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Jsme česká rodinná společnost působící na trhu již od roku 1991.  

Specializujeme se na oblast výroby čajů, sirupů, koncentrátů, 

práškových směsí, vitaminových doplňků, pokrmů a cukrářských krémů.
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Jsme s Vámi již 30 let
Originální receptury z Vysočiny

Naše originální receptury jsou vždy zárukou skvělých chutí a prvotřídní kvality. 

Jsme držiteli certifikátu FSSC22000, který potvrzuje splnění jednoho 
z nejvyšších standardů pro výrobu a bezpečnost potravin. 

Spolupracujeme s uznávanými institucemi: 
SZÚ (Státní zdravotní ústav) 
Jsme členy Potravinářské komory ČR.



50%
ovocný podíl

10%
ovocný podíl

Osvěžující nápoje 
  pro každého.

  Vydejte se s námi od chutí typických 
pro náš kraj k moři či do džungle. 

STUDENÉ NÁPOJE

SIRUP 
z Vysočiny 50%

SIRUP 
z Vysočiny 10%

Exkluzivní řada sirupů 
s 50% ovocným podílem.

Sirupy s 10% ovocným podílem 
a s nižším podílem přidaného cukru.

balení

ředění

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

ředění

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

1 l

1 : 14

15 l

75

8

12 měsíců

1 l

1 : 19

20 l

100

8

12 měsíců

PŘÍCHUTĚ

PŘÍCHUTĚ

ananas

jablko

hruška

malina

mařinka vonná 

meruňka

pomeranč

višeň

aloe vera

citron

hrozno 
s extraktem 
z bezového

květu

jahoda

lesní směs

pomeranč

malina 

jablko

STUDENÉ NÁPOJE

5 l

1 : 14

75 l

375

-

5 l

1 : 19

100 l

500

-

bez konzervantů, sladidel 
a syntetických barviv

bez konzervantů
a syntetických barviv

extra hustý

vyšší výtěžnost

spotřební koš

výrazná chuť ovoce

nižší energetická 
hodnota

32



100%
ovocný podíl

BYLINNÝ SIRUP 

DRAČÍ NÁPOJ

DIAMANT

FARMÁŘSKÝ 
MOŠT

OVOCNÝ 
KONCENTRÁT

100% 

NÁPOJOVÉ KONCENTRÁTY 
S VYSOKÝM PODÍLEM 
OVOCE

100% KONCENTRÁT

NÁPOJOVÝ KONCENTRÁT

Sirupy s vysokým 
obsahem bylin.

Exotický nápoj s obsahem ovocných šťáv 
s příchutí dračího ovoce (pitaya) a vitaminem C.

Silný nápojový koncentrát se sladidly, 
ovocnou příchutí a vysokou výtěžností.

balení

ředění

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

ředění

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

trvanlivost

balení

ředění

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

ředění

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

1 l 

1 : 15 

16 l 

80 

12

12 měsíců

1 l 

1 : 30 

31 l 

155 

8

9 měsíců

5 l 

5 l 

25

6 měsíců

1 l

1 : 10

11 l

55

8

12 měsíců

1 kg 

10 – 15 l 

50 - 75

10

12 měsíců

1 l

1:9 / 1:6 (pomeranč)

10 l / 7 l (pomeranč)

50 / 35 (pomeranč)

12

12 měsíců

PŘÍCHUTĚ

PŘÍCHUTĚ

PŘÍCHUTĚ

PŘÍCHUŤ

bezový květ 

rakytník

lesní plody

pomeranč

malina

jablko

jablko-hruška

jablko-mrkev

jablko-višeň

jablko

STUDENÉ NÁPOJESTUDENÉ NÁPOJE

obsahuje výtažky z bylin

obsahuje palatinózu

obohaceno o vitamin C

vysoká výtěžnost

bez konzervantů

100% koncentrát: 100% podíl 
ovoce, bez konzervantů a barviv, 
nedoslazován

spotřební koš

nápojové koncentráty přinášejí 
v 1 litru nápoje:

ananasový / 611 g ovoce

broskvový / 455 g ovoce

jahodový / 403 g ovoce

pomerančový / 299 g ovoce

české ovoce

nízká energetická hodnota

100 % ovoce

spotřební koš

obsahuje pouze přírodně 
se vyskytující cukr

bez umělých sladidel a barviv

bez konzervantů

bez přidaného cukru 
a syntetických barviv

PŘÍCHUTĚ ananas

broskev

jahoda

pomeranč

1

2

2

1

4 5



Osvěžující nápoj plný příjemné chuti 
exotického ovoce.

Osvěžující exotický nápoj s obsahem 
ovocných šťáv a extraktem ze spiruliny.

Nápoje s vyváženým obsahem zeleninové 
a ovocné složky obohacené o vitamin C.

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

1 kg 

10 – 12 l 

50 - 60

10

12 měsíců

1 kg 

10 – 15 l 

50 - 75

10

12 měsíců

1 kg 

10 – 15 l 

50 - 75

10

12 měsíců

STUDENÉ NÁPOJE STUDENÉ NÁPOJE

obsahuje palatinózu 
a ovocnou šťávu 

atraktivní chuť exotického ovoce

obsah zeleninových a ovocných šťáv obsahuje vitamin C

aktraktivní exotická příchuť

obsahuje ovocnou šťávu, 
vitamin C a spirulinu

bez konzervantů a barviv 

bez umělých sladidel a barviv 

bez umělých sladidel a barviv 

EXOTICKÝ
NÁPOJ 
S PŘÍCHUTÍ 
LIČI

NÁPOJ
DŽUNGLE

KARKULKA 
A AMÁLKA

Velmi oblíbený modrý nápoj 
s obsahem sušených šťáv
a extraktem ze spiruliny.

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

1 kg 

10 – 15 l 

50 - 75

10

12 měsíců

obsahuje sladkovodní 
řasu spirulinu, díky které 
nápoj získává modrou 
barvu

obsahuje vitamin C

obsahuje vitamin C

bez konzervantů a barviv 

KARIBIK

Mrkvový nápoj 
s výraznou chutí ovoce.

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

1 kg 

10 – 15 l 

50 - 75

10

12 měsíců

obsahuje mrkvovou šťávu 
a vlákninu

obohaceno o vitamin C

bez syntetických barviv a sladidel

CAROTELKA

PŘÍCHUTĚ

Karkulka 

Amálka 

guave

karambola

kiwano

řepa, švestka, limetka

dýně, švestka, jablko

PŘÍCHUTĚ

mrkev-ananas

mrkev-jahoda

mrkev-mandarinka

mrkev-rakytník

mrkev-pomeranč

mrkev-karotka

6 7



STUDENÉ NÁPOJESTUDENÉ NÁPOJE

Oblíbený nápoj, jehož základem 
jsou ovocné šťávy.

