Produktový
katalóg

Tradičná chuť bez lepku

O nás

O nás
Je tomu už pár rokov, čo bolo jednému z členov našej rodiny odporučené
prejsť na stravu bez lepku. Naučiť dieťa držať diétu však nie je jednoduché,
nehovoriac o špecifickej chuti bezlepkového pečiva.
Tak u nás skrsol nápad dať sa na domáce pečenie. Bol čas, bol priestor a
ako možno všetci na bezlepkovej diéte sme chceli zistiť, čo si vlastne vieme
pripraviť sami. A keďže nám to po čase šlo celkom dobre, rozhodli sme sa,
že naše chlebíky ponúkneme aj na váš stôl.
A tak, po niekoľkých rokoch od otvorenia, sme stále rodinná firma, aj keď
sme sa za tých pár rokov trochu rozrástli. O niečo skúsenejší, múdrejší, stále
robíme to, čo nás baví, len to robíme lepšie.
Ak Vám naše výrobky chutia, sme nesmierne radi. Práve Vaša spokojnosť je
totiž ten hlavný dôvod, prečo sa tejto práci venujeme.
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Chlieb
Bezlepkový
chlieb biely
Nenápadný a predsa jedinečný pre svoju všestrannosť. Vďaka jemnej chuti
je náš biely chlieb výborný v akejkoľvek variácii. Záleží len od Vás, pre ktorú
sa rozhodnete. Obohatený o psyllium s vysokým obsahom vlákniny.
Hmotnosť 250g. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (kukuričný škrob, ryžová múka, koncentrát sójových bielkovín, zahusťovadlo
E415, E464; cukor, psyllium, soľ, dextróza, cukrový sirup, mletá pražená šošovica, extrakt
z droždia, regulátor kyslosti E270, E262; hroznový koncentrát, enzým), voda, slnečnicový olej,
droždie. Balené v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy mlieka, vajec, sezamových semien, mandlí, horčice, orechov a lupiny.
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Chlieb
Bezlepkový
chlebík Vital
Nie je chlieb ako chlieb a náš Vital je toho hmatateľným dôkazom. S pevnou,
voňavou kôrkou a mäkkou striedkou plnou semiačok má tento chlieb
k fádnosti na míle ďaleko. Chutný s akoukoľvek oblohou, alebo aj „len tak“.
Zatiaľ jeden z našich najúspešnejších počinov.
Hmotnosť 380g. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (kukuričný škrob, ľanové semeno 13%, slnečnicové jadrá 8%, koncentrát
sójových bielkovín, zahusťovadlo E415, E464, E412; ryžová múka, cukor, psyllium, sušený kvas
(ryžová múka, štartovacia kultúra), inulín, dextróza, karamel, mletá pražená šošovica, extrakt
z droždia, maltodextrín, soľ, regulátor kyslosti E262, enzým), voda, slnečnicový olej, droždie.
Balené v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy mlieka, vajec, horčice, sezamových semien, mandlí, orechov a lupiny.
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Chlieb
Bezlepkový
zrnkový chlebík
Náš menej tradičný kúsok. Príjemne hutný a sýty chlieb s výraznou
štruktúrou a chuťou. A najmä veľa semiačkami slnečnice, tekvice a ľanu.
Lebo čosi iné vie byť občas veľmi fajn...
Hmotnosť 350g. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (bezgluténový pšeničný škrob, slnečnicové semená 27%, ľanové semená
7%, tekvicové jadrá 5%, sušený kvas (ryžová múka, štartovacia kultúra), ľanová múka, cukor,
jodidovaná soľ, karamelizovaný práškový cukor, zahusťovadlo guar guma, psyllium, maltodextrín,
dextróza), voda, droždie. Balené v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy vajec, sóje, mlieka, sezamových semien, horčice, mandlí, orechov a lupiny.
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Chlieb
Bezlepkový
chlebík s pohánkou
Chlieb obohatený o pohánku, ktorá mu dodáva zaujímavú chuť a štruktúru.
Pohánka je skvelým zdrojom vlákniny a minerálnych látok. Ak máte chuť
vyskúšať niečo menej tradičné, tento chlebík je náš tajný tip.
Hmotnosť 250g. I Obsah gulténu 6 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (deproteinovaný pšeničný škrob, pohánková múka 12%, lupinová múka,
cukor, soľ, zahusťovadlo: guarová múka, ľanové semeno, chlebové korenie), voda, slnečnicový
olej, droždie. Balené v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy mlieka, vajec, sóje, sezamových semien, mandlí a orechov.
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Chlieb
Bezlepkový
Chia chlieb
Pre tých, ktorí chcú využívať benefity exotických plodín a pritom si
pochutnať na kvalitnom pečive. Chlieb s obsahom semienok quinoa a chia,
o ktorých sa zistilo veľa dobrých vecí. Určite stojí za to vyskúšať.
Hmotnosť 400g. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
bezgluténová zmes (kukuričný škrob, zemiakový škrob, semená červenej quinoi (Chenopodium
quinoa) 10%, semená chia (Salvia hispanica) 7%, zahusťovadlá: E464, E415, E412, tekvicové
semená, sójová múka, sušené kvasnice (mleté pohánkové produkty, mleté produkty quinoa,
štartovacia kultúra), sójový proteínový koncentrát, psyllium, cukor, dextróza, repkový olej,
regulátor kyslosti E262, karamel, maltodextrín, enzým), voda, droždie, soľ
Môže obsahovať stopy mlieka, horčice, sezamových semien, mandlí, orechov a lupiny.
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Pečivo
Bezlepkové bagetky

