
Úplná pravidla soutěže 

„GRILUJTE A VYHRAJTE!“  

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „GRILUJTE A 

VYHRAJTE!“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla 

uvedené soutěže na informačních letáčcích a jiných materiálech určených spotřebitelům. Tento statut 

může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

 

 

1. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže je společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s., se sídlem 

Vyskočilova 1481/4, Praha 4 - Michle, PSČ 140 00, IČ: 449 65 117, DIČ: CZ44965117, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22154 a společnost VITANA, 

a.s., se sídlem: Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ: 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u 

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále společně jen „pořadatel“). 

 

 

2. Termín trvání soutěže a místo 

Soutěž bude probíhat v období od 12. 7. 2017 00:00:01 hod do 8. 8. 2017 23:59:59 hod. výhradně 

prostřednictvím všech hypermarketů a supermarketů Albert provozovaných společností AHOLD Czech 

Republic, a.s., se sídlem: Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 44012373, na území České 

republiky (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže). 

 

Soutěž je pro účely jejího vyhodnocení rozdělena do 4 zcela samostatných soutěžních kol:  

 

1. kolo: od 12. 7. 2017 00:00:01 hod – do 18. 7. 2017 23:59:59 hod.;  

2. kolo: od 19. 7. 2017 00:00:01 hod – do 25. 7. 2017 23:59:59 hod.;  

3. kolo: od 26. 7. 2017 00:00:01 hod – do 1. 8. 2017 23:59:59 hod.;  

4. kolo: od 2. 8. 2017 00:00:01 hod – do 8. 8. 2017 23:59:59 hod.; 

(dále jen „soutěžní kolo“). 

 

 

3. Soutěž se vztahuje na všechny výrobky prodávané pod značkou Sedlčanský Na gril (Hermelín, 

TUPLÁK), Vitana Steaková omáčka, Vitana koření (dále jen „soutěžní výrobek“). Konkrétní seznam 

soutěžních výrobků tvoří nedílnou přílohu č. 1 těchto pravidel.  

 

 

4. Účastník soutěže  

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má trvalý pobyt a 

doručovací adresu na území České republiky, která splní stanovená pravidla této soutěže (dále také 

„účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). 

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a společnosti AHOLD Czech Republic a.s. a 

všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane 

osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.  

 

 

5. Princip a podmínky soutěže 

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým (na jednu účtenku) nákupem: 

 

alespoň 1 ks výrobku z řady Sedlčanský Na Gril (tedy alespoň 1 kus jakékoliv příchutě výrobku z řady 

Sedlčanský Na Gril Tuplák nebo Sedlčanský Na Gril Hermelín) 

 

a zároveň  

 

alespoň jakoukoliv kombinaci minimálně 2 ks výrobků Vitana z řady Steaková omáčka Vitana 

(jakákoliv příchuť z řady Steaková omáčka Vitana) anebo koření Vitana (jakákoliv příchuť koření Vitana) 

(výrobky je možné libovolně kombinovat, tedy uvedené 2 výrobky je možné složit z jednoho druhu nebo 

z obou druhů) 

 

(dále společně jen „soutěžní výrobky“) 

 



v době konání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v hypermarketu či supermarketu Albert 

(dále jen „soutěžní nákup“).  

 

Za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodejce daňový doklad, resp. účtenku, prostřednictvím níž 

se může zapojit do soutěže (dále jen „soutěžní účtenka“).  Za splnění této podmínky, tedy provedení 

soutěžního nákupu se spotřebitel může zapojit do soutěže, a to tak, že v době konání soutěže zašle do 

soutěže platnou SMS zprávu v požadovaném tvaru obsahující údaje ze soutěžní účtenky (dále jen 

„soutěžní registrační SMS zpráva“). 

 

Originál dokladu o soutěžním nákupu je vždy nutné uschovat! 

 

Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním soutěžních registračních SMS zpráv, a to 

v době trvání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v hypermarketu či supermarketu Albert 

a jeho čas musí být v souladu s časem uskutečněného soutěžního nákupu uvedeného na účtence. 