Osvěžující nápoj s ovocnou 
šťávou a extraktem z čaje.

Multivitaminový ovocný nápoj s cukrem, 
náhradními sladidly a vitaminy.

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

1 kg 

10 – 15 l 

50 - 75

10

12 měsíců

750 g 

10 – 12 l 

50 - 60

10

12 měsíců

600 g 

40 l 

200

20

18 měsíců

bez syntetických barviv 
a sladidel obsahuje ovocné šťávy

snížená energetická hodnota

obohaceno o vitamin C
vysoká výtěžnost

obsahuje ovocné šťávy

obohaceno o vitamin C bez syntetických barviv
a bez umělých sladidel

bez syntetických barviv

FRUTELKA LEDOVÝ ČAJ MULTIVITAMIN
Oblíbený ovocný nápoj s vysokou 
výtěžností a nízkou cenou.

Oblíbený hroznový nápoj.

Ovocný nápoj slazený cukrem 
a sladidlem získaným z rostliny stévie.

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

1 kg 

50 - 55 l 

250 - 275

10

12 měsíců

1 kg 

8 - 10 l 

40 - 50

10

12 měsíců

650 g 

10 l 

50

10

12 měsíců

obohaceno o vitamin C

výrazná chuť hroznové šťávy

bez umělých sladidel

snížená energetická 
hodnota

obsahuje ovocné šťávy

bez syntetických barviv

snížená energetická hodnota

bez syntetických barviv

obsahuje ovocné šťávy

MONZUN PLUS

HROZEN

STÉVA

PŘÍCHUTĚ

PŘÍCHUTĚ

PŘÍCHUTĚ

 broskev 

hruška

lesní jahoda 

limeta

malina-černý rybíz

mandarinka

pomeranč

meloun

bílý hrozen

červený hrozen

citron-cola

PŘÍCHUTĚ

PŘÍCHUTĚ
PŘÍCHUTĚ

banán-jahoda

borůvka-limeta 

borůvka-ostružina

švestka

malina-citron

acai-mango

ostružina

pomeranč

Černý čaj: brusinka 

Zelený čaj: cactus

Bílý čaj: granátové jablko

Bílý čaj: mandarinka

8 9



Sypané
čaje

NOVĚ 
malá balení 
pro domácí 

využití

  Nechte se hýčkat 
příjemnou vůní 
  a lahodnou chutí

TEPLÉ NÁPOJE

CATUS TEA
Exkluzivní ovocné sypané čaje 
plné chuti a silného aroma.

10 x 50 g
 · černý čaj s příchutí citronu

 · broskev-mandarinka

 · třešeň-rakytník 

 · hruška máslovka

10 x 70 g
 · zelený čaj s příchutí broskve 

10 x 100 g
 · broskev-mandarinka

 · černý bez-ostružina

 · jablko-mango

 · hruška máslovka

 · lesní plody

 · lipový květ

 · meloun-jahoda

 · moruše

 · šípek-malina

 · švestka-meduňka

 · třešeň-rakytník

 · červený pomeranč-černý rybíz

 · na podporu imunity 
(rakytník a echinacea)

 · jahoda-vanilka

 · pomeranč-zázvor

Catus tea 60 g
 ·  třešeň-rakytník

 · broskev-mandarinka

 · na podporu imunity

Catus tea 50 g
 · šípek-malina

 · s lipovým květem

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

10 x 50 g

5 l

25

1

30 měsíců

10 x 70 g

10 l

50

1

30 měsíců

10 x 100 g

10 l

50

1

30 měsíců

50 g

1 l

12

8

18 měsíců

60 g

1 l

12

8

18 měsíců

bez umělých barviv, 
sladidel a přidaného cukru

velké kousky ovoce

snadná příprava
louhovací sáčky

malé balení vhodné 
i jako dárek

10 11

TEPLÉ NÁPOJE



Výhodné
balení

ROZPUSTNÉ
ČAJE

PREMIUM TEA CLASSIC TEA
Prémiová řada rozpustných 
čajů s čajovým extraktem.

Řada rozpustných čajů 
s čajovým extraktem. 

Černý čaj
 · citron

 · lesní plody

 · malina

 · mandarinka 

200 g černý čaj
 · citron

slazený

200 g černý čaj
 · bergamot

neslazený

20 g černý čaj
 · bez příchuti 

 · citron 

 · broskev

 · pomeranč

20 g černý čaj
 · bergamot

 · citron

 · malina

20 g ovocný čaj
 · broskev

 · hruška

Ovocný čaj
 · broskev

 · černý rybíz 

 · jablko-hruška

 · lesní plody

 · pomeranč 

Zelený čaj
 · mandarinka

Červený čaj
 · lesní jahoda

 · višeň 

Bylinný čaj
 · bezinka-černý rybíz

 · šípek-růžový grep

výrazná chuť

vysoká výtěžnost obohaceno
o vitamin C

ovocné čaje obsahují
ovocnou šťávu

obohaceno o vitamin C

nízký obsah cukru
v připraveném nápoji

ovocné čaje obsahují
ovocnou šťávu

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

200 g

12 l

60

50

12 měsíců

50 x 20 g

10 l

50

1

18 měsíců

200 g

100 l

500

50

18 měsíců

GASTRO TEA
Sypané jemné nálevové čaje.

* 1 kg balení pouze u příchutí „Dobré ráno“ a „Lesní skřítek“.

Černý čaj

 · Dobré ráno

 · Indiánské léto (jahoda, malina) 

Ovocný čaj

 · Babiččin závin (jablko-skořice)

 · Jahodové pohlazení (jahoda)

 · Lesní skřítek (lesní ovoce)

 · Sladký polibek (malina a borůvka)

 · Švestkové překvapení (švestka)

 · Svěží potěšení (citron a bergamot)

 · Višňové pokušení (višeň)

 · Zahradní osvěžení (černý rybíz)

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

10 x 50 g

12 - 15 l

60 - 75

8

30 měsíců

1 kg *

240 - 300 l

1200 - 1500

6 (Dobré ráno), 8 (Lesní skřítek)

30 měsíců

široký výběr příchutí

vysoká výtěžnost

louhovací sáčky

12 13

TEPLÉ NÁPOJE



Výrazná chuť  ovoce+ vitamin C

KÁVA, KÁVOVINOVÉ NÁPOJE A CAPPUCCINOTEPLÉ NÁPOJE

HOT DRINK KÁVOVINA 
CATUS

Horký nápoj dle tradiční receptury 
pro každou příležitost s výjimečnou chutí. 
Ideální nápoj pro chladné dny, rychle zahřeje 
a doplní ztracenou energii.

