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Stévie sladká ( Stevia rebaudiana, nazývána také stévie cukrová, 

sladká tráva, medové lístky ) je bíle kvetoucí světlomilná tropická 

rostlina z čeledi hvězdnicovité. Původní oblast výskytu jsou tropické 

a subtropické oblasti Jižní a Střední Ameriky. Cení se jí kvůli jejím 

léčivým účinkům a hlavně kvůli vysoké sladivosti. Stévie se používá 

především jako náhražka cukru. 

Stevie jako sladidlo je na rozdíl od cukru téměř nekalorická, nepřispí-

vá k tvorbě zubního kazu a je vhodná i pro diabetiky.

Zdroj:  cs.wikipedia.org
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Vhodné rovněž pro diabetiky v rámci dietního plánu s přihlédnutím na nutriční hodnoty

Džemy – DELTA – EXTRA light – porce

Citronová šťáva v porcích

Balení:  V krabici 100 porcí á 4 ml, 6 krabic v kartonu EAN:  8594061134023
Prodejní jednotka:  Krabice Objednací číslo: 173
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Citronová šťáva z koncentrátu citronové šťávy.

Citronová šťáva

Jahodový džem light

Balení:  V kartonu 120 porcí á 20 g EAN:  8594061134214
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 421
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Jahody (65 %), fruktóza, želírující prostředek: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: E211+E202, 

oxid siřičitý. Vyrobeno ze 65 g ovoce na 100 g výrobku.

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Višňový džem light

Balení:  V kartonu 120 porcí á 20 g EAN:  8594061134221
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 422
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Višně (65 %), fruktóza, želírující prostředek: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: E211+E202, 

oxid siřičitý. Vyrobeno ze 65 g ovoce na 100 g výrobku.

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Meruňkový džem light

Balení:  V kartonu 120 porcí á 20 g EAN:  8594061134238
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 423
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Meruňky (65 %), fruktóza, želírující prostředek: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: E211+E202, 

oxid siřičitý. Vyrobeno ze 65 g ovoce na 100 g výrobku.

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Broskvový džem light

Balení:  V kartonu 120 porcí á 20 g EAN:  8594061134245
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 424
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Broskve (65 %), fruktóza, želírující prostředek: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: E211+E202, 

oxid siřičitý. Vyrobeno ze 65 g ovoce na 100 g výrobku.

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.
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Vhodné rovněž pro diabetiky v rámci dietního plánu s přihlédnutím na nutriční hodnoty

Džemy EXTRA – light – MENZ & GASSER – porce – podíl ovoce 50 %

Vhodné rovněž pro diabetiky v rámci dietního plánu s přihlédnutím na nutriční hodnoty

Džemy EXTRA – light – MENZ & GASSER – porce – podíl ovoce 50 %

Džem jahodový light

Balení:  V kartonu 100 porcí á 20 g EAN:  —
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 436
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Jahody, fruktóza, voda, želírující prostředek – pektin, koncentrát z bezinkové šťávy, stabilizátor kyselosti – kyselina 

citronová a citrát vápenatý, konzervant – sorban draselný, sladidlo – Steviol-Glycoside.

 Vyrobeno z 50 g ovoce na 100 g výrobku. 100 g výrobku obsahuje průměrně 36,5 g uhlovodanů. Výživná hodnota 
641 kJ nebo 151 kcal. 

 Diabetická výživa obzvláště při Diabetes Melitus v rámci dietního plánu. 

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Džem meruňkový light

Balení:  V kartonu 100 porcí á 20 g EAN:  —
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 437
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Meruňky, fruktóza, voda, želírující prostředek – pektin, stabilizátor kyselosti – kyselina citronová a citrát vápenatý, 

konzervant – sorban draselný, sladidlo – Steviol-Glycoside.

 Vyrobeno z 50 g ovoce na 100 g výrobku. 100 g výrobku obsahuje průměrně 37 g uhlovodanů. Výživná hodnota 
648 kJ nebo 152 kcal. 

 Diabetická výživa obzvláště při Diabetes Melitus v rámci dietního plánu. 

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Džemy light – sortiment EXTRA
Sortiment 4 druhů (3 x 20 porcí – meruňky, višně, černý rybíz + 40 porcí – jahody)

Balení:  V kartonu 100 porcí á 20 g EAN:  8008660708726
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 438
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Ovoce, fruktóza, voda, želírující prostředek – pektin, (koncentrát z bezinkové šťávy v jahodovém džemu), stabilizátor 

kyselosti – kyselina citronová a citrát vápenatý, konzervant – sorban draselný, sladidlo – Steviol-Glycoside.

 Vyrobeno z 50 g (40 g u černého rybízu) ovoce na 100 g výrobku. 

 100 g výrobku obsahuje průměrně: 

	 		•	Jahody	36,5	g	uhlovodanů,	výživná	hodnota	641	kJ	nebo	151 kcal.	

	 		•	Meruňky	37	g	uhlovodanů,	výživná	hodnota	648	kJ	nebo	152 kcal.	

	 		•	Višně	35,5	g	uhlovodanů,	výživná	hodnota	647	kJ	nebo	152 kcal.

		 		•	Černý	rybíz	35,5	g	uhlovodanů,	výživná	hodnota	632	kJ	nebo	149 kcal.	

 Diabetická výživa obzvláště při Diabetes Melitus v rámci dietního plánu. 

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Džemy light – sortiment EXTRA 
Sortiment 4 druhů (4 x 30 porcí – jahody, višně, meruňky, broskve)

Balení:  V kartonu 120 porcí á 20 g EAN:  8594061134207
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 420
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Ovoce (65 %) – jahody, višně, meruňky nebo broskve, fruktóza, želírující prostředek: pektin, regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová, konzervant: E211+E202, oxid siřičitý. Vyrobeno ze 65 g ovoce na 100 g výrobku.

