
NUTRITION WITH PURE PHILOSOPHY

Panensky čisté oleje. . .



Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH. 
Cena katalogu je 5 Kč / 0,19€ / 0,90 zł.

Leták je možné objednat pod číslem nr. 9494.

NUTRITION WITH PURE PHILOSOPHY

nr. 9494
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BIO QUALITY
Garantujeme pečlivě vybraná a certifi kovaná semena pěstovaná 
výhradně v BIO kvalitě. 

RAW 
Vhodné pro všechny, kteří preferují RAW stravu, tedy tepelně 
neupravené potraviny. 

VEGAN
Vhodné pro vegany, tedy bez obsahu živočišných složek.  

ECO PROCESSING 
Certifi kace jsou dokladem a zárukou toho, že semena pro výrobu 
našich olejů jsou pěstována výhradně šetrným ekologickým způso-
bem, bez použití pesticidů a insekticidů. 



Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH. 
Cena katalogu je 5 Kč / 0,19€ / 0,90 zł.

Leták je možné objednat pod číslem nr. 9494.
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Jsou nerafi nované, tedy panensky čisté.
Jednotlivá semena lisujeme za studena, díky čemuž
si uchovávají pro tělo velice prospěšné látky. Oleje 
jsou zachovávány ve své přírodní kvalitě a neobsa-
hují konzervanty, barviva ani žádné jiné přidané látky.
Aby byly oleje chráněny před nežádoucím působe-
ním světla, stáčíme je do fi alových skleněných lahví, 
díky kterým je zachována jejich čerstvost, sytá barva
a plná chuť.

Doporučujeme je také uchovávat na tmavém, chladném
a suchém místě. Oleje z řady Bohemian GurmanBar
jsou výhradně Bio quality, RAW, vegan a jsou vyrobeny
ze semen pěstovaných šetrným ekologickým způsobem. 
Pro všechny platí následující označení:

Jsou nerafi nované, tedy panensky čisté.Jsou nerafi nované, tedy panensky čisté.

Objevte přednosti olejů 
zrozených z čisté přírody… 

Evropské logo označující produkty, které splňují přísné pod-
mínky ekologické produkce zahrnující jejich výrobu, uskladnění
i přepravu. 

Celostátní ochranná známka (někdy označována jako tzv. “biozebra”)
doplněná o specifi kaci ve znění: Produkt ekologického zemědělství,
což u bioproduktů zaručuje jejich původ.

BIO QUALITY
Garantujeme pečlivě vybraná a certifi kovaná semena pěstovaná 
výhradně v BIO kvalitě. 

RAW 
Vhodné pro všechny, kteří preferují RAW stravu, tedy tepelně 
neupravené potraviny. 

VEGAN
Vhodné pro vegany, tedy bez obsahu živočišných složek.  

ECO PROCESSING 
Certifi kace jsou dokladem a zárukou toho, že semena pro výrobu 
našich olejů jsou pěstována výhradně šetrným ekologickým způso-
bem, bez použití pesticidů a insekticidů. 



100 %% makový olej 
lisovaný za studena, 100 ml

nr. PB5001
BIO 100 % POPPY 
Cold Pressed Oil, 100 ml

269 Kč

9,96€

11 BO

 Ideální k dochucení palačinek, jogurtů

či osvěžujícího smoothie!

Základem našeho vysoce kvalitního orga-
nického, za studena lisovaného, makového
oleje jsou semena máku setého v bio kvalitě,
která vynikají vysokým obsahem polynena-
sycených mastných kyselin, vitaminů a mine-
rálů, ale také prospěšných fytolátek.
Díky své zlatavé barvě a jemnosti se řadí
mezi nejkvalitnější oleje, které můžete
využívat ve studené kuchyni. 

Přednosti a vlastnosti:
• 100 % makový olej.

• BIO kvalita. 

•  Bez barviv, konzervantů a umělých přísad
stejně jako u ostatních výrobků tohoto typu.

•  Přirozený zdroj vitaminů (především vitamin E),
minerálů a prospěšných fytolátek.  

