
PRODUKTOVÉ LISTY

Sestaveno k 01. 06. 2022



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
Rabí 58, 342 01 Sušice

http://www.liskuvchleb.cz
E-mail: obchod@liskuvchleb.cz
Jednatel: Jiří Liška, tel. 728 98 98 02

Zjistěte více!
https://www.facebook.com/BezlepkovaPekarnaLiska

Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný
škrob, rýžová mouka, pohanková mouka, bramborové vločky,
slunečnicový olej, jedlá sůl, kmín 1 %, koření, slunečnicová
(0,6 %) a lněná (0,5 %) semínka, stabilizátory (xanthan, guma
tara, hydroxypropylmethylcelulóza), cukr, barvivo karamel.

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

BEZLEPKOVÝ CHLÉB LIŠKA
KMÍNOVÝ SE LNĚNÝM A

SLUNEČNICOVÝM SEMÍNKEM

Svou lehce kmínovou chutí připomíná klasický chléb
tzv. „Šumavu“, navíc se slunečnicovými a lněnými semínky.

Čistě kváskový čerstvý chléb s výbornou strukturou a chutí. Výroba je založena pouze na přírodní fermentaci
(kvašení). Mléčné bakterie jsou přirozeným konzervantem, takže chléb vydrží déle čerstvý.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 977 kJ (233 kcal), tuky: 3,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,43 g,
sacharidy: 46,4 g, z toho cukry 0,8 g, bílkoviny 2 g, sůl 1,5 g.

Balení: hmotnost 400 g nebo 250 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem

Trvanlivost: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ chléb při dobré péči
přesto udržuje v dobré kondici po delší dobu než je minimální doba trvanlivosti.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, prodejcům doporučujeme mimo prodejní
dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
Rabí 58, 342 01 Sušice

http://www.liskuvchleb.cz
E-mail: obchod@liskuvchleb.cz
Jednatel: Jiří Liška, tel. 728 98 98 02

Zjistěte více!
https://www.facebook.com/BezlepkovaPekarnaLiska

Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný
škrob, rýžová mouka, pohanková mouka 5,1 %, bramborové
vločky, slunečnicový olej, jedlá sůl, stabilizátory (xanthan,
guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), cukr.

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

BEZLEPKOVÝ CHLÉB LIŠKA
„BÍLÝ“ S POHANKOU

...čili toustový chléb s lehkým nádechem
pohanky připomíná svou chutí klasické „bílé pečivo“.

Čistě kváskový čerstvý světlý chléb s výbornou strukturou a chutí. Výroba je založena pouze na přírodní
fermentaci (kvašení). Mléčné bakterie jsou přirozeným konzervantem, takže chléb vydrží déle čerstvý.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 985 kJ (235 kcal), tuky: 3,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,39 g,
sacharidy: 48 g, z toho cukry 0,8 g, bílkoviny 2,2 g, sůl 1,3 g.

Balení: hmotnost 400 g nebo 250 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem

Trvanlivost: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ chléb při dobré péči
přesto udržuje v dobré kondici po delší dobu než je minimální doba trvanlivosti.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, prodejcům doporučujeme mimo prodejní
dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
Rabí 58, 342 01 Sušice

http://www.liskuvchleb.cz
E-mail: obchod@liskuvchleb.cz
Jednatel: Jiří Liška, tel. 728 98 98 02

Zjistěte více!
https://www.facebook.com/BezlepkovaPekarnaLiska

Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný
škrob, rýžová mouka, pohanková mouka 10,1 % (5,1 %
hladká, 5 % celozrnná), slunečnicový olej, bramborové
vločky, jedlá sůl, stabilizátory (xanthan, guma tara,
hydroxypropylmethylcelulóza), cukr, koření.

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

BEZLEPKOVÝ CHLÉB LIŠKA
POHANKOVÝ

S CELOZRNNOU POHANKOU

Více než 10 % pohankové mouky v něm obsažené dává
chlebu typickou vůni po pohance. Přitom si zachovává vlastnosti

dobrého chleba a spolu s přírodním mléčným kvašením nabízí skvělou
chuť a déle trvající čerstvost.

Čistě kváskový čerstvý chléb s výbornou strukturou a chutí. Výroba je založena pouze na přírodní fermentaci
(kvašení). Mléčné bakterie jsou přirozeným konzervantem, takže chléb vydrží déle čerstvý.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 098 kJ (261 kcal), tuky: 7,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,83 g,
sacharidy: 45,2 g, z toho cukry 0,9 g, bílkoviny 2,9 g, sůl 1,4 g.

Balení: hmotnost 400 g nebo 250 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem

Trvanlivost: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ chléb při dobré péči
přesto udržuje v dobré kondici po delší dobu než je minimální doba trvanlivosti.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, prodejcům doporučujeme mimo prodejní
dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
Rabí 58, 342 01 Sušice

http://www.liskuvchleb.cz
E-mail: obchod@liskuvchleb.cz
Jednatel: Jiří Liška, tel. 728 98 98 02

Zjistěte více!
https://www.facebook.com/BezlepkovaPekarnaLiska

Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný
škrob, rýžová mouka, amarantová mouka (5,7 %), bramborový
škrob, slunečnicový olej, jedlá sůl, stabilizátory (xanthan,
guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), koření, cukr,
barvivo karamel.

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

BEZLEPKOVÝ CHLÉB LIŠKA
AMARANTOVÝ KLASIK

Příjemná oříšková vůně a zdraví prospěšný
amarant spolu s přírodním mléčným kvašením nabízí

skvělou chuť a déle trvající čerstvost.

Čistě kváskový čerstvý tmavý chléb s výbornou strukturou a chutí. Výroba je založena pouze na přírodní
fermentaci (kvašení). Mléčné bakterie jsou přirozeným konzervantem, takže chléb vydrží déle čerstvý.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 963 kJ (229 kcal), tuky: 3,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,46 g,
sacharidy: 45,3 g, z toho cukry 0,92 g, bílkoviny 2 g, sůl 1,5 g.

Balení: hmotnost 400 g nebo 250 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem

Trvanlivost: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ chléb při dobré péči
přesto udržuje v dobré kondici po delší dobu než je minimální doba trvanlivosti.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, prodejcům doporučujeme mimo prodejní
dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
Rabí 58, 342 01 Sušice

http://www.liskuvchleb.cz
E-mail: obchod@liskuvchleb.cz
Jednatel: Jiří Liška, tel. 728 98 98 02

Zjistěte více!
https://www.facebook.com/BezlepkovaPekarnaLiska

Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný
škrob, rýžová mouka, amarantová mouka (5,7 %), bramborový
škrob, cibule (2 %), slunečnicový olej, jedlá sůl, stabilizátory
(xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), koření,
cukr, barvivo karamel, slunečnicové semínko (0,6 %).