 

Do soutěže se účastník může zapojit odesláním soutěžní registrační SMS zprávy na tel. číslo: +420 736 333 

444, ve tvaru (bez diakritiky):  

 

GRIL mezera DATUM NAKUPU Z UCTENKY (den měsíc) mezera CAS NAKUPU Z UCTENKY (hodina minuta) 

mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera PSC  

 

Příklad soutěžní registrační SMS zprávy v případě provedení nákupu dne 20. 07. 2017 ve 14:39 hodin: 

GRIL 2007 1439 TOMAS HOTOVY 16200 

 

Cena jedné soutěžní registrační SMS se řídí tarifem operátora příslušného soutěžícího, tedy odpovídá 

běžné ceně SMS zprávy operátora soutěžícího. Službu technicky zajišťuje Barracuda BS s.r.o., IČ: 

49707418, se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen "technický správce"), technická 

podpora 222 360 360, help@sms-souteze.cz.  

 

Odesláním soutěžní registrační SMS zprávy potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže, 

zavazuje se je dodržovat, prohlašuje, že je osobou starší 18 let a poskytuje svůj souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů v rozsahu těmito pravidly stanoveným. 

 

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem, kdy je jeho soutěžní registrační SMS zpráva splňující zcela 

pravidla této soutěže doručena řádně do soutěže. 

 

SMS lze odesílat z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v České republice. Do 

soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrační SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, 

odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (např. 

prostřednictvím internetových bran), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a SMS zprávy doručené 

provozovateli mimo dobu trvání soutěže či SMS zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel 

soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti zaslaných soutěžních registračních SMS 

zpráv. 

 

Za každý jednorázový soutěžní nákup stanoveného počtu a druhu soutěžních výrobků lze do soutěže 

zaslat maximálně 1 soutěžní registrační SMS zprávu, tzn. jedna účtenka = jedna soutěžní registrační SMS 

zpráva (bez ohledu na to, o kolik kusů soutěžní nákup překročil minimální hranici nákupu). Spotřebitel se 

tak může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, ke kterému obdrží 

novou soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup. 

 

Všichni soutěžící, kteří zašlou v době konání soutěže platnou soutěžní registrační SMS zprávu, budou 

informování nejdéle do 1 hodiny (od doručení SMS do soutěže) zpětnou SMS zprávou s potvrzením o 

zapojení do soutěže. 

 

Každá soutěžní registrační SMS zpráva musí obsahovat platné údaje z účtenky, SMS zpráva neobsahující 

platné údaje, či neobsahující všechny požadované údaje, zaslaná ve špatném, nevyhovujícím tvaru 

před nebo po ukončení soutěže, nebude do soutěže zařazena. Datum a čas na soutěžní účtence nesmí 

být vyšší než datum a čas odeslání soutěžní registrační SMS zprávy a zároveň nesmí být nižší než datum a 

čas začátku doby konání soutěže. 

 

V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené soutěžní účtenky, od výstavce „Albert“, a která 

jinak splňuje pravidla této soutěže. 

 

mailto:help@sms-souteze.cz


Soutěžící je povinen uschovat soutěžní účtenku po celou dobu konání soutěže, tedy i po odeslání 

soutěžní registrační SMS zprávy, a to i v případě, že jeho účast v soutěži nebyla výherní. 

 

 

6. Vyhodnocení soutěže: 

 

Ze všech soutěžících, kteří se v příslušném soutěžním kole řádně zapojili do soutěže, zcela splnili pravidla 

této soutěže a jejichž soutěžní registrační SMS byla řádně zařazena do soutěže v příslušném soutěžním 

kole, bude vylosováno 250 výherců, kdy každý 1 výherce získává 1 kus výhry. 

 

Celkem tak bude v soutěži vylosováno 1,000 výherců. 

 

Losování proběhne vždy do 5 pracovních dnů po skončení daného soutěžního kola. Losování proběhne 

za přítomnosti zástupce pořadatelů soutěže. 

 

Z každého losování bude učiněn písemný zápis a seznam výherců bude zveřejněn nejpozději do 10 

pracovních dnů od ukončení soutěže. Seznam výherců bude umístěn na internetových stránkách 

www.sedlcansky.cz a www.vitana.cz, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovuje souhlas. 

