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Ace Tea London

https://www.acetealondon.com/
Společnost Ace Tea přišla s
myšlenkou netradičního
pojetí klasického anglického
čaje. Ace tea čaje se totiž dají
pít horké i studené a zároveň
je lze přidat do koktejlů.
Všechny výrobky obsahují buď
zelený nebo černý čaj a jsou
100% přírodní. Ace Tea jsou
originální i svými designovými
obaly.

Alchemy Wines

https://www.alchemywines.co.uk
Alchemy Wines je britská
společnost, která byla
založena v roce 2002. Zabývá
se distribucí kvalitních vín ze
Španělska a jihu Francie,
které jsou dostupné v různých
cenových relacích.
Společnost také sama
produkuje a vytváří vlastní
vína na míru každému
zákazníkovi, od jednotlivých
vinných stylů po etiketu
a balení.

Amber Glen Scotch
Whisky

https://www.amberglen.co.uk
Amber Glen je skotská
společnost vyrábějící whisky
stejného jména, která v roce
2018 získala stříbrnou cenu
v prestižní soutěži Most
Prestigious Scotch Whisky
Masters Competition.
Z a řa d i l a se tak p o b o k
světoznámých značek jako
Johnnie Walker nebo
Ballantine.

Atom Brands

https://www.atombrands.com
Atom Brands se zaměřuje na
výrobu a výběr vysoce kvalitních
lihovin. Zároveň také klade důraz
na estetické balení produktů.
Výrobek tak musí být dostatečně
estetický, aby zaujal
potenciálního zákazníka, a
zároveň musí nabídnout nejlepší
kvalitu v dané cenové kategorii.
Jejich portfolio zahrnuje různé
druhy ginu, vodky nebo whisky.
Díky důrazu na kvalitu získala
společnost Atom Brands mnoho
ocenění - mj. “UK Gin Producer
of the Year 2017” nebo “World’s
Best Compound Gin 2018”.

Cloud Corn Popcorn
http://www.cloudcorn.eu

Popcorn značky Cloud Corn
přináší zbrusu nové chuťové
zážitky. Je bezlepkový,
připravovaný na řepkovém
oleji a je také skvělým
zdrojem vlákniny.
Vedle tradiční slané příchuti je
nabízen i ve variantě sladkého
chilli BBQ a kombinace
sladkého a slaného popkornu.

Pinkfinch Fruit Crisps
http://www.pinkfinch.eu

Ovocné chipsy pinkfinch jsou
přirozeně sladké a křupavé.
Proces vakuového sušení,
kterým jsou připravované, v
chipsech uchová přirozenou chuť
ovoce.
Pinkfinch ovocné chipsy jsou
přirozeně bezlepkové a
obasahují velké množství
vlákniny.
Každý balíček obsahuje jednu z
pěti denně doporučovaných
porcí ovoce a zeleniny. Pro extra
čerstvost jsou ovocné chipsy
baleny do fólie.

eMIXIT Ltd.

https://www.emixit.eu
eMIXIT Ltd. je internetová
obchodní distribuční platforma.
Firma nabízí širokou škálu
potravinářských a nápojových
produktů od dodavatelů z celé
Británie a bývalých britských
kolonií, pečlivě vybraných pro
jejich přidanou hodnotu,
nabízenou za konkurenční cenu.
eMIXIT aplikuje etikety v
národních jazycích a dodává
produkty až ke dveřím
prostřednictvím osvědčených
logistických partnerů.

Emporia Brands Ltd.

https://www.emporiabrands.com
Emporia Brands je dovozcem,
vývozcem a inovátorem v oblasti
lihovinových nápojů.
Spolupracuje s předními
barmany a lihovarnickými
společnostmi z celého světa,
které respektují řemeslné tradice
kvality, jak v přísadách, tak ve
výrobních procesech.
V rámci svého portfolia nabízí
širokou škálu rumů, ginů, likérů,
cognaců nebo whisky.