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

BEZLEPKOVÝ CHLÉB LIŠKA
AMARANTOVÝ

S CIBULKOU A SLUNEČNICÍ

Příjemná oříšková vůně a zdraví prospěšný
amarant. Lahodná kombinace cibulky a slunečnice.

Čistě kváskový čerstvý tmavý chléb s výbornou strukturou a chutí. Výroba je založena pouze na přírodní
fermentaci (kvašení). Mléčné bakterie jsou přirozeným konzervantem, takže chléb vydrží déle čerstvý.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 966 kJ (230 kcal), tuky: 3,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g,
sacharidy: 44,5 g, z toho cukry 0,9 g, bílkoviny 2 g, sůl 1,5 g.

Balení: hmotnost 400 g nebo 250 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem

Trvanlivost: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ chléb při dobré péči
přesto udržuje v dobré kondici po delší dobu než je minimální doba trvanlivosti.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, prodejcům doporučujeme mimo prodejní
dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
Rabí 58, 342 01 Sušice

http://www.liskuvchleb.cz
E-mail: obchod@liskuvchleb.cz
Jednatel: Jiří Liška, tel. 728 98 98 02

Zjistěte více!
https://www.facebook.com/BezlepkovaPekarnaLiska

Složení: pitná voda, cukr, slunečnicový olej, bezlepkový
(deproteinovaný) pšeničný škrob, rýžová mouka, pohanková
mouka, bramborové vločky, rozinky 2,8 %, mandle 1 %,
stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropylmethyl-
celulóza), citronová kůra, bourbon vanilka, jedlá sůl.

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

BEZLEPKOVÝ CHLÉB LIŠKA
MAZANEC SLADKÝ

Není sladký přespříliš, aby ve spojení s medem,
marmeládou či nutelou vznikl dokonalý zážitek chuti.
Díky přírodnímu mléčnému kvašení vydrží déle čerstvý.

Čistě kváskový čerstvý, mírně sladký chléb s výbornou strukturou a chutí. Mléčné bakterie jsou přirozeným
konzervantem, takže chléb vydrží déle čerstvý. Výroba je založena pouze na přírodní fermentaci (kvašení).

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 264 kJ (301 kcal), tuky: 8,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,93 g,
sacharidy: 53 g, z toho cukry 2,1 g, bílkoviny 2,2 g, sůl 0,27 g.

Balení: hmotnost 400 g nebo 250 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem

Trvanlivost: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ chléb při dobré péči
přesto udržuje v dobré kondici po delší dobu než je minimální doba trvanlivosti.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, prodejcům doporučujeme mimo prodejní
dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
Rabí 58, 342 01 Sušice
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Složení: pitná voda, kukuřičný škrob, lněná semínka, slunečnicová
semínka, sójový proteinový koncentrát, zahušťovadla (xanthan,
hydroxypropylmethylcelulóza, guarová guma), rýžová mouka, cukr,
vláknina psyllium, rozpustná vláknina - inulin, hroznový cukr,
karamel, čočka pražená mletá, slunečnicový olej, kvasnicový
extrakt, maltodextrin (oligosacharid - výhodný zdroj energie), sůl,
octan sodný.

BEZLEPKOVÝ CHLÉB LIŠKA
VITAL BEZ PŠENIČNÉHO

ŠKROBU

Náš první kváskový chléb, který neobsahuje žádný
pšeničný deproteinovaný škrob!

Čistě kváskový čerstvý chléb s výbornou strukturou a chutí. Díky přírodnímu mléčnému kvašení chutná skvěle
a vydrží déle čerstvý. S kukuřicí a praženou čočkou získává novou zajímavou chuť!

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 055 kJ (251 kcal), tuky: 8,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,33 g,
sacharidy: 33,2 g, z toho cukry 3 g, vláknina 6,9 g, bílkoviny 6,4 g, sůl 1,5 g.

Balení: hmotnost 400 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem

Trvanlivost: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ chléb při dobré péči
přesto udržuje v dobré kondici po delší dobu než je minimální doba trvanlivosti.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, prodejcům doporučujeme mimo prodejní
dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
Rabí 58, 342 01 Sušice
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Složení: pitná voda, kukuřičný škrob, bezlepkové ovesné vločky,
lněná semínka, slunečnicová semínka, sójový proteinový
koncentrát, zahušťovadla (xanthan, hydroxypropylmethylcelulóza,
guarová guma), rýžová mouka, cukr, vláknina psyllium, rozpustná
vláknina - inulin, hroznový cukr, karamel, čočka pražená mletá,
slunečnicový olej, kvasnicový extrakt, maltodextrin (oligosacharid -
výhodný zdroj energie), sůl, octan sodný, extrakty koření, koření.

BEZLEPKOVÝ CHLÉB LIŠKA
OVESNÝ BEZ PŠENIČNÉHO

ŠKROBU

Náš druhý kváskový chléb, který neobsahuje žádný
pšeničný deproteinovaný škrob!

Čistě kváskový čerstvý chléb s výbornou strukturou a chutí. Díky přírodnímu mléčnému kvašení chutná skvěle
a vydrží déle čerstvý. S ovesnými vločkami vám dodá energii a sílu pro celý den!

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 156 kJ (275 kcal), tuky: 12,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,49 g,
sacharidy: 31,2 g, z toho cukry 2,02 g, vláknina 5,8 g, bílkoviny 7,5 g, sůl 1,63 g.

Balení: hmotnost 400 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem

Trvanlivost: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ chléb při dobré péči
přesto udržuje v dobré kondici po delší dobu než je minimální doba trvanlivosti.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, prodejcům doporučujeme mimo prodejní
dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
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Složení: pitná voda, bezlepkový pšeničný škrob, kukuřičný škrob,
modifikovaný bramborový škrob, pekařské droždí, slunečnicový
olej, sušený kvas (rýžová mouka, startovací kultura), cukr,
stabilizátory: hydroxypropylmethylcelulóza, guma guar, xanthan,
vláknina (z indického jitrocele, z čekanky), rýžová mouka, sójová
mouka, sůl, koření, dextróza, kvasnicový extrakt, barvivo karamel,
octan sodný.

BEZLEPKOVÝ BOCHNÍK ŠUMAVA

Konečně chleba s vypečenou kůrčičkou!
Velmi připomínající klasický chléb Šumavu

a navíc je i na Šumavě vyrobený!

Konečně chleba, na který si můžete namazat máslo bez obav, že se vám krajíc potrhá!!!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 075 kJ (256 kcal), tuky: 2,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,3 g,
sacharidy: 52,4 g, z toho cukry 4,3 g, vláknina 5,8 g, bílkoviny 1,8 g, sůl 2 g.

Balení: hmotnost 360 g, balený výrobek.

