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CO DĚLÁME

» STUDENÉ NÁPOJE
 BIO, PROBIOTICKÉ, PřÍRODNÍ POVZBUZUJÍCÍ, VITAMÍNOVÉ A DALšÍ

» VITAMÍNOVÉ SHOTY
 plné antioxidantů a vitamínů

» ROSTLINNÉ ALTERNATIVY MLÉKA
 ovesné, sójové, rýžové, kokosové, do kávy i na vaření

» TEPLÉ NÁPOJE
 masala chai, superfood latte i organické čaje

» VEGAN KUCHYNĚ
 veganské suroviny a potraviny bez kompromisů

» BESOCIAL! (SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ)
 PROFESIONÁLNÍ FOCENÍ INTERIÉRů I PRODUKTů, SPRÁVA
 INSTAGRAMU A FACEBOOKU A SPOLUPRÁCE S INFLUENCERY

JSME VÁŠ DISTRIBUTOR
Vybíráme pro vás výrobky, které nás zaujaly svou kvalitou a recepturou, zkrátka to nejlepší co 
jsme zatím našli na českém i zahraničním trhu.
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O NÁS
“Na počátku bylo BIO všechno a 
pak se to trochu zvrtlo”. 

Naše cesta začala v roce 2014, kdy jsme se 
rozhodli přivést na český trh dnes již známé 
limonády Proviant.Postupem času nám 
to začalo být málo a začaly přibývat další 
produkty, které máme sami rádi. Baví nás 
alternativní způsoby stravování, zdravý 
životní styla zodpovědnost k přírodě je 
pro nás stejně důležitá jako zodpovědnost  
k vlastnímu zdraví. 

Green Heads jsme založili pro lidi jako 
jsme my. Pro lidi, kteří se zajímají nejen 
o samotné zboží, ale i to, odkud pochází 
a jaký má příběh. Všechny námi nabízené 
produkty nejprve sami testujeme a ty 
nejlepší vám představujeme právě v tomto 
katalogu. Najdete v něm stále se rozrůstající 
sortiment biopotravin a biolimonád, velký 
výběr potravin bez laktózy a lepku a dalších 
veganských výrobků. 

Ať už jste kavárna, obchod, řetězec nebo 
jednotlivec, rádi se staneme vašimi partnery 
a pevně věříme, že si naše produkty oblíbíte 
stejně tak jako my.

Těšíme se na spolupráci!

Petr Šístek, Ilja Fajbisovič, Tomáš Kofroň
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PROVIANT LIMO
» NEJLEPŠÍ BERLÍNSKÁ BIO LIMONÁDA

Tři kamarádi z Berlína si chtěli otevřít kavárnu, ale 
nakonec zjistili, že je víc baví vyrábět limonády. 
Do čerstvě vymačkané šťávy přidávají jen trochu 
třtinového cukru a perlivou vodu. Nic víc nic míň, jako 
když si děláte limonádu doma. Vše 100% bio bez použití 
extraktů, koncentrátů a dochucovadel.

PřÍCHUTě V NABÍDCE
• Rebarbora

• Pomeranč

• Zázvor a citron

• Třešeň a granátové jablko

• Maracuja a pomeranč

• ColaNatur bez kofeinu

• Proviant Cola bez cukru

• Fair trade cola

bio limonády a funkční nápoje

PROVIANT SMOOTHIE
» Legendární smootHie

Starší sourozenec Proviant limo nabízí 100% nálož 
organického ovoce a zeleniny, na jednu lahvičku ho padne 
až 400 gramů. Zasytí a nakopne!

PřÍCHUTě V NABÍDCE
• Smoothie Mango a Maracuja

• Smoothie Malina a Ostružina

• Smoothie Citrón, Zázvor a Maca

• Smoothie Špenát, Jablko, Kiwi, Kapusta
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VIGO KOMBUCHA
» HOUBY V NEJLEPŠÍ FORMĚ

Kombucha, japonská čajová houba se používá 
v přírodní medicíně už od nepaměti. Obsahuje 
látky vytvářející v těle přátelské prostředí 
pro vývoj probiotik, látek posilujících naši 
obranyschopnost. 

Vigo se vyrábí z těch nejlepších odrůd kombuchy, 
bylinných čajů a z pramenité vody. Nic víc v ní 
nenajdete, žádná barviva, sladidla ani aspartany. 
Je perlivá a tak akorát oslazená výtažky z ovoce. 
Osvěžující elixír dlouhého života!

Příchutě v nabídce
• Original (přírodní)

• Schisandra (klanopraška čínská)

• Acai (euterpe/kapustoň  brazilská)

» STUDENÉ NÁPOJE
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KULTEA  
MATCHA
» matcha a ovoce!