 

Soutěžní kola jsou zcela samostatná, tedy účasti soutěžících v jednotlivých kolech soutěže se jakkoliv 

nepřevádějí. 

 

Soutěžící je v rámci soutěže individualizován telefonním číslem, s nímž se zapojil do soutěže. Každý 

soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem (soutěže se tedy nemůže zúčastnit 

jedna osoba s více telefonními čísly a ani více osob se stejným telefonním číslem). Každý soutěžící účastí 

v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, z nějž zaslat registrační SMS zprávu. 

V případě zapojení do soutěže více osob pod identickým telefonním číslem bude pro soutěž platné 

pouze zapojení osoby, která zaslala registrační SMS zprávu nejdříve. Pokud se jedna osoba registruje 

prostřednictvím více telefonních čísel, budou všechny takové registrace považovány za neplatné. 

 

Jeden soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru. V případě opakovaného vzniku nároku na výhru stejné 

osobě nárok na další výhru zaniká, a na jeho místo nastupuje další soutěžící určený dalším losováním.  

 

Výherci budou informováni o výhře nejpozději do 5 pracovních dnů od slosování příslušného soutěžního 

kola (formou SMS zprávy) a budou vyzváni k zaslání soutěžní zásilky, resp. zejména k předložení 

uvedené soutěžní účtenky, která se musí shodovat s údaji uvedenými ve výherní soutěžní registrační 

SMS zprávě.  

 

Výherci jsou tak povinni předložit nejpozději do 7 dnů od kontaktování ze strany technického správce 

formou SMS zprávy následující: 

- originál (ověřenou kopii) výherní soutěžní účtenky, tedy té soutěžní účtenky, která byla v soutěži 

vylosována jako výherní; 

- jméno; 

- příjmení; 

- telefonní číslo, ze kterého byla zaslána soutěžní registrační SMS zpráva; 

- kontaktní telefonní číslo (liší-li se od telefonního čísla, ze kterého byla či byly zaslány soutěžní 

registrační SMS zprávy); 

- adresa bydliště, kam bude odeslána výhra; 

(dále jen „zásilka“). 

 

Výherci jsou povinni poslat výše uvedenou zásilku na adresu: P. O. Box 88, 140 21 Praha 4, s označením 

hesla na obálce „GRILUJTE A VYHRAJTE!“, a to nejpozději do 7 dnů od odeslání potvrzující SMS o výhře 

(rozhodující je datum na poštovním razítku), s tím, že musí být doručeny pořadateli nejpozději do 20 dnů 

od odeslání SMS zprávy technického správce s výzvou k zaslání soutěžní zásilky, na soutěžní zásilky 

odeslané později či doručené později nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat po 

výherci zaslání všech soutěžních účtenek, s nimiž se zapojil do soutěže, které prokazují uskutečnění 

soutěžních nákupů, jak stanoví tato pravidla. 

 

Zásilky s výše uvedeným obsahem je doporučeno soutěžícím zasílat doporučeně. V případě, že soutěžící 

nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady 

ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji užít k jiným marketingovým účelům.  

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či 

ztrátu během přepravy. 

http://www.sedlcansky.cz/
http://www.vitana.cz/


 

Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni. 

 

7. Výhry v soutěži 

 

Výhrou v soutěži je 1 x poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup piva v prodejnách Albert. 

- Poukaz je možné použít na nákup piva dle vlastního výběru v prodejnách Albert. (Pijte 

zodpovědně (pořadatel akce uvádí max. 2 piva na osobu a den)). 

- S ohledem na multifunkčnost poukázky Albert je možné poukázku použít i na nákup jiného zboží 

v prodejnách Albert. 

- Poukaz je možné uplatnit pouze v prodejní síti Albert – viz seznam prodejních míst uvedených na 

www.albert.cz/nase-prodejny/mapa-prodejen.  

- Poukaz je možné uplatnit nejpozději do vyznačeného data na poukazu. V případě, že poukaz 

nebude uplatněn v době jeho platnosti, výherci zaniká nárok na jakékoli jiné plnění výhry. 