Trvanlivost: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, v prostředí se stálou teplotou.
Doporučení pro koncového zákazníka: v případě extrémních teplotních rozdílů doporučujeme vybalit z přepravního obalu.
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Složení: pitná voda, bezlepkový pšeničný škrob, kukuřičný škrob,
modifikovaný bramborový škrob, pekařské droždí, slunečnicový
olej, sušený kvas (rýžová mouka, startovací kultura), cukr,
stabilizátory: hydroxypropylmethylcelulóza, guma guar, xanthan,
vláknina (z indického jitrocele, z čekanky), rýžová mouka, sójová
mouka, sůl, koření, dextróza, kvasnicový extrakt, barvivo karamel,
octan sodný.

BEZLEPKOVÉ DALAMÁNKY ŠUMAVA

S vypečenou kůrčičkou!
Velmi připomínající klasický chléb Šumavu

a navíc jsou i na Šumavě vyrobené!

Chutná vám náš chléb Šumava? Pak tyto dalamánky rozhodně vyzkoušejte!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 159 kJ (276 kcal), tuky: 3,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,32 g,
sacharidy: 56,5 g, z toho cukry 4,6 g, vláknina 6,2 g, bílkoviny 1,9 g, sůl 2,2 g.

Balení: hmotnost 1 kus = 110 g, balený výrobek, baleno po 2 kusech.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, v prostředí se stálou teplotou.
Doporučení pro koncového zákazníka: v případě extrémních teplotních rozdílů doporučujeme vybalit z přepravního obalu.
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Složení: pitná voda, bezlepkový pšeničný škrob, pekařské droždí,
slunečnicový olej, sušený kvas (rýžová mouka, startovací kultura),
cukr, stabilizátory: hydroxypropylmethylcelulóza, guma guar,
xanthan, vláknina (z indického jitrocele, z čekanky), rýžová mouka,
sójová mouka, sůl, koření, dextróza, kvasnicový extrakt, barvivo
karamel, octan sodný, kyselina sorbová a její soli.

BEZLEPKOVÉ DALAMÁNKY ŠUMAVA
TRVANLIVÉ

S vypečenou kůrčičkou!
Velmi připomínající klasický chléb Šumavu

a navíc jsou i na Šumavě vyrobené!

Chutná vám náš chléb Šumava? Pak tyto dalamánky rozhodně vyzkoušejte!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 178 kJ (281 kcal), tuky: 3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,32 g,
sacharidy: 58 g, z toho cukry 4,7 g, vláknina 6,3 g, bílkoviny 1,8 g, sůl 2,2 g.

Balení: hmotnost 1 kus = 110 g, balený výrobek, baleno po 2 kusech v ochranné atmosféře.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 2 měsíce od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, v prostředí se stálou teplotou.
Doporučení pro koncového zákazníka: v případě extrémních teplotních rozdílů doporučujeme vybalit z přepravního obalu.
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Složení: pitná voda, kukuřičný škrob, modifikovaný bramborový
škrob, pekařské droždí, slunečnicový olej, sušený kvas (rýžová
mouka, startovací kultura), cukr, stabilizátory: hydroxypropylme-
thylcelulóza, guma guar, xanthan, vláknina (z indického jitrocele, z
čekanky), rýžová mouka, sójová mouka, sůl, koření, dextróza,
kvasnicový extrakt, barvivo karamel, octan sodný.

BEZLEPKOVÝ RÁBSKÝ PECEN
BEZ PŠENICE

Konečně pořádný pecen chleba,
který je úplně bez pšeničného deproteinovaného škrobu!

Vyzkoušejte jeho skvělou chuť!

Konečně chleba, na který si můžete namazat máslo bez obav, že se vám krajíc potrhá!!!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 005 kJ (239 kcal), tuky: 2,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,3 g,
sacharidy: 49 g, z toho cukry 4 g, vláknina 5,3 g, bílkoviny 1,8 g, sůl 1,9 g.

Balení: hmotnost 360 g, balený výrobek.

Trvanlivost: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, v prostředí se stálou teplotou.
Doporučení pro koncového zákazníka: v případě extrémních teplotních rozdílů doporučujeme vybalit z přepravního obalu.
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Složení: pitná voda, kukuřičný škrob, modifikovaný bramborový
škrob, jádra vlašských ořechů, pekařské droždí, slunečnicový olej,
sušený kvas (rýžová mouka, startovací kultura), cukr, stabilizátory:
hydroxypropylmethylcelulóza, guma guar, xanthan, vláknina (z
indického jitrocele, z čekanky), rýžová mouka, sójová mouka, sůl,
koření, dextróza, kvasnicový extrakt, barvivo karamel, octan sodný.

BEZLEPKOVÝ RÁBSKÝ PECEN
S VLAŠSKÝMI OŘECHY

BEZ PŠENICE

Konečně pořádný pecen chleba,
který je úplně bez pšeničného deproteinovaného škrobu!

Vyzkoušejte jeho skvělou chuť doplněnou vlašskými ořechy!

Konečně chleba, na který si můžete namazat máslo bez obav, že se vám krajíc potrhá!!!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 111 kJ (264 kcal), tuky: 6,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g,
sacharidy: 47 g, z toho cukry 4 g, vláknina 5,6 g, bílkoviny 2,6 g, sůl 1,8 g.

Balení: hmotnost 360 g, balený výrobek.

Trvanlivost: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, v prostředí se stálou teplotou.
Doporučení pro koncového zákazníka: v případě extrémních teplotních rozdílů doporučujeme vybalit z přepravního obalu.
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Složení: pitná voda, kukuřičný škrob, lněná semínka, slunečnicová
semínka, sójový proteinový koncentrát, zahušťovadla (xanthan,
hydroxypropylmethylcelulóza, guarová guma), rýžová mouka, cukr,
vláknina psyllium, rozpustná vláknina - inulin, hroznový cukr,
karamel, čočka pražená mletá, slunečnicový olej, kvasnicový
extrakt, maltodextrin (oligosacharid - výhodný zdroj energie), sůl,
octan sodný.

BEZLEPKOVÝ BANDUR LIŠKA
VITAL

BEZ PŠENIČNÉHO ŠKROBU

S kukuřicí a praženou čočkou získává novou zajímavou chuť!
Díky přírodnímu mléčnému kvašení chutná skvěle

a vydrží déle čerstvý.

Čistě kváskové čerstvé pečivo s výbornou strukturou a chutí. Výroba je založena pouze na přírodní fermentaci
(kvašení). Mléčné bakterie jsou přirozeným konzervantem, takže vydrží déle čerstvý.

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 031 kJ (246 kcal), tuky: 8,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,29 g,
sacharidy: 32,5 g, z toho cukry 2,92 g, vláknina 6,75 g, bílkoviny 6,3 g, sůl 1,35 g.

Balení: hmotnost 130 g, balený výrobek.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ jej při dobré péči přesto
udržuje v dobré kondici po delší dobu než je minimální doba trvanlivosti.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, prodejcům doporučujeme mimo prodejní
dobu zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.
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Složení: pitná voda, bezlepkový deproteinovaný pšeničný škrob,
slunečnicová semínka, lněná semínka, semena tykve, rýžová mouka,
slunečnicový olej, cukr, sůl, zahušťovadlo (guarová guma), karamel,
vláknina psyllium, maltodextrin (oligosacharid - výhodný zdroj
energie), hroznový cukr.