HOT DRINK MIX 8 X 23 g 

 · jahoda

 · pomeranč-skořice

 · višeň

 · brusinka

 · hruška-skořice

 · jablko-skořice

 · malina

 · svařák

Tradiční směs z kousků 
pražené čekanky, ječmene, 
žita a cukrové řepy.

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

1000 g

10 l

50

10

18 měsíců

8 x 23 g

1,6 l

8

1

18 měsíců

bez syntetických barviv

obohaceno o vitamin C

obsahuje ovocné šťávy

přirozeně 
bez kofeinu

výrazná 
a bohatá chuť

snadná příprava
 louhovací sáčky

slazeno pouze cukrem

malé balení Hot Drink Mix
vhodné i jako dárek

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

5 x 200 g

10 l

5 x 10 l

10

12 měsíců

INSTANTNÍ 
KÁVA
Kvalitní rozpustná káva.

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

200 g

13 l

65

20

12 měsíců

PŘÍCHUTĚ

brusinka

hruška

hruška-skořice

jablko-skořice

jahoda

pomeranč-skořice

 višeň

med-rakytník

bezový květ 

švestka

malina

KÁVOVINA 
MELTA
Originální receptura tradiční 
české kávoviny.

přirozeně 
bez kofeinu

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

500 g

25 l

125

10

12 měsíců

130 g

10 l

50

20

12 měsíců

650 g

50 l

250

8

12 měsíců

KÁVOVINA 
INSTANTNÍ
Rozpustná směs z praženého 
ječmene, žita, čekanky.

14 15



TEPLÉ
NÁPOJELaCaffe 

MEDIUM
CAPPUCCINO 
BOHEMIA

LaCaffe
CREMA

CAO CAOCAO
MALTLaCaffe

BASIC
LaCaffe
MILK

Silná a oblíbená 
bílá rozpustná kávovina.

Kávová specialita 
s nezaměnitelnou chutí 
a bohatou pěnou.

Kávovinový nápoj 
s příjemně krémovou 
chutí.

Kakaový nápoj 
rozpustný v mléce.

Rozpustný kakaový nápoj 
se sladovým extraktem 
určený pro přípravu v mléce.Velmi oblíbená 

neslazená kávovina 
s mléčnou náhradou.

Kávovinový nápoj 
s výraznou mléčnou 
chutí.

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

700 g

10 l

50

10

12 měsíců

1 kg

10 l

50

10

12 měsíců

1 kg

15 l

75

10

12 měsíců

1 kg

15 l

75

10

12 měsíců

380 g

10 l

50

20

12 měsíců

800 g

10 l

50

10

12 měsíců

800 g

10 l

50

10

12 měsíců balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

500 g

5 l

25

10

12 měsíců

1 kg

8,3 l

40

10 / 8ks vanilka

12 měsíců

přirozeně 
bez kofeinu

velmi oblíbený 
druh kávoviny

snadná příprava

přirozeně 
bez kofeinu

extrakt 
z ječmene a žita

snadná a rychlá 
příprava

slazený pouze 
cukrem

obsahuje extrakt ze sladu

bohatá chuť díky 
sladovému extraktu

slazený pouze cukrem

obsahuje kvalitní 
kakaový prášek 
se sníženým 
obsahem tukuobsahuje kvalitní 

kakaový prášek 
se sníženým 
obsahem tuku

přirozeně 
bez kofeinu

snadná příprava

přirozeně bez kofeinu

vysoký obsah mléka

silný kávovinový extrakt

snadná příprava

700 g 
 · Neslazená

 · Slazená  
náhradními 
sladidly

800 g 
 · Slazená  

cukrem

výrazná  
a originální chuť

snadná příprava

bohatá pěna

500 g 
 · Neslazené

1000 g 
 · vanilka

 · čokoláda

KAKAO A ČOKOLÁDA
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HORKÁ ČOKOLÁDA

CAO
VIT

KAPUČÍNEK

KAKAO

Lahodný čokoládový nápoj s výraznou chutí a vysokým podílem kakaa.

Velmi oblíbená varianta 
kakaového nápoje z kvalitního 
kakaa, obohacený 
o vitaminy a jód.

Oblíbené dětské 
kapučíno bez kofeinu.

100% velmi kvalitní kakaový prášek.

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

1 kg

10 l

50

10

12 měsíců

830 g

10 l

50

10

12 měsíců

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

1 kg Classic

6 l

30

10

12 měsíců

1 kg Bílá

5 l

30

10

12 měsíců

1,2 kg Mléčná

5 l

30

10

12 měsíců

1 kg Oříšek

6 l

30

10

12 měsíců

vysoký obsah mléka 
a syrovátky

obsahuje kávovinu 
přirozeně bez kofeinu

slazený pouze cukrem

u dětí velmi oblíbené

výrazná chuť 100% kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku 11 %

slazený pouze cukrem výrazná chuť

vysoký podíl kakaa se sníženým obsahem tuku
(kromě bílé čokolády)

 · Slazený

 · Karamel

 · Classic  · Bílá

 · Neslazený

 · Vanilka

 · Mléčná  · Oříšek

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

250 g

dle potřeby

dle potřeby

20

12 měsíců

500 g

dle potřeby

dle potřeby

10

12 měsíců
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  Chutné 
mléčné nápoje
   pro každý den

MLÉČNÉ NÁPOJE

MLÉČNÝ KOKTEJL
Ochucený mléčný koktejl 
s bohatou pěnou a nezamě-
nitelnou ovocnou chutí.

 · banán
 · s příchutí čokoláda
 · lískový oříšek
 · pistácie
 · lesní jahoda
 · smetana-kokos
 · vanilka
 · s příchutí sušenka
 · ostružina-černý rybíz 
 · s příchutí medový perník
 · toffee
 · meruňka

 · jahoda

 · karamel

 · malina

 · vanilka 

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

1 kg

4 l - voda 
10 l - mléko

20

10

12 měsíců

ovocné druhy 
obsahují ovocnou šťávu

bohatá pěna a výrazná 
mléčná chuť

vysoký podíl plnotučného mléka

PŘÍSADA DO MLÉKA

SUŠENÉ MLÉKO

COFFEE CREAMER

Směs určená k ochucení mléka.

