
“Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, 
pożyczyliśmy ją od naszych dzieci.”

Lester Brown

BIO PRODUKTY
FIRMY Amylon

AMYLON A.S. to czeski producent żywności 
ekologicznej, opartej na wieloletnim 
doświadczeniu i sprawdzonych,  
tradycyjnych recepturach.
Firma AMYLON A.S. powstała w 1912 r. i zalicza się do 
najstarszych w Europie. Jako producent najwyższej 
jakości produktów ekologicznych, od lat stara się 
łączyć tradycję z innowacją, nieustannie poszerzając 
ofertę o nowe produkty ekologiczne. Jednym z celów 
marki Amylon jest szerzenie wiedzy z zakresu ekologii 
i ochrony przyrody. Firma nieprzerwanie wspiera małe 
gospodarstwa ekologiczne, w których tkwi ogromny 
potencjał produkcyjny.
W gospodarstwie ekologicznym utrzymywana jest 
prawidłowa struktura i żyzność gleby. Zwierzęta 
hodowane są w tzw. systemie ściółkowym 
iekologicznym. Oznacza to, że zwierzęta przebywają 
na świeżym powietrzu, mają wolny dostęp do 
wybiegu i karmione są paszą posiadającą certyfikat 
ekologiczny.

Posiadamy certyfikat uprawniający nas do stosowania europejskiego logo żywności ekologicznej.
W bezpośrednim sąsiedztwie logo musi się znajdować numer jednostki certyfikującej oraz 
oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty rolnicze, z których 
wytworzono końcowy produkt. Klienci kupujący
produkt z europejskim logo żywności ekologicznej mogą być pewni że:

• minimum 95% składników produktu pochodzenia rolniczego wyprodukowano w sposób ekologiczny

• produkt spełnia wymagania oficjalnego systemu kontroli

Produkty bio mają korzystny 
wpływ na zdrowie. To produkty, 
których ekologiczne metody 
wytwarzania:

 są bezpieczne dla ludzi, przyjazne 
dla środowiska i nieszkodliwe dla 
zwierząt,

 opierają się na rolnictwie 
zrównoważonym,

 nie zaburzają lecz kształtują estetykę 
krajobrazu,

 utrzymują różnorodność genetyczną 
w gospodarstwie.

Firma z tradycją od 1912 roku

CZ-BIO-001
Rolnictwo UE/ 
Spoza UE

Żywność ekologiczna (żywność bio, produkty bio) jest wytwarzana metodami rolnictwa ekologicznego 
(organicznego) tzn. takiego, w którym unika się stosowania nawozów sztucznych i szkodliwych substancji 
chemicznych. Produkcja żywności ekologicznej odbywa się bez użycia organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO).
Jakość żywności ekologicznej wiąże się z czasem i sposobem jej wytwarzania. Sięgając po produkty 
ekologiczne, posiadające certyfikat ekologiczny, konsument może być zpewien, że są to produkty bezpieczne 
dla zdrowia, a ich produkcja nie zagraża środowisku naturalnemu.

www.amylon.cz
Zapraszamy do zapoznania się z asortymentem produktów 
naszej marki, dostępnym na stronie internetowej amylon.
cz. Mamy nadzieję, że nasze produkty spełnią Państwa 
oczekiwania, a w przyszłości staną się nieodłącznym 
elementem Państwa domowego menu. Ponieważ liczymy się 
ze zdaniem naszych Klientów, zachęcamy do dzielenia się 
swoimi opiniami i doświadczeniami na temat produktów 
Amylon, na portalu www.mojbio.pl lub www.facebook.com/
Mojbio

Dystrybutor: Bio Planet S.A., www.bioplanet.pl

Zapytaj o produkt w ulubionym sklepie EKO



Skrobia 
kukurydziana BIO
Składniki:  
skrobia kukurydziana BIO.
Masa netto: 200 g

Galaretka o smaku
pomarańczowym BIO
Składniki:
Cukier BIO, substancja żelująca: 
agar BIO, sproszkowany burak 
czerwony BIO, kurkuma mielona 
BIO, regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, aromat naturalny.
Masa netto: 40 g

KISIEL O SMAKU 
TRUSKAWKOWYM
BEZGLUTENOWY BIO
Składniki:
Cukier BIO, skrobia ziemniaczana 
BIO, barwnik (sproszkowany 
burak czerwony BIO, kurkuma 
mielona BIO), aromat 
truskawkowy, kwas (kwas 
jabłkowy), kwas askorbinowy 
(witamin C).
Masa netto: 40 g

Budyń truskawkowy 
bezglutenowy BIO
Składniki:
Skrobia kukurydziana BIO, suszone 
truskawki BIO (min. 8 %), 
sproszkowany burak czerwony BIO.
Masa netto: 40 g

Budyń czekoladowy 
Bezglutenowy BIO
Składniki:
Skrobia kukurydziana BIO, kakao 
w proszku BIO (min 20 %).
Masa netto: 40 g

Galaretka o smaku
cytrynowym BIO
Składniki:
Cukier BIO, substancja żelująca: 
agar BIO, kurkuma mielona BIO, 
regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, aromat naturalny.
Masa netto: 40 g

KISIEL O SMAKU 
WIŚNIOWYM
BEZGLUTENOWY BIO
Składniki:
Cukier BIO, skrobia ziemniaczana
BIO, barwnik (sproszkowany
burak czerwony BIO), aromat
wiśniowy, kwas (kwas jabłkowy),
kwas askorbinowy (witamin C).
Masa netto: 40 g

Budyń morelowy
bezglutenowy BIO
Składniki:
Skrobia kukurydziana BIO, 
suszone morele BIO (min. 11%), 
naturalny aromat morelowy.
Masa netto: 40 g

Galaretka o smaku 
wiśniowym BIO
Składniki:
Cukier BIO, substancja żelująca: 
agar BIO, sproszkowany 
burak czerwony BIO, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, 
aromat naturalny.
Masa netto: 40 g

KISIEL O SMAKU CYTRYNOWYM 
BEZGLUTENOWY BIO
Składniki:
Cukier BIO, skrobia ziemniaczana BIO, 
kwas (kwas jabłkowy), aromat cytrynowy, 
barwnik (kurkuma mielona BIO), kwas 
askorbinowy (witamin C).
Masa netto: 40 g

Budyń waniliowy 
Bezglutenowy BIO
Składniki:
Skrobia kukurydziana BIO, 
mielona wanilia Bourbon BIO (min 
1,5 %), extrakt waniliowy.
Masa netto: 40 g

Cukier waniliowy BIO
Składniki:
Cukier trzcinowy BIO, wanilia 
Bourbon BIO (min. 1,5 %).
Masa netto: 20 g

CukieR cynamonowy BIO
Składniki:
Cukier trzcinowy BIO, cynamon 
mielony BIO (min. 14 %).
Masa netto: 20 g

Cukier CYTRYNOWY BIO
Składniki:
Cukier trzcinowy BIO, mielona 
skórka cytrynowa BIO (2,5%), 
aromat cytrynowy.
Masa netto: 20 g

Proszek do pieczenia 
BEZ DODATKÓW FOSFORANÓW
Składniki:
Substancje spulchniające (winiany potasu, węglan sodu), 
skrobia kukurydziana BIO.
Masa netto: 12 g
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