EKOFRUKT Slaný,

spol. s.r.o.

ČESKÁ RODINNÁ FIRMA,
KTERÁ NA NAŠEM TRHU PŮSOBÍ
OD ROKU 1994.
Pokračuje v tradici státního podniku
Ekofrukt, který na začátku 90. let 20. století
jako jeden z prvních u nás začal s výrobou
müsli tyčinek. Kromě potravinářské výroby
se firma věnuje také pěstování ovoce
na cca 200 hektarech a to zejména jablek,
hrušek, třešní, višní a meruněk. Svou velikostí
se řadí mezi největší ovocnářské firmy
v republice.

RUKT Slaný, spol. s r.o
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Firma má také k dispozici skladové kapacity o objemu cca
4 000 tun s možností chlazení skladovaného ovoce a tzv. řízené atmosféry s nízkým
obsahem kyslíku (ULO). Dále vlastní třídící a balicí linku na jablka a hrušky a výrobní
linku na krájení a balení čerstvého ovoce.
Firma získala certifikáty GLOBALG.A.P, IFS, SISPO, certifikát pro výrobce
biopotravin a ekologického zemědělství.

KONTAKTY:
Miroslava Vodičková
tel. 602 382 061
vodickova@ekofrukt.cz

Ing. Jaromír Hlušička
tel. 724 073 737
hlusicka@ekofrukt.cz

MAX

MÜSLI TYČINKY TWIGGY

TYČINKY TWIGGY

jsou vyráběny z nejkvalitnějších surovin, např. sušených
jablek z vlastních sadů, brusinek, meruněk, malin,
ovocného pyré, ovesných vloček – zdroj betaglukanu,
extrudovaných obilovin, kukuřičných lupínků,
glukózofruktózového sirupu, lecitinu a dalších pečlivě
vybíraných a přísně kontrolovaných surovin. V müsli
tyčinkách TWIGGY se k tomuto trendu přidává
ještě zvýšený podíl vlákniny, vitamínů a minerálů.
Nezanedbatelný je i příjem lecitinu, který má prokazatelné
příznivé účinky při výživě mozkových buněk - má vliv na
zlepšení paměťových schopností a koncentrace. Rovněž má
vliv na zmenšování tukových částí v krevním oběhu a tím
zabraňuje vzniku aterosklerózy.

jsou vyjímečné velkým podílem oříšků nejvyšší kvality.
Lískové ořechy, mandle, pistácie i kešu ořechy s vysokým
podílem vitamínu B, E a atraktivní chutí, rostlinný
tuk zcela bez transmastných kyselin a z geneticky
nemodifikovaných rostlin, sušené brusinky, lecitin,
prvotřídní jogurtová poleva nebo pravá 51% hořká
čokoláda a další pečlivě vybírané suroviny, to vše vytváří
novou, prémiovou tyčinku TWIGGY MAX.

TYČINKA TWIGGY CERIX
je lákavě křupavá cereální tyčinka vhodná svým složením
hlavně pro děti a mládež. Cereálie, sušené mléko, kakao,
lecitin a vynikající jogurtová poleva bez transmastných
kyselin, to vše dodá dostatek zdravé energie při sportu i studiu.

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.
Sídlo: Trojanova 1566, 274 01 Slaný
Tel.: 312 500 410 • E-mail: ekofrukt@ekofrukt.cz

TYČINKY TWIGGY BI
jsou, stejně jako ovocné müsli tyčinky TWIGGY, plné
sušeného ovoce, vloček a cereálií v garantované BIO
kvalitě. U všech použitých surovin ručíme za vypěstování
v ekologickém zemědělství bez použití pesticidů
a syntetických hnojiv. Bio jablka vlastní produkce
pěstujeme pod stálým dohledem v našich sadech okolo
královského města Slaný.

www.ekofrukt.cz

TWIGGY

MÜSLI ovocné

S JABLKY 30 g
Složení: Glukózový sirup, 15% sušená jablka, pšeničné vločky, ječné vločky, extrudované obiloviny (pšenice, kukuřice),
rostlinné tuky v různém poměru (palmový, shea), 3% vláknina – inulin, semena slunečnice, emulgátor: sójový lecitin, sója,
maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zvlhčující látka: sorbitol, aroma.
Výživové údaje ve 100 g:
Energetická hodnota 1527kJ/363 kcal; Tuky 9,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,3 g;
Sacharidy 64,0 g, z toho cukry 29,7 g; Vláknina 3,9 g; Bílkoviny 4,7 g; Sůl 0,09 g.
EAN výrobku: 8594002670047

