
Dárkové kolekce 1
 Ekonomicky výhodné rodinné balení.

 Skvělý dárek pro každou příležitost.

 Výběrový sortiment čajů.

Bylinkový BIO hrneček  
kolekce BIO čajů
6 × 5 sáčků

Kolekce obsahuje tyto druhy čajů:
Brusinkový čaj, černý rybíz s rakytníkem, hřejivý zázvor s rakytníkem, 
pohankový čaj, rakytník s mátou a pomerančem, zázvorový s citronem 
a mátou

Šálek chutí a vůní  
kolekce čajů Premier selection
6 × 5 sáčků

Kolekce obsahuje tyto druhy čajů:
Aktivní den, borůvka a brusinka, divoká třešeň, hruška a rakytník, 
malina a citronová tráva, pomeranč a zázvor

Pohádkové BIO čajování s omalovánkou
kolekce pohádkových čajů BIO
6 × 5 sáčků

Kolekce obsahuje tyto druhy čajů:
Bio dýchací cesty, bio jahodový čaj, bio lesní směs, bio na imunitu,  
bio průduškový čaj, bio zahradní směs

Zimní kouzlo
kolekce čajů Premier selection
6 × 5 sáčků

Kolekce obsahuje tyto druhy čajů:
Horká švestka se skořicí, pomeranč a zázvor, sváteční punč, 
vánoční kouzlo, zázvor a med, zimní čaj se skořicí

ZDRAVÉ DÁRKOVÉ BALÍČKY 
NA MÍRU

Namixujte si balíček dle vlastních chutí. 
Vybrané zboží Vám zabalíme (sáček nebo papírová krabička 
s průzorem) a umístíme vhodný potisk nebo komplimentku. 
Dokonalý balíček může být doplněn i o vložený reklamní předmět 
s logem vaší firmy. 
Jedná se o potravinové výrobky značky Apotheke, nejen čaje, ale 
i zdravé mlsání.

98 Kč

98 Kč

112 Kč

112 Kč

Uvedené ceny jsou za ks bez DPH a platí do vyprodání zásob. 1
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Dárkové kolekce 2

 Ekonomicky výhodné rodinné balení.

 Skvělý dárek pro každou příležitost.

 Výběrový sortiment čajů Premier.

Nevšední chvíle kolekce 
čajů Premier selection
6 × 8 sáčků × 2 g

Kolekce obsahuje tyto druhy čajů:
Aktivní den, borůvka a brusinka, limetka a grep, hruška 
a rakytník, mandarinka a granátové jablko, malina a jahoda

SOUBAL + SAMOLEPKY 
čaje Premier selection
3 × 20 sáčků × 2 g

Soubal obsahuje tyto druhy čajů:
Sváteční punč, vánoční kouzlo, zimní čaj s kořením

+

Vánoční čajování s knihou nápadů jako DÁREK 
čajů Premier selection
9 × 10 sáčků × 2 g

Kolekce obsahuje tyto druhy čajů:
Brusinka a malina, divoká třešeň, citron a zázvor, horká švestka  
se skořicí, pomeranč a guarana, sváteční punč, zázvor a med, 
zelený čaj s citronem, zimní čaj s kořením

166 Kč

151 Kč

259 Kč

Uvedené ceny jsou za ks bez DPH a platí do vyprodání zásob.2



Pomazánky Green Apotheke jsou pro Vás vyráběny podle 
vlastních originálních receptur, v malých sériích a s velkým 
podílem ruční práce. Jejich základem je zelenina, semínka 

a koření, bez použití přídavných látek či konzervantů. 
Jsou vhodné nejen pro vegany.

.002024   Pomazánka Červená řepa a křen 140 g

Pomazánka z červené řepy v kombinaci s křenem a 
slunečnicovým semínkem. Je vhodná pro vegany.

   43 Kč

.006813  Pomazánka Lahůdková se shiitake 140g

Pomazánka s hlívou ústřičnou a houbami shiitake, jemně 
dochucená lahůdkovým droždím.

  43 Kč

.002026   Pomazánka Olivy a peperoncini 140 g 
Pomazánka s olivami, rajčaty a známým pikantním italským 

kořením. 

.002031  Pomazánka kořenová zel. a kurkuma 140 g 
Pomazánka plná zeleniny a koření určená pro ty, co rádi lehce 

pikantní.   43 Kč

cena  bez  DPH/ks

.002027   Pomazánka Rajčata a tamari 140 g 
Pomazánka s rajčaty a bylinkami pro milovníky 

středomořské kuchyně.    43 Kč

    kód popis

  43 Kč

Uvedené ceny jsou za ks bez DPH a platí do vyprodání zásob. 3



Mlsat se dá i zdravě, vybírejte z kvalitních potravin bez síření.