Co dostanete, když spojíte zelený čaj 
matcha a opravdu ovocnou limonádu? 
Osvěžující přírodní nápoj, který 
vám dodá energii kdykoli to budete 
potřebovat.

Příchutě v nabídce
• Mango

• Brusinka

ULTICHA  
MATÉ
» NAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ MATÉ

Maté už nemusíme moc představovat, 
možná jen ve zkratce. Trochu limonáda, 
trochu čaj a tak trochu nakopávač, když 
na vás padá únava nebo se potřebujete 
soustředit.

Kromě povzbudivého kofeinu obsahuje 
taky hromadu minerálních látek a 
vitamínů. Nás ale hlavně baví, jak 
chutná!

Příchutě v nabídce
• Classic

VIGO LONGBREW
» KOMBUCHA PREMIUM

Prémiová řada kombuch v nejvyšší kvalitě 
bez kompromisů. Díky prodlouženému 
desetidennímu procesu fermentace nabízí 
intenzivnější, výraznější chuť.

Příchutě v nabídce
• Acerola a zázvor

• Okurka a koriandr

» STUDENÉ NÁPOJE
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YOKO  
ORGANIC MATCHA
» ELIXÍR MLÁDÍ

V jednoduchosti je krása! Tak přesně tahle věta 
vystihuje Yoko asi nejvíc. Najdete v něm pouhé 
tři ingredience: bio zelený čaj matcha, přírodní 
pramenitou vodu a nerafinovaný třtinový cukr.

I tak tenhle jednoduchý koktejl spolehlivě zvládne 
zlepšit váš den, z jedné lahvičky se do vás totiž 
dostane stejné množství výživných složek jako 
ze 16 šálků zeleného čaje. Matcha je přirozeným 
zdrojem kofeinu (v jedné lahvičce je ho přes 80g) 
a antioxidantů a má se za to, že má i omlazující 
účinky.

Když něco funguje, není potřeba to dál komplikovat.
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SIRUPY VLADIMÍR
» LIMONÁDA JAKO OD BABIČKY

Ručně vyráběné sirupy z malé vesničky v jižních 
Čech, to jsou sirupy od Vladimíra. Žádná strojová 
velkovýroba, chemicky neošetřené, ručně sbírané 
ovoce, zkrátka tak jak se to dělalo vždycky. Sesbírat, 
očistit. přidat cukr, povařit, nalahvovat.. a pak už 
jen nalít do džbánku, zalít vodou a cítit se zase jak o 
letních prázdninách.

příchutě v nabídce
• švestka s kořením 

• grep s vanilkou

• levandule

• bezinka 

• zázvor

• mango

• jahoda

• malina 

• hruška

NITRO COLD BREW
» MINOR FIGURES

Vařeno 18 hodin ve východním Londýně pomocí 
nejlepších single origin coffee (káva jednoho 
původu). 

Nitro Cold Brew kávy od Minor Figures jsou zcela 
nemléčné a neobsahují žádný přidaný cukr.

• Black: káva, to je všechno

• Latte: káva a ovesné ml*ko

• Mocha: káva, ovesné ml*ko a kakao

Uvnitř každé nádoby je dusíková kapsle, která 
naplní kávu jemnými mikrobublinkami pro 
smetanovou texturu. 

14 » STUDENÉ NÁPOJE 15» STUDENÉ NÁPOJE
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ORGANIC HUMAN
» SHOTY PLNÉ VITAMÍNŮ A ANTIOXIDANTŮ

Organic Human je jedinečný přírodní produkt 
pro všechny milovníky zdravého životního 
stylu. Shoty jsou směsí přírodních, 100% 
organických složek, které společně tvoří 
kombinaci minerálů, vitamínů, proteinů a 
antioxidantů z celého světa a jsou tak ideálním 
výživovým doplňkem pro každý den.

příchutě v nabídce
• antioxidant 

• zázvor 

•  ženšen

•  kurkuma

» VITAMÍNOVÉ SHOTY
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MINOR FIGURES 
CHAI
» MASALA RYCHLE A BEZ CUKRU

Od našich oblíbených Minor Figures 
máme v nabídce i tuhle dobrotu, tekutý 
koncentrát na přípravu oblíbeného čaje 
masala. 

Narozdíl od konvenčních prášků a sirupů 
se do něj žádný cukr nepřidává, směs 
čaje a koření se vaří celý den a výsledný 
koncentrát pak putuje až k vám. Stačí 
zředit a užívat si výraznou chuť orientu. 
100% vegan!