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Vhodné rovněž pro diabetiky v rámci dietního plánu s přihlédnutím na nutriční hodnoty

Džemy – DELTA – EXTRA light – porce
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DELTA – jahody

Balení:  V kartonu 168 porcí á 20 g EAN:  —
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 181
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, jahody – 45 g na 100 g výrobku, glukózový a fruktózový sirup, zahušťovací prostředek – pektin, regulátor 

kyselosti – kyselina citronová, konzervační prostředek – E 202 (max. 0,1 %).  Celkový obsah cukru – 65 g na 100 g 
výrobku.

Džemy – DELTA – ovocné pochoutky – porce – jednodruhové

DELTA – meruňky

Balení:  V kartonu 168 porcí á 20 g EAN:  —
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 182
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, meruňky – 45 g na 100 g výrobku, glukózový a fruktózový sirup, zahušťovací prostředek – pektin, regulátor 

kyselosti – kyselina citronová, konzervační prostředek – E 202 (max. 0,1 %).  Celkový obsah cukru – 65 g na 100 g 
výrobku.

DELTA I
Sortiment 4 druhů (4 x 42 porcí – jahody, meruňky, višně, pomeranče)

Balení:  V kartonu 168 porcí á 20 g EAN:  8594061131428
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 142
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, ovoce – 45 g na 100 g výrobku, glukózový a fruktózový sirup, zahušťovací prostředek – pektin, regulátor 

kyselosti – kyselina citronová, konzervační prostředek – E 202 (max. 0,1 %).  Celkový obsah cukru – 65 g na 100 g 
výrobku.

DELTA III
Sortiment 4 druhů (4 x 25 porcí – jahody, meruňky, višně, broskve)

Balení:  V kartonu 100 porcí á 20 g EAN:  8594061131411
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 141
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Glukózový a fruktózový sirup, ovoce – 35 g na 100 g výrobku, cukr, zahušťovací prostředek – pektin, karubin, regu-

látor kyselosti – kyselina citronová. Celkový obsah cukru – 60 g na 100 g výrobku. Bez chemických konzervačních 
prostředků.

DELTA II
Sortiment 4 druhů (4 x 42 porcí – jahody, maliny, višně, meruňky)

Balení:  V kartonu 168 porcí á 20 g EAN:  8594061131404
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 461
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, ovoce – 45 g na 100 g výrobku, glukózový a fruktózový sirup, zahušťovací prostředek – pektin, regulátor kyse-

losti – kyselina citronová, konzervační prostředek – E 202 (max. 0,1 %). Celkový obsah cukru – 65 g na 100 g výrobku.

Džemy – DELTA – ovocné pochoutky – porce
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Džemy lesní směs

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660713645
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 132
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Lesní plody (jahody, maliny, ostružiny, borůvky), cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g 

plodů na 100 g džemu. Celkový obsah cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džemy višně

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660713522
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 111
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Višně, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah cukru 

60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džemy – sortiment EXTRA – jednodruhové – porce – výběrová jakost

Džemy – MENZ & GASSER – porce – Italské značkové zboží

Džemy sortiment STANDARD
Sortiment 4 druhů (4 x 25 porcí – jahody, broskve, meruňky, višně)

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660015510
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 402
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Glukózový a fruktózový sirup, ovoce – 35 g plodů na 100 g džemu, cukr, pektin, kyselina citronová. Celkový obsah 

cukru – 60 g na 100 g výrobku. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džemy sortiment EXTRA
Výběrová jakost — sortiment 4 druhů (4 x 25 porcí – jahody, meruňky, višně, černý rybíz)

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660713508
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 131
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Ovoce (jahody, meruňky a višně – 50 g plodů na 100 g džemu, černý rybíz – 35 g plodů na 100 g džemu), cukr, glu-

kózový sirup, pektin, kyselina citronová. Celkový obsah cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních 
prostředků.

Džemy – MENZ & GASSER – BIO – porce – Italské značkové zboží

BIO džem – EXTRA
Sortiment 4 druhů (4 x 25 porcí – jahody, višně, meruňky, broskve)

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660741129
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 415
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Třtinový cukr, ovoce, koncentrát z citronové šťávy, želírující prostředek – pektin. Vyrobeno ze 45 % ovoce na 100 g 

výrobku. Celkový obsah cukru 60 g na 100 g výrobku. 



GASTROSERVICE s.r.o. GASTROSERVICE s.r.o.

5
www.deltagastroservice.cz

Džemy – sortiment EXTRA – jednodruhové – porce – výběrová jakost

Džemy švestky

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660713836
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 117
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Švestky, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah 

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džemy broskve

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660019310
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 116
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Broskve, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah 

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džemy meruňky

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660713515
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 112
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Meruňky, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah 

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džemy pomeranče

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660713546
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 113
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Pomeranče, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno ze 35 g plodů na 100 g džemu. Celkový 

obsah cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džemy maliny

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660713676
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 114
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Maliny, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah 

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džemy borůvky

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660713737
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 115
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Borůvky, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah 

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.
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Džemy červený rybíz

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660713881
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 120
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:		 Červený	rybíz,	cukr,	glukózový	sirup,	pektin,	kyselina	citronová.	Vyrobeno	z	50	g	plodů	na	100	g	džemu.	Celkový	

obsah cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džemy černý rybíz

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660713874
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 119
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:		 Černý	rybíz,	cukr,	glukózový	sirup,	pektin,	kyselina	citronová.	Vyrobeno	z	50	g	plodů	na	100	g	džemu.	Celkový	obsah	

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džemy jahody

Balení:  V kartonu 100 porcí á 25 g EAN:  8008660713638
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 118
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Jahody, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah 

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Lesní brusinky – DELTA – porce

Lesní brusinky

Balení:  V kartonu 120 porcí á 25 g EAN:  4100240650709
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 453
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Lesní brusinky, cukr, želírovací prostředek – pektin, regulátor kyselosti – kyselina citronová. 