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

BEZLEPKOVÝ BANDUR LIŠKA
RUSTIKAL

BOHATÝ NA OLEJNATÁ SEMÍNKA

Překypuje slunečnicovými, lněnými i dýňovými semínky, která
jsou vynikajícím zdrojem vitamínů, minerálů i dalších prvků!

Díky přírodnímu mléčnému kvašení chutná skvěle.

Čistě kváskové čerstvé pečivo s výbornou strukturou a chutí. Výroba je založena pouze na přírodní fermentaci
(kvašení). Mléčné bakterie jsou přirozeným konzervantem, takže vydrží déle čerstvý.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 470 kJ (350 kcal), tuky: 18,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,42 g,
sacharidy: 37,2 g, z toho cukry 3,41 g, vláknina 4,57 g, bílkoviny 7,2 g, sůl 1,45 g.

Balení: hmotnost 150 g, balený výrobek.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ jej při dobré péči přesto
udržuje v dobré kondici po delší dobu než je minimální doba trvanlivosti.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu, prodejcům doporučujeme mimo prodejní
dobu zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.
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Složení: pitná voda, kukuřičný škrob, bezlepkové ovesné vločky,
lněná semínka, slunečnicová semínka, sójový proteinový
koncentrát, zahušťovadla (xanthan, hydroxypropylmethylcelulóza,
guarová guma), rýžová mouka, cukr, vláknina psyllium, rozpustná
vláknina - inulin, hroznový cukr, karamel, čočka pražená mletá,
slunečnicový olej, kvasnicový extrakt, maltodextrin (oligosacharid -
výhodný zdroj energie), sůl, octan sodný, extrakty koření, koření.

BEZLEPKOVÝ BANDUR LIŠKA
OVESNÝ

BEZ PŠENIČNÉHO ŠKROBU

K rychlé přípravě snídaní i svačin, výborná chuť,
snadno se rozkrojí, obsahuje vlákninu.

Čistě kváskové čerstvé pečivo s výbornou strukturou a chutí. Díky přírodnímu mléčnému kvašení chutná
skvěle a vydrží déle čerstvé. S ovesnými vločkami vám dodá energii a sílu pro celý den!

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 249 kJ (297 kcal), tuky: 13,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,61 g,
sacharidy: 33,7 g, z toho cukry 2,19 g, vláknina 6,27 g, bílkoviny 8,1 g, sůl 1,76 g.

Balení: hmotnost 150 g, balený výrobek, ve smrštitelné fólii.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v suchu.
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Složení: pitná voda, pekařské droždí, bezlepkový (deproteinovaný)
pšeničný škrob, rýžová mouka, pohanková mouka 5,1 %,
bramborové vločky, slunečnicový olej, jedlá sůl, stabilizátory
(xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), cukr, mák
modrý (nebo sezam).

BEZLEPKOVÁ KAISERKA LIŠKA
S MÁKEM NEBO SEZAMEM

Bezlepková zdravější náhrada klasických housek a rohlíků,
která vás mile překvapí!

Výživové údaje na 100 g výrobku: s mákem: energetická hodnota 953 kJ (226 kcal), tuky: 1,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny
0,25 g, sacharidy: 48 g, z toho cukry 0,8 g, bílkoviny 2,3 g, sůl 1,6 g; se sezamem: energetická hodnota 956 kJ (227 kcal), tuky: 2 g,
z toho nasycené mastné kyseliny 0,27 g, sacharidy: 48 g, z toho cukry 0,8 g, bílkoviny 2,3 g, sůl 1,6 g.

Balení: hmotnost 100 g, balený výrobek, ve smrštitelné fólii.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 5 dnů od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v suchu.
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Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný škrob,
rýžová mouka, bramborové vločky, vejce, pohanková mouka,
slunečnicový olej, pekařské droždí, bramborová vláknina,
stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza),
jedlá sůl, cukr; pouze na posyp kmín, mák nebo konopné semínko.

POCTIVÉ ROHLÍKY OD LIŠKY
POSYPANÉ KONOPNÝM SEMÍNKEM,

KMÍNEM NEBO MÁKEM

Bezlepková zdravější náhrada klasických rohlíků,
která vás mile překvapí!

Výživové údaje na 100 g výrobku: s konopným semínkem: energetická hodnota 1 094 kJ (261 kcal), tuky: 6,6 g, z toho nasycené
mastné kyseliny 1,00 g, sacharidy: 44,1 g, z toho cukry 1,4 g, vláknina 1,8 g, bílkoviny 4,6 g, sůl 0,8 g; s kmínem: energetická
hodnota 1 088 kJ (259 kcal), tuky: 6,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,98 g, sacharidy: 44,5 g, z toho cukry 1,4 g, vláknina
1,8 g, bílkoviny 4,5 g, sůl 0,8 g; s mákem: energetická hodnota 1 092 kJ (260 kcal), tuky: 6,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1
g, sacharidy: 44,2 g, z toho cukry 1,5 g, vláknina 2 g, bílkoviny 4,5 g, sůl 0,8 g.

Balení: hmotnost balení 160 g (baleno po 2 kusech á 80 g). Na fotografii varianta s kmínem.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v suchu, v prostředí se stálou teplotou.
Doporučení pro koncového zákazníka: v případě extrémních teplotních rozdílů doporučujeme vybalit z přepravního obalu.
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Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný škrob,
rýžová mouka, bramborové vločky, vejce, pohanková mouka,
slunečnicový olej, pekařské droždí, bramborová vláknina,
stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza),
jedlá sůl, cukr.

POCTIVÉ ROHLÍKY OD LIŠKY
BEZ POSYPU

Bezlepková zdravější náhrada klasických rohlíků,
která vás mile překvapí!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 079 kJ (257 kcal), tuky: 6,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,98 g,
sacharidy: 44,1 g, z toho cukry 1,4 g, vláknina 1,8 g, bílkoviny 4,4 g, sůl 0,8 g.

Balení: hmotnost balení 160 g (baleno po 2 kusech á 80 g).

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v suchu, v prostředí se stálou teplotou.
Doporučení pro koncového zákazníka: v případě extrémních teplotních rozdílů doporučujeme vybalit z přepravního obalu.
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Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný škrob,
rýžová mouka, pohanková mouka, slunečnicový olej, pekařské
droždí, stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropylmethyl-
celulóza), lněné semínko, slunečnice loupaná, kmín, jedlá sůl,
bramborová vláknina, bramborové vločky, koření, cukr, karamel,
pouze na posyp ovesné vločky nebo konopné semínko.