Sušené plnotučné mléko, které se 
výborně rozpouští za tepla i studena. 

Směs ke zjemnění horkých nápojů (kávy).

slazeno
náhradními 
sladidly

snadná rozpustnost
a lahodná chuť

vysoká
výtěžnost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

balení

výtěžnost

počet porcí (0,2 l)

počet ks v kartonu

trvanlivost

100 g

10 l

50

60

12 měsíců

1 kg

8,3 l

40

10

12 měsíců

1 kg

dle potřeby

dle potřeby

10

12 měsíců
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    Rychlé 
a chutné
   přílohy!

TĚSTOVINY 
A BRAMBOROVÉ VÝROBKY

TĚSTOVINY
SEMOLINA

RÝŽE

TĚSTOVINY 
BEZLEPKOVÉ

KUSKUS 
A BULGUR

Kvalitní těstoviny z tvrdé semoliny, jen vybraná kvalita.

V nabídce máme několik 
druhů rýže.

Kukuřičné těstoviny

Těstoviny připravené ze semoliny (krupice) tvrdé pšenice.

Kuskus lze použít jako alternativu 
těstovin, nasladko i naslano, 
na zapékání, do salátů 
i jako zavářku. Rychlá 
a snadná příprava.

Bulgur je naklíčená, 
usušená, rozlámaná 
a uvařená pšenice. Má 
příjemnou oříškovou chuť. Hodí 
se na rizota, polévky, saláty, kaše…

Vhodné především pro bezlepkovou dietu.

rychlá
příprava

nelepí se

vysoký 
obsah 
vlákniny

široké 
uplatnění 
v pokrmech

přirozený 
obsah vitaminů 
a minerálů

DRUHY TĚSTOVIN balení trvanlivost

Zoo zvířátka 500 g 36 měsíců

Abeceda 500 g 36 měsíců

Polévkové tenké válcované 1000 g 36 měsíců

Kolínka malá přílohová 5 kg 36 měsíců

Špagety přílohové 5 kg 36 měsíců

Penne Rigate – trubky krátké 5 kg 36 měsíců

Gemeli – copánky 5 kg 36 měsíců

Mafalde – vlnky 5 kg 36 měsíců

Fusili – vřetena 5 kg 36 měsíců

Fusili – tříbarev. vřetena 5 kg 36 měsíců

Farfalle – mašličky 5 kg 36 měsíců

Nastri – široké nudle 5 kg 36 měsíců

Hvězdičky 5 kg 36 měsíců

Tarhoňa 5 kg 36 měsíců

Špecle 2,5 kg 36 měsíců

Lasagne 5 kg 36 měsíců

Šneci 5 kg 36 měsíců

Těstovinová rýže 5 kg 36 měsíců

Mušličky 5 kg 36 měsíců

Instantní nudle 8 x 270 g 14 měsíců

druh Parboiled Jasmínová Basmati Bílá 
dlouhozrnná Kulatozrnná

balení 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

výtěžnost dle použití dle použití dle použití dle použití dle použití

poč. ks v kart. 1 1 1 1 1

trvanlivost 24 měs. 18 měs. 24 měs. 18 měs. 24 měs.

balení 5 kg 500 g

výtěžnost dle použití dle použití

počet ks v kartonu 1 10

trvanlivost 12 měsíců 12 měsíců

druh kuskus             bulgur

balení 1 kg / 5 kg 500 g / 5 kg

výtěžnost dle použití dle použití

počet ks v kartonu 10 / 1 12 / 1

trvanlivost 24 měsíců 12 / 24 měsíců
 · počet ks  

v kartonu: 1
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BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY

KNEDLÍKY

Nabízíme klasické i netradiční směsi bramborových 
knedlíků s vysokým podílem bramborových vloček.

Směsi na přípravu knedlíků zajímavých 
chutí a jako přílohy k hlavním jídlům.

* 1 porce = 100 g

* 1 porce = 100 g

produkty balení výtěžnost
(porce)*

počet ks 
v kartonu trvanlivost

Bramborové knedlíky 5 kg / 10 kg 50 / 100 1 12 měsíců

Bramborové 
knedlíky s cizrnou 5 kg 50 1 12 měsíců

Bramborové 
knedlíky s cibulkou 
a pažitkou

5 kg 50 1 12 měsíců

Bramborový knedlík 
s kukuřičnou moukou 1 kg 10 10 12 měsíců

Jogurtové knedlíky 5 kg 33 1 12 měsíců

produkty balení výtěžnost
(porce)*

počet ks 
v kartonu trvanlivost

Vícezrnný knedlík 
s celozrnnou moukou 5 kg 50 1 12 měsíců

Knedlík se špaldovou 
moukou a mrkví 5 kg 50 1 12 měsíců

vysoký podíl bramborových vloček

snadná příprava

zajímavé ingredience

vhodné jako přílohy k hlavním jídlům

zajímavé ochucení

vysoký obsah 
brambor

lahodná 
bramborová 
chuť

skvělá chuť 
tradičního 
pokrmu

rychlá a snadná 
příprava

rychlá 
a snadná 
příprava

rychlá 
příprava

rychlá 
a snadná 
příprava

spotřební košsnadná příprava, nelepivá konzistence

knedlíky s cizrnou zvyšují podíl luštěnin

BRAMBOROVÁ 
KAŠE MLÉČNÁ

BRAMBOROVÉ 
KRUCÁNKY

HALUŠKY

GNOCCHI 
BRAMBOROVÉ

Směs na přípravu bramborové kaše 
s mlékem a s vysokým podílem 
bramborových vloček.

Bramborové krucánky jsou vhodné jako 
příloha a lze je připravit i jako sladký pokrm. 
Doporučujeme též k masitým pokrmům.

Tradiční pokrm 
z bramborového těsta.

Gnocchi můžeme stejně 
jako těstoviny podávat jako hlavní 
chod nebo servírovat jako přílohu.

balení 5 kg

výtěžnost 30 l

počet ks v kartonu 1

trvanlivost 12 měsíců

balení 1 kg

výtěžnost dle použití

počet ks v kartonu 8

trvanlivost 12 měsíců

balení 5 kg

výtěžnost dle použití

počet ks v kartonu 1 

trvanlivost 12 měsíců

balení 1 kg

výtěžnost dle použití

počet ks v kartonu 6

trvanlivost 12 měsíců
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Výrobky a zboží
   praktičtí pomocníci 
    do kuchyně

OSTATNÍ

OVOCNÉ PYRÉ

OVOCNÉ PYRÉ OVOCNÉ PYRÉ

100% ovocné pyré vyrobené z výběru českého ovoce.