PRANA CHAI
» CHAI LATTE OD PROTINOŽCů

Australská sypká směs na lahodné chai latte s 
voňavým kořením, čajem a medem. Všechny 
suroviny jsou přírodní, bez zbytečných příměsí a 
pečlivě vybírané od kvalitních dodavatelů. Stačí 
smíchat s trochou horké vody a vaším oblíbeným 
ml*kem a pak už jen vychutnávat čisté blaho  
v šálku.

příchutě v nabídce
• Original

• Vegan

• Kurkuma

• Máta

» TEPLÉ NÁPOJE
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JOE’S TEA
» BIO ČAJE NEJVYŠŠÍ KVALITy

Čaje Joe´s Tea pravidelně obsazují na čajových
soutěžích přední příčky, o kvalitu a skvělou 
chuť tak nemusíte mít vůbec obavy. Kavárny 
ocení stylové balení v malých krabičkách  
po jednom kuse.

v nabídce
• Retail, balení po 15 pyramidových sáčcích

• Retail (Matchbox), balení pro prodej po 1 ks

• Gastro balení po 100 ks

FONTE
» SUPERFOOD LATTE
VŠECH BAREV

První čím vás tahle latte 
zaujmou jsou samozřejmě 
jejich duhové barvy, pozadu ale 
nezůstavají ani co se týče kvality 
jejich složení. Jsou totiž plné 
antioxidantů a protizánětlivých 
látek. Volbu vašeho oblíbeného 
rostlinného ml*ka už necháme 
na vás, jen si ho nefoťte moc 
dlouho ať vám nevystydne!

Příchutě v nabídce
• Kurkumové latté 

• Červená řepa s kakaem 

• Zelené Matcha latté 

• Modré latté z Klitorie   

• Veganská tmavá čokoláda 45%

• Chai Latte

» TEPLÉ NÁPOJE
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MINOR FIGURES
» OVESNÉ ML*KO BEZ KOMPROMISů

Od baristů pro baristy. Kluci z MINOR 
FIGURES moc dobře znají nesnáze s latte 
artem z alternativního ml*ka. Nechtěli dál 
dělat kompromisy. 

Díky tomu vzniklo Oat M*lk. Navržené 
speciálně pro použití v kávě, tak akorát 
výrazné aby nepřebíjelo její chuť a tvořící 
tu správnou hedvábnou mikropěnu. 
Výborné je ale i do ranní granoly nebo s 
černým čajem. 

Tohle ml*ko rozhodně není jen o pěkném 
obalu (i když ho milujeme)!

» ROSTLINNÉ ALTERNATIVY MLÉKA



24 » ROSTLINNÉ ALTERNATIVY MLÉKA 25

HAPPY HAPPY 
SOY BOY
» NEJŠŤASTNĚJŠÍ SÓJA

Pečlivě vyladěné sojové ml*ko nejen pro 
baristy. Vyrobeno v Japonsku, vymyšleno  
v Austrálii, tahle mléčná alternativa nás 
dostala svou plnou chutí a jednoduchým 
složením. Mírně doslazené třtinovým cukrem.
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CAPUCCINO LOVERS
» OD ITALSKÝCH BARISTů

V Itálii o kafi něco vědí, i když už jim zbytek světa dost 
šlape na paty. Pro to nejlepší rostlinné cappuccino je tu 
ml*ko vyrobené ze 100% italské sóji, bez konzervantů 
a barviv, zato bohaté na vitamin B.

BONSOY
» JAPONSKÉ BARISTICKÉ SÓJOVÉ ML*KO 

I Japonsko má svého silného koně v závodu mléčných 
alternativ. Tohle sojové nás zaujalo použitím trošku 
jiných ingrediencí než je zvykem, kromě pramenité vody a 
sojových bobů v něm totiž najdete hatomugi a řasu kombu, 
dvě suroviny používané v tradiční japonské medicíně  
k detoxikaci organismu.

A k tomu všemu je skvělé pro přípravu kávy!

MYLK
»  VYLADěNÉ KOKOSOVÉ ML*KO  
S KEšU OřÍšKY

Kokosové ml*ko od Rebel Kitchen vyráběné z kokosové smetany 
bez přídavku cukru. Chuťově neutrální s krémovou konzistencí 
funguje báječně jak v kávových nápojích, tak i jen tak vychlazené 
ve skleničce.

Do kaváren doporučujeme polotučnou variantu Semi Skimmed! 

OATLY BARISTA
»  LEGENDÁRNÍ OVESNÉ ML*KO

Oatly Barista je vyrobeno z tekutého ovsa, proto není 
příliš sladké ani příliš hutné. Dá se krásně našlehat, 
takže máte plnou kontrolu nad hustotou a objemem pěny 
a nic vám již nebrání předvést své latte art dovednosti.
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UZENÝ SEITAN
» VONÍCÍ DŘEVEM

Uzením na bukovém dřevě získává seitan 
nezaměnitelnou kouřovou chuť i vůni. Super 
na vaření, nám ale chutná nejvíc jen tak 
na prkénku s čerstvým chlebem a sklenicí 
nakládaných okurek.

