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JMENUJI SE STAŇKA ELŠÍKOVÁ 
 

a jsem máma 3 dětí, pro které jsem se od malička 
snažila vybírat jen ty nejkvalitnější a nejpřirozenější čisté 
potraviny (hlavně pečivo). Chtěla jsem pro své děti to 
nejlepší a s běžně dostupnými produkty na trhu jsem 
nebyla spokojená.  

Začala jsem tedy péct vlastní pečivo pouze z kvalitní 
mouky, čisté vody, přírodního domácího kvásku, mořské 
soli a přidávám jen semínka, ořechy, zeleninu či ovoce. 

Při pečení nepoužívám rafinovaný cukr, pečící směsi, 
živočišné ani jakékoliv chemické produkty. Postupně 
jsem o kvalitě i poctivosti domácího pečení přesvědčila 
nejen rodinu, ale také své přátele a známé  
a díky tomu narazila na své první větší odběratele.  

Pečeme v rodinné pekárně na kvase, podle principů 
zdravé výživy. S rozjezdem první pekárny mi pomohli 
přátelé. S odstupem času jsem již potřebovala větší 
prostor, s jehož zabydlením mi pomohl můj nynější 
manžel, který je mi v podnikání velkou oporou.  

Pokud přemýšlíte nad tím, co jíte, tak abyste byli zdraví  
a měli přísun kvalitní energie (ne jen prázdných kalorií), 
tak jste u nás na správné adrese.  

 

Jak jde s námi čas 
 

V roce 2003 jsme začali s prodejem pečiva v prodejnách 
zdravé výživy. Už v prvním roce narostl počet prodejen  
z původních 3 na 15. Aktuálně čítá naše partnerská síť 
více než 70 prodejen v České republice i na Slovensku. 
Se všemi prodejnami, se kterými spolupracujeme, máme 
výborný obchodní vztah. 

V roce 2011 jsme na mezinárodní soutěži v Polském 
Rzeszowě získali cenu za nejlepší dětské sušenky 
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a v témže roce získaly naše Slané křupánky ocenění 
Perla Zlínska. V roce 2012 byly oceněny Perlou 
Zlínska také naše BIO špaldovo-ovesné sušenky se 
skořicí. V tom samém roce jsme získali Cenu hejtmana 
Zlínského kraje za kolekci BIO výrobků ze špaldy – 
špaldový chleba, srdíčka s mandlemi, špaldovo-ovesné 
sušenky se skořicí, křupánky s česnekem a lněnými 
semínky. 

 

Spolupracujeme s vyškolenými nutričními terapeuty  
a investujeme také do nových technologií, které jsou 
schopné plnit nejen naše stupňující se požadavky, ale 
především požadavky našich zákazníků. Pečivo od 
Staňky si tak zachovává svoji kvalitu, za kterou si 
stojíme. 

 

Snažíme se neustále naši práci zlepšovat, být aktivní  

a komunikovat s našimi zákazníky. Pravidelně je 

informujeme o našich novinkách a akcích, které 

zveřejňujeme také prostřednictvím sociálních sítí 

(Facebooku a Instagramu).  

 

Jak pečeme 

Jaké přísady používáme a jakým se vyhýbáme? 

 

Používáme 

 kvalitní mouky světlé i celozrnné 

 100% kvásek do všech chlebů, slaného i sladkého 
pečiva 

 mořskou sůl 
 semínka, oříšky 

 rýžový sirup 

 datlový sirup 

 ovocnou šťávu 

 sušené ovoce, zeleninu 
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Nepoužíváme 

 přichystané pečící směsi 
 živočišné produkty 

 rafinované cukry 

 stabilizátory 

 konzervanty 

 kypřící látky 

 barviva 

 jiná „éčka” 

 

Co je kváskové pečivo a jaké jsou 
jeho výhody? 

 

Kváskové pečivo považují nutriční specialisté 
za zdravější a snáze stravitelné. Kvásek je na rozdíl od 
kvasnic přirozenou substancí. Vnitřní slupka obilného 
zrna obsahuje stopy kvasinek a mléčné bakterie. 
Smícháním vody a mouky pak dochází k přirozenému 
kvašení těsta. Mléčné bakterie jsou v chlebu odpovědné 
za typické intenzivní chlebové aroma. Kyselina mléčná je 
navíc přirozeným konzervantem, takže kváskový chléb 
i pečivo vydrží déle čerstvé. Díky dlouhé době kynutí  
a působením mléčného kvašení se také rozkládá fytin, 
což je velmi žádoucí efekt. 

U běžného kvasnicového pečiva probíhá kynutí díky 
kvasnicím velmi rychle a fytin tedy není dokonale 
rozložen. Organismus tím pádem nevyužije všechny 
minerály navázané na fytin a navíc pečivo může 
strávníky nadýmat. 

Díky kvásku se v těstu nachází i aminokyseliny, které 
nebyly v původním pšeničném zrnu. Jde především  
o enzymy, které přeměňují komplexní molekuly na 
jednodušší. Toto „předtrávení" ušetří tělu mnoho 
energie spojené s náročností trávení. Chléb i ostatní 
naše pečivo upečené s pomocí kvásku má příjemně 
nakyslou chuť a žádnou pachuť po kvasnicích. 