 Bez chemických konzervačních prostředků.

Džemy – sortiment EXTRA – jednodruhové – porce – výběrová jakost
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Džem malinový
Dekorativní porcovky ve skle

Balení:  V kartonu 48 porcí á 28 g EAN:  8008660120061
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 152
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Maliny, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah 

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džem višňový
Dekorativní porcovky ve skle

Balení:  V kartonu 48 porcí á 28 g EAN:  8008660120030
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 153
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Višně, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah cukru 

60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džem borůvkový
Dekorativní porcovky ve skle

Balení:  V kartonu 48 porcí á 28 g EAN:  8008660120078
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 154
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Borůvky, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah 

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džem lesní směs
Dekorativní porcovky ve skle

Balení:  V kartonu 48 porcí á 28 g EAN:  8008660120054
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 155
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Lesní plody (jahody, maliny, ostružiny, borůvky), cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g 

plodů na 100 g džemu. Celkový obsah cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džem pomerančový
Dekorativní porcovky ve skle

Balení:  V kartonu 48 porcí á 28 g EAN:  8008660120023
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 156
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Pomeranče, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah 

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džemy EXTRA – Prima fruta V.I.P – porce – podíl ovoce 50 %

Džem jahodový
Dekorativní porcovky ve skle

Balení:  V kartonu 48 porcí á 28 g EAN:  8008660120047
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 151
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Jahody, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah 

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.
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Džemy EXTRA – Prima fruta V.I.P – porce – podíl ovoce 50 %

Džem meruňkový
Dekorativní porcovky ve skle

Balení:  V kartonu 48 porcí á 28 g EAN:  8008660120016
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 158
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Meruňky, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah 

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džem černý rybíz
Dekorativní porcovky ve skle

Balení:  V kartonu 48 porcí á 28 g EAN:  8008660120092
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 272
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:		 Černý	rybíz,	cukr,	glukózový	sirup,	pektin,	kyselina	citronová.	Vyrobeno	z	50	g	plodů	na	100	g	džemu.	Celkový	obsah	

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

Džem broskvový
Dekorativní porcovky ve skle

Balení:  V kartonu 48 porcí á 28 g EAN:  8008660120085
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 157
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Broskve, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu. Celkový obsah 

cukru 60 g na 100 g džemu. Bez chemických konzervačních prostředků.

BIO – ovocné pochoutky – 100% přírodní — MENZ & GASSER

Jahody

Balení:  Ve skle, 340 g, 12 ks v kartonu EAN:  8029513110039
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 471
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Jahody, deionizovaný koncentrát z hroznové šťávy, koncentrát z citronové šťávy, želírující prostředek: ovocný pektin. 

Podíl ovoce: 60 g na 100 g výrobku.

Maliny

Balení:  Ve skle, 340 g, 12 ks v kartonu EAN:  8029513110046
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 472
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Maliny, deionizovaný koncentrát z hroznové šťávy, koncentrát z citronové šťávy, želírující prostředek: ovocný pektin. 

Podíl ovoce: 60 g na 100 g výrobku.
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BIO – ovocné pochoutky – 100% přírodní — MENZ & GASSER

Meruňky

Balení:  Ve skle, 340 g, 12 ks v kartonu EAN:  8029513109996
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 473
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Meruňky, deionizovaný koncentrát z hroznové šťávy, koncentrát z citronové šťávy, želírující prostředek: ovocný 

pektin. Podíl ovoce: 60 g na 100 g výrobku.

Broskve

Balení:  Ve skle, 340 g, 12 ks v kartonu EAN:  8029513110060
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 474
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Broskve, deionizovaný koncentrát z hroznové šťávy, koncentrát z citronové šťávy, želírující prostředek: ovocný pek-

tin. Podíl ovoce: 60 g na 100 g výrobku.

Pomeranče

Balení:  Ve skle, 340 g, 12 ks v kartonu EAN:  8029513110015
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 475
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Pomeranče, deionizovaný koncentrát z hroznové šťávy, koncentrát z citronové šťávy, želírující prostředek: ovocný 

pektin. Podíl ovoce: 40 g na 100 g výrobku.

Borůvky

Balení:  Ve skle, 340 g, 12 ks v kartonu EAN:  8029513110053
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 476
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Borůvky, deionizovaný koncentrát z hroznové šťávy, koncentrát z citronové šťávy, želírující prostředek: ovocný 

pektin. Podíl ovoce: 55 g na 100 g výrobku.

Višně

Balení:  Ve skle, 340 g, 12 ks v kartonu EAN:  8029513110022
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 477
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Višně, deionizovaný koncentrát z hroznové šťávy, koncentrát z citronové šťávy, želírující prostředek: ovocný pektin. 

Podíl ovoce: 60 g na 100 g výrobku.

Švestky

Balení:  Ve skle, 340 g, 12 ks v kartonu EAN:  8029513110008
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 478
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Švestky, deionizovaný koncentrát z hroznové šťávy, koncentrát z citronové šťávy, želírující prostředek: ovocný pektin. 

Podíl ovoce: 65 g na 100 g výrobku.
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Vhodné rovněž pro diabetiky v rámci dietního plánu s přihlédnutím na nutriční hodnoty

Vhodné rovněž pro diabetiky v rámci dietního plánu s přihlédnutím na nutriční hodnoty

Džemy – DELTA – EXTRA light – kbelík 3,5 kg – podíl ovoce 65 %

Jahodový džem light

Balení:  Kbelík 3,5 kg EAN:  8594061134252
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 425
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Jahody (65 %), fruktóza, želírující prostředek: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: E211+E202, 

oxid siřičitý. Vyrobeno ze 65 g ovoce na 100 g výrobku.