•  S vysokým obsahem omega 3 mastných kyselin,
polynenasycených a nenasycených tuků.  

• Vhodný pro vegetariány a vegany. 

Jak používat:
Makový olej doporučujeme používat výhradně
do studené kuchyně, při zahřátí ztrácí veškeré
prospěšné živiny a oxiduje. Skvěle se hodí
k dochucování sladkých jídel, například palačinek, 
ovesných a rýžových kaší. Je vhodný také do jogurtů, 
smoothie a ovocných salátů.

Nebojte se jím ochutit brambory, rýži či těstoviny.
Hodí se nejen k dochucování jídel, ale také zvýrazní 
aroma delikates servírovaných k bílým suchým vínům. 

Doporučená denní dávka: 1-2 čajové lžičky denně.
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100 %% LNĚNÝ olej 
lisovaný za studena, 100 ml

BIO

nr. PB5004
BIO 100 % GOLDEN LINSEED  
Cold Pressed Oil, 100 ml

Nová dimenze chutí pro zeleninové

saláty a dresinky! 

Základem našeho vysoce kvalitního orga-
nického, za studena lisovaného, lněného
oleje jsou semena lnu zlatého v bio kvalitě,
která jsou zdrojem vyvážených esenciálních 
omega 3 mastných kyselin.
Lněný olej přirozeně obsahuje kyselinu olejovou
a linolovou, má krásně sytou žlutou barvu
a jemně oříškovou chuť.   

Přednosti a vlastnosti:
• 100% lněný olej.

• BIO kvalita. 

•  Bez barviv, konzervantů a umělých přísad
stejně jako u ostatních výrobků tohoto typu.

• Přirozený zdroj vitaminu E.

•  S vysokým obsahem omega 3 mastných kyselin,
polynenasycených a nenasycených tuků.

• Vhodný pro vegetariány a vegany. 

Jak používat:
Lněný olej doporučujeme používat výhradně do studené 
kuchyně, při zahřátí ztrácí veškeré prospěšné živiny a oxiduje. 
Je vhodný k přípravě salátových dresinků, kterým dodá
jedinečnou chuť.

Využijete ho ale také k dochucení hotových jídel,
ke zvýraznění brambor a luštěnin, ale také do stu-
dených dezertů. 

Doporučená denní dávka: 2 čajové lžičky denně.

269 Kč

9,96€

11 BO



100 %% sezamový olej 
lisovaný za studena, 100 ml

BIO

nr. PB5003
BIO 100 % SESAME
Cold Pressed Oil, 100 ml

 Lahodný doplněk k sýrům i specialitám

studené asijské kuchyně!

Základem našeho vysoce kvalitního orga-
nického, za studena lisovaného, sezamového 
oleje jsou semena sezamu v bio kvalitě,
která jsou zdrojem omega 3 nenasycených
mastných kyselin a vitaminu E.
Sezamový olej má zlatavou barvu s mírně
nasládlou a pronikavou chutí a lehkým
oříškovým nádechem. 

Přednosti a vlastnosti:
• 100% sezamový olej.

• BIO kvalita. 

•  Bez barviv, konzervantů a umělých přísad
stejně jako u ostatních výrobků tohoto typu.

• Přirozený zdroj vitaminu E. 

• Zdroj omega 3 mastných kyselin.

•  S vysokým obsahem nenasycených
mastných kyselin. 

• Vhodný pro vegetariány a vegany. 

Jak používat:
Sezamový olej doporučujeme používat výhradně do studené
kuchyně, při zahřátí ztrácí veškeré prospěšné živiny a oxiduje.
Díky své jemně nasládlé chuti s příjemně oříškovým nádechem
se skvěle hodí do zeleninových salátů a studených asijských
specialit, kterým dodá lahodný a výrazný rozměr.
Vhodný je ale i do marinád nebo omáček či jako delikátní
doplněk k sýrům.

Můžete jím dochutit i pomazánky nebo přílohy.
Vynikne dokonce i na slaném či sladkém pečivu.  

Doporučená denní dávka: 2 - 3 čajové lžičky denně.

269 Kč

9,96€

11 BO


