Broskev byla dříve velká rebelka, ale jak
dozrála, stala se z ní rozněžnělá dáma.
Ani moudré a vyrovnané jablko jejímu
pohlazení nemohlo odolat.

Přinášíme vám to nejlepší z vynikajícího ovoce a zeleniny
našeho regionu. Z naší široké nabídky příchutí si vybere opravdu
každý. Vychutnejte si exkluzivní kombinace chutí!

Jablko kraluje českým sadům a zahradám.
Snad žádné jiné ovoce nemá tolik tváří
a chutí jako náš oblíbenec. Jablko
se nám nikdy neokouká.
Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l

Podívali jsme se jablku na dřeň a podařilo
se nám najít jeho čistou esenci. V čiré
podobě jablko září jako slunce, pod
kterým zrálo.
Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l

Hruška byla vždy trochu nafoukaná. Sice
má hezčí tvary a je sladší než jablko, ale
stále ještě není tak populární. Proto jsme se
rozhodli dát jí příležitost ukázat, co v ní je.

Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l
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Staromódní dáma kdoule se vždycky držela
zpátky. Do páru s jablkem se jí moc nechtělo.
Přeci jen se osmělila a omámila ho svou
magickou vůní.

pouhou okrasou zahrad. Vydala se
s jablkem na dobrodružnou cestu,aby
všem ukázala, co se v ní ukrývá.

Složení: 85% šťáva z českých jablek, 15% kdoulová šťáva.

Objem: 750 ml, 5 l
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Pohlednou arónii už přestalo bavit být
Objem: 250, 750 ml, 5 l

Složení: 80% šťáva z českých jablek, 20% aróniová šťáva.

Objem: 750 ml, 5 l
Jablečno-řepná šťáva. Složení: 80% šťáva z českých jablek,
20% šťáva z červené řepy.

Tajuplný rybíz nerad ukazuje svá kouzla,
raději je schovává pod černým pláštěm.
Jedině přátelské jablko z něj dokázalo
vymanit jeho delikátní tajemství.

Zázvor je horkokrevný ochránce. Svou
pikantní elegancí dokáže pěkně rozehřát
jindy chladné jablko. Společně dají na frak
všem neduhům.

Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l

Složení: 80% šťáva z českých jablek, 20% meruňkové pyré.
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Objem: 750 ml, 5 l
Složení: 80% šťáva z jablek, 19% rebarborová šťáva, 1% med květový.

Červená řepa si vždycky udržovala odstup.
Někteří se jí báli a nikdo jí moc nerozuměl. Díky
jablku je teď hvězdou nejen ve světě zeleniny.

Složení: mošt z českých jablek 90%, extrakt z květu černého
bezu 10% (voda, květ černého bezu, kyselina citronová).

Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l

Složení: 50% šťáva z českých jablek, 50% šťáva z hrušek.

Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l

Objem: 750 ml, 5 l

Meruňka je útlocitná slečinka. Sotva ji slunce
pohladí svými paprsky, už se červená. Nemohla
však odolat sladkému poblouznění jablka
a svěřila se do jeho jemné náruče.

Objem: 750 ml, 5 l

O rebarboře se říká, že je to královna
zahrady. Tahle růžová kráska umí být
kyselá, ale jakmile ji seznámíte s jablkem,
je to přímo slaďák.

Složení: 90% šťáva z českých jablek, 10% šťáva z rakytníku rešetlákového.

Bezový květ dostal do vínku neskonalý
půvab. Svým jemným závojem učaroval
jablku a spolu vytvořili líbezný pár.

Složení: 90% šťáva z jablek, 10% šťáva z lesních brusinek.

Hruška byla vždy trochu nafoukaná. Má
hezčí tvary a je sladší než jablko. Všichni
sice říkají, že jablka a hrušky by se neměly
míchat, ale u nás jim to funguje skvěle.

Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l
Složení: 80% šťáva z českých jablek, 20% mrkvová šťáva.

V oranžových perličkách rakytníku se
skrývá nebývalá síla. Ve společnosti jablka
se rakytník projevil jako pravý ochránce
dobré kondice.

Složení: 80% šťáva z českých jablek, 20% višňová šťáva.

Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l

Složení: 100% šťáva z českých hrušek.

kdoullee

Objem: 750 ml, 5 l

Brusinka je sladkokyselá
šarmantní divoženka. Rubínové
bobule dodají usedlému jablku
sílu lesa.

Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l

Mrkev, to je drsná kráska. Na ovoce dělala
dlouhý nos. Protiklady se ale přitahují
a nakonec bez sebe mrkev a jablko
nemohou být.

Složení: 80% šťáva z českých jablek, 20% šťáva z červeného rybízu.

Višeň je nejdivočejší ovoce. Všude
ji potkáte v páru s nejlepší kamarádkou.
Jablko jí dává volnost projevit
své přednosti.

Složení: 100% šťáva z českých jablek.

Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l
Složení: 98% šťáva z českých jablek, 2% extrakt koření
(skořice, hřebíček, nové koření, badyán, lipový květ, meduňka).

Složení: 80% šťáva z českých jablek, 20% šťáva z černého bezu.

Červený rybíz má nejkyselejší smysl pro
humor a vždycky chce být všude první.
Kdyby náhodou moc zlobil, ohlídá ho
jeho velký parťák jablko.

Složení: 80% šťáva z českých jablek, 20% jahodová šťáva.

Voňavé spojení skořice a hřebíčku rozproudí
studenému jablku krev. Společně stráví
kouzelné chvíle v hřejivém objetí.

Objem: 750 ml, 5 l

Složení: 80% šťáva z českých jablek, 20% broskvová šťáva.

Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l

Složení: 100% mošt z českých jablek.

Černý bez je pěkné kvítko. Když už
se má k něčemu přidat, pečlivě si vybírá,
ale nakonec se ukázalo, že si s jablkem
padli do oka.

Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l

Jahoda je stydlivá princezna, ale když
jste na ni něžní, bude pro vás mít samá
sladká slůvka jako pro svého důvěrníka
jablečného prince.

´

Objem: 250 ml, 750 ml, 5 l

Složení: 80% šťáva z českých jablek, 20% šťáva z černého rybízu.

O rebarboře se říká, že je to královna
zahrad. Tahle růžová kráska vždy
překvapí svou výjimečnou chutí.
Objem: 250 ml, 750 ml
Složení: rebarborová šťáva 60%, šťáva z černého rybízu, cukr z
bílého hrozna, voda.

Složení: 95% šťáva z českých jablek, 5% zázvorová šťáva.

Vždy divoká višeň díky naší péči
zdomácněla. Ráda se chlubí jemnou
chutí a ukazuje svou pravou tvář.
Objem: 250 ml, 750 ml
Složení: 60% šťáva z čerstvé višně, cukr z bílého hrozna, voda.

