
výrobek složení trvanlivost

Crispy pillows s čokoládovou příchutí 150g                                    

křehké peřinky                                                                                       

extrudát (kukuřičná mouka, rýžová mouka, cukr, kakao, laktóza, jedlá sůl), 

náplň s čokoládovou příchutí 30% (cukr, rostlinný tuk, kakaová hmota 5%, 

mléko, syrovátka, kakao, emulgátor: sójový lecitin, aroma). Může obsahovat 

arašídy, ořechy, obiloviny obsahující lepek (lepek max. 20 mg/kg), sezam.                         

9 měsíců

Crispy pillows s vanilkovou příchutí 150g                                                                   

křehké peřinky                                                                                       

extrudát (kukuřičná mouka, rýžová mouka, cukr, kakao, laktóza,  jedlá sůl), 

náplň s vanilkovou příchutí 30% (cukr, rostlinný tuk, mléko, syrovátka, sójová 

mouka, emulgátor: sójový lecitin, aroma). Může obsahovat arašídy, ořechy, 

obiloviny obsahující lepek (lepek max. 20 mg/kg), sezam. 

9 měsíců

Crispy bread s rajčetem a bazalkou 130g                                      

křehký plátek                        

kukuřičná krupice, rýžová mouka, sušená rajčata 3,5%, jedlá sůl, bazalka 

0,3%. Může obsahovat stopy celeru, hořčice, sezamu, obilovin obsahujících 

lepek (lepek max. 20mg/kg) a mléka.         

12 měsíců

Crispy bread s čenekem a cibulí 130g                                                 

křehký plátek                                                                                               

kukuřičná krupice, sušený česnek 1%, sušená cibule 1%, jedlá sůl. Může 

obsahovat stopy celeru, hořčice, sezamu, obilovin obsahujících lepek (lepek 

max. 20mg/kg) a mléka.                           

12 měsíců

Křehký plátek kukuřičný 90g                                                      

kukuřičná krupice a mouka 97%, jedlá sůl, kmín. Může obsahovat stopy mléka 

a obilovin obsahujících lepek (lepek max. 20 mg/kg).                                                                                                       

12 měsíců

Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s.

             Sdružení jihočeských celiaků



Křehký plátek kukuřičný se sýrem 90g                                         

kukuřičná krupice a mouka 96%, sušený sýrový prášek 1,5% (sušená 

syrovátka, sýr 38%, mléčné bakterie, jedlá sůl, tavící soli: fosforečnany 

sodné, polyfosforečnany, aroma), jedlá sůl, kmín. Může obsahovat stopy 

obilovin obsahujících lepek (lepek max. 20 mg/kg). 

12 měsíců

Perličky ovocné 130g                                                             

extrudované kuličky s ovocnou příchutí                                                 

kukuřičná krupice a mouka, cukr, rostlinné koncentráty (tykev, mrkev, 

citrón, světlice barvířská, černý rybíz, spirulina); regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová; aroma (citrón, pomeranč, jahoda, lesní směs); jedlá sůl. 

Může obsahovat stopy arašídů, ořechů, obilovin s obsahem lepku (lepek max. 

20 mg/kg), mléka, sóji a sezamu.

9 měsíců

Perličky ovocné sladké 130g                                                                   

extrudované kuličky s ovocnou příchutí                                                  

kukuřičná krupice a mouka, cukr 13 %, rostlinné koncentráty (tykev, mrkev, 

citrón, světlice barvířská, černý rybíz, spirulina); aroma (citrón, pomeranč, 

jahoda, lesní směs); jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina citrónová. Může 

obsahovat stopy arašídů, ořechů, obilovin s obsahem lepku (lepek max. 20 

mg/kg), mléka, sóji a sezamu.

9 měsíců

Bimbo natural 100g                                            

extrudované křupky                                                                             

kukuřičná krupice a mouka, jedlá sůl. Může obsahovat stopy lepku (lepek 

max. 20 mg/kg) a mléka.

12 měsíců

Bimbo bez soli 100g                                                                       

extrudované křupky bez soli                                                                                   

kukuřičná krupice a mouka. Může obsahovat stopy stopy ořechů, mléka, sóji 

a lepku (lepek max. 20 mg/kg).

12 měsíců
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