Koko Dairy Free

https://www.kokodairyfree.com
Koko Dairy Free je rodinná firma,
specializující se na pěstování
kokosových ořechů a výrobu řady
lahodných produktů na kokosové
bázi.
Kokosy jsou pěstované na farmách
v Indonésii s důrazem na ochranu
zvířat a životního prostředí.
Společnost si zakládá na vysoké
kvalitě svých produktů a nabízí jak
nápoje, tak jogurty, pomazánky,
másla, kokosové oleje nebo sýry.
Jejich produkty jsou výživnou
alternativou mléčných výrobků,
vhodnou pro vegetariány i vegany
či spotřebitele trpící laktózovou
intolerancí.

Masons Yorkshire Gin

https://www.masonsyorkshiregin.com
Masons Yorkshire Gin si kladl od
začátku za cíl jediné: vytvořit gin,
který vystoupí z řady ginů
dostupných na policích většiny
supermarketů. Svého cíle dosáhli
pomocí výběru toho nejlepšího
receptu a díky použití měděných
kádí pro přípravu ginu.
Svoje ingredience pečlivě vybírají
a dokonce pěstují vlastní
jalovcové keře pro výrobu tohoto
nápoje.

Monty Bojangles
http://montybojangles.com

Monty Bojangles nabízí
čokoládové pralinky jako z říše
divů v překrásných prémiových
obalech.
Č ok oládov é lanýž e M o n t y
Bojangles mají deset příchutí- od
tradičních variací na čokoládu,
přes oříškové až po exotické
druhy s ovocem. V nabídce dále
také najdete kolekce kombinací
různých příchutí.
Vítejte v zemi překrásného
lahodného zázraku!

Mornflake

https://www.mornflake.com
Již více než 300 let působí v
Británii rodinná firma Mornflake,
která nabízí širokou škálu
produktů z ovesných vloček.
V jejich portfoliu jsou vedle směsí
vloček i ovesné otruby, ovesné
kaše, musli, cereálie a granoly.
Nabízí výrobky bez lepku, v bio
kvalitě, bez cukru a pro zdravé
srdce.
Mornflake také dbá na dopad
své firmy na chod planety- dbají
na omezení vyhazování potravin
a na farmě si nedávno instalovali
i větrnou elektrárnu.

NEMI teas

https://www.nemiteas.com
NEMI je londýnská firma
nabízející široký sortiment
Fairtrade čajů či Chai syrupu,
který má využití pro výrobu Chai
latté nebo chai koktejlů. Čajové
lístky jsou k dispozici jak v
sypané, tak sáčkové formě.
Výsadou společnosti je její
sociální impakt a důraz na
spolupráci a integraci uprchlíků
v Británii. Ty NEMI zaměstnává
a pomáhá jim tak zlepšit své
jazykové schopnosti a rychle se
začlenit na trhu práce.

Real Organic Foods

https://www.realorganic.co.uk
Real Organics je britská rodinná
firma sídlící v oblasti Oxfordshire.
Zabývá se výrobou zdravých bio
marmelád, omáček a chutney
inspirovaných thajskou, indickou
a italskou kuchyní.
Všechny produkty jsou bez
přidaných konzervantů,
vegetariánské či veganské.
Společnost se snaží zachovávat
domácí kvalitu svých výrobků, a
tak všechny recepty vytváří v
malých dávkách s těmi
nejčerstvějšími ingrediencemi.

The Red Pot

https://www.theredpotlondon.co.uk
Po vzoru kulturní diverzity britské
metropole firma Red Pot přináší
škálu luxusních potravin z
různých koutů světa.
V rámci této akce Red Pot
představí řadu vybraných
italských sýrů, uzenin, bio
těstovin ze špaldy, olivový olej,
gurmánská Panini připravená k
ohřátí, omáčky a další lahůdky.
Součástí portfolia the Red Pot
jsou také BIO produkty.

