
Speciální 
formy 
stravování!

Pro všechny, kdo nezaměňují dietu 
s odříkáním – lahodné dezerty, sladká 
jídla a nápoje z našeho bohatého 
sortimentu přesvědčují díky praktickému 
použití i úspěšnosti přípravy. Postarají se 
o rozmanitost jídelníčku i o požitek z jídla. 
Výrobky přizpůsobené různým formám 
stravování nabízejí všechno, co umí zpestřit 
den.



Pestrá a chutná strava 

bez odříkání je hračkou 

i v případě speciálních forem 

stravování. Všechny výrobky 

z řady produktů určených pro 

diabetiky Vás přesvědčí díky 

praktickému použití a jistotě, 

že se příprava vždy vydaří. 

Naše výrobky jsou určené 

cílové skupině pro nejčastější 

formy dietní stravy:

• diabetická dieta

• redukční dieta

• lehká plnohodnotná strava

• mixovaná strava

Trink Fix s čokoládovou příchutí  
vhodný pro diabetiky

Sypká směs na přípravu mléčného nápoje 
s čokoládovou příchutí. Vhodné pro diabetiky. 
Obsahuje sladidla. Obohaceno vitamíny.

Trink Fix s pomerančovou příchutí 
vhodný pro diabetiky

Sypká směs na přípravu neperlivého nápoje 
s pomerančovou příchutí. Vhodné pro diabetiky. 
Obsahuje sladidla. Obohaceno vitamínem C.

Trink Fix s citrónovou příchutí  
vhodný pro diabetiky

Sypká směs na přípravu neperlivého nápoje 
s citrónovou příchutí. Vhodné pro diabetiky. 
Obsahuje sladidla. Obohaceno vitamínem C.

Extra džem vhodný pro diabetiky

Extra džem porcovaný vhodný pro diabetiky. 
V nabídce mix příchutí: jahoda, meruňka, višeň 
a ostružina.

Oříškovo-nugátový krém s fruktózou

Lahodný oříškovo-nugátový krém vhodný 
pro diabetiky.

Ovocný šálek jablečný  
vhodný pro diabetiky

Sypká směs na přípravu lahodného jahodového 
dezertu vhodného pro diabetiky. Obsahuje 
sladidla. Vysoký podíl kousků ovoce. 
Jednoduchá a rychlá příprava.

Ovocný šálek jahodový  
vhodný pro diabetiky

Sypká směs na přípravu lahodného jahodového 
dezertu vhodného pro diabetiky.Obsahuje 
sladidla. Vysoký podíl kousků ovoce. 
Jednoduchá a rychlá příprava.



Počet lidí, kteří jsou 

odkázáni na zvláštní 

výživu, neustále narůstá. 

Zvláštní formy stravování 

jsou dnes každodenní 

záležitostí, především 

ve společném stravování 

a hlavně v sociální oblasti. 

Proto Dr.Oetker vyvinul 

speciální řadu výrobků 

určených pro zvláštní formy 

stravování. Díky komplexní 

koncepci se naše produkty 

optimálně přizpůsobují 

rostoucím požadavkům 

z praxe na speciální výrobky 

vyhovující potřebám 

nemocných a seniorů.

Rýžová kaše vhodná  pro diabetiky

Sypká směs vhodná na přípravu lahodné 
mléčné rýže vhodné pro diabetiky. Obsahuje 
sladidla. Jednoduchá příprava, možnost využití 
jako hlavní jídlo i klasický dezert.

Krupicová kaše vhodná pro diabetiky

Sypká směs vhodná na přípravu lahodné 
krupicové kaše vhodné pro diabetiky. Obsahuje 
sladidla. Jednoduchá příprava, možnost využití 
jako hlavní jídlo i klasický dezert.

Vegetariánské (ovo-lacto-vegetabil): výrobky, které 
kromě vaječných a mléčných výrobků neobsahují 
žádné živočišné komponenty. 

Lehká plnohodnotná strava: výrobky, které jsou 
lehce stravitelné, neobsahují žádné nadýmající nebo 
těžce stravitelné přísady a je možné je připravit 
nízkotučně. 

Bez laktózy (dle receptury): výrobek neobsahuje 
dle receptury žádnou laktózu (mléčný cukr). Není 
možné vyloučit stopová množství, která se mohou 
do výrobku dostat během výroby. 

Diabetes mellitus: výrobky, vhodné pro výživu 
v případě cukrovky v rámci dietního plánu se 
zohledněním odpovídající přípravy.



Dr.Oetker s. r. o., Americká 2335, 272 01 Kladno, divize Food-Service, www.oetker-fs.cz

Číslo výrobku Název výrobku Hmotnost ks/ktn EAN výrobku EAN kartonu

1-64-010432 Extra džem vhodný 
pro diabetiky 2 kg 100 8595072620697

1-39-230514 Oříškovo - nugátový krém 
s fruktózou 2 kg 100 4008241051436

1-64-040157 Krupicová kaše vhodná 
pro diabetiky 1,2 kg 10 8595072620390 8595072620406

1-62-040046 Rýžová kaše vhodná 
pro diabetiky 2,5 kg 4 8584002005413 8584002105410

1-64-310077 Ovocný šálek jablečný vhodný 
pro diabetiky 0,8 kg 10 8595072620376 8595072620383

1-64-310076 Ovocný šálek jahodový vhodný 
pro diabetiky 0,8 kg 10 8595072620352 8595072620369

1-64-310069 Trink-fix s čokoládovou příchutí 
vhodný pro diabetiky 0,9 kg 10 8595072617550 8595072617567

1-64-310070 Trink-fix s citrónovou příchutí 
vhodný pro diabetiky 0,9 kg 10 8595072617574 8595072617581

1-64-310071 Trink-fix s pomerančovou 
příchutí vhodný pro diabetiky 0,9 kg 10 8595072617598 8595072617604

V oblasti speciální formy výživy jsou žádáni skuteční odborníci – při každodenním plánování 
jídelníčků tak i při vývoji a výrobě odpovídajících výrobků. Na naše produkty vhodné pro 
diabetiky je přitom naprosté spolehnutí. Jsou symbolem pro více zkušeností a odborné 
kompetence v oblasti speciálních forem stravování.

Naším cílem je dát profesionálním kuchařům vše přímo do ruky a tím umožnit 
nekomplikovaným způsobem individuální výživu přizpůsobenou jednotlivému případu 
a právě u speciálních forem stravování zajistit pestrost a požitek.


