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Praktické balenie 4 ks bezlepkových parených buchiet 
s lekvárom. Rýchla a jednoduchá príprava – buchty stačí 

napariť a servírovať s orechovou, makovou,  
kakaovou posýpkou, cukrom a roztopeným maslom. 

 

Skladovanie v chladničke, možnosť zmrazenia v mrazničke.  
Balené v ochrannej atmosfére, trvanlivosť 1 mesiac.

Parené buchty
plnené lekvárom

bezgluténové



Praktické 320 g balenie nakrájanej parenej knedle.  
Rýchla a jednoduchá príprava – knedle stačí napariť  

a servírovať ako prílohu k omáčkam, mäsu, vhodná aj na iné 
použitie ako napr. na zapekanie do nákypov a pod. 

Skladovanie v chladničke, možnosť zmrazenia v mrazničke.
Balené v ochrannej atmosfére, trvanlivosť 2 mesiace.

Parená knedľa
bezgluténová



Hotové bezgluténové cesto s pravým medom  
a jemným perníkovým korením. Rýchla a jednoduchá príprava, 

stačí premiesiť, rozvaľkať, vykrojiť a piecť.  
Univerzálne cesto, ktoré má veľa spôsobov použitia na rôzne 

koláče (medovníky / perníky, medový rez, marlenka, a pod.). 

Balené vo fólii, 500 g porcia, skladovanie v chladničke.
Trvanlivosť 3 mesiace.

Medové cesto
bezgluténové



Hotové krehké bezgluténové cesto s univerzálnym použitím. 
Jednoduchá a rýchla príprava, stačí premiesiť, rozvaľkať, 

vykrajovať a piecť. Všestranné použitie na najobľúbenejšie 
vianočné ale i celoročné pečivo, ako napr.linecké koláčiky 

plnené lekvárom, tarty, košíčky s plnkou a ovocím, možnosť 
zmiešania s orechami – vanilkové rožky, orechové košíčky a pod. 

Balené vo fólii, 500 g porcia, skladovanie v chladničke. 
Trvanlivosť 3 mesiace.

Linecké cesto 
bezgluténové



Bezlepkové keksy jedinečné na bezlepkovom trhu,  
s obsahom feniklu, anízu, amarantu a minerálov z morských rias. 

Praktické balenie 140 g (tri samostatne balené 
balíčky, do kabelky, pre deti na desiatu a pod.).  

Vhodné aj ako surovina na pečenie, na prípravu cheescakov, 
nepečených dezertov, smotanových toriet a pod.

Mariela
bezgluténové
čajové keksy 



Jednodruhové, vysoko kvalitné prirodzene bezlepkové 
múky na všestranné použitie. Ako prísada do pečenia, 
varenia, na zahusťovanie a pod. Štyri obľúbené druhy: 

ryžová hladká, kukuričná extra hladká,  
zemiaková a pohánková hladká natural. 

Moderný obal s praktickým receptom na použitie. 
Balené po 500 g.

Prirodzene 
bezlepkové múky 



Praktické 300-360 g balenie krájaných chlebov,  
tri obľúbené tradičné druhy:  

biely chlieb, tmavý chlieb, ľanový chlieb.  

Balené v ochrannej atmosfére, trvanlivosť 3 mesiace.  
Vhodné na okamžitú konzumáciu, na prípravu nákypov,  

žemľových knedlíkov, na zapekanie a pod.

Bezgluténové
chleby
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Ďalšie informácie,  
tipy na použitie a odskúšané 
recepty nájdete na stránke: 

novalim.net


