
        K nákupu nad 500,-Kč 
 
                    Zdarma poštovné a balíček cestovní kosmetiky  

                 
                 v hodnotě 147,-Kč                    
                          
 
 
                          - Oliva med šampón 35ml 
                          - Oliva med kondicionér 35ml 
                          - Oliva pomeranč sprchový gel 35ml 
                          - Oliva pomeranč tělové mléko 35ml 
                          - Oliva pomeranč mýdlo 20g 
                          - Oliva levandule mýdlo 20g 
                                                                                                   

 
 

 

 



Karobo – balzamikový ocet s karobových sirupem 250ml – (170,-Kč) 
 

 

Karobo – balzamikový ocet s karobových sirupem je 100% přírodní produkt. 
Karobový sirup, tajemství 
dlouhověkosti a wellness od 
Minoan věku, v inovativní 
kombinaci prémie ve věku 
vinného octa z Cretan Land, 
připravený vzlétnout vaše 
kulinářské výtvory a dát jim 
středomořské chuti. 

Složení: balzamikový ocet a 
karobový sirup (50%) 



Karobový sirup bio-350g – (153,-Kč) 

Přirozeně sladké, bez kofeinu, bez lepku. Bez 
přidaného cukru 

Karobový sirup se extrahuje z lusků stromu Karobu a 
má mírnou, sladkou chuť. Může být použit jako 
sladidlo pro koláče, tahini, teplé a studené nápoje, 
jogurt, zmrzlinu a rýži. Je to skvělá náhražka medu a 
cukru. Karobový sirup je také znám jako tradiční lék 
na kašel a bolest v krku. Vzhledem k tomu, že má 
vysoký obsah vápníku je vhodné používat při léčbě 
osteoporózy. 

Ingredience: Karob, voda 



Karobové sušenky 300g – (119,-Kč) 

Ochucené karobové sušenky jsou skvělou snídaní. 

Neobsahují žádné přídatné látky, žádné konzervační 
látky, žádné umělé příchutě a žádné geneticky 
modifikované organismy. Je bohatá na vlákninu a má 
všechny ingredience pro  

správnou nutriční svačinu. Má bohatou, jedinečnou 
chuť díky kombinaci karobového prášku, mandlí a 

sušených vinných hroznů.  
Ingredience: mouka, olivový olej, sůl, prášek do pečiva, 
jedlá soda, pražený karobový prášek, čistý karobový 
prášek, voda, víno, mandle, sušené vinné hrozny, arašídy 

Alergeny: obsahuje lepek, ořechy, arašídy  



Karobová káva bio 350g - (136,-Kč) 
Přirozeně sladké, bez kofeinu, bez lepku. 

Bez přídavku konzervačních přísad a chemikálií 
Středomořská bylinná káva z karobu. 

Je to skvělá alternativa kávy se zdravými výhodami. Je tmavá a 
chuť stejná jako káva. 

Příprava je stejná jako u klasické kávy. Lze použít jako 
filtrovanou kávu, kávu espreso nebo instantní kávu. Milovníci 
kávy si ji mohou přidat do klasické kávy, aby snížili množství 
kofeinu a přidali vitamíny, které karobová káva nabízí. Pro 
sladší chuť přidejte náš karobový sirup na slazení vaší kávy. 



Karobový med 230gr – (212,-Kč) 

Karobový med, který se shromažďuje v nedotčených horských 
oblastech Jižní Kréty. 

Vzácný med s velmi intenzivním, speciálním aroma a 
charakteristickou chutí se všemi živinami karobu. 

Má antibakteriální a antimikrobiální 
vlastnosti a pomáhá při léčbě kašle. 
 



Karobový med 450gr - (367,-Kč) 
Karobový med, který se shromažďuje v nedotčených horských oblastech 
Jižní Kréty. 

Vzácné med s velmi intenzivním, speciálním aroma a 
charakteristickou chutí se všemi živinami karobu. 

Má antibakteriální a antimikrobiální vlastnosti a 
pomáhá při léčbě kašle. 
 



Karobové těstoviny Fusilli 500g  - (85,-Kč) 

Karobové těstoviny dělají chutnou přílohu v různých jídel. 

Může být použit v salátech nebo s vaší oblíbenou těstovinovou omáčkou. 
Připravte a použijte , jako byste použili klasické těstoviny. 

Ingredience: karobová mouka, krupice, vodu. 

Alergeny: obsahuje lepek 



Karobové těstoviny rigatoni 500g- (85,-Kč) 
 Karobové těstoviny dělají chutnou přílohu v různých jídel. 
Může být použit v salátech nebo s vaší oblíbenou 
těstovinovou omáčkou. Připravte a použijte, jako byste 
použili klasické těstoviny 

Ingredience: karobová mouka, krupice, vodu. 

Alergeny: obsahuje lepek 

 

 

 



Karobový prášek jako náhražka kakaa 350g - (85,-Kč) 
Přirozeně sladký, bez kofeinu, bez lepku. Nebyly přidány žádné konzervační 

látky a plniva. 

Během zpracování jsou lusky zpracovány při teplotách menších 
než 50oC během mletí pro zvýšení aroma a chuti konečného 
výrobku. 

Karobový prášek je skvělou náhradou za kakaový prášek a 
zdravou alternativou čokolády. 

Může být použit v cukrovinkách, v koláčích, teplých nápojů, 
mléčných koktejlů a dezertů. 

Je přirozeně sladký, takže není potřeba větší množství cukru 

Karobový prášek může být použit stejným způsobem jako 
kakaový prášek. 



Karobový prášek jako kakaovová náhražka 500g-(99,-Kč)
 

Přirozeně sladký, bez kofeinu, bez lepku. Nebyly přidány 
žádné konzervační látky a plniva. 