POCTIVÉ BAGETY OD LIŠKY
POSYPANÉ KONOPNÝM SEMÍNKEM

NEBO OVESNÝMI VLOČKAMI

Bezlepková zdravější náhrada klasických baget,
která vás mile překvapí!

Výživové údaje na 100 g výrobku: s konopným semínkem: energetická hodnota 1 171 kJ (279 kcal), tuky: 7,2 g, z toho nasycené
mastné kyseliny 0,76 g, sacharidy: 46,9 g, z toho cukry 1,1 g, vláknina 5,2 g, bílkoviny 3,6 g, sůl 1,4 g; s ovesnými vločkami:
energetická hodnota 1 164 kJ (277 kcal), tuky: 6,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,7 g, sacharidy: 47,3 g, z toho cukry 1 g,
vláknina 5,3 g, bílkoviny 3,4 g, sůl 1,4 g.

Balení: hmotnost 220 g, balený výrobek. Na fotografii varianta s ovesnými vločkami.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v suchu, v prostředí se stálou teplotou.
Doporučení pro koncového zákazníka: v případě extrémních teplotních rozdílů doporučujeme vybalit z přepravního obalu.
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Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný
škrob, rýžová mouka, pohanková mouka 5,1 %, bramborové
vločky, slunečnicový olej, jedlá sůl, stabilizátory (xanthan,
guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), cukr.

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

Vhodné pro slavnostní příležitosti – Vánoce, Velikonoce, rauty, oslavy apod.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 942 kJ (224 kcal), tuky: 1,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,23 g,
sacharidy: 48 g, z toho cukry 0,8 g, bílkoviny 2,2 g, sůl 1,6 g.

Balení: hmotnost 950 g, balený výrobek.

Trvanlivost: Veka má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ ji při dobré péči přesto
udržuje v dobré kondici po delší dobu než je minimální doba trvanlivosti.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu.

BEZLEPKOVÁ VEKA LIŠKA
„BÍLÁ“ S POHANKOU

...s lehkým nádechem pohanky,
připomíná klasické „bílé pečivo“.
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Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný
škrob, rýžová mouka, amarantová mouka (5,7 %), bramborový
škrob, slunečnicový olej, jedlá sůl, stabilizátory (xanthan,
guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), koření, cukr,
barvivo karamel.

Vyrobeno z vlastního přírodního kvásku, bez konzervantů.

BEZLEPKOVÁ VEKA LIŠKA
AMARANTOVÁ KLASIK

Příjemná oříšková vůně
a zdraví prospěšný amarant…

Vhodné pro slavnostní příležitosti – Vánoce, Velikonoce, rauty, oslavy apod.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 919 kJ (219 kcal), tuky: 2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,29 g,
sacharidy: 46 g, z toho cukry 0,9 g, bílkoviny 2 g, sůl 1,5 g.

Balení: hmotnost 950 g, balený výrobek.

Trvanlivost: Veka má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ ji při dobré péči přesto
udržuje v dobré kondici po delší dobu než je minimální doba trvanlivosti.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu.
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Složení: vejce, cukr, bezlepková směs (bezlepkový pšeničný
škrob (deproteinovaný), rýžová mouka, pohanková mouka,
bramborové vločky, stabilizátory (xanthan, guma tara, hydro-
xypropylmethylcelulóza), cukr), máslo, čokoládové chipsy,
citronová kůra, bezfosfátový prášek do pečiva.

BEZLEPKOVÝ MUFFIN SVĚTLÝ
S KOUSKY ČOKOLÁDY

Lahodný, sladký zákusek pro chvíle pohody
a užívání si radosti ze života.

Bezlepkové, lahodné, sladké potěšení s kousky hořké čokolády. Ochutnejte!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 885 kJ (449 kcal), tuky: 21,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 12,25 g,
sacharidy: 56,8 g, z toho cukry 3,2 g, vláknina 0,3 g, bílkoviny 6,4 g, sůl 0,35 g.

Balení: hmotnost 60 g, nebalený výrobek.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu.
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Složení: cizrna (římský hrách), třtinový cukr, vejce,  rýžová
mouka, slunečnicový olej, šťáva z čerstvých citronů, banán,
kakao holandského typu, bezfosfátový prášek do pečiva, jedlá
soda, skořice.

Na ozdobu použit plátek mandle, alergen, lze vyloupnout.

BEZLEPKOVÝ CIZRNOVÝ MUFFIN
S KAKAEM HOLANDSKÉHO TYPU

Lahodný, sladký zákusek pro chvíle pohody
a užívání si radosti ze života.

Bezlepkové, lahodné, sladké potěšení s cizrnou a kakaem holandského typu. Ochutnejte!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 447 kJ (345 kcal), tuky: 16,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 2,3 g,
sacharidy: 41,9 g, z toho cukry 23,6 g, vláknina 3,2 g, bílkoviny 6,3 g, sůl 0,89 g.

Balení: hmotnost 60 g, nebalený výrobek.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu.
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Složení: vejce, cukr, bezlepková směs (bezlepkový pšeničný
škrob (deproteinovaný), rýžová mouka, pohanková mouka,
bramborové vločky, stabilizátory (xanthan, guma tara, hydro-
xypropylmethylcelulóza), cukr), máslo, mrkev, citronová
kůra, bezfosfátový prášek do pečiva.

BEZLEPKOVÝ MUFFIN MRKVOVÝ

Lahodný, sladký zákusek pro chvíle pohody
a užívání si radosti ze života.

Bezlepkové, lahodné, sladké potěšení s mrkví. Ochutnejte!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 796 kJ (428 kcal), tuky: 19,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,64 g,
sacharidy: 55,4 g, z toho cukry 30,1 g, vláknina 0,6 g, bílkoviny 6,3 g, sůl 0,38 g.

Balení: hmotnost 60 g, nebalený výrobek.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu.
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Složení: jablka, bezlepková směs (bezlepkový pšeničný škrob
(deproteinovaný), rýžová mouka, pohanková mouka,
bramborové vločky, stabilizátory (xanthan, guma tara,
hydroxypropylmethylcelulóza)), pitná voda, cukr, vejce,
slunečnicový olej, rozinky, pekařské droždí, sůl, skořice.

BEZLEPKOVÝ ŠTRÚDL
JABLEČNÝ

Lahodný, sladký zákusek pro chvíle pohody
a užívání si radosti ze života.

Bezlepkové, lahodné, sladké potěšení s jablky. Ochutnejte!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 618 kJ (147 kcal), tuky: 4,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,55 g,
sacharidy: 25,1 g, z toho cukry 11,6 g, vláknina 1,18 g, bílkoviny 1,5 g, sůl 0,23 g.

Balení: hmotnost 110 g, balený výrobek. Také jako celý závin, 6 ks = 660 g. Foto je ilustrační.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu, při teplotě do 5 °C.