Jemné, mäkké biele bagetky balené po troch kusoch. Ideálne k rannej káve
s džemom, ale aj deťom na desiatu so šunkou. V jednoduchosti je krása.
Balenie obsahuje 3ks. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (zemiakový škrob, ryžový škrob, zahusťovadlo E415, E464, E412; cukor,
psylium, repkový olej, extrakt z droždia, soľ, mletá pražená šošovica, regulátor kyslosti E262,
enzým), voda, slnečnicový olej, droždie, soľ. Balené v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy mlieka, vajec, sóje, horčice, sezamových semien, mandlí, orechov a lupiny.
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Pečivo
Bezlepkové
tmavé bagety
Pokiaľ malá bagetka hlad nezaženie, jeden z týchto kúskov už určite áno.
Naše slané pečivo výborné len tak s maslom alebo v klasickej obloženej
variácii na výdatnejšiu desiatu či olovrant. Keď nám v pekárni nejaké zvýšia,
sú našim cieľom č. 1 ;)
Balenie obsahuje 2ks. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (kukuričný škrob, ryžový škrob, zemiakový škrob, ryžová múka, ľanové
semená, slnečnicové jadrá, koncentrát sójových bielkovín, cukor, zahusťovadlo: E464, E415,
E412; sušený kvas (ryžová múka, štartovacia kultúra), hrachová bielkovina, psyllium, emulgátor
E471, enzým, inulín, dextróza, karamel, mletá pražená šošovica, extrakt z droždia, maltodextrín,
regulátor kyslosti E262, soľ), voda, slnečnicový olej, droždie, soľ, chlebové korenie. Balené
v ochrannej atmosfére.
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Môže obsahovať stopy mlieka, vajec, horčice, sezamu, mandlí, orechov a lupiny.

Sladké pečivo
Bezlepková brioška

Už dlhšie hľadáte niečo sladké na raňajky? Tak potom určite skúste našu
briošku. Pečivo s hrozienkami, posypané mandľami si obľúbia deti aj dospelí.
Hmotnosť 300g. I Obsah gulténu 6 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (deproteinovaný pšeničný škrob, zemiakový škrob, zahusťovadlo E464,
E415; sušené vaječné bielka, emulgátor E471, E322 (sójový lecitín), E481, E475; psylium, ryžový
škrob, prírodná vanilková aróma, prírodná citrónová aróma s inými prírodnými arómami, enzýmy,
farbivo E160a), slnečnicový olej, vajcia, voda, droždie, hrozienka, mandle, cukor, soľ. Balené
v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy mlieka, horčice, sezamových semien, orechov a lupiny.
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Sladké pečivo
Bezlepková makovka