.009328  Brusinky v hořké čokoládě 80 g

Brusinky sušené, cukr, rostlinný tuk, kakaová hmota, 
kakaové máslo, mléčný tuk, E476 slunečnicový lecitin, 
aroma, leštící směs-tapiokový škrob, šelak, kyselina 
citronová a sorbová

  34 Kč

  58 Kč

cena  bez  DPH/ks

.000828 Červená řepa sušená 50 g
Vynikající křupavá pochoutka z výběrové kvality oblíbené české 
zeleniny, bez soli a konzervantů, vhodná pro vegany a (z)dravé 
mlsavce. Konzumujte samostatně jako pochoutku, nebo použijte 
jako ozdobu talířů či chlebíčků. Vyrobeno v ČR šetrným sušením 
nepřímým ohřevem za teploty do 60 oC. Chipsy si tak zachovávají 
všechny důležité nutriční hodnoty.

  44 Kč

.000830 Jablka plátky nesířené 50 g
Tradiční česká klasika - křížaly v nejvyšší kvalitě. Nejlépe 
chutnají jako samostatná pochoutka…Jablka jsou stejně jako 
ostatní sušené ovoce koncentrovaným zdrojem energie, 
vlákniny, přírodních cukrů a dalších živin. Jsou použita jablka 
světlých odrůd, která jsou šetrně usušena nepřímým 
ohřevem při teplotě do 60 oC.

   30 Kč

.000710   Goji kustovnice čínská nesířená 100 g
Goji kustovnice čínská je označovaná také jako „plod 
dlouhověkosti“ nebo „ovoce radosti“ a je ceněnou součástí 
tradiční čínské medicíny. Používá se ve formě odvaru či čaje, 
kterému dodá specifickou chuť, po vyluhování můžete navíc 
plody sníst. Lze ji konzumovat přímo, přidávat do cereálních 
směsí, kaší či moučníků.

   50 Kč

Mango je velice oblíbené tropické ovoce s neodolatelnou chutí 
a vůní. Dužina je žlutá a chutí může připomínat broskev. 
Kousky jsou vhodné pro přímou spotřebu, jsou skvělou 
chuťovkou či sladkou svačinkou. Bez přídavku konzervantů si 
uchovávají originální chuť a aroma. Lze je použít také k 
přípravě rozličných sladkostí a müsli mixů.

.000708  Brusinky - klikva velkoplodá nesířená 100g

Sušené plody klikvy jsou chutným doplněním jídelníčku, dají se 
použít do kaší, jogurtů či nejrůznějších müsli mixů. Stejně jako 
ostatní sušené ovoce jsou skvělým zdrojem rychlé energie. 
Uplatní se také při přípravě nejrůznějších moučníků.

  37 Kč

Křupavé lahodné kousky oblíbeného tropického ovoce. 
Mlsejte samotné nebo přidejte do cereálních směsí. 
Plátky se vyrábějí sušením ze zralých banánů, lehce 
osmahnutých v kokosovém oleji a proslazených cukrem 
a medem.

   30 Kč

.000712  Mango kostky 100 g

    kód popis

.002277  Banán plátky nesířené 100 g

Uvedené ceny jsou za ks bez DPH a platí do vyprodání zásob.4



.004701  Ďábelské oříšky 70 g

Složení: arašídy 75 %, mouka pšeničná, sojový olej, 
chilli paprika, česnek, bramborový škrob, barvivo 
E160c, slunečnicový olej, vejce, sůl, cibule, cukr

  22 Kč

.009323   Arašídy Wasabi 70 g

Složení: arašídy, mouka pšeničná, cukr, palmový olej, 
sůl, wasabi koření, modifikovaný kukuřičný škrob, 
dextrin E550, E14ti

  25 Kč

.000717  Kešu ořechy jádra natural 75 g
Kešu mají sladkou, jemnou chuť, konzumují se buď samostatně, 
nebo jako součást müsli či nejrůznějších ovocných a zeleninových 
salátů, slaných i sladkých pokrmů. Jsou běžnou součástí indické 
kuchyně, přidávají se do aromatických a pikantních směsí. Jejich 
jemná chuť vynikne velmi dobře v rýži, rozemleté je lze použít k 
zahušťování omáček.

  44 Kč

.004700   Pistácie pražené solené 100 g 

Složení: pistácie pražené, sůl   67 Kč

.000723  Konopná semínka loupaná 100 g
Chroupejte samotná místo oříšků, přidejte do jogurtu či 
ovocných salátů nebo si připravte lahodný koktejl. Konopná 
semínka jsou vyrobena z vybraných odrůd konopí bez 
obsahu THC. Jsou šetrně loupána a vyznačují se vysokým 
obsahem bílkovin. 