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Višňový džem light

Balení:  Kbelík 3,5 kg EAN:  8594061134269
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 426
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Višně (65 %), fruktóza, želírující prostředek: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: E211+E202, 

oxid siřičitý. Vyrobeno ze 65 g ovoce na 100 g výrobku.

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Meruňkový džem light

Balení:  Kbelík 3,5 kg EAN:  8594061134276
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 427
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Meruňky (65 %), fruktóza, želírující prostředek: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: E211+E202, 

oxid siřičitý. Vyrobeno ze 65 g ovoce na 100 g výrobku.

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Broskvový džem light

Balení:  Kbelík 3,5 kg EAN:  8594061134283
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 428
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Broskve (65 %), fruktóza, želírující prostředek: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: E211+E202, 

oxid siřičitý. Vyrobeno ze 65 g ovoce na 100 g výrobku.

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Džemy EXTRA – light – MENZ & GASSER – kbelík – podíl ovoce 50 %

Džem meruňkový light

Balení:  Kbelík 2.3 kg EAN:  8008660783617
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 166
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Meruňky, fruktóza, voda, želírující prostředek – pektin, stabilizátor kyselosti – kyselina citronová a citrát vápenatý, 

konzervant – sorban draselný, sladidlo – Steviol-Glycoside.  Vyrobeno z 50 g ovoce na 100 g výrobku.  
100 g výrobku obsahuje průměrně 37 g uhlovodanů. Výživná hodnota 648 kJ nebo 152 kcal. 

 Diabetická výživa obzvláště při Diabetes Melitus v rámci dietního plánu. 

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.
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Džemy – DELTA – ovocné pochoutky – kbelík 5 kg

Jahody

Balení:  Kbelík 5 kg EAN:  8594061131435
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 143
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, jahody – 50 g na 100 g výrobku, glukózový a fruktózový sirup, zahušťovací prostředek – pektin, regulátor 

kyselosti – kyselina citronová, konzervační prostředek – E 202 (max. 0,1 %).

Vhodné rovněž pro diabetiky v rámci dietního plánu s přihlédnutím na nutriční hodnoty

Džemy EXTRA – light – MENZ & GASSER – kbelík – podíl ovoce 50 %

Džem jahodový light

Balení:  Kbelík 2.3 kg EAN:  8008660783631
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 167
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Jahody, fruktóza, voda, želírující prostředek – pektin, koncentrát z bezinkové šťávy, stabilizátor kyselosti – kyselina 

citronová a citrát vápenatý, konzervant – sorban draselný, sladidlo – Steviol-Glycoside. Vyrobeno z 50 g ovoce na 
100 g výrobku. 100 g výrobku obsahuje průměrně 36,5 g uhlovodanů. Výživná hodnota 641 kJ nebo 151 kcal. 

 Diabetická výživa obzvláště při Diabetes Melitus v rámci dietního plánu. 

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Džem lesní směs light

Balení:  Kbelík 2.3 kg EAN:  8008660783648
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 168
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Lesní plody v proměnlivém váhovém poměru (maliny, jahody, ostružiny, bezinky, borůvky), fruktóza, voda, želírující 

prostředek – pektin, koncentrát z bezinkové šťávy, stabilizátor kyselosti – kyselina citronová a citrát vápenatý,  
konzervant – sorban draselný, sladidlo – Steviol-Glycoside. Vyrobeno z 50 g ovoce na 100 g výrobku.  
100 g výrobku obsahuje průměrně 36 g uhlovodanů. Výživná hodnota 642 kJ nebo 151 kcal. 

 Diabetická výživa obzvláště při Diabetes Melitus v rámci dietního plánu. 

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Džem višně light

Balení:  Kbelík 2.2 kg EAN:  8008660783624
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 169
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Višně, fruktóza, voda, želírující prostředek – pektin, koncentrát z bezinkové šťávy, stabilizátor kyselosti – kyselina 

citronová a citrát vápenatý, konzervant – sorban draselný, sladidlo – Steviol-Glycoside. Vyrobeno z 50 g ovoce na 
100 g výrobku. 100 g výrobku obsahuje průměrně 37 g uhlovodanů. Výživná hodnota 647 kJ nebo 152 kcal. 

 Diabetická výživa obzvláště při Diabetes Melitus v rámci dietního plánu. 

 Nutriční hodnoty jsou uvedeny na obalu produktu.

Višně

Balení:  Kbelík 5 kg EAN:  8594061131442
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 144
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, višně – 50 g na 100 g výrobku, glukózový a fruktózový sirup, zahušťovací prostředek – pektin, regulátor kyse-

losti – kyselina citronová, konzervační prostředek – E 202 (max. 0,1 %).
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Džemy – DELTA – ovocné pochoutky – kbelík 5 kg

Švestky

Balení:  Kbelík 5 kg EAN:  8594061131473
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 147
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, švestky – 50 g na 100 g výrobku, glukózový a fruktózový sirup, zahušťovací prostředek – pektin, regulátor 

kyselosti – kyselina citronová, konzervační prostředek – E 202 (max. 0,1 %).

Pomeranče

Balení:  Kbelík 5 kg EAN:  8594061131480
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 148
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, pomeranče – 50 g na 100 g výrobku, glukózový a fruktózový sirup, zahušťovací prostředek – pektin, regulátor 

kyselosti – kyselina citronová, konzervační prostředek – E 202 (max. 0,1 %).

Broskve

Balení:  Kbelík 5 kg EAN:  8594061131466
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 146
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, broskve – 50 g na 100 g výrobku, glukózový a fruktózový sirup, zahušťovací prostředek – pektin, regulátor 

kyselosti – kyselina citronová, konzervační prostředek – E 202 (max. 0,1 %).