4 
 

Obsah 

JMENUJI SE STAŇKA ELŠÍKOVÁ .................................................................................................. 0 

CHLÉB Z KVÁSKU A KVÁSEK ........................................................................................................ 5 

KVÁSKOVÉ PEČIVO SLANÉ .......................................................................................................... 6 

PŘIROZENĚ BEZLEPKOVÉ KVÁSKOVÉ PEČIVO ........................................................................... 10 

KVÁSKOVÉ PEČIVO SLADKÉ ...................................................................................................... 11 

KVÁSKOVÉ PEČIVO ZE ŠPALDY .................................................................................................. 14 

MŇAMKY A ZÁKUSKY ............................................................................................................... 15 

TRVANLIVÉ PEČIVO ................................................................................................................... 16 

SEMÍNKA ................................................................................................................................... 18 

OŘECHY ..................................................................................................................................... 19 

SUŠENÉ OVOCE ......................................................................................................................... 20 

OBILOVINY ................................................................................................................................ 21 

TĚSTOVINY ................................................................................................................................ 21 

VLOČKY ..................................................................................................................................... 22 

LUŠTĚNINY ................................................................................................................................ 22 

MOUKY ..................................................................................................................................... 23 

CUKR ......................................................................................................................................... 23 

SŮL ............................................................................................................................................ 23 

SPECIALITY ................................................................................................................................ 24 

  



5 
 

CHLÉB Z KVÁSKU A KVÁSEK 
 
 
 

[1] BIO CHLÉB ŠPALDOVÝ 400G 

BIO špaldová mouka celozrnná 37%, kvásek 25% (BIO špaldová mouka 
celozrnná, pitná voda), 
BIO slunečnicová semínka, BIO lněná semínka, mořská sůl. 
 
 
 
 

[2,3] CHLÉB CHIA 400G, 800G 

BIO žitná mouka celozrnná 16%, BIO žitná mouka chlebová 16%, kvásek (BIO 
žitná celozrnná mouka, BIO žitná mouka chlebová,pitná voda), pitná voda, 
celozrnná rýže, chia semínka 2,9%, lněná semínka, mořská sůl 
 
 
 
 
 

[4,5] CHLÉB VÍCEZRNNÝ400G, 800G 

pšeničná mouka celozrnná 40%, pšeničná mouka 40%, pitná voda,kvásek 
(pšeničná mouka,pitná voda), celozrnná rýže, lněná semínka, slunečnicová 
semínka, ovesné vločky, kmín, mák, mořská sůl. 

 

[10,11] CHLÉB ŽITNÝ KVÁSKOVÝ 400G, 800G 

žitná mouka chlebová 60%, žitná mouka celozrnná 30%, pitná voda, kvásek (žitná mouka, pitná voda), 
celozrnná rýže, lněná semínka, mořská sůl, kmín. 
 
 

[12] CHLÉB ŽITNÝ S DÝNÍ HOKAIDO 400G 

kvásek (žitná chlebová mouka, celozrnná žitná mouka, pitná 
voda), pitná voda, žitná chlebová mouka 23%, žitná 
celozrnnámouka 11%,dýně Hokaido 8%, mořská sůl, celozrnná 
rýže, lněná semínka, kmín. 
 
 

[13] CHLÉB ŽITNÝ S DÝŇOVÝMI SEMÍNKY 400G 

žitná chlebová mouka 42%, žitná celozrnná mouka, pitná voda, kvásek 
(žitná chlebová mouka,žitná celozrnná mouka, pitná voda), celozrnná 
rýže, dýňová semínka 4,8%, lněná semínka, mořská sůl, kmín. 
 

[14] CHLÉB ŽITNÝ S MRKVÍ 400G 

kvásek (žitná chlebová mouka, celozrnná žitná mouka, pitná voda), 
pitná voda, žitná chlebová mouka 23%, žitná celozrnná mouka 
11%,mrkev 8%, mořská sůl, celozrnná rýže, lněná semínka, kmín. 
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[15] CHLÉB ŽITNÝ S ČERVENOU ŘEPOU 400G 

kvásek (žitná chlebová mouka, celozrnná žitná mouka, pitná voda, žitná chlebová mouka 23%, žitná 
celozrnnámouka 11%,červená řepa 8%, celozrnná rýže, lněná semínka, slunečnicová semínka, kmín, mořská 
sůl. 
 

[16] CHLEBÁNEK 160G 

Žitná mouka chlebová 60%, žitná mouka celozrnná 30%, pitná voda, 
kvásek (žitná mouka,pitná voda),  
celozrnná rýže, lněná semínka, mořská sůl, kmín. 
 

[17] KVÁSEK ŽITNÝ 40G 

žitná mouka celozrnná 100%,pitná voda. 

 
 

[18] CHLÉB ŽITNÝ VODNÍK S CHLORELOU 400G 

žitná mouka chlebová 60%, žitná mouka celozrnná 30%, pitná voda, 
kvásek (žitná mouka, pitná voda),  
celozrnná rýže, chlorela 0,8%, lněná semínka, mořská sůl, kmín. 
 
 

[19] CHLÉB ŽITNÝ KVÁSKOVÝ LAHŮDKVÝ  400G 

Sezónní výrobek 
kvásek (žitná chlebová mouka, celozrnná žitná mouka, pitná voda), pitná voda, žitná chlebová mouka 23%, 
žitná celozrnná mouka 11%, mungo, lahůdková cibulka, mořská sůl, celozrnná rýže, lněná semínka, kmín. 

 

[19] CHLÉB ŽITNÝ S DÝNÍ JARNÍ 400G 

Sezónní výrobek 
kvásek (žitná chlebová mouka, celozrnná žitná mouka, pitná voda), pitná voda, žitná chlebová mouka 23%, 
žitná celozrnná mouka 11%, mungo, medvědí česnek, mořská sůl, 
celozrnná rýže, lněná semínka, kmín. 
 

[401,402] CHLÉB KVÁSKOVÝ SVĚTLÝ  400G, 800G 

mouka pšeničná 59%, žitná mouka 20%, pitná voda, kvásek 20% 
(pšeničná , žitná mouka), mořská sůl. 

 [403] CHLÉB KVÁSKOVÝ SVĚTLÝ S RAJČATY 400G 

mouka pšeničná 59%, žitná mouka 20%, kvásek 20% (pšeničná mouka), rajčata sušená 8%, mořská sůl. 

 

KVÁSKOVÉ PEČIVO SLANÉ 
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[20] BAGETA KVÁSKOVÁ 180G 

pšeničná mouka 45%, pšeničná mouka celozrnná 45%,pitná voda, kvásek (pšeničná mouka,pitná voda), 
slunečnicový olej, mořská sůl. 
 

