
ANANAS KOUSKY 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

kousky mrazem sušeného ananasu 100 % 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Německo, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1500/357 kJ/kcal  

Tuky 1 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 3,3 g 

Sacharidy 80 g  

z toho cukry 3 g  

Bílkoviny 3 g  

Sůl 0 g 

 

ARONIE CELÁ 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

mrazem sušené plody arónie (černý jeřáb) 100 % 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Česká republika, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1468/349 kJ/kcal  

Tuky 1,9 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 1,3g 

Sacharidy 67,1 g  

z toho cukry 28,9 g  

Bílkoviny 2,8 g  

Sůl 0 g 

 

BANÁN PLÁTKY 



Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

plátky banánu sušené mrazem 100 % 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Německo, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1400/330 kJ/kcal  

Tuky 1g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0 g 

Sacharidy 74 g  

z toho cukry 64 g  

Bílkoviny 4 g  

Sůl 0 g 

 

BORŮVKY CELÉ (KANADSKÉ) 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

borůvky kanadské sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Německo, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1509/359 kJ/kcal  

Tuky 4,95 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g 

Sacharidy 63,5 g  

z toho cukry 37,4 g  

Bílkoviny 3,8 g  

Sůl 0 g 

 

BORŮVKY CELÉ (DIVOKÉ) 

Hmotnost balení: 1 kg 



Složení: 

borůvky divoké sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Německo, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1509/359 kJ/kcal  

Tuky 4,95 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g 

Sacharidy 63,5 g  

z toho cukry 37,4 g  

Bílkoviny 3,8 g  

Sůl 0 g 

 

BROSKVE PLÁTKY 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

plátky broskví sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Čína, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1360/323 kJ/kcal  

Tuky 1 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0 g 

Sacharidy 68 g  

z toho cukry 61 g  

Bílkoviny 6 g  

Sůl 0 g 

 

BRUSINKY PŮLKY/CELÉ 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

brusinky sušené mrazem 100% 



 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Spojené státy, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1202/287 kJ/kcal  

Tuky 5,4 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0 g 

Sacharidy 55,6 g  

z toho cukry 30,3 g  

Bílkoviny 2,7 g  

Sůl 0 g 

 

ČERNÝ RYBÍZ CELÝ 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

černý rybíz sušený mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Německo, Slovensko, Polsko, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1152/275 kJ/kcal  

Tuky 1,1 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0,13 g 

Sacharidy 32,6 g  

z toho cukry 32,6 g  

Bílkoviny 6,6 g  

Sůl 0,02 g 

 

ČERVENÝ RYBÍZ CELÝ 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

červený rybíz sušený mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 



Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Německo, Slovensko, Polsko, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1052/254 kJ/kcal  

Tuky 1,3 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0,25 g 

Sacharidy 30,3 g  

z toho cukry 30,3 g  

Bílkoviny 7,2 g  

Sůl 0,03 g 

 

DRAČÍ OVOCE (Pitahaya) 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

dračí ovoce sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Čína, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1644/393 kJ/kcal  

Tuky 5,4 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0 g 

Sacharidy 78,6 g  

z toho cukry 53,6 g  

Bílkoviny 7,1 g  

Sůl 0 g 

 

JABLEČNÉ KROUŽKY 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

jablečné kroužky sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 



Země původu: Německo, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1580/373 kJ/kcal  

Tuky 0,99 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0,16 g 

Sacharidy 84,06 g  

z toho cukry 76,76 g  

Bílkoviny 0,62 g  

Sůl 0 g 

 

JAHODY PLÁTKY 

Hmotnost balení: 0,5 kg, 1 kg 

Složení: 

jahodové plátky sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Německo, Čína, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1229/289 kJ/kcal  

Tuky 4 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0 g 

Sacharidy 51 g  

z toho cukry 50 g  

Bílkoviny 7 g  

Sůl 0 g 

 

MALINY CELÉ 

Hmotnost balení: 0,5 kg, 1 kg 

Složení: 

celé maliny sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Německo, Čína, nebo dle aktuální nabídky 



Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 900/214 kJ/kcal  

Tuky 2 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0,1 g 

Sacharidy 30 g  

z toho cukry 30 g  

Bílkoviny 9 g  

Sůl 0 g 

 

MANDARINKY 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

mandarinky sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Německo, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1614/382 kJ/kcal  

Tuky 2,08 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0,26 g 

Sacharidy 77,33 g  

z toho cukry 70,89 g  

Bílkoviny 5,43 g  

Sůl 0,03 g 

 

MANGO PLÁTKY 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

plátky manga sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Čína, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1640/393 kJ/kcal  



Tuky 1 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0 g 

Sacharidy 84 g  

z toho cukry 78 g  

Bílkoviny 5 g  

Sůl 0 g 

 

MERUŇKY 1/8 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

plátky meruněk sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Srbsko, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1608/383 kJ/kcal  

Tuky 0,6 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g 

Sacharidy 87 g  

z toho cukry 60 g  

Bílkoviny 6 g  

Sůl 0 g 

 

MOCHYNĚ CELÁ (physalis) 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

celé plody mochyně peruánské (physalis) sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Německo, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1532/367 kJ/kcal  

Tuky 11 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 1,5 g 



Sacharidy 43,9 g  

z toho cukry 28,9 g  

Bílkoviny 10,3 g  

Sůl 0,01 g 

 

OSTRUŽINY CELÉ 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

celé ostružiny sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Německo, Polsko, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1200/287 kJ/kcal  

Tuky 6,3 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0 g 

Sacharidy 39,6 g  

z toho cukry 39,6 g  

Bílkoviny 7,6 g  

Sůl 0 g 

 

ŠVESTKY 1/8 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

švestky bez pecek sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Srbsko, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1420/339 kJ/kcal  

Tuky 2,1 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 0,15 g 

Sacharidy 84,1 g  

z toho cukry 62 g  



Bílkoviny 5,5 g  

Sůl 0 g 

 

VIŠNĚ CELÉ 

Hmotnost balení: 1 kg 

Složení: 

višně bez pecek sušené mrazem 100% 

 

Výrobek může obsahovat stopy arašídů, ostatních skořápkových plodů a sezamu. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte v suchu a chladu. 

Vakuováno, porušení vakua nemá vliv na kvalitu suroviny. 

Země původu: Německo, nebo dle aktuální nabídky 

Výživové údaje na 100 g: 

Energie: 1466/348 kJ/kcal  

Tuky 3 g  

z toho nasycené mastné kyseliny 1 g 

Sacharidy 63 g  

z toho cukry 63 g  

Bílkoviny 6 g  

Sůl 0 g 

 

 

 

 

 

 


