrónová. * = bio.

30141
30142

9 x 250 ml
5 x 500 ml

AT

bio,
vegan, bezlepka

9120022737775
9120022737720

Sorbet mangový vegan Höfinger‘s

Složení: mango* 40 %, cukr*, voda, sušený glukózový sirup*, karobová moučka*, zahuštěná
citrónová šťáva* = bio.

30145
30146

9 x 250 ml
5 x 500 ml

AT

bio,
vegan, bezlepka

9120022739373
9120022739366

Sorbet citrónový vegan Höfinger‘s

Složení: voda, cukr*, sušený glukózový sirup*, zahuštěná citrónová šťáva* 2 %, karobová
moučka*, guarová moučka*, pektin, citrónová kůra* * = bio.

30149

9 x 250 ml

AT

bio,
vegan, bezlepka

9120022737539

Sorbet meruňkový vegan Höfinger‘s

Složení: meruňky* 45 %, voda, cukr*, sušený glukózový sirup*, karobová moučka*, guarová
moučka*, zahuštěná aróniová šťáva*. * = bio.

30152

9 x 250 ml

AT

bio,
vegan, bezlepka

9120022738406

Americké brambory mražené Friall

Složení: brambory, slunečnicový olej. 100% bio.

30400

16 x 600 g

CZ

bio,
bezlepka
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8595002903760

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Bramborové vlnky mražené Friall

Složení: brambory, slunečnicový olej. 100% bio.

30404

16 x 600 g

CZ

bio,
bezlepka

8595002903975

Hranolky mražené Friall

Složení: brambory, slunečnicový olej. 100% bio.

30408

16 x 600 g

CZ

bio,
bezlepka

8595002903531

Boloňské lasagne mražené BioCool

Složení: voda, mleté hovězí maso* 10 %, krupice z tvrdé pšenice*, rajčatový protlak*,
rajčata*, smetana* 5,5 %, kukuřičný škrob*, sýr gouda* 2 %, slunečnicový olej*, cibule*,
sušené plnotučné mléko*, mořská sůl, třtinový cukr*, koření*, kamenná sůl, bylinky*,
mrkev*. * = bio.
30440

6 x 400 g

DE

bio

4260100263309

Zeleninové lasagne mražené BioCool

Složení: voda, červená a žlutá sladká paprika* 11 %, rajčatový protlak*, krupice z tvrdé pšenice*,
slunečnicový olej*, smetana* 5 %, cuketa* 3 %, kukuřičný škrob*, cibule*, rajčata*, sýr gouda*
2,5 %, houby*, sušené plnotučné mléko*, třtinový cukr*, mořská sůl, koření*, kamenná sůl,
bylinky*, mrkev*. * = bio.
30444

6 x 400 g

DE

bio

4260100263316

Ratatouille mražené BioCool

Složení: rajčata* 24 %, cuketa* 20 %, rajčatové pyré* 14 %, lilek* 13 %, červená paprika* 8
%, cibule* 7 %, voda, fenykl* 2,5 %, extra panenský olivový olej* 2,4 %, rajský protlak* 2 %,
cukr*, rajčatový prášek* 1 %, zeleninový vývar* (cibule*, sůl, kurkurma*, pórek*, paprika*,
slunečnicový olej*, fenykl*, rajče*, libeček*, česnek*), mořská sůl, bazalka*, kukuřičný
30448

8 x 300 g

FR

bio, vegan

4260100263453

Pizza Caprese mražená Biopolar

Složení: těsto* (pšeničná mouka*, voda, rozkvašené těsto*, mořská sůl, extra panenský olivový
olej*, droždí), drcená rajčata* 21 %, mozzarella* 19 %, cherry rajčata* 6 %, pesto* 2 % (bazalka*
35 %, slunečnicový olej*, crème fraîche*, kešu*, extra panenský olivový olej*, mořská sůl,
tvrdý sýr*, česnek*, zahuštěná citrónová šťáva*), voda, mořská sůl, extra panenský olivový
30480

10 x 360 g

DE

bio
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4260100261718
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EAN

Pizza Margherita mražená Biopolar

Složení: těsto* (pšeničná mouka*, voda, rozkvašené těsto*, mořská sůl, extra panenský
olivový olej*, droždí), drcená rajčata* 21 %, mozzarella* 20 %, voda, mořská sůl, extra
panenský olivový olej*, oregano*. * = bio.
30484

10 x 310 g

DE

bio

4260100261749

Pizza Vegetaria mražená Biopolar

Složení: těsto* (pšeničná mouka*, voda, rozkvašené těsto*, mořská sůl,
extra panenský olivový olej*, droždí), drcená rajčata* 21 %, mozzarella*
13 %, zelenina* 12 % v různých poměrech (špenát*, houby*, kukuřice*,
paprika*), voda, cibule* 0,7 %, mořská sůl, extra panenský olivový olej*, pepř*.
30488