Pyré s ovocným podílem v provedení slazené 
a neslazené, výborná svačinka pro děti.

Ovocná svačinka do ruky.

kapsička

bez barviv

spotřební 
koš

spotřební 
koš

100 % ovoce

ekologický 
obal bib

vysoký podíl 
ovoce

balení 5 kg

výtěžnost 5 l

počet ks v kartonu 1

trvanlivost 12 měsíců

balení 115 g

výtěžnost jednoporcové

počet ks v kartonu 21

trvanlivost 24 měsíců

balení 120 g

výtěžnost jednoporcové

počet ks v kartonu 100

trvanlivost 12 měsíců

 · jablko-jahoda

 · jablko

 · jablko-banán

 · jablko-jahoda

 · jablko-meruňka

 · jablko-meruňka  · jablko-broskev

Slazené
 · jablko-hruška

 · jablko-jahoda 

Neslazené
 · jablko

 · jablko-broskev

OVOCNÁ PYRÉ A INSTANTNÍ KAŠE
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INSTANTNÍ KAŠE

PUDING

PERNÍK

OŘECHOVNÍK

KAKAOVÉ 
ŘEZY

ŠPALDA 
S MÜSLI

MOUČNÍK 
S JABLKY

MAKOVEC

KRÉM NA DUKÁTOVÉ BUCHTIČKY

Různé druhy chutných svačinových kaší.

trvanlivost všech kaší: 12 měsíců

1000 g kaše ovesná kaše

Klasická pudingová směs určená
k přípravě pudingového dezertu.

Vynikající směsi na perník ve více 
provedeních dle tradiční receptury.

Tradiční směs k přípravě 
ořechového moučníku.

Kakaový moučník s vysokým 
podílem kakaa.

Směs pro přípravu moučníku 
ze špaldové mouky a s müsli.

Nadýchaný piškotový
moučník.

Vláčný moučník pro všechny 
milovníky máku.

Směs pro přípravu krému s vanilkovou příchutí.

bez konzervantů

chutná a zdravá svačina

prebiotické kultury 
(Rýžovo - čiroková s rakyt. 
šťávou, Rýžovo-jahelná 
s banánem, Proteinová 
rýžová s vanilk. příchutí)

jemná chuť 
vanilky

snadná
a rychlá 
příprava

snadná a rychlá příprava

snadná a rychlá příprava

snadná a rychlá příprava

snadná a rychlá příprava

snadná a rychlá příprava

snadná a rychlá příprava

lehká citronová příchuť

výborná chuť a konzistence

výborná chuť a konzistence

vysoký podíl kakaa

vysoký podíl
 špaldové mouky

jemná a nadýchaná 
konzistence

vysoké množství máku

snadná a rychlá přípravau dětí velmi oblíbené

Kaše balení počet ks 
v kartonu

Rýžová 200 g 15

Čiroková 200 g 25

Ovesná kaše natur 1000 g 4

Ovesná kaše jablko-skořice 1000 g 12

Proteinová rýžová kaše  
s vanilkovou příchutí

1000 g 10

Rýžovo-čiroková kaše  
s rakytníkovou šťávou

1000 g 10

Rýžovo-jahelná kaše  
s banánem

1000 g 10

Jáhlová kaše s vanilkou 1000 g 4

balení 1 kg

počet ks v kartonu 8

trvanlivost 12 měsíců

druh Klasický 
perník

Perník 
s brusin- 
kami

balení 5 kg 6 kg

poč. ks v kart. 1 1

trvanlivost 12 měsíců 12 měsíců

balení 5 kg

poč. ks v kart. 1

trvanlivost 12 měsíců

balení 5 kg

poč. ks v kart. 1

trvanlivost 12 měsíců

balení 5 kg

počet ks v kartonu 1

trvanlivost 12 měsíců

balení 5 kg

poč. ks v kart. 1

trvanlivost 12 měsíců

balení 5 kg

poč. ks v kart. 1

trvanlivost 8 měsíců

balení 1 kg

počet ks v kartonu 8

trvanlivost 12 měsíců

PUDINGY 
A KRÉMY

MOUČNÍKY

 · vanilka

200 g 
 · Čiroková kaše

 · Rýžová kaše 

1000 g 
 · Proteinová rýžová kaše  

s vanilkovou příchutí

 · Rýžovo-čiroková kaše  
s rakytníkovou šťávou

 · Rýžovo-jahelná kaše  
s banánem

 · Jáhlová kaše s vanilkou

 · Ovesná kaše natur

 · Ovesná kaše  
jablko-skořice

JEMNÝ 
MLÉČNÝ KRÉM

Směs pro přípravu 
krému k plnění, 
základního krému, 
krému na řezy atd.

obsahuje 
plnotučné 
mléko

snadná příprava 
a jemná konzistence

slazen 
pouze 
cukrem

slazen 
pouze 
cukrem

balení 1 kg

počet ks v kartonu 6

trvanlivost 12 měsíců

PANNA 
COTTA

Velmi oblíbený dezert 
s vanilkovou příchutí.

snadná a rychlá příprava

slazen pouze cukrem

slazen pouze cukrem

balení 1 kg

počet ks v kartonu 8

trvanlivost 12 měsíců
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MUFFINY 
S BELGICKOU 
ČOKOLÁDOU

BABIČČINY 
ŘEZY

DIANA 
MELLA FRUIT

Oblíbený moučník 
s křupavým povrchem 
a čokoládovými kousky. 

Směs pro přípravu 
nadýchaného piškotového 
moučníku se sníženým 
obsahem cukru, s bílkovinou 
a vápníkem.

