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Manka řepkový balení: PET 1l, 5l, 10l

• lisován za studena, rafinován bez chemických  
přísad

• vysoký obsah Omega 3 a Omega 6 mastných ky-
selin

• obsahuje vitamíny a cenné přírodní látky

Použití: Do studené kuchyně, na vaření, ale i díky  
vysoké oxidační stabilitě na smažení a fritování.

Manka máslová řepkový balení: PET 1l, 5l

• olej s přírodně identickým máslovým aroma
• skvělá kombinace zdravého voňavého oleje
• vysoký podíl Omega 3 a Omega 6 mastných  

kyselin

Použití: Do studené kuchyně, na vaření, ale i díky  
vysoké oxidační stabilitě na smažení a fritování.

Slunka slunečnicový balení: PET 1l, 5l

Slunečnicový olej 
• je za studena lisován a šetrně pouze fyzikálně bez 

chemických přísad rafinován
• obsahuje vysoký podíl Omega 6 mastných kyselin
• snižuje hladinu cholesterolu

Použití: Na vaření, je výtečný do studené kuchyně,  
k výrobě marinád a na dochucování

Rostlinka směs řepkový, slunečnicový, sojový balení: PET 1l 

Směs rostlinných olejů v různém poměru - řepkový, 
slunečnicový a sojový olej.

Použití: Široké uplatnění ve studené i teplé kuchyni, 
vhodný na vaření a pečení.

Frito Manka směs řepkový, palmový balení: PET 1l 

Směs řepkového a palmového oleje s vysokou tepel-
nou odolností. Bod zakouření je 210°C.

Použití: Ideální pro dlouhodobé smažení a fritování.

Frito Slunka slunečnicový balení: PET 1l 

Slunka je vyrobená ze speciálních druhů slunečnice  
s tepelnou stabilitou 190° C. 
• ideální složení Omega 3 a Omega 6 mastných  

kyselin důležitých pro zdravou výživu

Použití: Ideální pro tepelnou přípravu pokrmů,  
pečení, smažení a fritování.

Olive extra virgin olivový balení: PET 1l 

„Do studené kuchyně“
Olivový olej nejvyšší kvality vyrobený pouze mecha-
nickými postupy prvního lisování.
• velmi důležitý pro zdravou výživu
• lehce stravitelný.
• specifická chuť a vůně

Pokrmům dodává lehkou a vyváženou chuť.