10 x 350 g

DE

bio

4260100261763

Pizza Salame mražená Biopolar

Složení: těsto* (pšeničná mouka*, voda, rozkvašené těsto*, mořská sůl, extra panenský
olivový olej*, droždí), drcená rajčata* 20 %, mozzarella* 14 %, salám* 9,5 %, voda, mořská
sůl, extra panenský olivový olej*. * = bio.
30492

10 x 330 g

DE

bio

4260100261770

DE

bio, vegan
bezlepka

4260100263200

bio, vegan
bezlepka

4260100263224

bio, vegan
bezlepka

4260100263248

Hrášek mražený BioCool

Složení: bio hrášek

30560

10 x 300 g

Zelené fazolky mražené BioCool

Složení: bio zelené fazolky

30564

10 x 300 g

DE

Sladká kukuřice mražená BioCool

Složení: bio sladká kukuřice

30568

10 x 300 g

DE

154

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

DE

bio, vegan
bezlepka

4260100263279

DE

bio, vegan
bezlepka

4260100263392

DE

bio, vegan
bezlepka

4260100263408

DE

bio, vegan
bezlepka

4260100263415

Maliny mražené BioCool

Složení: bio maliny

30600

10 x 300 g

Jahody mražené BioCool

Složení: bio jahody

30604

10 x 300 g

Višně mražené BioCool

Složení: bio višně

30608

10 x 300 g

Mango mražené BioCool

Složení: bio mango

30612

10 x 300 g

Krevety syrové mražené Biopolar

Složení: bio bílé krevety (Litopenaeus vannamei)

30700

10 x 150 g

FR

bio,
bezlepka

4260100261930

Filety z irského lososa s kůží mražené Biopolar

Složení: bio losos atlantský (Salmo salar)

30704

10 x 160 g

IE

bio,
bezlepka
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4260100261954
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Balení
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Certifikáty/Alergeny

EAN

Rybí prsty z lososa mražené Biopolar

Složení: filety z lososa atlantského* 65 %, pšeničná mouka*, slunečnicový olej*, voda, sůl,
droždí*.
* = bio.
30708

10 x 180 g

SE

bio

4260100261473

Kousky z lososa keta bez kůže mražené Eastfish

Složení: losos keta (Oncorhynchus keta)

30710

20 x 500 g

RU

bezlepka

8595697100284

Filety z lososa keta s kůží mražené Eastfish

Složení: losos keta (Oncorhynchus keta)

30712

16 x
(5 x 125 g)

RU

bezlepka

8594051452229

Plátky z lososa keta bez kůže uzené mražené Eastfish
Složení: losos keta (Oncorhynchus keta)

30714

1 x 200 g

RU

bezlepka

8594051452939

Mleté krůtí maso s kuřecím mražené Biopolar

Složení: bio krůtí maso 70 %, bio kuřecí maso 30 %.

30800

10 x 250 g

DE

bio,
bezlepka

4260100261398

Kuřecí nugety mražené BioCool

Složení: kuřecí maso* 65 %, strouhanka* (pšeničná mouka*, voda, pšenicný škrob*, droždí,
sůl), slunečnicový olej*, vejce*, rýžový škrob*, mořská sůl, maltodextrin*, třtinový cukr*,
pastinák*, cibule*, rajčata*, karamelový cukr*, koření* (česnek*, pepř*, kurkuma*). * = bio.
30804

10 x 180 g

DE

bio
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4260100263422

Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

EAN

Drůbeží masové kuličky mražené BioCool

Složení: krůtí maso* 50 %, kuřecí maso* 21 %, cibule*, pšeničná strouhanka*, koření*
(cibule, pepř, muškátový oříšek, česnek, paprika, chili, majoránka), mořská sůl, třtinový
cukr*, voda, vejce*, petržel*, zeleninový vývar* (jodizovaná mořská sůl, kukuřičný glukózový
sirup, palmový tuk, mrkev, pastinák, cibule, kurkuma, petržel, libeček, česnek, pískavice,
30808

