
MRAZEM SUŠENÉ OVOCE, 
BYLINKY A ZELENINA



GEMUANI LTD 
Za uspokojením poptávky po zdravém ovoci a zelenině

Gemuani Ltd je uznávaný 
inovátor v oblasti zemědělské 
produkce a jejího zpracování, 
společnost si získala rep-
utaci pro kvalitní, výživově 
bohaté a vysoce oceňované 
zemědělské produkty. Se svým 
posláním produkovat zdravé 
jídlo a chránit životní prostředí 
společnost dodržuje nejvyšší, 
mezinárodně uznávané stan-
dardy pro bezpečnost potravin 
a je také první ve svém regionu, 
kdo  využívá technologii výroby 
neprodukující odpady.

Gemuani Ltd je držitelem cer-
tifikátu ISO 22000 a registrace 
FDA.

Sídlící v biodiverzitně bohatém regionu západní Gruzie mezi Černým mořem a kavkazským pohořím, Gemuani udržuje 111 
ha úrodných čajových, mandlových a kiwi sadů a zároveň využívá nejmodernější technologie pro zpracování ovoce a zelen-
iny.



S touto přidanou kapacitou 
a díky výhodě bohaté 
dostupnosti ovoce 
z vlastních plantáží, stejně 
jako ovoce z dalších 
regionů, Gemuani 
představilo Gemuani 
crisps (chipsy) – řadu 
zcela přírodních, mrazem 
sušených pochoutek. 
Vyrobeny z čerstvého, 
celého ovoce bez přísad, 
sladidel nebo konzervantů, 
tyto lehké, křupavé 
a chuťově vynikající 
mrazem sušené ovocné 
pochoutky jsou vhodné 
pro supermarkety, menší 
obchody či jakékoliv jiné 
prodejce, například zdravé 
výživy.

PERMANENTNÍ INOVACE

Chápajíc potřebu 
neustálých inovací, růstu a 
vnímajíc rostoucí poptávku 
po zdraví prospěšném 
ovoci a zelenině, společnost 
Gemuani zahájila provoz 
nejmodernější technologie 
sušení mrazem - lyofilizaci.
Sušení mrazem je zcela 
přírodní proces, kdy 
je z čerstvého ovoce a 
zeleniny odstraněno 97% 
vlhkosti.



SORTIMENT VÝROBKŮ

CHIPSY / PRÁŠEK 

TYP ZPRACOVÁNÍ
CELÉ / KOSTKY / PLÁTKY / ŘEZY

OVOCE
KIWI / JABLKA / BORŮVKY / MALINY/
JAHODY / OSTRUŽINY / BANÁNY / MELOUN / 
VIŠNĚ / ŠVESTKY / BROSKVE /
MANDARINKY / FEJCHOA / ANGREŠT / RYBÍZ / 
TŘEŠEŇ

FORMA VÝROBKŮ

ZELENINA
ČERVENÁ ŘEPA /
HOUBY / MRKEV/ 
MÍCHANÁ ZELENINA 

BYLINKY
ESTRAGON / MÁTA / 
BAZALKA /
KORIANDR / KOPR /
VODNÍ MÁTA

GEMUANI MRAZEM SUŠENÉ OVOCE, BYLINY A ZELENINA GEMUANI KIWI OVOCE



NEJELEGANTNĚJŠÍ A NEJEFEKTIVNĚJŠÍ METODA UCHOVÁNÍ POTRAVIN

SUŠENÍ MRAZEM - LYOFILIZACE



GEMUANI CHIPSY
ZDRAVÁ ALTERNATIVA CHIPSŮ A JINÝCH TUČNÝCH 
POCHUTIN 

•100% přírodní, mrazem sušené ovoce a zelenina.

•BEZ přísad. BEZ konzervantů. BEZ tuku. 
 BEZ přidaného cukru a sladidel. 

•Uchovává se až 98% vitamínů a živin, které jsou 
v čerstvém ovoci.

•Používá se nejpokročilejší a nejbezpečnější 
technologie pro uchování živin, vitamínů, aroma, 
chuti, barvy a tvaru ovoce a zeleniny.

•Balí se do vysoce kvalitních pytlíků a nádob 
kvůli ochraně před vlhkostí a světlem, za účelem 
prodloužení trvanlivosti.
 



WHEREVER YOU GO, WHEREVER YOU ARE, WHATEVER YOU DO...

GEMUANI CHIPSY - SKVĚLÁ DELIKATESA - PERFEKTNÍ PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST



GEMUANI CHIPSY



GEMUANI CHIPSY



• Pouze OVOCE, 
    ZELENINA nebo BYLINKY

• Může být přidána do müsli, 
ovesných vloček, jogur-
tu, smoothies, zmrzliny, 
čokolády a pečených výrob-
ků

• PŘÍRODNÍ zvýrazňovač 
chutí

• Může být považován za 
PŘÍRODNÍ SLADIDLO 

• Snižuje potřebu umělých 
přísad ve výrobcích

• Dlouhá doba trvanlivosti 

• BEZ -GMO (geneticky 
modifikované organismy)

GEMUANI PRÁŠEK - drcené ovoce



• Tvoří výjimečnou chuť

• Barva a chuť tradičních 
  sušených bylin nemůže 
  soupeřit s bylinami 
  Gemuani

• Dává výjimečnou chuť 
  a aroma každému jídlu

Okořeňte si život s GEMUANI!

• Bez odpadu

• Bez sekání

• Dlouhá doba trvanlivosti

GEMUANI BYLINKY



GEMUANI PŘÍSADY

• Pouze OVOCE, 
    ZELENINA nebo BYLINKY

• Může být přidána do müs-
li, 
   ovesných vloček, 
   jogurtu, smoothies, 
   zmrzliny, čokolády
   a pečených výrobků

• Může být re-hydrována
   použitím vody.

• Bez odpadu

• Bez sekání

• Dlouhá doba trvanlivosti



POUŽITÍ DLE SEKTORŮ

PEČIVO - ČOKOLÁDA - ZMRZLINA - SVAČINKY - SNÍDANĚ - 
JOGURTY - MLÉČNÉ VÝROBKY

a mnohem více...



MIMOŘÁDNĚ SLADKÉ A SYTĚ ZELENÉ KIWI, 
TO NEJLEPŠÍ CO GRUZIE NABÍZÍ

Za uspokojením poptávky po zdravém ovoci a zelenině
Gemuani získala GLOBAG.A.P. certifikát a určuje standardy moderního pěstitelství v Gruzii.

Pevné základy zemědělské činnosti
Gemuani kiwi (odrůda Hayward) byla laboratorně testována a je uznávaná jako jedna z nejsladších a nejsytěji 
barevných kiwi na světě.



ZACÍLENO NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Gemuani je hrdá na svou schopnost vypěstovat nejlépe chutnající, mimořádně sladké a sytě zelené Kiwi, nejlepší, 
jaké Gruzie může nabídnout. Přispívá k tomu nejen čistá, nedotčená  příroda, v níž jsou kiwi pěstovány, ale také 
důsledné vyhýbání se dusičnanům, pesticidům a jiným podobně škodlivým látkám, které umožnuje uchování 
nepopiratelně bezpečného a hygienického pracovního prostředí.



Distributor:
An Mara Business s.r.o.
Malá Štěpánská 542/14, 120 00 Praha 2 
IČ: 01674048, DIČ: CZ01674048

info@gruzinskycaj.cz
Tel.: +420 603 478 894
www.gruzinskycaj.cz

Výrobce:
GEMUANI Ltd
Gruzie
www.gemuani.com

WWW.GRUZINSKYCAJ.CZ