- Veškeré detaily, jak je možné poukaz uplatnit, jsou uvedeny na poukazu. Poukaz je tak možné 

uplatnit pouze za podmínek uvedených na předmětném poukazu a v souladu s pravidly 

stanovenými společnost Albert.  

 

Do soutěže je vloženo celkem 1,000 ks výher, každý výherce vyhrává 1 kus výhry – 1 x poukaz v hodnotě 

300 Kč.  

 

Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží.  Pořadatel není 

zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.  

 

Výhry se budou odesílat průběžně v závislosti na soutěžní kola a dokládání soutěžních účtenek, předání 

výher se uskuteční nejpozději do 30. 09. 2017 formou odeslání výhry prostřednictvím České pošty, výhry 

budou zasílány jako „Cenná psaní“ na adresu výherce uvedenou v soutěžní zásilce /rozhodující je 

datum podání zásilky/.  

 

Při předávání výhry je pořadatel, resp. dodavatel výhry oprávněn po výherci (osobě pověřené k 

vyzvednutí) požadovat předložení dokladu totožnosti, tak aby bylo možné ověřit totožnost a věk 

přebírajícího. Přebírající je povinen na výzvu pořadatele, resp. dodavatele výhry potvrdit převzetí výhry 

podpisem předávacího protokolu. 

 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel nenese žádnou 

odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není 

přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Soutěžící nemá nárok výhru u 

pořadatele reklamovat. Za vady a reklamace spojené s užíváním výhry nenese pořadatel soutěže 

žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat.  

 

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.  

 

 

8. Všeobecné podmínky 

Soutěžící bere na vědomí, že při zapojení do soutěže, budou, postupem dle těchto pravidel, 

zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, a to společností 

Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s., se sídlem Vyskočilova 1481/4, Praha 4 - Michle, PSČ 

140 00, IČ: 449 65 117, DIČ: CZ44965117, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v 

Praze, oddíl B, vložka 22154 (dále jen „správce“) a, jakožto správcem výhradně pro účely organizace 

této soutěže a předání výher. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že příjemcem jeho výše 

uvedených údajů bude i společnost VITANA, a.s., se sídlem: Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ: 14803691, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605, jakožto druhý 

správce osobních údajů (dále jen „druhý správce“). Soutěžící souhlasí s tím, že druhý správce je 

oprávněn zpracovávat údaje k výše uvedeným účelům tj. pro účely organizace této soutěže a předání 

výher. Ke zpracování osobních údajů soutěžícího bude docházet pouze po dobu trvání soutěže do 

předání výher, následně budou uchovány pouze nezbytné údaje a dokumenty, které je možno 

uchovat na základě právního předpisu a za účelem doložení dodržení právních povinností správce či 

druhého správce. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce či druhého správce dle § 

6 zákona č. 101/2000 Sb. i zpracovatelem, jímž je zejména technický správce soutěže a další 

dodavatele zajištující pořádání této soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle §§ 11, 12 a 21 

zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním 

údajům, právo zablokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o 



dodržování práv se může soutěžící obrátit na kteréhokoliv správce (správce či druhého správce). 

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

 

Pořadatel neodpovídá za nedoručení soutěžních registračních SMS zpráv, informačních SMS zpráv, či za 

jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy. Za soutěžícího se v případě pochybností 

považuje osoba řádně užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla 

odeslána soutěžní registrační SMS zpráva. Každý účastník svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je 

oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá soutěžní registrační SMS zprávu. Prokáže-li 

se zneužití tohoto telefonního čísla soutěžícím, je soutěžící ze soutěže vyřazen. Z jednoho telefonního 

čísla se může účastnit soutěže pouze jeden soutěžící.  

 

Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření údajů v SMS! Bez platné účtenky, která se váže 

k soutěžní registrační SMS zprávě, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky 

poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy 

zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si všechny soutěžní účtenky, se kterými se do soutěže zapojili, od 

všech soutěžících, a to zejména od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého 

jednání.   

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do 

soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku 

nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém 

případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže 

bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání 

podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla 

danému účastníkovi k získání výhry.  