Jablečná krouhanka, 
nahrubo nastrouhaná 
vhodná do moučníků, 
kaší a sladkých pokrmů.

snadná a rychlá příprava snadná a rychlá příprava

praktické balení

pečící směs navíc 
obsahuje 550 g 
čokoládových 
kousků a 200 ks 
košíčků na pečení

snížený obsah cukru

spotřební koš

 obsahuje vápník

balení 5 kg

poč. ks v kart. 1

trvanlivost 12 měsíců

balení 5 kg

poč. ks v kart. 1

trvanlivost 12 měsíců

balení 3 kg

poč. ks v kart. 1

trvanlivost 6 měsíců

          CEREÁLIE, SUŠENKY, MÜSLI, CUKROVINKY

MOUKY 
A ZAVÁŘKY

Druh balení počet ks 
v kartonu trvanlivost

Choco Balls 1000 g 10 12 měsíců

Čtverečky se skořicí Magic 600 g 10 9 měsíců

Čtverečky kakaové Magic 600 g 10 12 měsíců

Corn Flakes 500 g 10 12 měsíců

Cereálie medová kolečka 500 g 10 6 měsíců

Cereálie – Black & White 
pillows coconut

35 g 15 12 měsíců

Cereální polštářky
čokoládové

35 g 15 12 měsíců

Druh příchuť balení trvanlivost

Balconi Waffers hořká čokoláda 20 x 25 g 7 měsíců

Trancetto latté 10 x  28 g 5 měsíců

Ovesná svačinka belgická čokoláda, 
brusinka 20 x 36 g 9 měsíců

Hořické trubičky vanilkovo-skořicové 50 x 40 g 12 měsíců

Trubičky Balila tiramisu, mléčná 48 x 18 g 12 měsíců

Twiggy tyčinky meruňková v jogurtě, 
brusinková v jogurtě 24 x 30 g 10 měsíců

Twiggy tyčinka CERIX polomáčená 
v jog. polevě 24 x 20 g 8 měsíců

Perníkové srdce 50 x 60 g 6 měsíců

Oplatkové trojhránky 
s fruktózou

lískooříškové, 
čokoládové 25 x 25 g 12 měsíců

Hořické trubičky 
s fruktózou čokoládové 50 x 38 g 12 měsíců

Diabeta oplatka 
polomáčená oříšková 24 x 32 g 12 měsíců

CEREÁLIE

SUŠENKY

HRAŠKA MOUKA 
CIZRNOVÁ

MÜSLI

HARIBO

Různé druhy cereálních křupinek 
vhodných jako svačinka pro děti.

Svačinky pro děti.

Instantní hrachová mouka, 
vhodná pro zahušťování 
polévek, omáček a k přípravě 
základu pomazánek.

Bezlepková instantní 
mouka vyrobená z cizrny.

Sypané müsli se třemi 
druhy čokolád.

Cukrovinky od oblíbené 
značky Haribo.

bez konzervantů

energie do kapsy

bez konzervantů a barviv bez lepku

zvyšuje spotřebu luštěnin zvyšuje spotřebu luštěnin

přirozeně bez lepku

výhodné balení

vhodné ke snídani 
či ke svačince

chutné svačinky

chutné svačinky

Alergen: vyznačeno na jednotlivých baleních

Alergen: vyznačeno na jednotlivých baleních

balení 2 kg

počet ks v kartonu 1

trvanlivost 12 měsíců

balení 1 kg

počet ks v kartonu 10

trvanlivost 12 měsíců

balení 500 g

počet ks v kartonu 20

trvanlivost 12 měsíců

Haribo Goldbären Minis dóza

balení 100 x 10 g

trvanlivost 12 měsíců

Haribo Girondo

balení 60 x 11,6 g

trvanlivost 12 měsíců
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CIBULE 
SMAŽENÁ

SMAŽENÝ
HRÁŠEK

CIBULE 
SUŠENÁ

FRITÁTOVÉ 
NUDLE

POLÉVKOVÁ 
ZELENINA

POLÉVKOVÁ DOCHUCOVADLA

VEPŘOVÁ 
ŠŤÁVA 

BUJÓNY ZELENINOVÁ 
KOŘENÍCÍ SMĚS

Smažená cibulka vhodná 
ke zvýraznění pokrmů.

Smažená vložka do polévek.

Plátky sušené cibule. Chutná zavářka do polévky. Směs sušené zeleniny 
vhodná k dochucování.

OBSAHUJE 
karotka, petržel, pastiňák, 
petrželová nať

Výrobky vhodné dochucování polévek či jiných pokrmů 
s plnou chutí a bohatým aroma.

Šťáva k vepřovému masu, ideální
pro dodání plné chuti
a obohacení výpeků. 

Silné bujóny s vysokou výtěžností.

DRUHY

kuřecí hovězí

 · hovězí 

 · Polévkové koření klasik

 · Sójová omáčka

 · Worcesterová omáčka

 · kuřecí  · zeleninový

Sušená zeleninová směs se solí 
k dochucení polévek a omáček. 

OBSAHUJE 
pastiňák, karotku, cibuli, petržel 
kořen a list, celer kořen a list

bez 
konzervantů 
a glutamátu

bez konzervantů 
a glutamátu

sušeno šetrnou 
metodou

vysoký obsah 
sušené zeleniny

bez palmového oleje

vysoký obsah hovězího, 
kuřecího a zeleninového 
vývaru

snadné použití

balení 500 g

poč. ks v kart. 8

trvanlivost 15 měsíců

balení 600 g

poč. ks v kart. 6

trvanlivost 6 měsíců

balení 500 g

poč. ks v kart. 5

trvanlivost 36 měsíců

balení 700 g

poč. ks v kart. 6

trvanlivost 6 měsíců

balení 250 g

poč. ks v kart. 12

trvanlivost 36 měsíců

balení 1 kg

poč. ks v kart. 6

trvanlivost 12 měsíců

balení 1 l

poč. ks v kart. 5  

trvanlivost 12 měsíců

balení 500 g

poč. ks v kart. 20

trvanlivost 12 měsíců balení 1000 g

poč. ks v kart. 10

trvanlivost 18 měsíců

  DOCHUCOVADLA
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Druh balení

Bobkový list celý 250 g

Česnek sušený (granulát) 500 g

Kmín celý 500 g

Kmín drcený 500 g

Libeček nať 500 g

Majoránka 250 g

Nové koření celé 500 g

Paprika mletá sladká ASTA 180
trvanlivost: 12 měsíců

1000 g

Pepř černý celý 500 g

Pepř černý mletý 500 g

Druh balení

Grilovací koření bez soli 500 g

Koření čína bez soli 500 g

Koření kuře 7 bylin 500 g

Koření kuře pečené bez soli 500 g

Koření na grilovanou zeleninu 500 g

Koření na kari 500 g

Koření na mletá masa 500 g

Koření na ryby 500 g

Koření na steak Argentina 500 g

Polévkové bylinky 100 g

Vegeta houbová 500 g

Zlaté kuře 500 g

Jednodruhová koření Kořenící směsi

KOŘENÍ A OSTATNÍ DOCHUCOVADLA

CITRONOVÁ 
ŠŤÁVA

SLADIDLO 

100% citronová šťáva vhodná 
ke každodennímu použití 
a také pro přípravu limonád.