Vynikajúce sladké pečivo na raňajky alebo len tak ku káve. Makovky sú vláčne
a vydržia dlho čerstvé. Konzervačné látky sme, ako obvykle, nepridávali.
V balení nájdete 3ks po 70g. Veríme, že Vám budú chutiť :)
Balenie obsahuje 3ks. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (deproteinovaný pšeničný škrob, zemiakový škrob, zahusťovadlo E464, E415;
sušené vaječné bielka, emulgátor E471, E322 (sójový lecitín), E481, E475; psylium, ryžový škrob,
prírodná vanilková aróma, prírodná citrónová aróma s inými prírodnými arómami, enzýmy, farbivo
E160a), voda, cukor, vajcia, slnečnicový olej, droždie, soľ, mak. Balené v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy mlieka, horčice, sezamových semien, mandlí, orechov a lupiny.
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Sladké pečivo
Bezlepkový muffin

Sladké potešenie, ktoré vraj vie spomaliť rýchlo plynúci čas. My si ho
zvykneme užívať s kávou alebo čajom. Deti k nemu zväčša podobné
doplnky nepotrebujú.
Balenie obsahuje 4ks. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (cukor, zemiakový škrob, modifikovaný škrob E1414, palmový olej,
sušená srvátka, kypriaca látka E450, E500, emulgátor E481, E472e, E472b, E475, soľ, aróma,
zahusťovadlo E415, sušený glukózový sirup, sušené nízkotučné mlieko), vajcia, slnečnicový olej,
voda, hrozienka. Balené v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy sóje, obilnín, sezamových semien, horčice, mandlí, orechov a lupiny.
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Sladké pečivo
Bezlepkový
čokoládový muffin
V čokoládovej verzií si už náš muffin získal mnohých priaznivcov. Skúste mu
dať šancu a uvidíte, že Vás nesklame. Nemá to vo zvyku.
Balenie obsahuje 4ks. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (cukor, zemiakový škrob, nízkotučný kakaový prášok, modifikovaný škrob
E1414, palmový olej, sušená srvátka, sušené vaječné bielka, kypriaca látka E450, E500, emulgátor
E481, E472e, E472b, E471, E475, soľ, aróma, zahusťovadlo E415, sušený glukózový sirup, sušené
nízkotučné mlieko, dextróza), vajcia, slnečnicový olej, voda. Balené v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy sóje, obilnín, sezamových semien, horčice, mandlí, orechov a lupiny.
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Sladké pečivo
Bezlepkový
piškótový korpus
To, že ste neupiekli celú tortu Vy, nikto nespozná. Určite nie s naším
korpusom. Pripravený na plnenie a zdobenie, tento nadýchaný korpus Vás
pred návštevou nezahanbí.
Hmotnosť 200g. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (cukor, kukuričný škrob, tapiokový škrob, ryžový škrob, emulgátor E475,
E471, maltodextrín, kypriaca látka E450, E500, zahusťovadlo E412, soľ, prírodná vanilková aróma,
farbivo E101, E160a) vajcia, voda. Balené v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy sezamových semien, mlieka, sóje, mandlí, orechov, horčice a lupiny.
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Sladké pečivo
Bezlepkový
kakaový korpus
Máte radšej kakaové torty ako jednoduché piškótové? Potom bude tento
ľahučký korpus pre Vás. Pri pečení sa predsa fantázii medze nekladú.
Hmotnosť 250g. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (cukor, kukuričný škrob, tapiokový škrob, ryžový škrob, emulgátor E475,
E471, maltodextrín, kypriaca látka E450, E500, zahusťovadlo E412, soľ, prírodná vanilková aróma,
farbivo E101, E160a) vajcia, voda, kakao (2%). Balené v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy sezamových semien, mlieka, sóje, mandlí ,orechov, horčice a lupiny.
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Sladké pečivo
Bezlepkový
orechový závin
Orechy jednoducho majú čosi do seba. Nie nadarmo sa hovorí, že niečo
je „to pravé orechové“. Pri všetkej skromnosti si to dovolíme povedať aj
o našich závinoch. Len pozor. Podľa vyjadrení spotrebiteľov sú mierne
návykové.
Hmotnosť 330g. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (deproteinovaný pšeničný škrob, zemiakový škrob, zahusťovadlo E464,
E415; sušené vaječné bielka, emulgátor E471, E322 (sójový lecitín), E481, E475; psylium, ryžový
škrob, prírodná vanilková aróma, prírodná citrónová aróma s inými prírodnými arómami,
enzýmy, farbivo E160a), orechová náplň 41% (orechy 39%, voda, cukor, vanilínový cukor), voda,
slnečnicový olej, cukor, vajcia, ryžová múka, droždie, soľ. Balené v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy mlieka, horčice, sezamových semien, mandlí a lupiny.
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Sladké pečivo
Bezlepkový
tvarohový závin
Sladký závin s jemnou, nevtieravou chuťou. V rámci bezgluténového pečiva
mierna rarita. Vrelo odporúčame ochutnať.
Hmotnosť 330g. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (deproteinovaný pšeničný škrob, zemiakový škrob, zahusťovadlo E464,
E415; sušené vaječné bielka, emulgátor E471, E322 (sójový lecitín), E481, E475; psylium, ryžový
škrob, prírodná vanilková aróma, prírodná citrónová aróma s inými prírodnými arómami, enzýmy,
farbivo E160a), tvarohová náplň 41% (tvaroh 54%, voda, stabilizátor (sušená srvátka, škrob
E1442, zahusťovadlo E401, vaječný bielok, regulátor kyslosti E330, aróma, konzervačná látka
E202), cukor), voda, slnečnicový olej, cukor, vajcia, ryžová múka, droždie, soľ. Balené v ochrannej
atmosfére.
Môže obsahovať stopy horčice, sezamových semien, mandlí, orechov a lupiny.
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Sladké pečivo
Bezlepkový
makový závin
Zďaleka jeden z najchutnejších spôsobov, ako si užiť upokojujúce účinky
maku. Pokiaľ máte túto čarovnú plodinu radi, niet nad čím váhať.
Hmotnosť 330g. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (deproteinovaný pšeničný škrob, zemiakový škrob, zahusťovadlo E464,
E415; sušené vaječné bielka, emulgátor E471, E322 (sójový lecitín), E481, E475; psylium, ryžový
škrob, prírodná vanilková aróma, prírodná citrónová aróma s inými prírodnými arómami, enzýmy,
farbivo E160a), maková náplň 41% (mak 39%, voda, cukor, vanilínový cukor), voda, slnečnicový
olej, cukor, vajcia, ryžová múka, droždie, soľ. Balené v ochrannej atmosfére.
Môže obsahovať stopy mlieka, horčice, sezamových semien, mandlí, orechov a lupiny.
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Sladké pečivo
Bezlepkové
linecké pečivo
Tradičné, krehké linecké koláčiky ktoré si ihneď zamilujete. Výber
obľúbeného pečiva s vanilkovou alebo kakaovou chuťou, lepené poctivým
ríbezľovým džemom. Chutná ozdoba sviatočného stola.
Hmotnosť 300g. I Obsah gulténu < 5 mg/kg.