Počet ks v kartonu: 24

EAN kartonu: 8594002673239

Trvanlivost: 8 měsíců

EAN výrobku: 8594002670290

Počet ks v kartonu: 24

EAN kartonu: 8594002673185

Trvanlivost: 8 měsíců

EAN výrobku: 8594002674618

Počet ks v kartonu: 24

EAN kartonu: 8594002674625

Trvanlivost: 8 měsíců

EAN výrobku: 8594002670139

Počet ks v kartonu: 24

EAN kartonu: 8594002673178

Trvanlivost: 8 měsíců

S KOKOSEM POLOMÁČENÁ V KAKAOVÉ
POLEVĚ 30 g
Složení: Glukózový sirup, 12 % tmavá kakaová poleva (cukr, rostlinné tuky v různém poměru (palmový, palmojádrový,
shea), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sójový lecitin, vanilkový extrakt), 9% kokos, extrudovaná
rýže s kakaem (rýže, pšeničná mouka, cukr, kakaový prášek, plně ztužený sušený tuk z palmového oleje), kukuřičné
lupínky, extrudovaná kukuřice, ječné vločky, jádra mandlí, rostlinné tuky v různém poměru (palmový, shea),
emulgátor: sójový lecitin, maltodextrin, zvlhčující látka: sorbitol, aroma.
Výživové údaje ve 100 g:
Energetická hodnota 1816kJ/427 kcal; Tuky 18,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 7,3 g;
Sacharidy 60,0 g, z toho cukry 31,6 g; Vláknina 2,6 g; Bílkoviny 7,2 g; Sůl 0,34g.

S MERUŇKAMI V JOGURTOVÉ POLEVĚ 30 g
Složení: Glukózový sirup, 25% jogurtová poleva (cukr, rostlinné tuky v různém poměru (palmový, palmojádrový, shea),
sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, sušený jogurtový prášek, emulgátor: sójový lecitin, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, aroma, vanilkový extrakt), sušená jablka, 7,7% sušené meruňky (obsahují konzervant: oxid siřičitý), ovesné vločky,
ječné vločky, jádra lískových ořechů, kokos, extrudovaná rýže (rýže, sladový výtažek, sůl), extrudovaná kukuřice, rostlinné tuky
v různém poměru (palmový, shea), emulgátor: sójový lecitin, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zvlhčující
látka: sorbitol, aroma.
Výživové údaje ve 100 g:
Energetická hodnota: 1670kJ/396 kcal; Tuky 15,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,1 g;
Sacharidy 60,0 g, z toho cukry 39,2 g; Vláknina 3,4 g; Bílkoviny 4,6 g; Sůl 0,11g.

S KLIKVOU A MALINAMI V JOGURTOVÉ
POLEVĚ 30 g
Složení: Ovocná složka 32 % [ovocná šťáva z koncentrátu (jablko, hroznové víno, hruška), ovocné pyré (broskev, hruška),
sušená proslazená klikva velkoplodá 9 % (klikva 60 %, sacharóza, slunečnicový olej), malinové kousky 8 % (maliny, malinová
šťáva, jablka, jablečná šťáva, jablečné pyré, sacharóza, laktóza, palmojádrový olej, želírovací látka: pektin, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, aroma), sušená jablka], glukózový sirup, ovesné vločky, jogurtová poleva 14 % (cukr, plně ztužený rostlinný
tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, sušený jogurtový prášek 2 %, sušené mléko odstředěné, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, emulgátor: sójový lecitin, aroma, vanilkový extrakt), sójová krupice, rýžový extrudát (rýže, cukr, sladový výtažek, jedlá
sůl), rostlinné tuky v různém poměru (palmový, shea), emulgátor: sójový lecitin, maltodextrin, zvlhčující látka: sorbitol, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, aroma.
Výživové údaje ve 100 g:
Energetická hodnota 1740kJ/468 kcal; Tuky 13,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,9 g;
Sacharidy 68,0 g, z toho cukry 40,0 g; Vláknina 3,8 g; Bílkoviny 4,7 g; Sůl 0,20g.
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TWIGGY

MAX ořechové

S OŘECHY 35 g
Složení: 44% pražené arašídy, glukózový sirup, 15% pražená jádra mandlí, 7% jádra vlašských ořechů,
extrudované obiloviny (kukuřice, rýže, pšenice, cukr), rostlinné tuky v různém poměru (palmový, shea),
emulgátor: sójový lecitin, jedlá sůl.
Výživové údaje ve 100 g:
Energetická hodnota 2210 kJ/529 kcal; Tuky 35,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 4,5 g;
Sacharidy 33,7 g, z toho cukry 19,0 g; Vláknina 6,2 g; Bílkoviny 17,3 g; Sůl 0,12 g.