[21] BIO ŠPALDOVÝ KNEDLÍK 350G 

BIOšpaldová mouka celozrnná 61%, BIO jáhly, BIO špaldové pukance, BIO vinný kámen (BIO kukuřičný škrob, 
jedlá soda, vinný kámen), pitná voda, mořská sůl 
 

[24] HOUSKA 130G 

pšeničná mouka 45%, pšeničná mouka celozrnná 45%, pitná voda, kvásek (pšeničná mouka celozrnná,pitná 
voda), slunečnicový olej, mák, mořská sůl. 
 

[25] MŘÍŽKA S BROKOLICÍ A TEMPEHEM150G 

pšeničná mouka 25%, pšeničná mouka celozrnná 25%, pitná voda, kvásek (pšeničná mouka,pitná voda), 
slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 46%: brokolice 9%, voda,tempeh 9% (sójové boby, 
slunečnicový olej, shoyu (sója)), kukuřičný škrob, česnek, mořská sůl. 
 

[26] PIROŽEK ZELENINOVÝ 180G 

pšeničná mouka 36%, pšeničná mouka celozrnná 36%, pitná voda, kvásek (pšeničná mouka,pitná voda, 
slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 20%: zeleninová směs dušená 18%, (zelí, mrkev, cibule, 
kukuřice, hrášek, koření), kukuřičná mouka, mořská sůl. 
 

[27] PIROŽEK ZELNÝ 180G 

pšeničná mouka 36%, pšeničná mouka celozrnná 36%, pitná voda, kvásek (pšeničná mouka,pitná voda, 
slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 20%: Náplň v receptuře 20%: kvašené zelí 5%, mrkev, cibule, 
tofu uzené, mořská sůl. 
 
 
 [22] PIZZA 100g 
pšeničná mouka, pšeničná mouka celozrnná, pitná voda, 
kvásek (pšeničná mouka,pitná voda),  
slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 50%: směs 
zeleniny,sójový granulát,rajský protlak, uzené tofu, pitná 
voda, koření, mořská sůl. 
 
 
 
 

[29] PIZZA S OLIVAMI 220G 

pšeničná mouka 27%, pšeničná mouka celozrnná 27%, pitná voda, kvásek (pšeničná 
mouka,pitná voda), slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: rajčatový 
protlak (rajčata, sůl), rajčata, olivy 8%,tofu uzené, kokosový olej, Shoyu, mořská sůl, 
koření. 
 
 
 

[30] PIZZA ŽAMPIONOVÁ 220G 
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pšeničná mouka 27%, pšeničná mouka celozrnná 27%, pitná voda, kvásek (pšeničná mouka,pitná voda), 
slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: rajčatový protlak (rajčata, sůl), rajčata, žampiony 
8%,sójový sýr (sója, slunečnicový olej, voda, kukuřičný škrob, sůl, koření). 
 
 
 

[28] PIZZA RAJČATOVÁ 180G 

pšeničná mouka 27%, pšeničná mouka celozrnná 27%, pitná voda, kvásek 
(pšeničná mouka,pitná voda), slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 
40%: rajčatový protlak (rajčata, sůl), rajčata, rajčata 8%,sójový sýr (sója, 
slunečnicový olej, voda, kukuřičný škrob, sůl, koření). 
 

 

[31] PLACKA OVESNÁ S MRKVÍ 100G 

ovesné vločky 48%,mrkev (48%), pitná voda, slunečnicový olej, lněné semínko, mořská sůl. 

 

[31] PLACKA OVESNÁ S DÝNÍ HOKAIDO 100G 

ovesné vločky 48%, dýně Hokaido (48%), pitná voda, slunečnicový olej, lněné semínko, mořská sůl. 
 
 
 

[33] ROHLÍK CELOZRNNÝ KVÁSKOVÝ 80G 
pšeničná celozrnná mouka 36%, kvásek (pšeničná celozrnná mouka, pitná 
voda), pitná voda, pšeničná mouka, slunečnicový olej, mořská sůl. 
 

 

 

[37] ROHLÍK ŠPALDOVÝ 90G 

špaldová celozrnná mouka 74%, pitná voda, kvásek (špaldová 
celozrnná mouka,pitná voda),  
slunečnicový olej, mořská sůl. 
 
 
 

[35] ROHLÍK ŠPALDOVÝ SE SEMÍNKY 90G 

špaldová celozrnná mouka 74%, pitná voda, kvásek (špaldová 
celozrnnámouka,pitná voda), pšeničná mouka, slunečnicový olej, mořská sůl. 
Posyp: směs semínek v různém poměru 5%: lněné semínko, slunečnicové 
semínko, ovesné vločky. 
 
 

 

[36] ŠNEK ŠPENÁTOVÝ 80G 

pšeničná mouka 41%, pšeničná mouka celozrnná 41%, pitná voda, kvásek 
(pšeničná mouka,pitná voda), slunečnicový olej, kokosový olej, mořská sůl. 
Náplň v receptuře 10%: špenát 8%, pšeničná mouka, česnek, mořská sůl. 
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[36] KAPSIČKA LAHŮDKOVÁ  80G 

mouka pšeničná, mouka pšeničná celozrnná, pitná voda), slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 
20%: zelí, mrkev, naklíčené mungo, lahůdková cibulka, Shoyu (sojové boby,pšenice,koji), Umeocet 
(umeboshi,shizo), mořská sůl. 
 

[36] KAPSIČKA S DÝNÍ HOKAIDO  80G 

mouka pšeničná, mouka pšeničná celozrnná, pitná voda), slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 
20%: zelí, mrkev, dýně Hokaido, Shoyu (sojové boby, pšenice, koji), Umeocet (umeboshi, shizo), mořská sůl. 
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PŘIROZENĚ BEZLEPKOVÉ KVÁSKOVÉ PEČIVO 
 
[72] CHLÉB KVÁSKOVÝ POHANKOVÝ 500G 

pohanková mouka 37%, celozrnná rýže, kukuřičná mouka, kvásek (kukuřičná mouka, pohanková mouka, pitná 
voda), pitná voda, lněná semínka, slunečnicová semínka, kmín, mořská sůl. 
 