Maliny

Balení:  Kbelík 5 kg EAN:  8594061131497
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 149
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, broskve – 50 g na 100 g výrobku, glukózový a fruktózový sirup, zahušťovací prostředek – pektin, regulátor 

kyselosti – kyselina citronová, konzervační prostředek – E 202 (max. 0,1 %).

Meruňky

Balení:  Kbelík 5 kg EAN:  8594061131459
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 145
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, meruňky – 50 g na 100 g výrobku, glukózový a fruktózový sirup, zahušťovací prostředek – pektin, regulátor 

kyselosti – kyselina citronová, konzervační prostředek – E 202 (max. 0,1 %).
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Džem višně

Balení:  Kbelík 3 kg EAN:  8008660784027
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 123
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Višně, glukózový a fruktózový sirup, cukr, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno ze 45 g plodů na 100 g džemu.

Džem lesní směs

Balení:  Kbelík 3 kg EAN:  8008660784089
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 127
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Lesní plody (jahody, maliny, ostružiny, borůvky), glukózový a fruktózový sirup, cukr, pektin, kyselina citronová. Vyro-

beno ze 45 g plodů na 100 g džemu.

Džemy EXTRA – MENZ & GASSER – kbelík 3 (2.5) kg

Džem meruňka

Balení:  Kbelík 3 kg EAN:  8008660784010
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 121
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Meruňky, glukózový a fruktózový sirup, cukr, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno ze 45 g plodů na 100 g džemu.

Džem jahoda

Balení:  Kbelík 3 kg EAN:  8008660784072
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 122
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Jahody, glukózový a fruktózový sirup, cukr, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno ze 45 g plodů na 100 g džemu.

Černý rybíz

Balení:  Kbelík 3 kg EAN:  4054600041556
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 130
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:		 Černý	rybíz,	glukózový	a	fruktózový	sirup,	cukr,	pektin,	kyselina	citronová.	Vyrobeno	ze	45	g	plodů	na	100	g	džemu..

Džemy EXTRA – kbelík 3 kg
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Džemy EXTRA – MENZ & GASSER – kbelík 3 (2.5) kg

Džem maliny

Balení:  Kbelík 3 kg EAN:  8008660784096
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 125
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Maliny, glukózový a fruktózový sirup, cukr, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno ze 45 g plodů na 100 g džemu.

Džem pomeranč

Balení:  Kbelík 3 kg EAN:  8008660784041
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 124
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Glukózový sirup, pomeranče, cukr, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno ze 30 g plodů na 100 g džemu.

Džem broskve

Balení:  Kbelík 3 kg EAN:  8008660784102
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 126
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Broskve, glukózový a fruktózový sirup, cukr, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno ze 45 g plodů na 100 g džemu.

Šípková marmeláda

Balení:  Kbelík 3 kg EAN:  8008660784133
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 129
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Glukózový a fruktózový sirup, šípky, cukr, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno ze 35 g plodů na 100 g marmelády.

 Džem červený rybíz

Balení:  Kbelík 3 kg EAN:  8008660784157
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 290
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:		 Červený	rybíz,	glukózový	a	fruktózový	sirup,	cukr,	pektin,	kyselina	citronová.	Vyrobeno	ze	45	g	plodů	na	100	g	

džemu.

Džem borůvkový

Balení:  Kbelík 2.5 kg EAN:  8008660782238
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 128
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Borůvky, glukózový a fruktózový sirup, cukr, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno z 50 g plodů na 100 g džemu.
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NOCCIOLINO — Oříškovo-nugátová pochoutka
S vysokým podílem lískových oříšků a kakaa

Balení:  V kartonu 120 porcí á 20 g EAN:  8008660001995
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 171
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Cukr, rostlinné oleje, lískové ořechy, odtučněný kakaový prášek, mléčný cukr, mléčné bílkoviny, odtučněné sušené 

mléko, emulgátor, lecitin, aroma.

NOCCIOLINO – MENZ & GASSER

Oříškovo-nugátová pochoutka v porcích

Balení:  V kartonu 168  porcí á 20 g EAN:  8594061131725
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 172
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, rostlinné oleje, lískové ořechy (8 %), odtučněné mléko (5 %), kakao (5 %), emulgátor – sojový lecitin, aroma.

Praliné – DELTA

Med
Dekorativní porcovky ve skle

Balení:  V kartonu 48 porcí á 28 g EAN:  8008660120108
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 159
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Přírodní včelí med. 

Med V.I.P – porce – MENZ & GASSER

Med porcovaný
Květový

Balení:  V kartonu 120 porcí á 20 g EAN:  8594061131626
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 136
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Přírodní včelí med květový.

Med porcovaný – DELTA

Med porcovaný
Květový

Balení:  V kartonu 96 porcí á 15 g EAN:  8594061133613
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 138
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Přírodní včelí med květový.
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Džemy EXTRA – MENZ & GASSER

Šípková marmeláda ve skle

Balení:  Sklo, 340 g EAN:  8008660608187
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 452
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Glukózový a fruktózový sirup, šípky, cukr, pektin, kyselina citronová. Vyrobeno ze 40 g plodů na 100 g marmelády.

DELTA – lesní brusinky EXTRA
 

Balení:  Ve skle, 400 g (370 ml), 12 ks v kartonu EAN:  8594061131916
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 191
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Lesní brusinky, cukr, pektin, kyselina citronová.

Poznámka:  Tyto lesní brusinky rostou v netknuté severoskandinávské přírodě se svými hlubokými lesy, čistým vzduchem a 
dlouhými letními dny. pečlivý výběr a zpracování plodů garantují vynikající chuť a kvalitu.

Lesní brusinky – DELTA

DELTA – lesní brusinky STANDARD
 

Balení:  Ve skle, 400 g (370 ml), 12 ks v kartonu EAN:  8594061131909
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 190
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Lesní brusinky, cukr, pektin, kyselina citronová.

