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Luštěninové krekry. Díky vysokému obsahu luštěnin mohou krekry posloužit jako svačina 
na cesty nebo třeba obohatit polévku. Jsou přirozeně bezlepkové, plné proteinů a vlákniny, 
skvělý doplněk k fitness, vhodné také pro vegany. Neobsahují konzervanty, barviva ani 
GMO. Výborné jsou také k pivu či vínu.



kdo jsme
Zabýváme se vývojem a výrobou 
převážně z luštěnin. Zkušenosti jsme 
sbírali po mnoho let, a to na začátku 
hlavně z oblasti zdravé výživy.
Není nic důležitějšího, než vědět co 
člověka trápí a co nejčastěji řeší.

Proč luštěniny? Prvotní myšlenka na pochutiny 
z luštěnin se opírá o dva důležité faktory. Jde 
o narůstající nesnášenlivost lepku ve společnosti, 
a naopak snížený podíl konzumace luštěnin, přestože 
by v jídelníčku pro svůj vysoký obsah bílkovin, 
vlákniny a sacharidů neměly chybět. Dostupnost 
luštěnin v posledních letech velice stoupla a rozšířila 
se o nové, dříve neznámé druhy, ale povědomí je 
stále malé. To chceme změnit.

naše vize
Všechno se netočí jen kolem výroby a prodeje. 
Je mnoho dalších velmi důležitých faktorů, 
na které by se firma měla zaměřovat. Jeden z nich 
je budování firemního teamu. Každý z našich 
zaměstnanců ví, že je potřebný a že jeden bez 
druhého by to nefungovalo. Ve firmě si vážíme 
každého člověka.

Další z našich priorit je podpora zdravého života. 
Zdraví je pro člověka důležité, a proto se snažíme 
v rámci propagace předávat informace, znalosti 
a zkušenosti z tohoto odvětví.

www.luskeeto.cz



makové
Vyvážená chuť koření doplněná mákem 
dává této variantě jedinečnou chuť 
krekrů.

Složení: hrachová mouka, mák 6 %, slunečnicový 
olej, kukuřičná mouka, mořská sůl, karotka, cibule, 
kvasničný extrakt, petržel, extrakty koření, koření.

Jednotka       na 100 g

Energie       1 523 kJ
Kalorie       363 kcal
Tuky       13,3 g
z toho nasycené mastné kyseliny   1,5 g
Sacharidy       41,4 g
z toho cukry      5,8 g
Vláknina       19,1 g
Bílkoviny       19,9 g
Sůl        3,0 g

hmotnost

70 g



česnekové
Výraznější chuť a aroma, to jsou 
česnekové krekry.

Složení: hrachová mouka, mák, česnek 3 %, 
slunečnicový olej, kukuřičná mouka, mořská sůl, 
karotka, cibule, kvasničný extrakt, petržel, extrakt 
koření (česnek) 0,3 %, medvědí česnek, směs koření.

Jednotka       na 100 g

Energie       1 531 kJ
Kalorie       365 kcal
Tuky       13,3 g
z toho nasycené mastné kyseliny   1,5 g
Sacharidy       42,0 g
z toho cukry      6,0 g
Vláknina       18,8 g
Bílkoviny       19,8 g
Sůl        3,0 g

hmotnost

70 g



řepové
Hořká nebo sladká? 
S řepou si užijete obojí.

Složení: hrachová mouka, čočková mouka, červená 
řepa 6 %, sušené bramborový škrob, bezlepkové 
droždí, česnek, směs koření, slunečnicový olej.

Jednotka       na 100 g

Energie       1 767 kJ
Kalorie       451 kcal
Tuky       15,7 g
z toho nasycené mastné kyseliny   1,4 g
Sacharidy       55,0 g
z toho cukry      6,4 g
Vláknina       16,0 g
Bílkoviny       22,1 g
Sůl        3,0 g

hmotnost

70 g



chilli
Chilli v kombinaci s dvěma druhy 
luštěnin dělá z tohoto druhu perfektní 
pikantní zážitek.

Složení: hrachová mouka, čočková mouka, chilli 2 %, 
slunečnicový olej, kukuřičná mouka, mořská sůl, 
karotka, cibule, kvasničný extrakt, petržel,
extrakty koření, koření.

Jednotka       na 100 g

Energie       1 501 kJ
Kalorie       358 kcal
Tuky       11,2 g
z toho nasycené mastné kyseliny   1,3 g
Sacharidy       45,0 g
z toho cukry      4,7 g
Vláknina       16,2 g
Bílkoviny       21,1 g
Sůl        3,0 g

hmotnost

70 g



black
Netradiční krekry 
s aktivním uhlím.

Složení: čočková a hrachová mouka natural 75 %, 
quinoa a chia semínka pure natural 14 %, mořská sůl, 
řepkový olej, sezam, směs koření - kmín, medvědí 
česnek, kopřiva, aktivní uhlí, kvasnice, soja.

Jednotka       na 100 g

Energie       2 089 kJ
Kalorie       499 kcal
Tuky       22,1 g
z toho nasycené mastné kyseliny   3,4 g
Sacharidy       44,0 g
z toho cukry      4,0 g
Vláknina       25,9 g
Bílkoviny       18,6 g
Sůl        2,9 g

hmotnost

70 g



makové
česnekové

řepové
chilli black

Možné vyzkoušení produktů Luskeeto od 15 ks s možností volby varianty  
(makové / česnekové / řepové / chilli / black).

30⁄70 g balení
bezobal 1⁄3⁄6 kg



Ekolusk s.r.o.
U Norkárny 138, 790 81   Česká Ves / Czech Republic

info@ekolusk.com / www.luskeeto.cz / +420 604 533 563
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