[75] KUKUŘIČNÝ KVÁSEK 40G 

pohanková mouka 37%, celozrnná rýže, kukuřičná mouka, kvásek (kukuřičná mouka, pohanková mouka, pitná 
voda), pitná voda, lněná semínka, slunečnicová semínka, kmín, mořská sůl. 
 

[76] JABLEČNÉ SRDÍČKO S JÁHLEMI 120G 
rozinky 50%, jablka, jáhly, kukuřičný škrob, skořice, pitná voda, mořská sůl. 

 
[363] CHLÉB KVÁSKOVÝ S ČIROKEM 500G 

Čiroková mouka36%, kvásek (čiroková mouka 23%), celozrnná rýže,pohanková 
mouka, rýžová mouka,semínka chia, len, mořská sůl. 
 
[73] CHLÉB LUŠTĚNINOVÝ PŘIROZENĚ KVAŠENÝ  400G 

pohanková mouka, luštěninové mouky(čočková, fazolová, hrachová ) 51%, slunečnicová semínka, celozrnná 
rýže, Chia, len, mořská sůl. 
 

 

[78] PLACKAOVESNÁ S MRKVÍPŘIROZENĚ BEZ LEPKU 60G 

ovesné vločky 48%,mrkev (48%), pitná voda, slunečnicový olej, lněné semínko, mořská sůl. 
 

[79] PLACKA OVESNÁ S MRKVÍ BYLINKY + ČESNEK PŘIROZENĚ BEZ LEPKU 60G 

ovesné vločky 48%,mrkev (48%), pitná voda, slunečnicový olej, lněné semínko, směs bylin a česnek, mořská 
sůl. 
 

[440] PLACKA OVESNÁ S DÝNÍ HOKAIDO PŘIROZENĚ BEZ LEPKU 60G 

ovesné vločky 48%, dýně Hokaido (48%), pitná voda, slunečnicový olej, lněné semínko, mořská sůl. 
 

[441] PLACKA OVESNÁ PIKANTNÍ S DÝNÍ HOKAIDO PŘIROZENĚ BEZ LEPKU 60G 

ovesné vločky 48%, dýně Hokaido (48%), pitná voda, slunečnicový olej, lněné semínko, směs koření, mořská 
sůl. 
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KVÁSKOVÉ PEČIVO SLADKÉ 
 
 

[40] BUCHTIČKY DUKÁTOVÉ  300G 

pšeničná celozrnná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná 
mouka, pitná voda, BIO rýžový sirup, kvásek (pšeničná mouka, pitná 
voda), slunečnicový olej, mořská sůl. 
 
 
 

[41] KOBLIHA S NÁPLNÍ ŠVESTKOVOU 110G 

pšeničná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná 
celozrnná mouka, pitná voda, BIO rýžový sirup, kvásek (pšeničná mouka, pitná 
voda), slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň 27%: sušené švestky 20%, rozinky, 
slunečnicový olej, ovesná směs (ovesná mouka, dextróza, maltodextrin), 
pudink (pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma etylvanilín, barviva (směs 
karotenů, riboflavin), jablečná šťáva, skořice. 
 

[42] KOBLÍŽEK S PUDINGEM 80G 

pšeničná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná 
celozrnná mouka, pitná voda, BIO rýžový sirup, kvásek (pšeničná mouka, pitná 
voda), slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 38%: sójový nápoj (voda, 
sója, vláknina inulin, vápník, karagenan, aroma), BIO rýžový sirup, pudink 
(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma etylvanilín, barviva (směs karotenů, 
riboflavin), ovesná směs (ovesná mouka, dextróza, maltodextrin), skořice. 
 
 

[43] KOLÁČEK POVIDLOVÝ 100G 

pšeničná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná celozrnnámouka, 
pitná voda, BIO rýžový sirup, kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), 
slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 50%: sušené švestky, rozinky, 
kukuřičná instantní mouka, posypka(pšeničná mouka, slunečnicový olej, 
pšeničný slad, jablečná šťáva.) 
 

[44] MAŠLIČKA POVIDLOVÁ 80G 

pšeničná celozrnná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná mouka, pitná voda, BIO rýžový sirup, 
kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: sušené švestky, 
rozinky, posypka(pšeničná mouka, slunečnicový olej, pšeničný slad, jablečná šťáva). 
 
 

[45] MAZANEC S MANDLEMI280G 

pšeničná celozrnná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná mouka, 
pitná voda, BIO rýžový sirup, kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), slunečnicový 
olej, rozinky, mandle 5%,mořská sůl. 
 

[46] MŘÍŽKA OVOCNÁ 150G 
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pšeničná celozrnná mouka, BIO pšeničná mouka celozrnná, pšeničná mouka, pitná voda, BIO rýžový sirup, 
kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 43%: puding (pšeničný 
škrob, kukuřičný škrob, aroma atylvanilin, barviva (směs karotenů, riboflavin), jablka, švestky, jablečná šťáva. 
 
 

[47] PLETENICE 150G 
pšeničná celozrnná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná mouka, pitná 
voda, BIO rýžový sirup, kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), slunečnicový olej, 
rozinky, mandle 5%,mořská sůl, ovesná směs (ovesná mouka, dextróza, 
maltodextrin). 
 
 

[48] ROHLÍČEK OŘECHOVÝ 80G 

pšeničná celozrnná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná mouka, 
pitná voda, BIO rýžový sirup, kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), 
slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 55%: vlašské ořechy 
28%,rozinky, kukuřičná instantní mouka. 
 
 

[49] ŚÁTEČEK JABLEČNÝ 70G 
pšeničná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná celozrnná mouka,pitná voda, BIO rýžový sirup, 
kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: jablka 20%, kokos, 
rozinky, skořice, posypka (pšeničná mouka, slunečnicový olej, pšeničný slad, jablečná šťáva.) 
 