DELTA – lesní brusinky

Balení:  Kbelík 2 kg EAN:  8594061131923
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 192
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Lesní brusinky, cukr, pektin, kyselina citronová. Bez chemických konzervačních prostředků.

DELTA – lesní brusinky

Balení:  Kbelík 5 kg EAN:  8594061131930
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 193
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Lesní brusinky, cukr, pektin, kyselina citronová. Bez chemických konzervačních prostředků.

Lesní brusinky – DELTA
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Lesní brusinky – DELTA – porce

Lesní brusinky

Balení:  V kartonu 120 porcí á 25 g EAN:  4100240650709
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 453
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Lesní brusinky, cukr, želírovací prostředek – pektin, regulátor kyselosti – kyselina citronová. 

 Bez chemických konzervačních prostředků.

Americké brusinky – DELTA

DELTA – americké brusinky

Balení:  Kbelík 2 kg EAN:  8594061134030
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 403
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Americké brusinky (48 %), cukr, želírující prostředek: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citronová. 

 Bez chemických konzervačních prostředků.

DELTA – americké brusinky

Balení:  Kbelík 5 kg EAN:  8594061134047
Prodejní jednotka:  Kbelík Objednací číslo: 404
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Americké brusinky (48 %), cukr, želírující prostředek: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citronová. 

 Bez chemických konzervačních prostředků.
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Jahoda

Balení:  1.000 g umělohmotná láhev, 6 lahví v kartonu EAN:  8008660058029
Prodejní jednotka:  Láhev Objednací číslo: 102
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Glukózový sirup, cukr, jahody, modifikovaný škrob E 1422, kyselina citronová, pektin, konzervační prostředek – sor-

ban draselný, potravinářské barvivo – E 124, aromatické látky.

Poznámka:  Určeno pro dekoraci a chuťové vylepšení sladkých pokrmů, dezertů, zmrzliny (také k její výrobě) a jako náplň do 
omelet, palačinek a různého pečiva.

Karamel

Balení:  1.000 g umělohmotná láhev, 6 lahví v kartonu EAN:  8008660058074
Prodejní jednotka:  Láhev Objednací číslo: 103
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Glukózový sirup, cukr, karamel, modifikovaný škrob E 1422, pektin, konzervační prostředek – sorban draselný, potra-

vinářské barvivo – E 150, aromatické látky.

Poznámka:  Určeno pro dekoraci a chuťové vylepšení sladkých pokrmů, dezertů, zmrzliny (také k její výrobě) a jako náplň do 
omelet, palačinek a různého pečiva.

Višně

Balení:  1.000 g umělohmotná láhev, 6 lahví v kartonu EAN:  8008660058012
Prodejní jednotka:  Láhev Objednací číslo: 104
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Glukózový sirup, cukr, višně, modifikovaný škrob E 1422, pektin, kyselina citronová, konzervační prostředek – sorban 

draselný, potravinářské barvivo – E 122, E 131, aromatické látky.

Poznámka:  Určeno pro dekoraci a chuťové vylepšení sladkých pokrmů, dezertů, zmrzliny (také k její výrobě) a jako náplň do 
omelet, palačinek a různého pečiva.

Maliny

Balení:  1.000 g umělohmotná láhev, 6 lahví v kartonu EAN:  8008660058036
Prodejní jednotka:  Láhev Objednací číslo: 105
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Glukózový sirup, cukr, maliny, modifikovaný škrob E 1422, kyselina citronová, pektin, konzervační prostředek – sor-

ban draselný, potravinářské barvivo – E 122, aromatické látky.

Poznámka:  Určeno pro dekoraci a chuťové vylepšení sladkých pokrmů, dezertů, zmrzliny (také k její výrobě) a jako náplň do 
omelet, palačinek a různého pečiva.

Borůvky

Balení:  1.000 g umělohmotná láhev, 6 lahví v kartonu EAN:  8008660058043
Prodejní jednotka:  Láhev Objednací číslo: 106
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Glukózový sirup, cukr, borůvky, modifikovaný škrob E 1422, kyselina citronová, pektin, konzervační prostředek – 

sorban draselný, potravinářské barvivo – E 124, E 132, aromatické látky.

Poznámka:  Určeno pro dekoraci a chuťové vylepšení sladkých pokrmů, dezertů, zmrzliny (také k její výrobě) a jako náplň do 
omelet, palačinek a různého pečiva.

TOPPING – MENZ & GASSER

Čokoláda

Balení:  1.000 g umělohmotná láhev, 6 lahví v kartonu EAN:  8008660058067
Prodejní jednotka:  Láhev Objednací číslo: 101
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Glukózový sirup, cukr, kakaový prášek, modifikovaný škrob E 1422, pektin, konzervační prostředek – sorban draselný, 

aromatické látky.

Poznámka:  Určeno pro dekoraci a chuťové vylepšení sladkých pokrmů, dezertů, zmrzliny (také k její výrobě) a jako náplň do 
omelet, palačinek a různého pečiva.
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Koktejlové hruštičky

Balení:  Plechovka, 425 ml EAN:  8594061134016
Prodejní jednotka:  Plechovka Objednací číslo: 401
Minimální trvanlivost:  36 měsíců 
Složení:  Hruštičky, voda, cukr, kyselina citronová.

Koktejlové ovoce – DELTA

Koktejlová jablíčka

Balení:  Plechovka, 425 ml EAN:  4102590007318
Prodejní jednotka:  Plechovka Objednací číslo: 280
Minimální trvanlivost:  36 měsíců 
Složení:  Jablíčka, voda, cukr.

Káva

Balení:  1.000 g umělohmotná láhev, 6 lahví v kartonu EAN:  8008660058050
Prodejní jednotka:  Láhev Objednací číslo: 107
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Glukózový sirup, cukr, káva, modifikovaný škrob E 1422, pektin, konzervační prostředek – sorban draselný, potravi-

nářské barvivo – E 150, aromatické látky.