7 x 200 g

DE

bio

4260100263446

ČESKÁ EKOLOGICKÁ DROGERIE
Prášek z mýdlových ořechů
19510 100 g

8594165000842

Prášek na skvrny PUER
19522 18 x 1 kg

8594165000019

Žlučové mýdlo na praní
19528 60 x 140 g

8594165002501

Prací gel z mýdlových ořechů
19532 15 x 1 l

8594165000422

Prací gel z mýdlových ořechů
19538 15 x 1 l
19544 15 x 1 l

levandule
pomeranč

8594165000361
8594165000552

Máchadlo prádla L‘vandu Love
19550 15 x 1 l

8594165002525

Aviváž s levandulovou vůní
19560 15 x 1 l

8594165000460

Gel na nádobí s citrónovou silicí
19571 15 x 500 ml
19573 15 x 1 l

8595691811230
8595691811254

Gel do myčky z mýdlových ořechů
19582 15 x 1 l

8595691812503

Jedlá soda BIKA
19600 18 x 1 kg

8594165000040

Univerzální čistič
19606 15 x 1 l

8594165000828

Odstraňovač kamene
19610 250 g

8594165000101

Pomerančový sprej
19616 12 x 750 ml

8594165002471

Dezinfekční prostředek na omyvatelné povrchy
19624 15 x 750 ml

8594165001450

WC čistič
19630 12 x 750 ml

8594165000804

Čistící písek
19636 500 g

8594165000941

Silice Bio Cedr Tierra Verde
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Kód

Balení

Původ

Certifikáty/Alergeny

19800 1 x 10 ml
Silice Bio Citronela Tierra Verde
19804 1 x 10 ml
Silice Bio Máta Tierra Verde
19808 1 x 10 ml
Silice Bio Eukalyptus Tierra Verde
19812 1 x 10 ml
Silice Bio Pomeranč Tierra Verde
19816 1 x 10 ml
Silice Bio Borovicová pryskyřice Tierra Verde
19820 1 x 10 ml
Silice Bio Vavřín kubébový Tierra Verde
19824 1 x 10 ml
Silice Bio Levandule Tierra Verde
19828 1 x 10 ml
Silice Bio Citron Tierra Verde
19832 1 x 10 ml
Silice Bio Citronová tráva Tierra Verde
19836 1 x 10 ml
Silice Bio Tea tree Tierra Verde
19840 1 x 10 ml
Silice Bio Rozmarýn Tierra Verde
19844 1 x 10 ml

EAN
8595691810240
8595691810301
8595691810264
8595691810325
8594165001627
8595691810349
8594165001696
8594165001665
8594165001641
8595691810288
8594165001719
8594165001733

Osvěžovač vzduchu Eukalyptus Tierra Verde 100 ml
19880 30 x 100 ml

8595691810776

Náplň do osvěžovače Eukalyptus Tierra Verde 200 ml
19882 20 x 200 ml

8595691810813

Osvěžovač vzduchu Letní romance Tierra Verde 100 ml
19884 30 x 100 ml

8595691810806

Náplň do osvěžovače Letní romance Tierra Verde 200 ml
19886 20 x 200 ml

8595691810844

Osvěžovač vzduchu Chladivé osvěžení Tierra Verde 100 ml
19888 30 x 100 ml

8595691810790

Náplň do osvěžovače Chladivé osvěžení Tierra Verde 200 ml
19890 20 x 200 ml

8595691810837

Osvěžovač vzduchu Vavřín kubébový Tierra Verde 100 ml
19892 30 x 100 ml

8594165009647
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EAN

Náplň do osvěžovače Vavřín kubébový Tierra Verde 200 ml
19894 20 x 200 ml

8594165009869

Osvěžovač vzduchu Zklidňující dotek Tierra Verde 100 ml
19896 30 x 100 ml

8595691810783

Náplň do osvěžovače Zklidňující dotek Tierra Verde 200 ml
19898 20 x 200 ml

8595691810820

Osvěžovač vzduchu Pomeranč Tierra Verde 100 ml
19900 30 x 100 ml

8594165009623

Náplň do osvěžovače Pomeranč Tierra Verde 200 ml
19902 20 x 200 ml

8594165009845

Osvěžovač vzduchu Levandule Tierra Verde 100 ml
19904 30 x 100 ml

8594165009616

Náplň do osvěžovače Levandule Tierra Verde 200 ml
19906 20 x 200 ml

8594165009838

Osvěžovač vzduchu Příliv energie Tierra Verde 100 ml
19908 30 x 100 ml

8594165009630

Náplň do osvěžovače Příliv energie Tierra Verde 200 ml
19910 20 x 200 ml

8594165009852

Hygienický gel na ruce Levandule Tierra Verde 100 ml
19924 20 x 100 ml

8594165001900

Hygienický gel na ruce Citron Tierra Verde 100 ml
19930 20 x 100 ml

8594165001917

Mýdlo z Aleppa s vavřínovým olejem Tierra Verde 190 g
19950 12 x 190 g

8595691810493

Sprchový gel s vůní vavřínu kubébového Tierra Verde 230 ml
19970 12 x 230 ml

8594165001245

Kopřivový šampon na mastné vlasy Tierra Verde 230 ml
20000 12 x 230 ml

8594165001122

Březový šampon na suché vlasy Tierra Verde 230 ml
20010 12 x 230 ml

8594165001160

Kaštanový šampon pro posílení vlasů Tierra Verde 230 ml
20020 12 x 230 ml

8594165001207

VONNÉ TYČINKY

Vonné tyčinky olibanum Atelier Blanche
19740

Vonné tyčinky se smrkovým dřevem Atelier Blanche
19742
Vonné tyčinky se smrkovou pryskyřicí Atelier Blanche
19744
Vonné tyčinky kyphi Atelier Blanche
19746
Vonné tyčinky myrha Atelier Blanche
19748
Vonné tyčinky skořice Atelier Blanche
19750
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EAN