Rico‘s vodka

http://ricosvodka.com
Rico’s Vodka je 100% bezlepková
vodka, ručně vyráběná pouze z
cukrové řepy. Tato vodka je
speciálně destilovaná tradiční
metodou v měděných destilačních
přístrojích po malých dávkách tak,
aby byla zaručena co možná nejvyšší
kvalita.
Předností této vodky je její silné
karamelové aroma s vanilkovým
nádechem, zanechávající nasládlou
chuť. Kromě toho, že je vodka
bezlepková, je také kosher a vhodná
pro vegany.

Rochester Drinks

https://www.rochester-drinks.com
Rochester Drinks nabízí
netradiční nealkoholické nápoje,
které mají díky svým přírodním
ingrediencím pozitivní vliv na
lidský organismus.
Nejprodávanějším výrobkem
Rochester je šťáva ze zázvoru.
Mezi další produkty firmy
Rochester patří šumivé ovocné
limonády s vůni tropických zemí
a zázvorové nápoje s příměsí
rozinek a bezových květů.

Salty Dog Brands

https://www.saltydog-grrr.com
Už od roku 2002 působí na
britském trhu malá rodinná firma
Salty Dog Brands. Jejich
bramborové lupínky, vyráběné ze
speciálních odrůd brambor, jsou
ručně pečené s použitím
slunečnicového oleje a pečlivě
vybraného koření.
Jedním z hlavních cílů společnosti
je neustále přicházet s novými
nápady a inovacemi. Proto v jejich
portfóliu můžeme nalézt jak
mnoho rozličných příchutí chipsů,
tak i ochucené oříšky
a popcorn.
V roce 2015 získala společnost
cenu za jednu z nejvíce “cool”
britských firem.

SkinnyBrands Ltd

http://skinnybrands.co.uk/
Skinny Brands přináší inovativní
novinky na trhu s alkoholickými
nápoji. Skinny Lager a Skinny Cider
poskytují plnohodnotný chuťový
zážitek za sníženého obsahu kalorií
a sacharidů. Oba nápoje jsou
bezlepkové a vhodné pro vegany.
Skinny Lager obsahuje 89 kcal na
330ml a má 4% alkoholu. Skinny
Cider obsahuje 5% alkoholu a
pouhých 149 kcal na 500 ml.
Zásadní je zachování plnohodnoté
chuti, které zaujme mnoho
zákazníků, kteří chtějí pít jinak, ať
už pro zdraví, nebo štíhlou linii.

The Super Seed

https://www.yourfoodstories.com
Společnost super seed nabízí
křupky z quinoy (merlíku
čilského), což je zdravější
alternativa klasických
bramborových chipsů.
Jedná se o produkt vhodný
pro vegany, neobsahuje lepek
ani ořechy a má o 30% méně
tuku než bramborové chipsy.

Thatchers cider

https://www.thatcherscider.co.uk
Již přes sto let působí nejen na
britském trhu rodinná firma Thatchers,
výrobce prvotřídních ciderů.
Jejich cider se vyrábí z jablek
vypěsovaných ve slavné oblasti
Somerset a každý pátek je ve 12:30
ochutnáván členy rodiny zakladatelů,
aby byla zaručena nejvyšší kvalita a
tardiční chuť.
Thatchers je aktuálně pátým největším
výrobcem cideru na světě.
Thatchers nabízí širokou škálu ciderůod suchých po sladké; od lahvových,
přes prémiové, čepované nebo
třetinkové v plechu. Společnost své
produkty distribuuje jak ve Velké
Británii, tak Evropě a Austrálii.

Yeo Valley Family Farm
https://www.yeovalley.co.uk
Yeo Valley je největší rodinná
firma vyrábějící mléčné výrobky
ve Velké Británii. Její rodinná
historie farmářů v Somersetu
sahá až do 15. století.
V současnosti se specializuje na
jogurty, mléko, máslo, smetanu a
zmrzlinu v bio kvalitě. Úzce
spolupracuje s významnými
britskými supermarkety
a dodavateli.
Devízou společnosti je
prosazování udržitelného
zemědělství, edukace dětí a
spolupráce s místními
komunitami.

Tešíme se na setkání!