Zloženie:
Bezgluténová zmes (kukuričný škrob, zemiakový škrob, modifikovaný škrob kukuričný, lupinová
múka, modifikovaný škrob maniokový, dextróza, zahusťovadlo guar guma, emulgátor slnečnicový
lecitín, regulátor kyslosti kyselina askorbová), margarín, ryžová múka, cukor, voda, vajcia,
vanilínový cukor, kakao, ríbezľový džem (cukor, červené ríbezle 35%, voda, želírujúca látka pektín,
regulátor kyslosti kyselina citrónová, konzervačná látka sorban draselný), orechy.
Môže obsahovať stopy mlieka, sezamových semien, sóje, oxidu siričitého a mandlí.
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Predávajte
s nami

Začnite predávať
Radi by ste predávali naše výrobky vo svojom obchode,
e-shope alebo v reštaurácii? Tešíme sa na každú novú
spoluprácu – neváhajte a kontaktujte nás!
www.karpatskapekaren.sk/zacnitepredavat
Aby ste sa presvedčili o kvalite a chuti našich výrobkov,
na úvod spolupráce Vám pošleme zdarma DEGUSTAČNÝ BALÍČEK
s produktovým katalógom a cenovou ponukou.

Prevádzka:

Harmincova 1
841 01 Bratislava
+421 918 604 820
+421 903 380 369
Faktúračné údaje:

A.F.D. s.r.o.
Klobučnícka 2
811 01 Bratislava
info@karpatskapekaren.sk
www.karpatskapekaren.sk

www.karpatskapekaren.sk