 

[50] ŠÁTEČEK OŘECHOVÝ 40G 

pšeničná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná celozrnná mouka, 
pitná voda, BIO rýžový sirup, kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), slunečnicový 
olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 20%:vlašské ořechy 10%,rozinky, kukuřičná 
instantní mouka. 
 
 
 

[51] VÁNOČKA 400G 

pšeničná celozrnná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná mouka, 
pitná voda, BIO rýžový sirup, kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), slunečnicový 
olej, datlový sirup, rozinky, mandle 5%,mořská sůl, ovesná směs (ovesnámouka, 
dextróza, maltodextrin). 
 
 
 
 
 

[52] VDOLEČEK PŠENIČNÝ – HRUŠKA 80G 

pšeničná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná celozrnná mouka, 
pitná voda, BIO rýžový sirup, kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), slunečnicový 
olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: sušené hrušky 8%, rozinky, perníkové 
koření (skořice, muškátový oříšek, koriandr, zázvor, fenykl, hřebíček, nové koření, 
anýz, badyán, kardamom), posypka (pšeničná mouka, slunečnicový olej, pšeničný 
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slad, jablečná šťáva.) 

 

 

[53] VDOLEČEK PŠENIČNÝ – MÁK 80G 

pšeničná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná celozrnná mouka, pitná 
voda, BIO rýžový sirup, kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), slunečnicový olej, 
mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: mák 13%, rozinky, kakao, koření. 
posypka(pšeničná mouka, slunečnicový ole.j, pšeničný slad, jablečná šťáva.) 
 

 
[54] VDOLEČEK PŠENIČNÝ – OVOCNÝ 80G 
pšeničná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná celozrnná mouka, 
pitná voda, BIO rýžový sirup, kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), slunečnicový 
olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: sezónní ovoce 36%, posypka(pšeničná 
mouka, slunečnicový olej, pšeničný slad, jablečná šťáva.) 
 
 

[55] VDOLEČEK PŠENIČNÝ – POVIDLA 80G 

pšeničná mouka, BIO pšeničná celozrnná mouka, pšeničná celozrnná mouka, pitná voda, BIO rýžový sirup, 
kvásek (pšeničná mouka, pitná voda), slunečnicový olej, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: sušené švestky, 
rozinky, posypka(pšeničná mouka, slunečnicový olej, pšeničný slad, jablečná šťáva.) 
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KVÁSKOVÉ PEČIVO ZE ŠPALDY 
 

[60] MAŠLIČKA ŠPALDOVÁ – OŘECHOVÁ 80G 

špaldová celozrnná mouka 32%,slunečnicový olej, kvásek (špaldová celozrnná mouka, pitná voda), BIO rýžový 
sirup, Bio datlový sirup,pšeničná mouka, kukuřičná mouka, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%:vlašské ořechy 
8%,rozinky, kukuřičná instantní mouka. 
 

[61] VDOLEČEK ŠPALDOVÝ – HRUŠKA 80G 

špaldová celozrnná mouka 32%,slunečnicový olej, kvásek (špaldová celozrnná mouka, pitná voda), BIO rýžový 
sirup, BIO datlový sirup,pšeničná mouka, kukuřičná mouka, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: sušené hrušky 
8%, rozinky, perníkové koření (skořice, muškátový oříšek, koriandr, zázvor, fenykl, hřebíček, nové koření, anýz, 
badyán, kardamom), posypka (pšeničná mouka, slunečnicový olej, pšeničný slad, jablečná šťáva.) 
 

[62] VDOLEČEK ŠPALDOVÝ – MÁK 80G 

špaldová celozrnná mouka 32%,slunečnicový olej, kvásek (špaldová celozrnná mouka, pitná voda), BIO rýžový 
sirup, BIO datlový sirup,pšeničná mouka, kukuřičná mouka, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: mák 13%, 
rozinky, kakao, posypka(pšeničná mouka, slunečnicový olej, pšeničný slad, jablečná šťáva.) 
 

[63] VDOLEČEK ŠPALDOVÝ – OVOCNÝ 80G 

špaldová celozrnná mouka 32%,slunečnicový olej, kvásek (špaldová celozrnná mouka, pitná voda), BIO rýžový 
sirup, BIO datlový sirup, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: sezónní ovoce 
36%, posypka(pšeničná mouka, slunečnicový olej, pšeničný slad, jablečná šťáva.) 
 
 

[64] VDOLEČEK ŠPALDOVÝ – POVIDLA 80G 

špaldová celozrnná mouka 32%,slunečnicový olej, kvásek (špaldová celozrnná mouka, pitná voda), BIO rýžový 
sirup, BIO datlový sirup, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: sušené 
švestky, rozinky, posypka(pšeničná mouka, slunečnicový olej, pšeničný slad, jablečná šťáva.) 
 

[65] ŠPALDOVÝ ZÁVIN – MÁK 300G 

špaldová celozrnná mouka 32%, slunečnicový olej, kvásek (špaldová celozrnná mouka, pitná voda), BIO rýžový 
sirup, BIO datlový sirup, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, mořská sůl. Náplň v receptuře 40%: mák 13%, 
rozinky, kakao. 
 

[66] ŠPALDOVÝ ZÁVIN – JABLEČNÝ 300G 

špaldová celozrnná mouka 32%, slunečnicový olej, kvásek (špaldová celozrnná mouka, pitná voda), BIO rýžový 
sirup, BIO datlový sirup, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, mořská sůl. Náplň v receptuře 33%: jablka, kokos, 
rozinky, skořice. 
 
 

[67] SVATEBNÍ KOLÁČEK – POVIDLA, MÁK, JABLKA 50G 

špaldová celozrnná mouka 32%, slunečnicový olej, kvásek (špaldová celozrnná mouka, pitná voda), BIO rýžový 
sirup, BIO datlový sirup, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, mořská sůl. Náplň v receptuře 33%: podle náplně. 
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MŇAMKY A ZÁKUSKY 

 
 
 

[84] KOKOSOVÝ KMEN 1KS 

pšeničná mouka,kokosový olej, ovesná směs (ovesná mouka, dextróza, maltodextrin), pšeničný slad, pšeničná 
mouka celozrnná, BIO rýžový sirup, kokos 4%,jablečná šťáva, kypřící prášek (pšeničná mouka, hydrogen 
uhličitan sodný, pyrofosforečnan disodný), kakao, melta (žito, kořen cukrové řepy, ječmen, čekankový kořen), 
citrónová kůra, mořská sůl. 
 