 

Zasláním platné soutěžní registrační SMS se zasílající stává účastníkem soutěže a vyjadřuje svůj souhlas s 

jejími pravidly.  

 

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. 

zákona č. 89/20012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město 

výherců v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto 

soutěží a službami uvedené společnosti s tím, že mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše 

uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a audiovizuální záznamy výherců soutěže, a to po dobu 10 

let od ukončení soutěže. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této 

soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit 

deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání 

výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu 

s pravidly soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato 

pravidla bezvýhradně dodržovat. 

 

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže předat (po opakovaném pokusu např., adresát se 

odstěhovat atp.), rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, 

k dalším marketingovým a charitativním účelům. 

 

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými 

soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. 

Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži či 

v souvislosti s užíváním výher. 

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, 

případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke 

změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku. 

 

Případné dotazy zasílejte na adresu info@savencia-fd.info nebo help@sms-souteze.cz.  

 

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v 

elektronické podobě na internetové stránce www.sedlcansky.cz a www.vitana.cz   

  

mailto:info@savencia-fd.info
mailto:help@sms-souteze.cz
http://www.sedlcansky.cz/
http://www.vitana.cz/


Příloha č. 1 – seznam soutěžních výrobků 

 

Sedlčanský Na gril 

 

HERMELÍN / TUPLÁK Gramáž (g) EAN kód 

Sedlčanský Hermelín Na gril  407 8 594 008 270 135 

Sedlčanský Hermelín Na gril se švestkovou máčkou 450 8 594 008 276 458 

Sedlčanský Hermelín Na gril s brusinkami  450 8 594 008 275 086 

Sedlčanský Ohnivák  407 8 594 008 274 843 

Sedlčanský Tuplák Na gril - originál  240 8 594 008 356 549 

Sedlčanský Tuplák Na gril -  pepř  240 8 594 008 356 556 

Sedlčanský Tuplák Na gril - bylinky  240 8 594 008 356 563 

 

 

Vitana Steaková omáčka 

 

STEAK OMÁČKY Obsah (ml) EAN kód 

Steak omáčka Barbecue  250 8593837244119 

Steak omáčka brusinková  250 8593837238224 

Steak omáčka med a hořčice  250 8593837241798 

Steak om. se zeleným pepřem  250 8593837236435 

Steak omáčka pepřová  250 8593837257911 

Steak om.sladká chilli a česn.  250 8593837236237 

Steak omáčka švestková 250 8593837236381 

 

 

Vitana koření 

 