Během zpracování jsou lusky zpracovány při 
teplotách menších než 50oC během mletí pro 
zvýšení aroma a chuti konečného výrobku. 

Karobový prášek je skvělou náhradou za kakaový 
prášek a zdravou alternativou čokolády. 

Může být použit v cukrovinkách, v koláčích, teplých 
nápojích, mléčných koktejlích a dezertech. Je 
přirozeně sladký, takže není potřeba větší množství 
cukru. 

Karobový prášek může být použit stejným 
způsobem jako kakaový prášek  

 

 

 



                      Karobové suchary-300g - (102,-Kč) 
Tyto autentické krétské karobové suchary jsou vyrobeny s použitím tradiční 

receptury a pouze přírodními ingrediencemi. 

Jeho jedinečná chuť díky použití naší karobové mouky, která je 
dobře známá svým zdravým složením. Neobsahuje žádné další 
konzervační látky a nabízí speciální nutriční hodnotu s 
množstvím zdravotních výhod. Je bohatá na vlákninu a má 
všechny ingredience pro správnou nutriční dietu. Suchary 
mohou být přidány do polévek, které se používají jako 
alternativa chleba nebo do salátů. Můžete změkčit smícháním s 
vodou, olejem a octem nebo obojím před jídlem. 

Ingredience: pšeničná mouka, sůl, kvasnice, olivový olej, pečený 
karobový prášek, čistý karobový prášek, voda. 

Alergeny: obsahuje lepek  



                     Karobové sladké suchary-300g- (119,-Kč) 
Tradiční Karobové sladké suchary jsou vyrobeny pouze z přírodních 

ingrediencí, jako je voda, olivový olej, kvalitní mouka a 
pečený karobový prášek. 

Jeho jedinečná chuť díky použití naší karobové mouky, která je 
dobře známá svým zdravým složením. Je bohatý na vlákninu a má 
všechny ingredience pro správnou nutriční dietu. Jsou mírně 
oslazené, ochucené Karobem a ochucené sezamovými semínky. 
Sladké karobové suchary jsou často podávány spolu s dalšími 
sušenkami, které mohou být namáčeny v kávě. Je ideálním 
doprovodem k snídani, obědu a večeři. Může být konzumován 
samotný nebo s rajčaty, sýry, okurkami, olivami atd. Můžete 
změkčit smícháním s vodou, olejem a octem nebo obojím před 
jídlem. 

Ingredience: mouka, voda, olivový olej, čistý karobový prášek, 
pečený karobový prášek, sůl, Vanilka, cukr, koriandr, anýz, sezam. 

Alergeny: obsahuje lepek, sezam 



                     Karobový čaj BIO 500g - (85,-Kč) 
Přirozeně sladký, bez kofeinu, bez lepku. 100% Karob. Bez 

přidaného cukru 

Osvěžující a zdravý nápoj, který může být konzumován 
horký nebo studený jako ledový čaj. Jeho příprava je 
jednoduchá: Dejte 2 lžíce čaje do jednoho šálku horké 
vody. Vařte asi 5 minut, nechte filtrovat. Pokud dáváte 
přednost studenému čaji, přidejte led a počkejte, až se 
ochladí. Karob přidá svou sladkost do vody, takže není 
potřeba přidávat větší množství cukru. Pokud chcete čaj 
sladší, zkuste použít náš karobový sirup, který přidá na 

sladkosti. Může být použit při vaření jako příloha. 

Složení: Karob. 

Alergeny: žádné alergeny 



RAW Karobová mouka bio 300G - (62,-Kč) 
Přirozeně sladká-bez kofeinu-bez lepku 

Čistý karobový prášek může být přidán do mouky a 
může být použit v koláčích, teplých nápojích, mléčných 
koktejlů a dezertů. Je přirozeně sladký a je bohatým 
zdrojem vápníku a vitamínů. 

Karobová mouka má velice nízký obsah nasycených tuků, 
cholesterolu. 
Je to také dobrý zdroj riboflavinu, vápníku, draslíku, mědi 
a manganu, a je velmi dobrým zdrojem vlákniny. 
 

Složení: Karob. 

Alergeny: žádné alergeny 



                                  Karobová mouka bio 350G - (85,-Kč) 
Přirozeně sladký-bez kofeinu-bez lepku 

Čistý karobový prášek může být přidán do mouky a 
může být použit v koláčích, teplých nápojích, mléčných 
koktejlů a dezertů. Je přirozeně sladký a je bohatým 
zdrojem vápníku a vitamínů. 

Karobová mouka má velice nízký obsah nasycených tuků, 
cholesterolu. 
Je to také dobrý zdroj riboflavinu, vápníku, draslíku, mědi 
a manganu, a je velmi dobrým zdrojem vlákniny. 
 

Složení: rohovník. 

Alergeny: žádné alergeny 



 

                                  Karobové lusky bio- 300g - (51,-Kč) 
Přirozeně sladký, bez kofeinu, bez lepku 

Karob je bohatým zdrojem vápníku, fosforu, draslíku, 
hořčíku a obsahuje vitamíny A, B, B2, B3 a D. Může být 
konzumován syrový jako náhražka čokolády nebo ve vaření 
jako příloha s hovězím a vepřovým masem.  

Upozornění! Semena nekonzumujte. 

Složení: Karob. 

       Alergeny: žádné alergeny 



                                                                                                                                         CaroBar - (68,-Kč) 

 

                                                                                                        



                                                                                                                                        Karobové sušenky 300g - 
(119,-Kč)

 

                                                              



                                                                                                                              Karobové tyčinky 200g - 
(68,-Kč)

 

                                           