  41 Kč

.000462   Lísková jádra natural 75 g

Lískové oříšky nejen výborně chutnají, obsahují také 
řadu prospěšných látek. Vydáte-li hodně energie, 
sáhněte po oříšcích, které deficit rychle doplní. 
Tradičně se přidávají do nejrůznějších moučníků, 
dezertů, ovocných a ořechových směsí, salátů i müsli. 

  39 Kč

    kód popis cena  bez  DPH/ks

.000720   Dýně neloupaná 100 g
Výborná pochoutka s jemně ořechovou chutí. Přidejte do 
polévek, salátů a pečiva… Opražením zesládnou :) Dýňová 
semena mají specifickou oříškově nasládlou chuť. Jsou 
vynikající samostatně jako něco na zub nebo součást ranních 
cereálií, je možné je použít do těst na pečivo či jako zdobení 
slaných i sladkých dezertů.

  31 Kč

Kvalitní ořechy, jádra a semena vám dodají tu správnou energii.

Uvedené ceny jsou za ks bez DPH a platí do vyprodání zásob. 5



.004680  Mandle uzené 70 g

Složení: sladké mandle jádra, kořenící směs, 
aroma E621, rostlinný olej

  47 Kč

.008866   Mandle v čokoládě se skořicí 80 g

Složení: sladké mandle jádra pražená, mléčná čokoláda, 
cukr, kakaové máslo, sušené mléko, kakaová hmota, 
rostlinný tuk, sušená syrovátka, laktóza, emulgátory 
slunečnicový lecitin, E476, aroma, skořice

Kvalitní ořechy, jádra a semena vám dodají tu správnou energii.

.005153  Mandle v hořké čokoládě 80 g

Složení: sladké mandle jádra pražená, hořká čokoláda, cukr, 
kakaové máslo, mléčný tuk, kakaová hmota, rostlinný tuk, 
sušená syrovátka, laktóza, emulgátory: slunečnicový lecitin, 
E476, leštící směs: tapiokový škrob, šelak, kyselina citronová 
a sorbová

  39 Kč

.000740  Křupky čirokové bezlepkové 75 g
Jemná bezlepková svačinka bez soli, vhodná pro jakoukoliv 
chvíli. Netradiční vzhled, příjemná obilná chuť. Křupky jsou 
bezlepkové, vyrobené v ČR z prověřené, otestované 
suroviny. Čirok je jednou z nejstarších bezlepkových obilnin, 
v celosvětové produkci je pátou nejpěstovanější obilovinou. 
Ochutnejte křupavou svačinku bohatou na vlákninu.

  20 Kč

.004809   Kávová zrna v čokoládě 80 g

Složení: kávová zrna 10 %, cukr, kakaová hmota a máslo, 
sušená syrovátka, rostlinný tuk, sojový lecitin, šelak E904, 
arabská guma, příchutě

  35 Kč

.000716   Mandle lupínky natural 75 g

Lupínky využijete nejen při přípravě moučníků, pečení 
dortů a cukroví. Můžete je přidat k rybám, do omáček, 
ovocných i zeleninových salátů. Výborné jsou lehce 
opražené.

  36 Kč

  38 Kč

    kód popis cena  bez  DPH/ks

.000715   Mandle jádra natural 75 g
Mlsejte jen tak, nebo upravte ve slanou či kořeněnou 
pochoutku. Do salátů i sladkých směsí. Mandle pro svou 
výživovou hodnotu i kulinářské vlastnosti patří mezi 
potraviny se širokým uplatněním. Tradičně se přidávají do 
cukroví a moučníků, uplatní se však také v teplé kuchyni, 
lze je přidat do polévek, omáček i k masu.

  35 Kč

Uvedené ceny jsou za ks bez DPH a platí do vyprodání zásob.6



.000822  Chipsy s černým sezamem 100 g

Černý sezam dodává křupavým luštěninovým chipsům 
šmrnc a potěší Vaše chuťové pohárky. Konzumujte 
samostatně jako pochoutku nebo přidejte do salátů. 
Vyrobeno ručně z bezlepkových surovin v bezlepkovém 
provozu. Vhodné pro vegany.

  45 Kč

.000825  Chipsy s konopným semínkem a chilli 100 g
Pikantní a křupavé. Vyrobené z luštěninové mouky
s příměsí konopného semínka a koření. Konzumujte 
samostatně jako pochoutku nebo přidejte do salátů. 
Vyrobeno z bezlepkových surovin v bezlepkovém 
provozu. Jemně dochuceno chilli papričkami. Vhodné 
nejen pro vegany.