KOŘENÍ Hmotnost (g) EAN kód 

MAXI Krkovička s česnekem  90 8593837258031 

MAXI Grilované kuře  90 8593837258017 

MAXI Grilovaná zelenina  90 8593837258024 

MAXI Grilovací koření  90 8593837258048 

Anýz celý  23 8593837255986 

Badyán celý  6 8593837255931 

Badyán mletý  13 8593837255740 

Bobkový list  3 8593837255948 

Citrónová kůra  13 8593837255955 

Česnek sušený mletý  28 8593837256617 

Fenykl celý  23 8593837255757 

Hořčičné semínko celé  28 8593837255726 

Hřebíček celý  18 8593837256006 

Chilli  23 8593837256020 

Chilli kousky  18 8593837256013 

Jalovec celý  18 8593837256037 

Kajenský pepř (chilli mleté)  23 8593837256587 

Kmín celý  28 8593837256570 



Kmín drcený  28 8593837256563 

Kmín mletý  28 8593837256556 

MAXI Kmín celý  100 8593837241682 

MAXI Majoránka 20 8593837241699 

MAXI Paprika sladká  100 8593837241712 

MAXI Paprika sladká mletá  250 8593837253630 

MAXI Pepř černý mletý  50 8593837253647 

Muškátový květ 13 8593837255764 

Muškátový ořech celý 9 8593837256730 

Nové koření celé  15 8593837255771 

Nové koření mleté 15 8593837255788 

Paprika gulášová mletá  23 8593837255795 

Paprika lahůdková mletá  23 8593837256747 

Paprika pálivá mletá  23 8593837255801 

Paprika sladká mletá  23 8593837255818 

Paprika uzená (sladká) mletá  23 8593837255825 

Pepř bílý mletý  18 8593837256754 

Pepř černý celý  18 8593837256761 

Pepř černý mletý  18 8593837256778 

Pepř čtyř barev  18 8593837256785 

Pomerančová kůra  13 8593837255832 

Římský kmín  25 8593837256792 

Sezamové semínko  28 8593837255849 

Skořice celá  10 8593837255856 

Skořice mletá  23 8593837255863 

Vanilka Bourbon  3 8593837255870 

Zázvor mletý  18 8593837255887 

Adžika 28 8593837255993 

Americké brambory  28 8593837255900 

Bramborák  28 8593837255979 

Bylinkový kapr  28 8593837255917 

Čína 28 8593837255962 

Čína bez soli  18 8593837256044 

Ďábelské koření  28 8593837257249 

Divočina  25 8593837256051 

Farmářské brambory  23 8593837256068 

Farmářský burger  28 8593837257232 

Farmářský steak  23 8593837256075 

Grilovací koření  30 8593837256624 

Grilovací koření česnekové  33 8593837256631 

Grilovací koření pálivé  23 8593837256648 

Grilovací koření s bylinkami  28 8593837256655 

Grilovací speciál koř.bez soli  18 8593837256662 



Grilovaná zelenina  28 8593837256679 

Grilované kuře  28 8593837256686 

Grilovaný sýr bez soli  18 8593837256693 

Guláš  28 8593837256716 

Guláš maďarský  28 8593837256709 

Gurmánský chilli steak  30 8593837254347 

Gurmánské italské koření  30 8593837254354 

Gurmánské kuře  30 8593837254323 

Gurmánský steak  25 8593837254316 

Gurmánská zelenina  30 8593837254330 

Gyros  25 8593837256723 

Houbové koření  25 8593837256983 

Hranolky  28 8593837256549 

Kari  28 8593837256877 

Krkovička s česnekem  28 8593837256532 

Křidélka s chutí medu  28 8593837256488 

Kuře 7 bylin  28 8593837256884 

Kuře pečené  28 8593837256891 

Kuře pečené bez soli  18 8593837256471 

Kuřecí steak s červ. pepřem  28 8593837256464 

Marinovaná krkovička  23 8593837256457 

Marinovaná ryba  23 8593837256440 

Marinované kuře  23 8593837256433 

Mletá masa  28 8593837256426 

Mletá masa bez soli 18 8593837256419 

Perníkové koření  23 8593837256907 

Pikantní žebírka  28 8593837256143 

Pizza  20 8593837256402 

Punč  18 8593837256150 

Pyramidky koření Vývar  20 8593837254507 

Pyramidky koření Rajská omáčka  20 8593837254491 

Pyramidky koření Svíčková omáčka 20 8593837254484 

Pyramidky koření Punč  20 8593837254446 

Pyramidky koření Svařené víno  20 8593837254439 

Pyramidky koření Brambory  20 8593837254453 

Pyramidky koření Rýže  20 8593837254422 

Pyramidky koření Horké jablko  20 8593837254415 

Rožnění  28 8593837256167 

Ryby  28 8593837256914 

Salátové koření 23 8593837256921 

Staročeské koření  28 8593837256181 

Steak  28 8593837256174 

Steak 7 pepřů  23 8593837256198 



Steak 7 pepřů bez soli  13 8593837256204 

Steak chilli & šípek  23 8593837256211 

Svařené víno celé  18 8593837256228 

Špagety  23 8593837256235 

Tzatziki  28 8593837256242 

Vepřová pečeně  28 8593837256938 

Zabijačka  28 8593837256945 

Bazalka  8 8593837256594 

Italské bylinky  7 8593837256952 

Kopr  8 8593837256808 

Libeček  8 8593837256815 

Majoránka drhnutá 5 8593837256600 

Oregáno  8 8593837256822 

Pažitka  3 8593837256839 

Petržel drcená nať  5 8593837256846 

Polévkové bylinky  7 8593837256969 

Provensálské bylinky  13 8593837256976 

Rozmarýn  18 8593837256853 

Tymián  13 8593837256860 

 

 


