
Liškova
bezlepková 

pekárna
XV. celostátní setkání Sdružení celiaků ČR

OBJEDNÁVKA
za speciální cenu jen pro tuto příležitost

www.bezlepkovychleb.czobchod@bezlepkovychleb.cz
www.facebook.com/liskovabezlepkovapekarna

jméno a příjmení: 

telefon:     e-mail:
Objednávám na akci XV. celostátní setkání Sdružení celiaků ČR v sobotu 16. května 2015 v areálu Emauzského opatství 
následující výrobky za speciální cenu:

100% čerstvý, čistě kváskový bezlepkový chléb balený v papírovém sáčku. Trvanlivost 
7 dnů, díky živému kváskovému základu je i po týdnu krásně měkký. Balení 400 g.

Odesláním objednávkového formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů výhradně pro marketingové účely společnosti Liškova bezlepková pekárna s.r.o. 
Poskytnuté informace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 138/2002 Sb. Všechny ceny jsou včetně DPH 15 %.

Bílá pole fomuláře vyplňte a potom odešlete pomocí tlačítka v liště programu Adobe Reader vpravo 
nahoře, nebo vyplněný pošlete e-mailem na adresu obchod@bezlepkovychleb.cz.

KmínovýKmínovýKmínový
se slunečnicí a lnem

Náš majstrštyk! Praotec našich chlebů. 
Jemná kmínová příchuť dává pocit po-
řádného kusu chleba. Skvělý k masu, ale 
jeho chuť rozzáří třeba i samotná lučina.
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AmarantovýAmarantovýAmarantový
tmavý

SvětlýSvětlýSvětlý
s pohankou

SladkýSladkýSladký
s rozinkami a mandlemi

RežnýRežný
s celozrnnou pohankou

Režný

Příjemná oříšková vůně a chuť ve spo-
jení se zdravím ukrytým v amarantu je 
dokonalá kombinace. 

Světlý univerzál. Naše holka pro všechno. 
Unese vše, co na něj naložíte. Od marme-
lády až po rybičkovou pomazánku.

Mazlík nebo francouzský elegán. Ke 
ka¥  nebo k snídani. S máslem nebo jen 
s marmeládou. Uvnitř mandle a rozinky 
spolu s vůní citronové kůry.

Milovníci pohanky pozor! Tohle je něco 
pro vás, poctivá pohanková chuť a vůně. 
A v celozrnném vydání, prostě ideál.
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