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
Rabí 58, 342 01 Sušice

http://www.liskuvchleb.cz
E-mail: obchod@liskuvchleb.cz
Jednatel: Jiří Liška, tel. 728 98 98 02

Zjistěte více!
https://www.facebook.com/BezlepkovaPekarnaLiska

Složení: jablka, bezlepková směs (bezlepkový pšeničný škrob
(deproteinovaný), rýžová mouka, pohanková mouka,
bramborové vločky, stabilizátory (xanthan, guma tara,
hydroxypropylmethylcelulóza)), pitná voda, vejce, slu-
nečnicový olej, rozinky, pekařské droždí, sůl, skořice.

BEZLEPKOVÝ ŠTRÚDL
JABLEČNÝ BEZ CUKRU

Lahodný, sladký zákusek pro chvíle pohody
a užívání si radosti ze života.

Bezlepkové, lahodné, sladké potěšení s jablky. Ochutnejte!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 593 kJ (142 kcal), tuky: 4,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,55 g,
sacharidy: 23,7 g, z toho cukry 10,1 g, vláknina 1,18 g, bílkoviny 1,5 g, sůl 0,23 g.

Balení: hmotnost 110 g, balený výrobek. Také jako celý závin, 6 ks = 660 g. Foto je ilustrační.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu, při teplotě do 5 °C.
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Složení: jablka, bezlepková směs (bezlepkový pšeničný škrob
(deproteinovaný), rýžová mouka, pohanková mouka,
bramborové vločky, stabilizátory (xanthan, guma tara, hydro-
xypropylmethylcelulóza)), pitná voda, cukr, čerstvý banán,
slunečnicový olej, rozinky, pekařské droždí, sůl, skořice.

BEZLEPKOVÝ ŠTRÚDL
JABLEČNÝ — VEGAN

Lahodný, sladký zákusek pro chvíle pohody
a užívání si radosti ze života.

Bezlepkové, lahodné, sladké potěšení s jablky, nejen pro vegany. Ochutnejte!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 610 kJ (146 kcal), tuky: 4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,45 g,
sacharidy: 25,8 g, z toho cukry 12 g, vláknina 1,28 g, bílkoviny 1 g, sůl 0,22 g.

Balení: hmotnost 110 g, balený výrobek. Také jako celý závin, 6 ks = 660 g. Foto je ilustrační.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu, při teplotě do 5 °C.
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Složení: jablka, bezlepková směs (bezlepkový pšeničný škrob
(deproteinovaný), rýžová mouka, pohanková mouka,
bramborové vločky, stabilizátory (xanthan, guma tara,
hydroxypropylmethylcelulóza)), pitná voda, čerstvý banán,
slunečnicový olej, rozinky, pekařské droždí, sůl, skořice.

BEZLEPKOVÝ ŠTRÚDL
JABLEČNÝ — VEGAN

BEZ CUKRU

Lahodný, sladký zákusek pro chvíle pohody a užívání si
radosti ze života.

Bezlepkové, lahodné, sladké potěšení s jablky, nejen pro vegany. Ochutnejte!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 585 kJ (139 kcal), tuky: 4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,45 g,
sacharidy: 24,4 g, z toho cukry 10,6 g, vláknina 1,28 g, bílkoviny 1 g, sůl 0,22 g.

Balení: hmotnost 110 g, balený výrobek. Také jako celý závin, 6 ks = 660 g. Foto je ilustrační.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu, při teplotě do 5 °C.
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Složení: cukr, slunečnicový olej, vejce, (deproteinovaný) pšeničný
škrob, rýžová mouka, pohanková mouka 5,1 %, bramborové vločky,
vanilinový cukr, holandský kakaový prášek, bezfosfátový kypřící
prášek, stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropyl-
methylcelulóza), přírodní citronové aroma.

BEZLEPKOVÁ TŘENÁ BÁBOVKA

Vynikající třená bábovka bez laktózy
potěší Vás i Vaše blízké!

Vyrobená s láskou pro Vaše potěšení…

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 682 kJ (401 kcal), tuky: 20,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,1 g,
sacharidy: 47,1 g, z toho cukry 23,8 g, bílkoviny 6,53 g, sůl 0,56 g.

Balení: hmotnost 700 g, dodáváno ve smrštitelné fólii.

Trvanlivost: minimální trvanlivost 7 dní, uvedeno na obalu.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v suchu, při teplotě do 20 °C.
Doporučení pro koncového zákazníka: v případě extrémních teplotních rozdílů doporučujeme vybalit z přepravního obalu.
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Složení: vejce, cukr, slunečnicový olej, pitná voda, mák mletý
termostabilizovaný (14 %), pohanková mouka, bezlepkový
pšeničný škrob, rýžová mouka, sójová mouka, kypřící látky
(E450, E500), škrob, stabilizátory (xanthan, guma tara), sůl,
plátek mandle (lze vyloupnout).

BEZLEPKOVÝ MAKOVNÍK

Bezlepkový sladký zákusek, bohatý zdroj energie s vysokým
podílem minerálních látek, především vápníku, hořčíku,

sodíku, fosforu a draslíku.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 695 kJ (404 kcal), tuky: 23,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3 g,
sacharidy: 42 g, z toho cukry 28 g, bílkoviny 7,4 g, sůl 0,17 g.

Balení: hmotnost 90 g, balený výrobek.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu.
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Složení: banán, cukr, slunečnicový olej, pitná voda, mák mletý
termostabilizovaný (14 %), pohanková mouka, bezlepkový
pšeničný škrob, rýžová mouka, sójová mouka, kypřící látky
(E450, E500), škrob, stabilizátory (xanthan, guma tara), jedlá
sůl.

BEZLEPKOVÝ MAKOVNÍK
VEGAN

Bezlepkový sladký zákusek, bohatý zdroj energie s vysokým
podílem minerálních látek, především vápníku, hořčíku,

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 761 kJ (419 kcal), tuky: 28,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,2 g,
sacharidy: 37 g, z toho cukry 18,8 g, vláknina 0,6 g, bílkoviny 5,1 g, sůl 0,1 g.

Balení: hmotnost 90 g, balený výrobek.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu.
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Složení: vícedruhové ovoce 14 % (borůvky, jahody, maliny,
lesní směs, atd., v různém poměru), moučkový cukr,
slunečnicový olej, máslo, vejce, bezlepkový (deproteinovaný)
pšeničný škrob, rýžová mouka, pohanková mouka 5,1 %,
bramborové vločky, bezfosfátový kypřící prášek, stabilizátory
(xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), aroma.

Pochutnejte si na našem ovocném koláči, srdíčko vám zaplesá! Upečen s láskou pro vaše potěšení!

Výživové údaje na 100 g výrobku: průměrná energetická hodnota 1 375 kJ (327 kcal), tuky: 15,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny
3,6 g, sacharidy: 41 g, z toho cukry 23,5 g, vláknina 0,81 g, bílkoviny 4,45 g, sůl 0,45 g.

Druhy: jahodový, lesní směs, borůvkový.

