
 

 

Nabídka VÁNOČNÍHO CUKROVÍ ve Vitalce 
 
1. BEZ přidaného cukru a živočišných produktů, KLASICKÉ a BEZLEPKOVÉ  
Cena KLASICKÉ: 400,- Kč/ 500g, 700,- Kč/ 1000g (mix 11 druhů)      – od Staňky, Vizovice  
Cena BEZLEPKOVÉ: 500,- Kč/ 500g (mix 6 druhů) 
Objednávky: do 22.11.2018 – nabídka viz. druhý plakátek 
K vyzvednutí: od 12.12. do 21.12.2018 
 

2. BEZLEPKOVÉ s cukrem a živočišnými produkty – Bezlepková pekárna Liška 

Cena: 140,- Kč/ 125g, 225,- Kč/ 250g, 410,- Kč/ 500g (mix 7 druhů) 

Objednávky: od teď až do 14.12.2018 
K vyzvednutí: od 5.12. do 21.12.2018 
Peče ho pro nás pan Liška v bezlepkové pekárně v Rabí, od kterého 

nabízíme kváskový bezlepkový chléb. 

 

 3. MAKROBIOTICKÉ bez přidaného cukru a živočišných produktů - z DOBRUŠKY 

Cena:  
Vánoční kolekce zelená: 285,- Kč/ 500g (5 druhů), trvanlivost 1,5 měsíce 
Vánoční kolekce modrá: 295,- Kč/ 500g (5 druhů), trvanlivost 1,5 měsíce 
Kokosové věnečky: 54,- Kč/ 180g, trvanlivost 2 měsíce 
Vanilkové rohlíčky: 54,- Kč/ 200g, trvanlivost 2 měsíce 
Špaldová linecká kolečka – 45,- Kč/ 2ks, trvanlivost 25 dní 
Špaldové stromečky – 29,- Kč/ 2ks, trvanlivost 2 měsíce 
Objednávky: do 30.11.2018 
K vyzvednutí: od 10.12. do 21.12.2018 
 

Pro letošní Vánoce pro Vás připravili v Dobrušce nabídku tradičního cukroví, 

které je vyrobeno z celozrnné bio pšeničné, špaldové, kukuřičné mouky, 
ovesných vloček, bio rostlinného tuku, bio obilných sirupů a sladů, mandlí, 

oříšků, kokosové moučky, marmelády bez cukru, sójového mléka, karobu, 

přírodní vanilky, mirinu, koření, atd. Je vyrobeno z geneticky nemodifikovaných surovin a bez použití 

chemických aditiv, vajec, mléka a cukru. 

 

 4. ČOKOLÁDOVÉ OZDOBY Z JEČNÉHO SLADU od SLADSTAR – vhodné i pro diabetiky 

Cena: 8,- Kč/1ks, kolekce 240,- Kč/240g  
K dostání: od 19.11.2018 do vyprodání zásob 
Složení: sušený ječmenný slad, neztužovaný rostlinný tuk, kakaový prášek 
odtučněný, emulgátor sójový lecitin, sušená švestka/ jablka/ slunečnice/ 

hrozinka. Potravinové alergeny: lepek, sója. Vhodné i pro diabetiky. 

Cukrovinka s ječným sladem chutnající po hořké čokoládě a mladém pivu ve 

vánočním balení. 



 

 

      

1. BEZ přidaného cukru a živočišných produktů, 
KLASICKÉ a BEZLEPKOVÉ 

 
- KLASICKÉ  
- BEZ LEPKU 

 
Peče ho pro vás: Přírodní pečivo Staňka Elšíková s.r.o., Vizovice. 
 
 

Cena Klasické cukroví (11 druhů) : 400,- Kč/ 500g, 700,- Kč/ 1000g 
(vanilkové rohlíčky, kokosové věnečky, linecké hvězdičky s marmeládou, úlky s krémem, plněné 

ořechy, kuličky, košíčky s meruňkovým krémem, čokoládová kolečka, trubičky s krémem, nepečené 

kokosové kmínky, lískooříškové knoflíky) 

 
Cena Bezlepkové cukroví (6 druhů): 500,- Kč/ 500g 
(lískooříškové rohlíčky, košíčky s meruňkovou náplní, nepečené kokosové kmínky, plněné oříšky, 

kokosové tyčinky s marmeládou, kuličky) 

 

Objednávky: do 22.11.2018, emailem: vitalkaklatovy@seznam.cz, tel. 603148238, v obchodě. 
K vyzvednutí: 12.12. – 21.12. 2018 
 
Složení Klasické cukroví: Směs mouky 

(pšeničná mouka, BIO pšeničná 

celozrnná mouka, kukuřičná 

mouka, ovesná mouka), 

kokosový olej, datlový sirup, BIO 

rýžový sirup, pšeničný sirup, 

jablečná šťáva, vlašské ořechy, 

lískové ořechy, kokos, mandle, 

rybízová marmeláda bez cukru 

(rybízová šťáva, jablečná šťáva, 

agar), sacharidy (dextróza, 

maltodextrin), sušené meruňky, 

kakao, koření, kukuřičný škrob, 

červená řepa, kurkuma, jedlá 

soda, extrakt BIO vanilka.   

Složení Bezlepkové cukroví: Směs mouky (rýžová mouka, hrachová mouka, pohanková 

mouka), kokosový olej, BIO rýžový sirup, kukuřičný škrob, datlový sirup, kokos, lískové 

ořechy, vlašské ořechy, sušené meruňky, mandle, jablečná šťáva, rybízová 

marmeláda bez cukru (rybízová šťáva, jablečná šťáva, agar), kakao, červená řepa, jedlá 

soda, koření, kurkuma, extrakt BIO vanilka.  
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