Poznámka:  Určeno pro dekoraci a chuťové vylepšení sladkých pokrmů, dezertů, zmrzliny (také k její výrobě) a jako náplň do 
omelet, palačinek a různého pečiva.

TOPPING – MENZ & GASSER

Kiwi

Balení:  1.000 g umělohmotná láhev, 6 lahví v kartonu EAN:  8008660058081
Prodejní jednotka:  Láhev Objednací číslo: 108
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Glukózový sirup, cukr, kiwi (25 %), modifikovaný škrob E 1422, kyselina citronová, pektin, konzervační prostředek – 

sorban draselný, potravinářské barvivo – E 102, E 131, aromatické látky.

Poznámka:  Určeno pro dekoraci a chuťové vylepšení sladkých pokrmů, dezertů, zmrzliny (také k její výrobě) a jako náplň do 
omelet, palačinek a různého pečiva.

Lesní směs

Balení:  1.000 g umělohmotná láhev, 6 lahví v kartonu EAN:  8008660058098
Prodejní jednotka:  Láhev Objednací číslo: 109
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Glukózový sirup, cukr, lesní plody, modifikovaný škrob E 1422, kyselina citronová, pektin, konzervační prostředek – 

sorban draselný, potravinářské barvivo – E 124, aromatické látky.

Poznámka:  Určeno pro dekoraci a chuťové vylepšení sladkých pokrmů, dezertů, zmrzliny (také k její výrobě) a jako náplň do 
omelet, palačinek a různého pečiva.
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Koktejlové třešně červené, bez stopky
Bez jader

Balení:  Ve skle, 370 g EAN:  4102590072941
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 195
Minimální trvanlivost:  36 měsíců 
Složení:  Třešně, cukr, glukózový cukr, voda, regulátor kyselosti – kyselina citronová, aroma, barvivo E 127, Antioxydant E 220.

Koktejlové třešně červené, se stopkou
Bez jader

Balení:  Ve skle, 370 g EAN:  4102590007363
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 196
Minimální trvanlivost:  36 měsíců 
Složení:  Třešně, cukr, glukózový cukr, voda, regulátor kyselosti – kyselina citronová, aroma, barvivo E 127, Antioxydant E 220.

Koktejlové třešně žluté, se stopkou
Bez jader

Balení:  Ve skle, 370 g EAN:  4102590073740
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 214
Minimální trvanlivost:  36 měsíců 
Složení:  Třešně, cukr, glukózový cukr, voda, regulátor kyselosti – kyselina citronová, aroma, barvivo E 127, Antioxydant E 220.

Koktejlové třešně zelené, se stopkou
Bez jader

Balení:  Ve skle, 370 g EAN:  4102590007370
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 215
Minimální trvanlivost:  36 měsíců 
Složení:  Třešně, cukr, glukózový cukr, voda, regulátor kyselosti – kyselina citronová, aroma, barvivo E 127, Antioxydant E 220.

Koktejlové třešně modré, se stopkou
Bez jader

Balení:  Ve skle, 370 g EAN:  4102590073733
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 216
Minimální trvanlivost:  36 měsíců 
Složení:  Třešně, cukr, glukózový cukr, voda, regulátor kyselosti – kyselina citronová, aroma, barvivo E 127, Antioxydant E 220.

Koktejlové ovoce – DELTA
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Lahůdková houbová směs ve sladkokyselém nálevu

Balení:  Ve skle, 370 ml, 12 ks v kartonu (2.4 kg) EAN:  8594061132012
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 201
Minimální trvanlivost:  36 měsíců 
Složení:  Hlíva ústřičná, opěnka měnlivá, houževnatec jedlý, žampiony, voda, kuchyňská sůl, cukr, kyselina citronová, kyselina 

askorbová, vinný ocet, semínka hořčice, pepř celý, bobkový list.

Houby – DELTA

Hříbky čtvrtky

Balení:  Plechovka, 850 ml EAN:  8594061132036
Prodejní jednotka:  Plechovka Objednací číslo: 203
Minimální trvanlivost:  36 měsíců 
Složení:  Hříbky (Boletus edulis), voda, kuchyňská sůl, regulátor kyselosti – kyselina citronová, antioxydant – kyselina 

askorbová.

Houbová směs

Balení:  Plechovka, 800 ml (435g) EAN:  8594061132043
Prodejní jednotka:  Plechovka Objednací číslo: 204
Minimální trvanlivost:  36 měsíců 
Složení:  Hlíva ústřičná (Pleurotus ostereatus), Klouzek obecný (Sullius luteus), Klouzek zrnitý (Sullius granulatus), Kukmák 

sklepní (Volvarielle volvaccea), voda, kuchyňská sůl, regulátor kyselosti – kyselina citronová, antioxydant – kyselina 
askorbová.

Sušená rajčata

Sušená rajčata v rostlinném oleji

Balení:  Ve skle, 370 g EAN:  4102590034338
Prodejní jednotka:  Sklo Objednací číslo: 209
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Sušená rajčata, slunečnicový olej, sůl, koření.

 	 Hmotnost	obsahu	–	370g,	hmotnost	pevné	složky	–	190	g.

Sušená rajčata

Balení:  V sáčku, 1000 g EAN:  8594061132104
Prodejní jednotka:  Sáček Objednací číslo: 210
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Sušená rajčata, kuchyňská sůl.

  Země původu – Turecko.
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Čokoládové mince průměr 36 mm
Mince ve zlaté fólii s oboustranným textem: “Dobrou noc”, “Gute nacht”, “Good night”, “Bonne nuit”

Balení:  300 ks v kartonu EAN:  8413907669324
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 221
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, kakaová hmota, lecitin, vanilín.