[89] MŇAMKA JABLEČNÁ 120G 

rozinky 50%, jablka 24%,ovesné vločky, kukuřičný škrob, skořice, pitná 
voda, mořská sůl. 
 
 
 

[90] SLADOVNÍČEK S MANDLEMI 230g 
špaldová mouka celozrnná,BIO rýžový sirup, jablečná šťáva, slunečnicový 

olej, mandle 5%,koření (skořice, muškátový oříšek, koriandr, zázvor, 

fenykl, hřebíček, nové koření, anýz, badyán, kardamom), kypřící prášek 

(pšeničná mouka, hydrogeuhličitan sodný, pyrofosforečnan disodný), 

mořská sůl. Náplň v receptuře 33%: BIO rýžový sirup, kokosový olej, melta 

(žito, kořen cukrové řepy, ječmen, čekankový kořen). 

 

[91] STRAŠIDLO 50G 

špaldová mouka celozrnná,BIO rýžový sirup, jablečná šťáva, slunečnicový 
olej, pitná voda, kypřící prášek (pšeničná mouka, hydrogenuhličitan 
sodný, pyrofosforečnan disodný), vlašské ořechy, kakao, mořská sůl. 
Náplň v receptuře 50%:ovesná směs (ovesná mouka, dextróza, 
maltodextrin), pitná voda, kokosový olej, puding (pšeničný škrob, 
kukuřičný škrob, aroma atylvanilín, barviva (směs karotenů, riboflavin), 
jablečná šťáva. 
 
 

[92] TRUBIČKY KARAMELOVÉ 200G 

pšeničná mouka, pšeničná mouka celozrnná, kokosový olej, BIO rýžový sirup, jablečná šťáva, pitná voda. 
Náplň v receptuře 35%: ovesná směs (ovesná mouka, dextróza, maltodextrin), kokosový olej, puding 
(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma atylvanilín, barviva (směs karotenů, riboflavin), jablečná šťáva). 
Poleva: kokosový olej, kakao, jablečná šťáva, ovesná směs (ovesná mouka, dextróza, maltodextrin) 
 

[350] NABÍDKA MIKULÁŠSKÝCH PERNÍČKŮ A VÁNOČNÍHO CUKROVÍ  

Bude zveřejněná během měsíce října 
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TRVANLIVÉ PEČIVO 

 

[101] BIO ŠPALDOVÁ SRDÍČKA S MANDLEMI 100G 

BIO rýžový sirup, BIO špaldová mouka celozrnná (21%), BIO pšeničná mouka hladká, BIO ztužený palmový tuk, 
BIO mandle (6,8%), mořská sůl. 
 

[103] BIO ŠPALDOVÉ KRAJÍČKY - KAKAOVÉ 100G 

BIO pšeničná mouka hladká, BIO ztužený palmový tuk, BIO datlový sirup, BIO špaldová mouka celozrnná 
(11%), BIO kakao (3%), mořská sůl. 
 

[104] BIO ŠPALDOVÉ KRAJÍČKY – KAKAOVÉ S KOKOSEM 100G  

BIO pšeničná mouka hladká, BIO ztužený palmový tuk, BIO datlový sirup, BIO kokos (9%), BIO špaldová 
moukacelozrnná (5%), BIO kakao (3%), mořská sůl. 
 

[105] BIO ŠPALDOVÉ KŘUPÁNKY S ČESNEKEM A LNĚNÝMI SEMÍNKY 100G  

BIO špaldová mouka celozrnná (33%), BIO pšeničná mouka hladká, BIO ztužený palmový tuk, BIO česnek 
sušený (8%), BIO lněná semínka (5%), mořská sůl (2,5%), BIO sojová omáčka (pitná voda, BIO sójové boby, BIO 
pšenice, mořská sůl, Aspergilluspryzae (koji)). 
 

[106] BIO ŠPALDOVO-OVESNÉ SUŠENKY SE SKOŘICÍ PRO DĚTI 100G  

BIO rýžový sirup, BIO špaldová mouka celozrnná (20%), BIO pšeničná mouka hladká, BIO ztužený palmový tuk, 
BIO ovesné vločky (10%), BIO skořice (0,3%), mořská sůl. 
 

[108] COOKIES ČOKOČOČKY 100G 

ovesné vločky, pšeničná mouka hladká, BIO rýžový sirup, datlový sirup, čokočočky 6% (kakaová hmota, cukr, 
emulgátor: sojový lecitin, obsah kakaa min 54%+,- 1%. Může osahovat stopy mléka a lískových ořechů), chia, 
kokos, kokosový olej, voda, jedlá soda 
 

[110] COOKIES KAKAOVÉ 100G 

ovesné vločky, pšeničná mouka, BIO rýžový sirup, datlový sirup, kakao 2%, chia, kokos, kokosový olej, voda, 
jedlá soda 
 

[112] COOKIES ROZINKOVÉ 100G 

ovesné vločky, pšeničná mouka, BIO rýžový sirup, datlový sirup, rozinky 8%, chia, kokos, kokosový olej, voda, 
jedlá soda 
 

[113] CHICHINKY  S CHIA SEMÍNKY 100G  

pšeničná mouka, špaldová mouka celozrnná, slunečnicový olej, Chia semena 5% (Salviahispanica), mořská sůl 
(max 2,1%), kypřící prášek BIO (kukuřičný škrob, jedlá soda, vinný kámen), sojová omáčka (pitná voda, sojové 
boby, pšenice, mořská sůl, Aspergiluspryzae (koji)). 
 

