
 
Jmenuji se Jana Hromádková a já, moje 
maminka i babička jsme celiaci. Po střední 
škole jsem odcestovala do Velké Británie, 
kde mi také po dlouholetých potížích byla 
v 26 letech  diagnostikována celiakie. 
Následně se moje maminka i babička 
nechaly otestovat, načež také zjistily 
odkud plynuly jejich nesčetné zdratvotní problémy, od věčné bolesti 
břicha, chronické únavy až po žlučníkové kameny.  
 
Jelikož jsem nadále setrvávala ve Velké Británii, začala jsem pátrat 
po tamní nabídce bezlepkového zboží. Dostupnost těchto výrobků je 
v Anglii bohatá, avšak nejvíc jsem si oblíbila sortiment společnosti  
Doves Farm.  Nejen že se mi líbí způsob jejich výrobního procesu, ale 
všechny jejich výrobky jsou i velmi chutné a kvalitní. Nabídka firmy 
Doves Farm  je široká, z nichž mým absolutním favoritem jsou 
Bezlepkové směsi – Samokypřící Směs, Směs Bílá a Rýžová mouka 
bez lepku. 
Lze z nich upéct  téměř cokoliv, takže ať už se slaví Vánoce, 
Velikonoce, pečeme dorty k narozeninám, nebo mě jen honí mlsná, 
nepřipadám si o nic ochuzená.  
 
Po několika letech se vracím domů, a tak jsme vlastně přišli na 
myšlenku dovážet tyto výrobky do České Republiky a obohatit o ně i 
náš trh.  
 
Na podzim loňského roku jsme kontaktovali výrobce Doves Farm, 
který byl velmi vstřícný a měl velký zájem o spolupráci s Českou 
Republikou. Výrobky jsou nyní úspěšně zavedeny v Kauflandu. 
Věřím, že pokud se rozhednete je vyzkoušet, tak Vás nezklamou. 
 
 



Doves Farm 

Tato společnost s dlouholetou tradicí byla založena roku 1978 a sídlí 

v hrabstí Berkshire v jihozápadní Anglli.  

Díky kvalitě svých výrobků si tato firma získala  důvěru mnoha 

zákazníků ve Velké Británii a v mnoha dalších zemích po celém 

světě. 
http://www.dovesfarm.co.uk/customer-service/stockists/?stockist_regions=15 

 

Firma Doves Farm je proslulá svou specializací na bio a bezlepkové 

výrobky, které jsou považovány za produkty nejvyšší kvality. 

Výrobní proces probíhá bez použití geneticky modifikovaných 

materiálů a bez přidání enzymů.  

Doves Farm  dbá na sřídání plodin při pěstování obilovin,  což se 

automaticky odráží v kvalitě jejich výrobků.  

Výrobce Doves Farm používá suroviny Fairtrade ve většině svých 

produktů. 

Výrobky Doves Farm jsou vyrobeny bez ztužených tuků,  ořechů, 

mléka, kaseinu, vajec, lepku a sóji.  

Jsou bez chemických  přísad a vhodné pro vegetariany a vegany. 

V blízké době plánujeme zavést na český trh i tyto výrobky: 