Balení: hmotnost balení 100 g. Také jako celý koláč, 600 g.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 3 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu, při teplotě do 10 °C.

BEZLEPKOVÝ OVOCNÝ
KOLÁČ S DROBENKOU

Tradiční, lahodný, sladký dezert,
chutná jako od babičky...
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Složení: vícedruhové ovoce 14 % (borůvky, jahody, případně
povidla), cukr, slunečnicový olej, banán, bezlepkový
(deproteinovaný) pšeničný škrob, rýžová mouka, pohanková
mouka 5,1 %, bramborové vločky, bezfosfátový kypřící
prášek, stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropyl-
methylcelulóza), aroma.

Pochutnejte si na našem veganském ovocném koláči, srdíčko vám zaplesá! Upečen s láskou pro vaše potěšení!

Výživové údaje na 100 g výrobku (varianta – borůvkový): energetická hodnota 1 374 kJ (327 kcal), tuky: 16,1 g, z toho nasycené
mastné kyseliny 1,82 g, sacharidy: 44,2 g, z toho cukry 24,9 g, vláknina 1,26 g, bílkoviny 1,2 g, sůl 0,47 g.

Druhy: jahodový, borůvkový, povidlový.

Balení: hmotnost balení 100 g.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 3 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu, při teplotě do 10 °C.

BEZLEPKOVÝ OVOCNÝ KOLÁČ
KOLÁČ S DROBENKOU VEGAN

Tradiční, lahodný, sladký dezert,
chutná jako od babičky...
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Složení: pitná voda, bezlepková mouka (bezlepkový pšeničný
deproteinovaný škrob, rýžová mouka, syrovátka, stabilizátory
(xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), sójová
mouka, tvaroh, mák, švestková povidla (švestková dřeň
(93 %), cukr, aroma, kyselina citronová), cukr, vejce,
slunečnicový olej, mandle.

BEZLEPKOVÉ
POUŤOVÉ/SVATEBNÍ/CHODSKÉ KOLÁČE

Naše lahodné koláče vám zajisté zachutnají nejen na pouti,
posvícení či svatbě.

Dopřejte si je kdykoliv chcete!

Ochutnejte naše lahodné pouťové/svatební/chodské koláče, jsou skvělé!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 407 kJ (336 kcal), tuky: 17 g, z toho nasycené mastné kyseliny 4,2 g,
sacharidy: 47,3 g, z toho cukry 28,5 g, bílkoviny 10,2 g, sůl 0,8 g.

Balení: hmotnost 380 g, balený výrobek.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 6 dnů od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu, při teplotě do 10 °C.
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Složení: pitná voda, bezlepková mouka (bezlepkový pšeničný
deproteinovaný škrob, rýžová mouka, syrovátka, stabilizátory
(xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), sójová
mouka, tvaroh, mák, švestková povidla (švestková dřeň
(93 %), cukr, aroma, kyselina citronová), cukr, vejce,
slunečnicový olej, mandle.

BEZLEPKOVÉ
POUŤOVÉ/SVATEBNÍ KOLÁČKY

Naše lahodné koláčky vám zajisté zachutnají nejen
na pouti, posvícení či svatbě.

Dopřejte si je kdykoliv chcete!

Ochutnejte naše lahodné pouťové/svatební koláčky, jsou skvělé!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 407 kJ (336 kcal), tuky: 17 g, z toho nasycené mastné kyseliny 4,2 g,
sacharidy: 47,3 g, z toho cukry 28,5 g, bílkoviny 10,2 g, sůl 0,8 g.

Balení: hmotnost 150 g (2 koláčky na tácku), balený výrobek. uzavřené celofánem na papírovém tácku.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 6 dnů od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu, při teplotě do 10 °C.
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Složení: bezlepková mouka (bramborový škrob, rýžový škrob,
zahušťovadla (xanthan, hydroxypropylmethylcelulóza, guarová
guma), cukr, vláknina psyllium, řepkový olej, kvasnicový extrakt,
sůl, čočka pražená mletá, octan sodný), pitná voda, vejce, máslo,
cukr, vanilinový cukr, rozinky, pekařské droždí, Božkov Tradiční
(1,5 %), mandle, sůl, citronová kůra.

MÁSLOVÝ MAZANEC OD LIŠKY

Tradiční pochoutka bez lepku,
bez pšenice a deproteinovaného škrobu,

upečená s láskou pro váš sváteční stůl!

Pro velký zájem dostupný celoročně!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 1 222 kJ (291 kcal), tuky: 10 g, z toho nasycené mastné kyseliny 5,3 g,
sacharidy: 44,9 g, z toho cukry 12,9 g, vláknina 1,5 g, bílkoviny 3 g, sůl 0,6 g.

Balení: hmotnost 450 g, balený výrobek.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 7 dní od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v suchu, v prostředí se stálou teplotou.
Doporučení pro koncového zákazníka: v případě extrémních teplotních rozdílů doporučujeme vybalit z přepravního obalu.
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Složení: bezlepková směs (pšeničný deproteinovaný škrob, rýžová
mouka, sójová mouka), moučkový cukr, med, vejce, máslo, sušené
vaječné žloutky, bramborový škrob, stabilizátory (xanthan, guma
tara), jedlá soda, perníkové koření, skořice, jedlá sůl, aroma.

Poleva: vaječný bílek s moučkovým cukrem, čokoládová bílá pole-
va Dr. Oetker (*).
Světlá poleva Dr. Oetker (*): cukr, rostlinné oleje (palmový(certifikovaný RSPO), z máslovníku) v různém poměru, sušené odtučněné
mléko, kakaové máslo, emulgátor (lecitiny), aroma. (Může obsahovat stopy sójových bobů a lískových ořechů.)

Alergeny jsou v textu vyznačeny tučně.

(Použitý palmový olej byl vyroben
bez zbytečného poškození životního prostředí.)

LIŠKOVY BEZLEPKOVÉ PERNÍČKY

Vyrobené s láskou pro Vaše potěšení...
Pro velký zájem dostupné celoročně!

Průměrné výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 2 148 kJ (511 kcal), tuky: 23,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny
13,5 g, sacharidy: 65,6 g, z toho cukry 28,8 g, vláknina 1 g, bílkoviny 6,8 g, sůl 0,4 g.

Balení: celofánový sáček, hmotnost 200 g.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 2 měsíce od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v suchu při teplotě do 20 °C, v prostředí se stálou teplotou.
Doporučení pro koncového zákazníka: v případě extrémních teplotních rozdílů doporučujeme vybalit z přepravního obalu.