EAN výrobku: 8594002673857

Počet ks v kartonu: 20

EAN kartonu: 8594002673840

Trvanlivost: 7 měsíců

EAN výrobku: 8594002674014

Počet ks v kartonu: 20

EAN kartonu: 8594002674052

Trvanlivost: 7 měsíců

EAN výrobku: 8594002673888

Počet ks v kartonu: 20

EAN kartonu: 8594002673895

Trvanlivost: 7 měsíců

S PISTÁCIEMI POLOMÁČENÁ V ČOKOLÁDĚ 35 g
Složení: 35% pražené arašídy, glukózový sirup, 14% čokoláda (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo,
kakaový prášek, emulgátor: sójový lecitin, polyglicerilpolyricinoleát, přírodní vanilka), pražená jádra mandlí,
4,5% jádra pistácií, extrudované obiloviny (kukuřice, rýže, pšenice, cukr), rostlinné tuky v různém poměru
(palmový, shea), emulgátor: sójový lecitin, jedlá sůl.
Výživové údaje ve 100 g:
Energetická hodnota 2340 kJ/558 kcal; Tuky 39,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 10,2 g;
Sacharidy 32,2 g, z toho cukry 20,6 g; Vláknina 5,9 g; Bílkoviny 17,1 g; Sůl 0,12 g.

S KEŠU POLOMÁČENÁ V ČOKOLÁDĚ 35 g
Složení: Glukózový sirup, 30% pražené arašídy, 24% pražená jádra kešu ořechů, 14% čokoláda (cukr,
kakaová hmota, kakaové máslo, kakaový prášek, emulgátor: sójový lecitin, polyglicerilpolyricinoleát, přírodní
vanilka), extrudované obiloviny (kukuřice, rýže, pšenice, cukr), rostlinné tuky v různém poměru (palmový,
shea), emulgátor: sójový lecitin, jedlá sůl.
Výživové údaje ve 100 g:
Energetická hodnota 2210kJ/531 kcal; Tuky 34,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 10,9 g;
Sacharidy 41,2 g, z toho cukry 20,5 g; Vláknina 5,2 g; Bílkoviny 13,1 g; Sůl 0,11 g.
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TWIGGY

MÜSLI Bio

S JABLKY 20 g
Složení: Bio glukózový sirup, bio ječné a ovesné vločky 22%, bio sušená jablka 12%, bio kukuřičnopšeničný extrudát, bio rostlinný tuk palmový, bio slunečnicová semínka, emulgátor: sojový lecitin, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, přírodní jablečné aroma.
Výživové údaje na 100 g:
Energetická hodnota 1670 kJ/399 kcal; Tuky 10,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,8 g;
Sacharidy 70,0 g, z toho cukry 18,0 g; Vláknina 4,4 g; Bílkoviny 4,2 g; Sůl 0,06 g.

EAN výrobku: 8594002672171

Počet ks v kartonu: 24

EAN kartonu: 8594002673208

Trvanlivost: 8 měsíců

EAN výrobku: 8594002673512

Počet ks v kartonu: 24

EAN kartonu: 8594002673666

Trvanlivost: 8 měsíců

EAN výrobku: 8594002673536

Počet ks v kartonu: 24

EAN kartonu: 8594002673680

Trvanlivost: 8 měsíců

EAN výrobku: 8594002673529

Počet ks v kartonu: 24

EAN kartonu: 8594002673673

Trvanlivost: 8 měsíců

S BRUSINKAMI A JAHODAMI 20 g
Složení: Bio glukózový sirup, bio ječné a ovesné vločky 19,5%, bio sušené ovoce (brusinky 5%, rozinky,
jablka, jahody 1,5%), bio kukuřično-pšeničný extrudát, bio rostlinný tuk palmový, bio kokos, emulgátor:
sojový lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, přírodní jahodové aroma.
Výživové údaje na 100 g:
Energetická hodnota 1690 kJ/404 kcal; Tuky 12,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 6,9 g;
Sacharidy 68,0 g, z toho cukry 18,0 g; Vláknina 4,2 g; Bílkoviny 4,0 g; Sůl 0,06 g.