Čokoládové mince

Čokoládové mince průměr 28 mm
Mince ve zlaté fólii s oboustranným textem: “Děkujeme” v osmi jazycích  
(česky, španělsky, německy, rusky, anglicky, japonsky, francouzsky, italsky)

Balení:  300 ks v kartonu (á 2.4 g) EAN:  8413907712129
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 222
Minimální trvanlivost:  18 měsíců 
Složení:  Cukr, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, kakaová hmota, lecitin, vanilín.

Lišky tříděné, střední velikost

Balení:  Plechovka, 425 ml EAN:  8594061132050
Prodejní jednotka:  Plechovka Objednací číslo: 205
Minimální trvanlivost:  36 měsíců 
Složení:  Lišky (Cantharellus cibarius), voda, kuchyňská sůl, regulátor kyselosti – kyselina citronová, antioxydant – kyselina 

askorbová.

Houbová směs sušená

Balení:  V dóze, 100 g EAN:  8594061134122
Prodejní jednotka:  Dóza Objednací číslo: 412
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Hlíva ústřičná (Pleurotus ostereatus), Klouzek obecný (Suillus leutus), Žampiony (Agaricus), Shiitake (Lentinus 

edodes).

Houbová směs sušená

Balení:  V sáčku, 500 g EAN:  8594061134115
Prodejní jednotka:  Sáček Objednací číslo: 411
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Hlíva ústřičná (Pleurotus ostereatus), Klouzek obecný (Suillus leutus), Žampiony (Agaricus), Shiitake (Lentinus 

edodes).

Houby – DELTA



GASTROSERVICE s.r.o. GASTROSERVICE s.r.o.

23
www.deltagastroservice.cz

Halva s přírodní vanilkovou příchutí

Balení:  Dóza, 400 g, 12 ks v kartonu (4.8 kg) EAN:  5201381235783
Prodejní jednotka:  Dóza Objednací číslo: 231
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Sezamová pasta, cukr, hroznový cukr, rostlinný olej, aroma, vanilín.

Halva – Sladká pochoutka z Řecka

Halva s kakaem

Balení:  Dóza, 400 g, 12 ks v kartonu (4.8 kg) EAN:  5201381245874
Prodejní jednotka:  Dóza Objednací číslo: 232
Minimální trvanlivost:  36 měsíců 
Složení:  Sezamová pasta, cukr, kakao, hroznový cukr, rostlinný olej, aroma, vanilín.

Halva s mandlemi

Balení:  Dóza, 400 g, 12 ks v kartonu (4.8 kg) EAN:  5201381147642
Prodejní jednotka:  Dóza Objednací číslo: 233
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Sezamová pasta, cukr, mandle, hroznový cukr.

Halva s pistáciemi

Balení:  Dóza, 400 g, 12 ks v kartonu (4.8 kg) EAN:  5201381255781
Prodejní jednotka:  Dóza Objednací číslo: 234
Minimální trvanlivost:  24 měsíců 
Složení:  Sezamová pasta, cukr, pistácie, hroznový cukr.

Citronová šťáva v porcích

Balení:  V krabici 100 porcí á 4 ml, 6 krabic v kartonu EAN:  8594061134023
Prodejní jednotka:  Krabice Objednací číslo: 173
Minimální trvanlivost:  12 měsíců 
Složení:  Citronová šťáva z koncentrátu citronové šťávy.

Citronová šťáva
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Hotelové mýdlo v sachetu

Balení:  10g – Luc Bernard, 400 ks v kartonu (4 kg) EAN:  —
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 241
Minimální trvanlivost:  --- 
Složení:  Sodium tallowate, sodium cocoate, aqua, glyserin, parfum, sodium chloride, tetrasodium etioronate. 

Karton obsahuje 400 kusů balených mýdel á 10 g

Hotelová kosmetika

Koupelnová pěna + šampon na vlasy v sachetu

Balení:  10g – Luc Bernard, 400 ks v kartonu (4 kg) EAN:  —
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 242
Minimální trvanlivost:  --- 
Složení:  Aqua, ammonium laurylsulfate, cocobetaine, coco glucoside, glyceryl oleate, lauryldimonium hydroxypropyl hydro-

lyzed wheat protein, sodium benzoate, methylparaben, parfum, CI 42051.  
Karton obsahuje 400 kusů balených mýdel á 10 g.

PE Folie na balení potravin
Ze zdravotně nezávadného polyetylenu

Balení:  Kotouč / role (karton á 4 role) EAN:  —
Prodejní jednotka:  Kotouč Objednací číslo: 251
Minimální trvanlivost:  --- 
Poznámka:  Karton obsahuje 4 role, šířka fólie 45 cm, délka fólie 300 m.

Hotelové přezůvky plstěné

Balení:  Karton EAN:  —
Prodejní jednotka:  Karton Objednací číslo: 261
Minimální trvanlivost:  --- 
Poznámka:  Karton obsahuje 500 párů přezůvek. Je možné odebrat i menší množství. Velikost je univerzální.

LDPE odpadkové pytle
Z polyetylenu

Balení:  Karton 250 ks (10 rolí á 25 ks) EAN:  —
Prodejní jednotka:  Role Objednací číslo: 271
Minimální trvanlivost:  --- 
Poznámka:  Šířka pytle 700 mm, délka pytle 110 mm, obsah pytle 120 litrů.



Poznámky:



Foto a sazba: © 2015 KESON
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GASTROSERVICE s.r.o.

Delta Gastroservice s.r.o.

Mariánské Lázně

Sídlo:  
Karlovarská 402/2, 353 01 Mariánské Lázně

Mobil: 
+420 602 143 326

Fax:
+420 354 671 354

E-mail & web: 
deltagastroservice@deltagastroservice.cz 

www.deltagastroservice.cz
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Fax: +420 354 625 227
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