[116] CHICHINKY BYLINKOVÉ S CHIA SEMÍNKY 100G  

pšeničná mouka, špaldová mouka celozrnná, slunečnicový olej, Chia semena 5% (Salviahispanica), mořská sůl 
(max 2,1%), kypřící prášek BIO (kukuřičný škrob, jedlá soda, vinný kámen), sojová omáčka (pitná voda, 
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sojovéboby, pšenice, mořská sůl, Aspergiluspryzae (koji)), koření 1%(rozmarýn, bazalka, oregáno, česnek, 
cibule, paprika, černý pepř, petržel). 

[118] CHICHINKY ČESNEKOVÉ S CHIA SEMÍNKY 100G  

pšeničná mouka, špaldová mouka celozrnná, slunečnicový olej, Chia semena 5% (Salviahispanica), mořská sůl 
(max 2,1%), česnek sušený (2,5%), kypřící prášek BIO (kukuřičný škrob, jedlá soda, vinný kámen), sojová 
omáčka (pitná voda, sojové boby, pšenice, mořská sůl, Aspergiluspryzae (koji)). 
 

 [122] CHICHINKY PIKANTNÍ S CHIA SEMÍNKY 100G  

pšeničná mouka, špaldová mouka celozrnná, slunečnicový olej, Chia semena 5% (Salviahispanica), mořská sůl 
(max 2,1%), kypřící prášek BIO (kukuřičný škrob, jedlá soda, vinný kámen), sojová omáčka (pitná voda, sojové 
boby, pšenice, mořská sůl, Aspergiluspryzae (koji)), koření 1%(paprika, chilli paprika, cibule, česnek, černý 
pepř, petržel, oregáno). 

 

[127] RÝŽOVÉ CHIA KOPEČKY - BEZLEPKOVÉ 80G 

kokosový olej, rýžová mouka, datlový sirup, cizrnová mouka, kukuřičný škrob, pitná voda, kokos, chia semínka, 
kakao 
 

[128] ŠPALDOVÉ KOPEČKY S OVESNÝMI VLOČKAMI MERUŇKOVÉ 100G  

špaldová celozrnná mouka (29%), BIO rýžový sirup, ovesné vločky (23%), kokosový olej, meruňky nesířené 
(5%), mořská sůl. 
 

[130] ŠPALDOVÉ KŘUPÁNKY S CIBULÍ A KMÍNEM 100G  

špaldová celozrnná mouka (72%), kokosový olej, cibule sušená (4%), kmín (3%), sojová omáčka (pitná voda, 
sójové boby, pšenice, mořská sůl, Aspergilluspryzae (koji)), mořská sůl. 
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SEMÍNKA 
 

[142] BIO LNĚNÁ SEMÍNKA 200 G 

[144] BIO SLUNEČNICOVÁ SEMÍNKA 200 G 

[146] CHIA SEMÍNKA 200 G 

[147] CHIA SEMÍNKA 500 G 

[149] DÝŇOVÁ SEMÍNKA LOUPANÁ Z MORAVY 100 G 

[150] DÝŇOVÁ SEMÍNKA LOUPANÁ Z MORAVY 500 G 

[153] KMÍN CELÝ 100 G 

[156] LNĚNÁ SEMÍNKA ZLATÁ ČESKÁ 100G 

[165] KONOPNÁ SEMÍNKA LOUPANÁ100 G  

[166] KONOPNÁ SEMÍNKA NELOUPANÁ 200 G 

[154] LNĚNÁ SEMÍNKA 200 G  

[157] MÁK MODRÝ - Z MORAVY 150 G 

[158] MÁK MODRÝ - Z MORAVY 500 G 

[160] SEZAM BÍLÝ LOUPANÝ 200 G 

[161] SEZAM BÍLÝ NATURA, 100 G 

[159] SEZAM ČERNÝ 200 G 

[162] SLUNEČNICOVÁ SEMÍNKA 200 G  

[163] SLUNEČNICOVÁ SEMÍNKA 500 G 
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OŘECHY 
 

 [170] BIO KOKOS STROUHANÝ 200 G  

[171] KEŠU OŘECHY 85 G  

[173] KEŠU OŘECHY ZLOMKY 100 G  

[177] KEŠU OŘECHY ZLOMKY 500 G 

[190] KOKOS CHIPS 100 G 

[196] KOKOS KOSTKY100 G  

[174] KOSOS STROUHANÝ 250 G 

[175] LÍSKOVÉ OŘECHY 100 G 

[176] LÍSKOVÉ OŘECHY 500 G  

[193] MAKADAMOVÉ OŘECHY 80 G 

[198] MANDLE CELÉ LOUPANÉ, INDIVIDUÁLNÍ KS 

[178] MANDLE CELÉ NATURAL 100 G  

[179] MANDLE CELÉ NATURAL 500 G  

[180] MANDLOVÉ LUPÍNKY 100 G  

[181] MANDLOVÉ LUPÍNKY 500 G  

[184] PARA OŘECHY 80 G 

[192] PEKANOVÉ OŘECHY 80 G 

[189] PINIOVÉ OŘECHY 70 G 

 [185] PODZEMNICE BLANŠÍROVANÁ 200 G 

[186] PODZEMNICE BLANŠÍROVANÁ 500 G 

[194] VLAŠSKÉ OŘECHY 100 G 

[195] VLAŠSKÉ OŘECHY 500 G 

[187] VLAŠSKÉ OŘECHY Z MORAVY 100 G 

[188] VLAŠSKÉ OŘECHY Z MORAVY 500 G 
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SUŠENÉ OVOCE 
 

