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S Bezva müsli 
     bezva den!

Proč právě naše müsli?

Protože jsou v něm hodiny a hodiny poctivé práce,  
zkoušení, míchání, testování a ochutnávání v naší kuchyni.

Protože do něj nesypeme spousty cukru a éček!

Protože je čerstvé, křupavé a ručně namíchané!

Protože vždy pečlivě vybíráme čerstvé suroviny od prověřených dodavatelů!.

Naše müsli je poctivé a jsme na něj hrdí!



Sypané se 40% ovoce

Sypané s ananasem  
a čokoládou

Špaldové s jablky  
a ořechy

Sypané s moruší  
a dřišťálem

Čtyřzrnné s akai

500 g500 g

480 g

Sypané s belgickou 
čokoládou 

Semínkové s goji 

Ořechové s ovesnými 
lupínky 

Tropic s celozrnnými 
lupínky Směs 4 druhů instantních 

vloček (oves, ječmen, pšenice, 
žito) a corn flakes se sníženým 
obsahem soli a bez cukru, se 
spoustou ovoce (rozinek, jab-
lek, brusinek, moruší, meruněk 
bez SO

2
) a semínek (slunečnice, 

len, dýně).

Ovesné vločky instantní ochu-
cené čokoládovými pecičkami, 
datlemi, rozinkami,banánem, 
kakaovými boby, lyofilizo-
vaným ananasem, sušeným 
ananasem bez SO2, lupínky 
Bran flakes, jáhlovými pukanci 
a chia semínky.

Směs ovesných vloček instant-
ních a špaldových vloček se 
sušenými jablky, rozinkami, 
lískovými jadérky, mandlemi, 
hnědým lnem a s loupanými 
semínky slunečnice a dýně.

Směs ovesných instantních 
vloček, celozrnné vlákniny 
a pohankových pukanců 
doplněná jablíčky, švestkami, 
moruší, dřišťálem a lněnými, 
slunečnicovými, konopnými 
a dýňovými semínky.

Směs 4 druhů instantních 
vloček (oves, pšenice, ječmen, 
žito), bran flakes lupínků, 
celozrnné vlákniny, zdravých 
semínek (len, chia, neloupané 
konopí) a ovoce (akai, goji, 
datle, fíky).

Směs 4 druhů instantních 
vloček (oves, ječmen, pšenice, 
žito) a čokoládové rýže, tmavé 
belgické čokolády, čokoládo-
vých peciček, banánu a lyofili-
zovaných višní.

Směs 4 druhů instantních 
vloček (oves, pšenice, ječmen, 
žito), spousty semínek - slu-
nečnice, sezam, dýně, len zlatý 
i hnědý, chia, konopí neloupa-
né a navíc pohankové lupínky, 
goji, kakaové boby a amaranto-
vé perličky.

Směs 4 druhů instantních 
vloček (oves, ječmen, pšenice, 
žito) a ovesných lupínků 
s mandlemi, kešu oříšky, 
lískovými jadérky, kokosem 
a semínky z chia, dýně a slu-
nečnice.

Směs 4 druhů instantních 
vloček (oves, ječmen, pšenice 
a žito), celozrnných lupínků, 
fíků, datlí, banánu, ananasu, 
papaji a kokosu.

Sypané          nejvyšší kvality, atraktivní  
a kvalitní použité suroviny, ručně míchané.

500 g

470 g 500 g

450 g

500 g

500 g

müsli

  sypa

n
é

Sypané s lyofilizova-
ným ovocem  
Směs 4 druhů vloček (oves, 
ječmen, pšenice, žito), ovocnou 
složkou tvořenou jablíčky, ma-
linami, goji a lyofilizovanými 
jahodami a černým rybízem, 
dále chia semínky, sezamem, 
slunečnicí, kokosem, amaran-
tovými perličkami, celozrnnou 
vlákninou a kukuřičnými 
lupínky.

450 g

Čokoládové s ořechy

480 g

Směs ovesných vloček in-
stantních, ovesných lupínků 
a pufovaného ovsa se spoustou 
čokoládových peciček, bílé bel-
gické čokolády, slunečnicových 
semínek, kešu oříšků a lísko-
vých oříšků.