Směs sladidel, výrobek vhodný 
k doslazování pro diabetiky. 

100 g směsi odpovídá 250 g 
cukru a osladí přibližně 
10 l nápoje.

100% citronová šťáva

bez konzervantů a glutamátu

bohatý zdroj vápníku
vhodné pro děti

pomáhá snižovat hladinu 
cholesterolu v krvi

vysoká sladivostbez konzervantů a barviv

balení 1 l, 500 ml

poč. ks v kart. 6

trvanlivost 12 měsíců

balení 400 g

poč. ks v kart. 20

trvanlivost 12 měsíců

       LUŠTĚNINY A OBILOVINY

POLÉVKOVÁ 
SMĚS OBILNO-
LUŠTĚNINOVÁ

CIZRNA 7 mm

Směs podporující spotřebu luštěnin.

SLOŽENÍ 
hrách zelený loupaný, hrách žlutý 
loupaný, červená čočka loupaná, 
ječné kroupy, ječné vločky, pohanka

Cizrna je luštěnina, které se někdy 
také přezdívá římský hrách.

balení 500 g

poč. ks v kart. 25

trvanlivost 12 měsíců

balení 500 g

poč. ks v kart. 12

trvanlivost 12 měsíců

trvanlivost: 24 měsíců

trvanlivost: 24 měsíců

Alergeny:
vyznačeno 
na jednotlivých 
baleních

34 35

OSTATNÍOSTATNÍ



POHANKA SVĚTLÁ POLENTA

VITAMIN C 560 mg VITAMIN D3 1000 I.U. 
+ ZINEK 10 mg

KUKUŘIČNÁ 
STROUHANKA

KŘEHKÉ PLÁTKY 
KUKUŘIČNÉ

BRAMOBOROVÝ 
KNEDLÍK 
S KUKUŘIČNOU 
MOUKOU

JÁHLY

LUŠTĚNINY

Pohanka světlá se hodí 
na přípravu kaší, nádivek, 
do polévek a na přípravu 
dětské stravy.

Křupavá strouhanka 
s vysokým podílem kukuřice.

Kukuřičná mouka.

Doplněk stravy pro posílení imunity 
s vysokým obsahem vitaminu C 
s cukrem a sladidly ve formě nápoje. 

příchuť: citron

Doplněk stravy ve formě kapslí.

Vitamin C přispívá k:

Lehká a zdravá svačinka.

Bezlepková potravinářská 
surovina, která je vyráběna 
loupáním prosa.

výživné a snadno 
stravitelné

vhodné jako 
příloha hlavně 
k dušeným jídlům

normální funkci 
imunitního systému 

Vitamin D3 a zinek přispívají 
k normální funkci imunitního systému.

Vitamin D3 se podílí na správném 
fungování svalů a uchování zdraví 
vašich kostí a zubů.

snížení míry únavy 
a vyčerpání

ochraně před 
oxidativním stresem

neobsahují lepek

bez konzervantů a barviv

nenasakuje se 
a nepřipaluje se

vhodná i k zahušťování

balení 500 g

poč. ks v kart. 12

trvanlivost 12 měsíců

balení 1 kg

poč. ks v kart. 12

trvanlivost 24 měsíců

balení 30 x 4 g

poč. ks v kart. 36

trvanlivost 18 měsíců

balení 90 kapslí

poč. ks v kart. 100

trvanlivost 24 měsíců

balení 1 kg

poč. ks v kart. 8

trvanlivost 12 měsíců

balení 1 kg

poč. ks v kart. 10

trvanlivost 12 měsíců

1 porce 100 g

balení 75 g

poč. ks v kart. 56

trvanlivost 18 měsíců

balení 500 g

poč. ks v kart. 12

trvanlivost 12 měsíců

Druh balení počet ks 
v kartonu trvanlivost

čočka červená 500 g 1 12 měsíců

čočka velkozrnná 5 kg 1 12 měsíců

fazole bílé 5 kg 1 12 měsíců

hrách žlutý půlený 5 kg 1 12 měsíců

          BEZLEPKOVÉ VÝROBKY

       VITAMINY
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Smíšené zboží 
 na Váš stůl