[373] ANANAS KOSTKY 100G 

[223] BANÁN CHIPS 100G 

[200] BIO ROZINKY SULTÁNKY 200G 

[201] BIO ŠVESTKY 100G 

[202] BRUSINKY AMERICKÉ 100G 

[220] BRUSINKY AMERICKÉ 1000G 

[203] DATLE BEZ PECEK 200G 

[205] DATLE BEZ PECEK 1000G 

[219] DATLE MEDJOUL 100G 

[224] FÍKY 100G 

[206] GOJI (KUST. ČÍNSKÁ) 100G 

[207] GOJI (KUST. ČÍNSKÁ) 500G 

[148] KLIKVA S JABL. SIRUPEM 100G 

[222] KLIKVA S JABL. SIRUPEM 1000G 

[209] MERUŇKY SUŠ.TUR.SLUN.NESÍŘENÉ 100G 

[210] MERUŇKY SUŠ.TUR.SLUN.NESÍŘENÉ 1000G 

[211] MERUŇKY SUŠENÉ SÍŘENÉ 100G 

[212] MORUŠE SUŠENÁ 100G 

[372] PAPAYA KOSTKY 100G 

[216] RAJČATA SUŠENÁ 100G 

[374] ROZINKY OBŘÍ 100G 

[215] ROZINKY SUŠ.NA SLUN. NESÍŘENÉ 200G 

[217] ŠVESTKY SUŠ. BEZ P. ASHLOCK 100G 

[218] ŠVESTKY SUŠ. BEZ P. ASHLOCK 500G 
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OBILOVINY 
 

[230] BIO JÁHLY 400G 

[243] BIO JEČMEN BEZPLUCHÝ 400G 

[246] BIO OVES BEZPLUCHÝ 500G 

[245] BIO PŠENICE ŠPALDA 500G 

[244] BIO RÝŽE NATURAL KULATOZRNNÁ 400G 

[231] JÁHLY 400G 

[232] KUKUŘIČNÁ KAŠE 200G 

[233] KUKUŘIČNÁ KRUPICE JEMNÁ 400G 

[234] POHANKA KROUPA 400G 

[236] POHANKA LÁMANKA 400G 

[240] QUINOA BÍLÁ 250G 

[239] QUINOA ČERNÁ 250G 

[238] RÝŽE NATURAL 400G 

 

 

TĚSTOVINY 
 

[250] BIO BULGUR PŠENIČNÝ 400G 

[251] KUSKUS 400G 

[252] KUSKUS CELOZRNNÝ 400G 
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VLOČKY 
 

[263] BIO JEČNÉ VLOČKY 300G 

[262] BIO OVESNÉ VLOČKY BEZLEPKOVÉ 300G 

[260] BIO OVESNÉ VLOČKY JEMNÉ 300G 

[264] BIO ŠPALDOVÉ VLOČKY 300G 

[265] BIO ŽITNÉ VLOČKY 300G 

[261] OVESNÉ VLOČKY JEMNÉ 300G 

 

LUŠTĚNINY 
 

[285] BIO ČOČKA TMAVOZELENÁ 500G 

[282] BIO ČOČKA ZELENÁ VELKÁ 400G 

[283] BIO HRÁCH ŽLUTÝ PŮLENÝ 400G 

[270] ČERVENÁ ČOČKA CELÁ 500G 

[272] ČERVENÁ ČOČKA PŮLENÁ 500G 

[274] CIZRNA 500G 

[275] FAZOLE ADZUKI 500G 

[280] FAZOLE ČERNÁ LEDVINA 400G 

[284] FAZOLE ČERNÉ OKO 400G 

[278] FAZOLE MUNGO 500G 

[279] FAZOLE VELKÁ BÍLÁ 400G 
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MOUKY 
 

[309] BIO ČIROKOVÁ MOUKA 400G 

[290] BIO PŠENIČNÁ CELOZRNNÁ JEMNĚ MLETÁ 1000G 

[291] BIO ŠPALDOVÁ CELOZRNNÁ MOUKA JEMNĚ MLETÁ 1000G 

[292] BIO ŽITNÁ CELOZRNÁ JEMNĚ MLETÁ 1000G 

[293] CIZRNOVÁ MOUKA 400G 

[303] HRACHOVÁ MOUKA ŽLUTÁ 400G 

[294] KUKUŘIČNÁ HLADKÁ MOUKA 400G 

[306] MOUKA FAZOLOVÁ 400G 

[307] MOUKA Z ČERVENÉ ČOČKY 400G 

[295] POHANKOVÁ MOUKA 400G 

[297] PŠENIČNÁ CELOZRNNÁ MOUKA 1000G 

[304] PŠENIČNÁ MOUKA CHLEBOVÁ 1000G 

[298] RÝŽOVÁ MOUKA 400G 

[300] ŠPALDOVÁ CELOZRNNÁ MOUKA JEMNĚ MLETÁ 1000G 

[301] ŽITNÁ CELOZRNNÁ MOUKA 1000G 

[302] ŽITNÁ CHLEBOVÁ MOUKA 1000G 

 

CUKR 
 

[310] CUKR TŘINOVÝ 400G 

 

 

SŮL 
 

[321] SŮL HIMALÁJSKÁ BÍLÁ JEMNÁ 300G 

[320] SŮL HIMALÁJSKÁ RŮŽOVÁ HRUBÁ 300G 

[322] SŮL HIMALÁJSKÁ RŮŽOVÁ JEMNÁ 300G 

[324] SŮL MOŘSKÁ HRUBÁ 300G 

[327] SŮL MOŘSKÁ JEMNÁ 300G 
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SPECIALITY 
 

[151] KAKAOVÉ MÁSLO NEDEODERIZ, 100G 

[341] KOPŘIVOVÝ SIRUP 600ML 

[340] UMEBOSHI 100G 

 

 

NOVINKY 
PRAŽENÁ DÝŇOVÁ SEMÍNKA, 100G 

PRAŽENÁ SLUNEČNICOVÁ SEMÍNKA 100G 

JÁHLOVÁ KAŠE 

RÝŽOVÁ KAŠE 

POHANKOVÁ KAŠE 

 

 

 

Nabídku postupně doplňujeme. Aktuální sortiment s ceníkem najdete u nás na webu. 

 

 

 

 

 

KONTAKT 
PŘÍRODNÍ PEČIVO STAŇKA ELŠÍKOVÁ S.R.O. 

NÁDRAŽNÍ 1143, VIZOVICE 

info@prirodnipecivo.cz 

tel: +420 774 826 887 
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