  45 Kč

.000823  Chipsy s dýňovou moukou 100 g

Dýně a luštěniny jako křupavá pochoutka? Zajímavě to zní 
a fantasticky chutná :) Konzumujte samostatně jako 
pochoutku nebo přidejte do zeleninového salátu. Vyrobeno 
ručně v bezlepkovém provozu z bezlepkových surovin. 
Vhodné nejen pro vegany.

  45 Kč

.000826  Chipsy s chia a rozmarýnem 100 g

Chia semínka jako součást luštěninového křoupání, které 
si zamilujete! Křoupejte jen tak nebo přidejte do zele-
ninových a luštěninových salátů… Záleží jen na Vás! 
Vyrobeno ručně v bezlepkovém provozu z bezlepkových 
surovin. Vhodné nejen pro vegany.

  45 Kč

.000465  Krekry špaldové s chia BIO 100 g
Máte chuť na něco dobrého? Ideální alternativa 
k přesoleným chipsům a jiným slaným pochutinám. Krekry 
obsahují žádaná chia semínka. Krekry obsahují celozrnnou 
špaldovou mouku, panenský olivový olej. Jsou bez cukru, 
mléka a vajec. Neobsahují palmový tuk.

  43 Kč

. 000824  Chipsy s červenou řepou 100 g

Červená řepa a hrášek v té nejsvůdnější podobě. Nechte 
se zlákat křupavými chipsy :o) Funguje skvěle jako 
samostatná pochoutka i jako zpestření zeleného 
zeleninového salátu. Ruční výrobu v bezlepkovém 
provozu z bezlepkových surovin ocení vegani i „všežravci“.

  45 Kč

    kód popis cena  bez  DPH/ks

.000500  Krekry špaldové s ostropestřcem BIO 100 g
Ochutnejte jedinečné křupavé krekry s přídavkem semínek 
ostropestřce. Ostropestřec mariánský je spojován 
s pozitivními účinky na náš organismus - přispívá 
k normálnímu trávení, podporuje funkci jater a pročištění. 
Krom toho jsou krekry bez cukru, bez mléka, bez vajec 
a neobsahují ani palmový tuk.

  43 Kč

Chipsy a krekry mohou být i jiné, než na které jste zvyklí.

Uvedené ceny jsou za ks bez DPH a platí do vyprodání zásob. 7



.007363  Grešík koření Adžika 30 g

Adžika je kavkazské, aromatické, ne příliš ostré koření, vhodné 
na dušená a pečená masa, grilování kuřat a do masových směsí. 
Složení: paprika, koriandr, kopr, jedlá sůl (max. 13 %), česnek, 
bazalka, pískavice, máta, bobkový list, majoránka, celer, 
petržel, saturejka, chilli. Výrobek obsahuje celer

  34 Kč

.003946  Grešík koření Garam masala 30g

Do indických jídel, vhodný i na mořské ryby. 
Složení: koriandr, pepř, římský kmín, skořice, 
citrónová kůra, hřebíček, kardamom, muškátový květ

  37 Kč

.005325  Grešík koření Piri-piri 30 g
Pikantní, mírně ostré koření na maso a omáčky. 

Složení: chilli, cibule, paprika, pepř, česnek, kerblík, mořská sůl 

(max. 5 %)

  37 Kč

.005425  Grešík koření Chilli kroužky 7 g

Do asijských jídel, k ochucení rýže, omáček, možno 
je naložit do oleje, který získá pikantní chuť. 
Složení: chilli papričky - kroužky

  31 Kč

.003996  Grešík koření Grilovací bylinky 40 g

Vhodné pro všechny druhy grilovaných mas, drůbeže a ryb. 
Výrobek obsahuje hořčičné semeno. 
Složení: paprika, pepř, cibule, petržel list, kmín, koriandr, 
oregano, hořčičné semeno

  39 Kč

.003340  Grešík koření Směs pepřů 30 g

Ideální do mlýnků na pepř. Osvěží vůní, chutí i barevností 
všechny pokrmy. 
Složení: černý, zelený a bílý pepř celý, růžový pepř celý

  54 Kč

    kód popis cena  bez  DPH/ks

.005055  Grešík koření Bylinkové máslo 30 g

  36 Kč

Kvalitní koření od firmy VALDEMAR GREŠÍK - NATURA.  
Firma podporující české pěstitele a sběrače léčivých bylin.  
Koření neobsahuje glutaman sodný.

GOLEM GROUP s. r. o., Mírová 891, 561 51 Letohrad, tel.: 465 466 467, e-mail: info@golemgroup.cz, www.golemgroup.cz8

Směs smícháme s máslem a podáváme s minutkami. 
K dochucení majonézy, polévek, omáček a salátů. 
Složení: jedlá sůl (max. 26 %), oregáno, petržel, 
majoránka, pažitka, česnek, paprika, cukr
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