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novinka

Zeptejte se svého lékaře na možnost zařazení COMIDY do Vaší diety.

Od 1. 12. 2017 oblíbená dospělácká příchuť konečně 

i pro děti od 3 let – COMIDA PKU B PIŇA COLADA.

PKU

Nezapomeňte 
vyzkoušet!!!

OD 
1.12.2017
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Comida–PKU A formula
Balení: 400 g plechovka
Příchuť: neochucená
Velikost odměrky: 4,3 g
100 g prášku = 11,8 g bílkovin*

Comida–PKU C
Balení: 500 g plechovka
Příchuť: neochucená
Velikost odměrky: 7,5 g
100 g prášku = 75,0 g bílkovin*

Comida–PKU C Piña Colada
Balení:  500 g plechovka

20 x 28,6 g v sáčcích
Příchuť: Piña Colada
Velikost odměrky: 7,5 g
100 g prášku = 70,5 g bílkovin*
1 sáček = 20 g bílkovin*

Comida–PKU B formula
Balení: 500 g plechovka
Příchuť: neochucená
Velikost odměrky: 7,5 g
100 g prášku = 31,1 g bílkovin*

Comida–PKU B
Balení: 500 g plechovka
Příchuť: neochucená
Velikost odměrky: 6,2 g
100 g prášku = 73,0 g bílkovin*

Comida–PKU B Piña Colada
Balení:  30 x 14,3 g v sáčcích
Příchuť: Piña Colada 
1 sáček = 10 g bílkovin*

Comida–PKU B formula jahoda
Comida–PKU B formula čokoláda
Balení:  500 g plechovka

20 x 32,2 g v sáčcích
Příchuť: jahoda, čokoláda
Velikost odměrky: 7,5 g
100 g prášku = 31,1 g bílkovin*
1 sáček = 10 g bílkovin*

Comida–PKU C formula
Comida–PKU C formula
pomeranč–citrón
Balení:  500 g plechovka

20 x 44,4 g v sáčcích
Příchuť:  neochucená, 

pomeranč–citrón
Velikost odměrky: 12 g
100 g prášku = 45,0 g bílkovin*
1 sáček = 20 g bílkovin*

*bílkovinný ekvivalent, neobsahuje fenylalanín (Phe).
Potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely.

myslí
NA VŠECHNY
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•  Další nové PKU recepty budeme od 1. 1. 2018 posílat 
pravidelně každý měsíc prostřednictvím emailu. 

•  Nové recepty budou od 1. 11. 2017 rovněž k dispozici po přihlášení 
na našich webových stránkách www.comidamed.cz, kde si je můžete 
stáhnout, uložit, případně rovnou vytisknout a vložit do PRŮVODCE.

•  Nezapomeneme na Vaše narozeniny nebo svátek, 
také k Velikonocům a Vánocům Vám pošleme přání.

•  A pro uživatele přípravků COMIDA zde máme jako BONUS 
ještě Mevalia produkt ZDARMA ke každému receptu 
a jako překvapení i malý dárek k Vánocům.

PKU

ZÁKAZNICKÝ PROGRAM 
COMIDA

Chcete být součástí programu PKU MAESTRO? 
Zaregistrujte se na webu www.comidamed.cz.

•  V programu PKU Maestro od nás
všichni ZDARMA dostávají PRŮVODCE, 
brožuru, která představuje naše 
produkty a zároveň přináší 
nové PKU recepty. 

8x 
mini pizza 

nebo 
2x 20�cm 

pizza

Směs je nejlépe umístit do nádob 

na koláče, aby pizzy mohly udržet 

svůj tvar.

Složení:

Na těsto
• 250 g Mevalia Bread Mix

• ¼ lžičky soli

• 1 ½ lžičky sušených kvasnic

• 1 polévková lžíce slunečnicového oleje

• 300 g vlažné vody

Náplň
• rajčatový protlak

• 2 lžíce olivového oleje

• 1 malá cuketa, pokrájená na kroužky

• ½ lilku, nakrájeného na kostičky

• červená cibule, oloupaná a nakrájená na plátky

•  ½ červené, žluté a zelené papriky, nakrájené 

na kostky

• 50 g hub, nakrájených na plátky

• bazalka

TIP: 
Takto připravené pizzy je možné zamrazit 

a následně dát péct přímo zmrazené. 

V tomto případě pečte po dobu 20 minut.

MINI PIZZY
Postup:
1.  Ve velké misce smíchejte Mevalia Bread Mix, sůl a droždí.

2.  Přidejte olej a vodu a promíchejte elektrickým mixérem 

po dobu 1½–2 minut, dokud těsto nebude hladké.

3.  Vymažte plechy na pečení, vytvarujte těsto 

do požadovaných tvarů, zakryjte a dejte kynout na teplé 

místo po dobu cca 30–40 minut nebo dokud se těsto 

téměř nezdvojnásobí. 

4.  Předehřejte troubu na teplotu 200�°C / 180�°C.

5.  Zahřejte olivový olej v pánvi a přidejte zeleninu, smažte 

2–3 minuty, aby vše mírně změklo.

6.  Připravenou zeleninovou směs navrstvěte na pizzy.

7.  Vložte do předehřáté trouby a pečte 12–15 minut.

Celé množství* Energie – 1 370 kcal 9,4 g bílkovin 360 mg Phe

1 ks mini pizza* Energie – 171 kcal 1,2 g bílkovin 45 mg Phe

1 ks velké pizzy* Energie – 685 kcal 4,7 g bílkovin 180 mg Phe

* včetně náplně

stáhnout, uložit, případně rovnou vytisknout a vložit do 

BONUS

Přejeme Vám 
i všem Vašim blízkým 

příjemné prožití 

vánočních svátků 

a v novém roce pevné zdraví, 

mnoho štěstí 
a spokojenosti.
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SKVĚLÁ CHUŤ. 
NAŠE TAJNÁ PŘÍSADA.

Dr. Schär má více než 30 let zkušeností v podporování zákazníků 
se speciálními dietními požadavky a nabízí širokou škálu dietních 
přípravků a služeb. Pomáhá tak zajistit lepší kvalitu života 
i prostřednictvím MEVALIA nízkobílkovinných potravin.

●  Skvělá chuť
●  Velmi nízký obsah bílkovin
●  Nízké hodnoty fenylalaninu
●  Vysoký obsah vlákniny

Objednávejte online 
na www.kleis.cz 
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děkuje

Nechte se 
překvapit!

děkuje
Milí přátelé, děkujeme vám všem za dosavadní důvěru, 

přejeme vám krásný předvánoční čas bez stresu a vánočního shonu 

a těšíme se na další rok plný novinek.