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
Rabí 58, 342 01 Sušice

http://www.liskuvchleb.cz
E-mail: obchod@liskuvchleb.cz
Jednatel: Jiří Liška, tel. 728 98 98 02

Zjistěte více!
https://www.facebook.com/BezlepkovaPekarnaLiska

Složení:
bezlepková směs (bezlepkový pšeničný deproteinovaný
škrob, rýžová mouka, sójová mouka, sušené vaječné
žloutky, bramborový škrob, stabilizátory (xanthan, guma
tara), jedlá sůl, aroma), máslo, moučkový cukr, rozinky,
kakao holandského typu, voda, kokos, extra džem (jahody
(50 % hm.), cukr, voda, želírující látka: pektin, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), mandle, čokoládové chipsy,
skořice.

BEZLEPKOVÉ
ČAJOVÉ SUŠENKY

Vyrobené s láskou pro Vaše potěšení….
Sedm druhů čajového pečiva. Lahodné potěšení pro každý den ke kávě i čaji, z poctivých surovin!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 2 289 kJ (545 kcal), tuky: 31,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny 19,2 g,
sacharidy: 56,1 g, z toho cukry 22,9 g, vláknina 2,2 g, bílkoviny 6,6 g, sůl 0,23 g.

Balení: hmotnost 250 g nebo 500 g. Dodáváno v uzavřené plastové krabičce.

Trvanlivost: uvedena na obalu, dvouměsíční expirace.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v suchu, při teplotě do 20 °C.
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Složení: kysané zelí, bezlepková směs (bezlepkový pšeničný
škrob (deproteinovaný), rýžová mouka, pohanková mouka,
bramborové vločky, stabilizátory (xanthan, guma tara, hy-
droxypropylmethylcelulóza), cukr), voda, vejce, slunečnicový
olej, anglická slanina, cibule, pekařské droždí, sůl.

BEZLEPKOVÝ PIROH
S KYSANÝM ZELÍM A SLANINOU

Lahodné, slané pečivo,
plné přírodních vitamínů.

Bezlepkové, lahodné, slané pečivo s anglickou slaninou a kysaným zelím, které je bohaté na beta-karoten
(provitamín A) a vitamín C a také obsahuje významné množství vitamínů B, E a K.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 981 kJ (234 kcal), tuky: 11,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,74 g,
sacharidy: 28,3 g, z toho cukry 0,54 g, vláknina 0,1 g, bílkoviny 4 g, sůl 1,22 g.

Balení: hmotnost 70 g, nebalený výrobek.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu.



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
Rabí 58, 342 01 Sušice

http://www.liskuvchleb.cz
E-mail: obchod@liskuvchleb.cz
Jednatel: Jiří Liška, tel. 728 98 98 02

Zjistěte více!
https://www.facebook.com/BezlepkovaPekarnaLiska

Složení: kysané zelí, uzené tofu (voda, sójové boby, jedlá sůl),
bezlepková směs (bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný
škrob, rýžová mouka, pohanková mouka, bramborové vločky,
stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropylmethyl-
celulóza), cukr), voda, slunečnicový olej,  cibule, pekařské
droždí, sůl.

BEZLEPKOVÝ PIROH
S KYSANÝM ZELÍM

A UZENÝM TOFU — VEGAN

Bezlepkové, lahodné, slané pečivo, nejen pro vegany, s kysaným zelím, které je bohaté na beta-karoten
(provitamín A) a vitamín C a také obsahuje významné množství vitamínů B, E a K.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 963 kJ (229 kcal), tuky: 9,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1 g,
sacharidy: 32,7 g, z toho cukry 1,5 g, vláknina 0,3 g, bílkoviny 2,9 g, sůl 1,15 g.

Balení: hmotnost 70 g, nebalený výrobek.

Trvanlivost: Výrobek má minimální trvanlivost 4 dny od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v chladu a suchu.
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Složení: máslo, sýr eidam, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný
škrob, rýžová mouka, vejce, pohanková mouka, bramborové vločky,
stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza),
cukr, jedlá sůl, posyp: směs koření, pažitka, kmín, lněné semínko.

LIŠKOVY SÝROVÉ KREKRY

Pochutnejte si na bezlepkové máslové pochoutce,
vhodná nejen k vínu!

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 2 043 kJ (487 kcal), tuky: 36,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 23,5 g,
sacharidy: 27 g, z toho cukry 0,9 g, bílkoviny 12,4 g, sůl 1,4 g.

Balení: hmotnost 60 g, balený výrobek.

Trvanlivost: Pečivo má minimální trvanlivost 2 měsíce od data výroby.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v suchu, v prostředí se stálou teplotou.
Doporučení pro koncového zákazníka: v případě extrémních teplotních rozdílů doporučujeme vybalit z přepravního obalu.
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Složení: bezlepková mouka (deproteinovaný pšeničný škrob, rýžová
mouka, pohanková mouka, amarantová mouka), bramborové
vločky, bramborový a kukuřičný škrob, vláknina psyllium, rozpust-
ná vláknina z čekanky, hroznový cukr, čočka, kvasnicový extrakt,
koření, kmín, slunečnicový olej, slunečnicová a lněná semínka,
xanthan, guma tara, maltodextrin, sójový proteinový koncentrát,
hydroxypropylmethylcelulóza, octan sodný, cukr, sůl, karamel.

BEZLEPKOVÁ STROUHANKA LIŠKA
TMAVÁ

... nalezne všestranné využití ve vaší kuchyni.

Vhodná na obalování květáku, brokolice, řízků apod.
Lze také použít jako zápražka či na zahuštění polévek či omáček.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 956 kJ (228 kcal), tuky: 4,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g,
sacharidy: 41,6 g, z toho cukry 1,5 g, vláknina 6,65 g, bílkoviny 3,4 g, sůl 1,4 g.

Balení: hmotnost 300 g, baleno v papírovém sáčku.

Trvanlivost: Minimální trvanlivost uvedena na obalu.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v suchu.



Bezlepková pekárna Liška s.r.o.
Rabí 58, 342 01 Sušice

http://www.liskuvchleb.cz
E-mail: obchod@liskuvchleb.cz
Jednatel: Jiří Liška, tel. 728 98 98 02

Zjistěte více!
https://www.facebook.com/BezlepkovaPekarnaLiska

Složení: bezlepková mouka (deproteinovaný pšeničný škrob,
rýžová mouka, pohanková mouka), bramborové vločky,
slunečnicový olej, xanthan, guma tara, hydroxypropylmethyl-
celulóza, cukr, sůl.

BEZLEPKOVÁ STROUHANKA LIŠKA
SVĚTLÁ

... nalezne všestranné využití ve vaší kuchyni.

Vhodná na obalování květáku, brokolice, řízků apod.
Lze také použít jako zápražka či na zahuštění polévek či omáček.

Výživové údaje na 100 g výrobku: energetická hodnota 942 kJ (224 kcal), tuky: 1,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,23 g,
sacharidy: 48 g, z toho cukry 0,8 g, bílkoviny 2,2 g, sůl 1,6 g.

Balení: hmotnost 300 g, baleno v papírovém sáčku.

Trvanlivost: Minimální trvanlivost uvedena na obalu.

Skladování a péče: Doporučujeme skladovat v suchu.