S BANÁNY 20 g
Složení: Bio glukózový sirup, bio ječné a ovesné vločky 19,5%, bio sušené ovoce (banánové plátky 10%
(banány, kokosový olej, třtinový cukr, med), kokos, meruňky), bio kukuřično-pšeničný extrudát, bio rostlinný
tuk palmový, emulgátor: sojový lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, přírodní banánové aroma.
Výživové údaje na 100 g:
Energetická hodnota 1740 kJ/416 kcal; Tuky 14,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,2 g;
Sacharidy 66,0 g, z toho cukry 19,0 g; Vláknina 4,0 g; Bílkoviny 4,1 g; Sůl 0,05 g.

S KOKOSEM 20 g
Složení: Bio glukózový sirup, bio kokos 17%, bio kukuřično-pšeničný extrudát, bio ječné a ovesné vločky
12 %, bio rostlinný tuk palmový, bio rozinky, bio brusinky, emulgátor: sojový lecitin, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, přírodní kokosové aroma.
Výživové údaje na 100 g:
Energetická hodnota: 1860 kJ/445 kcal; Tuky 20,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 14,0 g;
Sacharidy 61,0 g, z toho cukry 20,0g; Vláknina 3,9 g; Bílkoviny 4,3 g; Sůl 0,07 g.
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Cerix
CEREÁLNÍ TYČINKA
POLOMÁČENÁ V JOGURTOVÉ POLEVĚ 20 g
Složení: extrudát kakaový 29 % (kukuřice, rýže, cukr, pšeničná mouka,
kakao se sníženým obsahem tuku, ječný slad, jedlá sůl, glukózový sirup,
aroma: skořice), glukózový sirup, jogurtová poleva 14 % (cukr, plně ztužený
rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, sušený jogurtový prášek
2 %, sušené mléko odstředěné, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
emulgátor: sójový lecitin, aroma, vanilkový extrakt), rostlinné tuky (palmový
a shea v různém poměru), emulgátor: sójový lecitin, maltodextrin, zvlhčující
látka: sorbitol.
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Výživové údaje na 100 g:
Energetická hodnota 1710 kJ/408 kcal; Tuky 11,0 g, z toho nasycené mastné
kyseliny 9,8 g; Sacharidy 72 g, z toho cukry 35,0 g; Vláknina 3,1 g;
Bílkoviny 3,7 g; Sůl 0,55 g.
EAN výrobku: 8594002670313

Počet ks v kartonu: 24

EAN kartonu: 8594002673147

Trvanlivost: 8 měsíců

www.ekofrukt.cz

Jablka

Tyto výrobky jsou oceněny značkou KLASA

KRÁJENÁ JABLKA
UPRAVENÁ, CHLAZENÁ 100 g
Složení: Jablka 99,9%, antioxidant: kyselina L- askorbová.
Po rozbalení je výrobek určený k okamžité spotřebě.
Skladujte při teplotě 1°C až 5°C.
Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota: 238kJ/57kcal; Tuky 0,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny
0,1 g; Sacharidy 13 g, z toho cukry 11 g; Vláknina 1,6 g; Bílkoviny 0,3 g; Sůl 0 g.
EAN výrobku: 8594002673994

Trvanlivost: 10 dní

SUŠENÉ JABLEČNÉ PLÁTKY
SUŠENÉ OVOCE 40 g, 20 g
Složení: sušená jablka 99,9 %, antioxidant: kyselina citronová.
Po rozbalení doporučujeme zkonzumovat celý obsah sáčku. Sušená jablka jsou
chráněna obalem a po otevření mohou velice rychle vlhnout a plátky ztrácí svoji
křupavost.
Výživové údaje na 100 g:
Energetická hodnota: 1490kJ/356kcal; Tuky 1,2 g, z toho
nasycené mastné kyseliny 0,3 g; Sacharidy 78 g, z toho cukry 70 g; Vláknina 10g;
Bílkoviny 18 g; Sůl 0,01 g.

40 g
EAN výrobku: 8594002672263

Počet ks v kartonu: 16

EAN kartonu: 8594002673116

Trvanlivost: 10 měsíců

20 g
EAN výrobku: 8594002674595

Počet ks v kartonu: 24

EAN kartonu: 8594002674656

Trvanlivost: 10 měsíců
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