KOLONIÁL

Název balení počet ks 
v kartonu trvanlivost

Ananas 
kostky 3,035 kg 6 36 měsíců

Broskve 
kostky 4,2 kg 6 24 měsíců

Hrozny 2,65 kg 6 24 měsíců

Hrušky 
půlené 2,5 kg 6 36 měsíců

Jahodový 
kompot 2, 5 l 6 36 měsíců

Mandarinky 
dílky 2,6 kg 6 24 měsíců

Meruňky 
půlené 2,5 kg 6 36 měsíců

Ovocný 
koktejl 2,5 kg 6 36 měsíců

Název balení počet ks 
v kartonu trvanlivost

Celerové proužky 5 kg 1 24 měsíců

Cizrna 2,55 kg 6 36 měsíců

Cizrna v mírně 
slaném nálevu 400 g 12 36 měsíců

Červené fazole 2,55 kg 6 36 měsíců

Červená řepa 
kostičky 4 kg 1 48 měsíců

Červená řepa proužky 4 kg 1 48 měsíců

Fazolové lusky 2,5 kg 3 60 měsíců

Hrášek 2,6 kg 6 24 měsíců

Hrášek v mírně 
slaném nálevu

400 g 12 36 měsíců

Kečup jemný 900 ml 10 18 měsíců

Kukuřice 2,12 kg 6 36 měsíců

Kukuřice v mírně 
slaném nálevu

340 g 12 48 měsíců

Kyselé okurky 4 kg 1 48 měsíců

Kyselé okurky 10 kg 1 48 měsíců

Kysané zelí bílé 4 kg 1 48 měsíců

Kysané zelí bílé 10 kg 1 48 měsíců

Rajčata krájená loupaná 2,5 kg 6 24 měsíců

Rajčatový protlak 850 g 12 24 měsíců

Rajčatový protlak 2,2 kg 6 24 měsíců

Rajčatový protlak 4,1 kg 6 24 měsíců

Ratatouille 3,75 kg 6 36 měsíců

Zelí červené 4 kg 1 48 měsíců

Zelí červené 10 kg 1 48 měsíců

Žampiony krájené 2,55 kg 6 48 měsíců

Název balení počet ks 
v kartonu trvanlivost

Broskve 
půlené 
ve vodě

4,25 l 6 24 měsíců

Jablečné 
kousky 4,65 kg 6 36 měsíců

OVOCNÉ KONZERVY

ZELENINOVÉ KONZERVY
slazené

bez přidaného cukru
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novinka

Název balení počet ks 
v kartonu trvanlivost

Džem jahoda 3,5 kg 1 12 měsíců

Džem královská 
jahoda 1 kg 6 12 měsíců

Džem královská 
meruňka 1 kg 6 12 měsíců

Švestková povidla 4 kg 1 12 měsíců

Název balení počet ks 
v kartonu trvanlivost

Olej řepkový Manka 1 l 12 12 měsíců

Olivový olej 1 l 15 24 měsíců

Spray na pečení 500 ml 6 24 měsíců

Tuk Omega 
Frit RSPO MB 20 x 0,5 kg 1 12 měsíců

Název balení počet ks 
v kartonu trvanlivost

Piškoty dětské 120 g 28 6 měsíců

Piškoty špaldové 120 g 10 6 měsíců

Kanadské brusinky 1 kg 10 12 měsíců

Název balení počet ks 
v kartonu trvanlivost

Sardinky 1 kg 12 48 měsíců

Sardinky 125 g 50 24 měsíců

Tuňák 1 kg 12 36 měsíců

DŽEMY A POVIDLA

OLEJE A TUKY

PIŠKOTY, BRUSINKY

RYBY

1. Obiloviny obsahující lepek, 

konkrétně nebo jejich hybridní 

odrůdy a výrobky z nich:

1a. pšenice 

1b. žito

1c. ječmen 

1d. oves

1e. špalda  

1f. kamut

2. Korýši a výrobky z nich

3. Vejce a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich

5. Jádra podzemnice olejné 

(arašídy) a výrobky z nich

6. Sójové boby  

(sója) a výrobky z nich

7. Mléko a výrobky z něj 

(včetně laktózy)

8. Skořápkové plody 

(ořechy), konkrétně:

8a. mandle         

8b. lískové ořechy

8c. vlašské ořechy         

8d. kešu ořechy

8e. pekanové ořechy       

8f. para ořechy

8g. pistácie        

8h. makadamský ořech

9. Celer a výrobky z něj

10. Hořčice a výrobky z ní

11. Sezamová semena 

a výrobky z nich

12. Oxid siřičitý a siřičitany 

v koncentracích vyšších 

než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, 

vyjádřeno jako celkový SO2 , 

které se propočítají pro výrobky 

určené k přímé spotřebě 

nebo ke spotřebě 

po rekonstituování podle 

pokynů výrobce

13. Vlčí bob 

(lupina) a výrobky z něj

14. Měkkýši 

a výrobky z nich

ALERGENY

1.

3.

6.

7.

8.

9.

12.

Věděli jste, že poskytujeme i nápojové 
technologie pro výdej teplých

a studených nápojů? 

K poskytnutým technologiím 
se váže i náš servis. 

Náš servisní tým je plně k dispozici  
pro údržbu, opravy 

i poradenskou činnost.

Kontakt 
na servisního technika

737 358 323
telefon

servis@catus.cz
e-mail

JUICE BAR

Nápojový automat 
na přípravu horkých nápojů.

5 zásobníků

rychlý a jednoduchý výdej

snadné dosypávání směsí
volitelný objem nápoje 

(šálky 200 ml, konvičky 1000 ml)

Nápoje vhodné do stroje

čaje, kávoviny, kakaové nápoje

Nápojový automat pro výdej 
studených nápojů.

3 druhy nápoje a filtrovaná voda

vhodné pro provozovny,  
které vydávají čerstvé nápoje

 
bez chlazení

snadná obsluha

 připojení na vodovodní řád
nebo na barel s vodou

Nápoje vhodné do stroje

Sirupy z Vysočiny, Diamant

Vířič pro přípravu i výdej
 studených nápojů.

Různý objem i počet nádob
(1, 2 i 3 komory)

polykarbonátové průhledné nádoby

nerezové provedení

regulace míchání

moderní řešení

Nápoje vhodné do stroje

celé portfolio našich studených  
a mléčných nápojů

Pro rychlou a praktickou
přípravu teplých nápojů.

s připojením na vodu

bez připojení na vodu

digitální ovladač teploty

celonerezové dvouplášťové  
(izolované) provedení

ryska hladinoměru přesně 
indikuje výšku hladiny

bezpečnostní pojistka

snadná údržba

Nápoje vhodné do stroje

veškeré naše teplé nápoje
(čaje, kávy, kávoviny, kakaa)

KOLONIÁL
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www.catus.czCatus spol. s r.o.
Kyjovská 1598, 580 01 Havlíčkův Brod

+ 420 569 431 770-5
+420 569 433 745-6

telefon

info@catus.cz
objednavky@catus.cz

email

773 742 040
Praha, Praha-východ, 

Praha-západ, Nymburk

732 616 415
Litoměřice, Děčín, Česká 

Lípa, Mělník, Mladá Boleslav, 
Liberec, Jablonec nad Nisou, 

Semily,  Jičín

737 832 894
Třebíč, Brno, Brno-venkov, 
Blansko, Prostějov, Vyškov

606 487 137
Znojmo, Břeclav, Hodonín

728 067 274
Kladno, Beroun, Příbram, 

Benešov, Kutná Hora, Kolín

734 523 757
Písek, Strakonice, 

Prachatice, Český Krumlov, 
České Budějovice, Tábor, 

Jindřichův Hradec

774 541 111
Šumperk, Jeseník, Bruntál, 

Opava

775 289 591
Plzeň, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 
Rokycany, Rakovník, Klatovy, 

Domažlice, Tachov

728 067 262
Hradec Králové, 

Pardubice, Ústí nad Orlicí, 
Svitavy, Pelhřimov, Trutnov, 

Náchod, Rychnov 
nad Kněžnou 

606 744 084
Olomouc, Přerov, 

Kroměříž, Zlín, Uherské 
Hradiště 

734 399 334
Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, 

Chomutov, Most, Louny, 
Teplice, Ústí nad Labem

606 951 409
Havlíčkův Brod, Chrudim, 

Jihlava, Žďár nad Sázavou

569 431 770
Ostrava, Karviná, 

Frýdek-Místek, Vsetín, 
Nový Jičín 

IČ: 15770753    DIČ: CZ15770753

Společnost je zapsaná v OR vedeným Krajským 
soudemv Hradci Králové, oddíl C, vložka 2225.