Spékané s jablky

Ovesné lupínky 
s jahodami a čokoládou

Celozrnné lupínky 
s tropickým ovocem

Spékané s ořechy Paleo 

Celozrnná vláknina 
s ovocem

500 g 500 g

320 g

Spékané s čokoládou 

S malinami a bílou 
čokoládou  

Celozrnná vláknina se 
švestkami 

Ovesné lupínky s lyofi-
lizovaným ovocem

Dokřupava zapečená směs 
instantních ovesných vloček 
s jablíčky, rozinkami a spous-
tou semínek, slazená sladovým 
výtažkem a jablečným koncent-
rátem.Bez přidaného cukru!

Směs křupavých ovesných 
lupínků a bran flakes s koko-
sem, lyofilizovanými jahodami 
a belgickou čokoládou.

Křupavé celozrnné lupínky 
ochucené banánem, ananasem, 
datlemi, papajou, fíky a rozin-
kami.

Směs instantních ovesných 
vloček, ovesných pukanců, 
oříšků a slunečnicových semí-
nek, slazená třtinovým cukrem 
a dokřupava zapečená.

Paleo dieta zakládá svou stra-
vu na předpokládaném stravo-
vání člověka v období paleolitu, 
tedy v období doby kamenné.
Naše Paleo müsli je tedy bez 
vloček, pouze z ořechů, zdra-
vých semínek, medu a kapky 
za studena lisovaného oleje.

Směs celozrnné vlákniny 
a bran flakes s přírodně su-
šenými malinami, sušenými 
jablky a dýňovými semínky.

Spékaná směs instantních 
ovesných vloček s burisony, 
kokosem, brusinkami a čo-
koládou, slazená sladovým 
výtažkem, jablečno-višňovým 
koncentrátem a třtinovým 
cukrem.

Celozrnné lupínky s přírodně 
sušenými malinami, lyofilizova-
ným černým rybízem a belgic-
kou čokoládou.

Celozrnná vláknina se švestka-
mi, jablky a skořicí.

Směs ovesných lupínků a oves-
ných polštářků s jablky, lyofi-
lizovanými jahodami a černým 
rybízem.

müsliSpékané        nejvyšší kvality, atraktivní balení, 
vysoká kvalita použitých surovin, ruční výroba.

Směs křupavých celozrnných lupínků a vybraných 
ingrediencí nejvyší kvality.Ručně mícháno.

250 g250 g

250 g

500 g 500 g

250 g

250 g
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Bezva zdraví s.r.o  |  Lihovar 173  |  33 44 Staré Ždánice

Tel. 603 453 730
obchod@bezva-zdravi.cz

Zaujala vás naše nabídka? 
Chcete vědět více? 
Kontaktujte nás! 

takto vám müsli 

zabalíme:)

Skutečně celozrnné cereálie vyrobené 
z vybraných a kvalitních ingrediencí.

celozr n
n

é

bezlepk o
v

é

Ovesné kroužky

Bezlepkové kukuřičné lupínky  
bez přidaného cukru 

Celozrnné kroužky Bran stick Ovesné polštářky

Chutná směs cereálních krouž-
ků, ideální pro zdravé snídaně 
či svačiny. Vynikající do mléka, 
jogurtu, kefíru nebo jen tak...
jak to máte rádi.

Křupavé lupínky vyrobené pouze z kukuřičné mouky.Neobsahují 
lepek a žádný přidaný cukr. Jsou ideální složkou denní stravy 
pro udržení štíhlé linie.
Lupínky jsou ideální pro chutné a zdravá snídaně. Vynikající 
nejen do mléka, jogurtu nebo kefíru, ale i s ovocnými a zelenino-
vými šťávami. Mohou být použity k obohacení polévky, salátů či 
dezertů. Děti si je zamilují i jen tak...

Zdravé a chutné celozrnné 
kroužky slazené nektarem 
z kokosových květů s vysokým 
obsahem vlákniny.

Celozrnné tyčinky vyrobené 
z pšeničných otrub a celozrnné 
mouky, přislazené ječným 
sladem. Pro svůj vysoký obsah 
vlákniny podporuje správnou 
funkci trávicího systému 
a napomáhá hubnutí. Chutná 
a zdravá snídaně, ke které 
stačí přidat trochu mléka nebo 
jogurtu...

Celozrnné polštářky z ovesné 
mouky a pšeničných otrub. 
Díky sacharidům a vysokému 
obsahu vlákniny jsou ideální 
složkou denní stravy pro udr-
žení štíhlé linie. Polštářky jsou 
vhodné pro chutné a zdravá 
snídaně či svačiny. Vynikající 
nejen do mléka, ale i jogurtu 
nebo kefíru....

175 g

200 g

175 g 175 g 375 g