Stojánek na vonné tyčinky Atelier Blanche
19760

TAŠKY, LITERATURA, LETÁKY
Taška z fair trade biobavlny bio*nebio
8000100
Taška pevná z recyklovaného PET velká RAPUNZEL
8000105

4006040410515

Taška pevná z recyklovaného PET malá RAPUNZEL
8000106

4006040410850

Odbouratelná taška ze škrobu bio*nebio
8000110
Etiketa SLEVA - 50 %
8004001 2000 ks
Etiketa SLEVA - 25 %
8004002 2000 ks
Jak lépe vidět bez brýlí a kontaktních čoček
9009010

9788023846294

Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách
9009020

9788023875041

Leták Oleje lisované za studena
9009041
Kartička do regálu AKCE
9009043
Leták Férový bio palmový olej
9009045
Leták Zacíleno na kokos
9009050
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ZEMĚ PŮVODU, VYSVĚTLIVKY
AR - Argentina

KE - Keňa

AT - Rakousko

LK - Srí Lanka

AZ - Ázerbájdžán

MA - Maroko

BE - Belgie

MD - Moldavsko

BF - Burkina Faso

MG - Madagaskar

BG - Bulharsko

MU - Mauricius

BO - Bolívie

MX - Mexiko

BR - Brazílie

NL - Nizozemsko

CA - Kanada

PE - Peru

CH - Švýcarsko

PH - Filipíny

CN - Čína

PK - Pákistán

CR - Kostarika

PL - Polsko

CZ - Česká republika

PY - Paraguay

DE - Německo

RO - Rumunsko

DO - Dominikánská republika

RU - Rusko

EC - Ekvádor

SE - Švédsko

EG - Egypt

TG - Togo

ES - Španělsko

TH - Thajsko

ET - Etiopie

TJ - Tádžikistán

FR - Francie

TN - Tunisko

GR - Řecko

TR - Turecko

HR - Chorvatsko

TZ - Tanzánie

HU - Maďarsko

UA - Ukrajina

ID - Indonésie

UG - Uganda

IE - Irsko

US - Spojené státy americké

IN - Indie

UZ - Uzbekistán

IT - Itálie

VN - Vietnam

JP - Japonsko

ZA - Jihoafrická republika

KM - Komory

bio - certifikovaná biopotravina z kontrolovaného ekologického zemědělství
ČESKÉ BIO - potravina vyrobená buď částečně nebo úplně ze surovin vypěstovaných v České republice
demeter - potravina z certifikované biodynamické produkce
fair - potravina z certifikovaného fair trade projektu (FLO, Hand in Hand, Bio Equitable...)
bezlepka - bezlepková potravina dle platné legislativy
vegan - neobsahuje živočišné produkty jako jednu ze složek, může obsahovat jejich stopy (např. mléka)
bez cukru - potravina, která je slazena alternativním způsobem (ale obsahuje přirozeně se vyskytující cukry)
raw - potravina byla zpracována při teplotě do 42 °C
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Bio průkopníci od 1974

vyráběné s láskou

DE-ÖKO-006

› vyráběné s láskou a péčí společností Rapunzel již 45 let
› ideální pro veganskou a vegetariánskou stravu
› ořechy obsahují cenné rostlinné bílkoviny, stejně jako mnoho vitamínů a
minerálů
› Široké využití: na chleba, k vaření a pečení, do smoothies, dresinků, dezertů a
mnoha dalších pokrmů.

Děláme bio s láskou

POKLADY DEŠTNÉHO PRALESA ˇ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
PREMENENÉ
NA TU NEJJEMNEJŠÍ
BIO COKOLÁDU

100%
EKOLOGICKÝ
OBAL

VÍCE NEŽ
20
°
DRUHU
VEGAN
COKOLÁD
ˇ

AKTIVNÍ
PROTI DETSKÉ
ˇ
PRÁCI

KOMPOSTOVATELNÁ
VNITŘNÍ FÓLIE

ˇ
CÁST
Z NICH SLAZENA
KOKOSOVÝM CUKREM

VLASTNÍ
PROJEKTY PREVENCE

- ČOKOLÁDA PRO BIOPRODEJNY A PRODEJNY ZDRAVÉ VÝŽIVY
VIVA N I. D E