TRHANÝ SEITAN 
PO KOREJSKU
» KRÁL SENDVIčů

Zachrání vás v případě akutní potřeby 
rychlého a vydatného jídla. Výborný sám 
o sobě, pozvedne každý sendvič (hodně si 
rozumí s kimči), popřípadě jej jen narychlo 
osmahněte se svou oblíbenou zeleninou.

OVEGANO
» Vegan suroviny plné chutí

„Ovegano vzniklo s cílem tvořit  
vynikající jídla, která budou vydatná 
a výhradněz rostlinných surovin. Věří 
totiž, žekaždý může pozitivně přispět 
k lepšímu prostředí nejen laskavostí, 
ale i volbou každého svého jídla. 
Chtějí poskytnout chutnou alternativu, 
která podpoří konzumaci výhradně 
rostlinných jídel”.

BBQ OMÁČKA
» Handmade by Ovegano

Lehce nakouřená, sladkokyselá 
s příjemnou rajčatovou umami. 
Idealní ke grilování, do marinád, 
sendvičů i tortil. 

» VEGAN KUCHYNĚ
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ALEXÝR
» první stářený vegan sýr z čr

Alex se rozhodla stát veganem, ale jako 
milovnice sýrů pořád nemohla najít 
tu správnou alternativu těch zrajících. 
Po počátečních nezdarech se konečně 
podařilo vyladit ty správné ingredience 
a postupy a na svět přišel vegmelín, 
první český veganský hermelín!

Vychutnejte si jej přírodní nebo 
nakládaný, v obou případech se k vám 
dostane veganský sýr plný lahodné 
sýrové chuti bez výčitek a šetrný  
k přírodě.SOYKA 

» ČERSTVÉ SÓJOVÉ BIO PRODUKTY Z ČR

Soyka vyrábí sojové výrobky vhodné nejen pro 
bezlepkovou dietu, a lergiky, diabetiky a lidi 
trpící laktózovou intolerancí, ale především pro 
všechny vyznavače zdravého životního stylu. 

Nabízíme vám jejich jogurty, kefír, majonézu, 
tofu a tempeh. 

Vše v bio kvalitě a bez konzervantů. Ve vratných 
obalech!

» VEGAN KUCHYNĚ » VEGAN KUCHYNĚ
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TAPIOCA PUDING 
» LAHODNÉ PERLIČKY

Tapiokový pudink je výborný dezert bez 
laktózy a lepku, který vás bude bavit svou 
konzistencí. Vyrábí se z perliček škrobu hlíz 
manioku jedlého a kokosového ml*ka. 

Dále nabízíme i samostatné tapiokové perly a 
tapiokovou mouku. Hodí se na slané i sladké 
pečení, k zahuštění omáček atp. Je ideální 
náhradou pšeničné mouky pro bezlepkovou 
dietu.

AROY-D
» ideální na vaření

Zahuštěné 100% kokosové ml*ko se smetanovou 
konzistencí. Skvělé na přípravu omáček, zákusků 
a pudinků. Pro milovníky kari nutnost, lepší 
neznáme!

ROSTLINNÉ 
SMETANY
»  na vaření

Kulinářské speciality, které jsou 
alternativou kravské a sójové smetany. 
Můžete je přidat do omáček, polévek, 
těstovin či zeleniny, do moučníků nebo 
čaje.

V NABÍDCE
• Kešu

• Kokosová

• Mandlová

• Pohanková

• Rýžová

PřÍCHUTě PUDINKU V NABÍDCE

čokoláda, broskev, mandarinka, ananas, hruška, 
mangový, bez příchutě přírodní

» VEGAN KUCHYNĚ
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ŽIJTE! 
(MARKETING)

Sledovat sociální sítě, odpovídat na dotazy, 
fotit nové produkty a stále držet prst na tepu 
doby dokáže být pro nejednoho dost náročná 
disciplína. Sami se jí už se jí nějakou dobu 
věnujeme a nabízíme vám pomocnou ruku!

správa sociálních sítí
Facebook, Instagram atd. všichni to máme, všichni 
tam musíme být. V rámci naší distribuční struktury 
a našich produktů sociálními sítěmi žijeme a 
snažíme se být každým dnem profesionálnější. 
V rámci služeb Green Heads si vám dovolujeme 
nabídnout pomoc, abyste mohli energii věnovat 
vlastním podnikům.

nabízíme

• správné nastavení profilů na sociálních sítích
• plánování kampaní a postů
• komunikaci s vašimi fanoušky
• vyřizování rezervací a dotazů
• reklamu na FB, Instagramu
• vyhodnocení a analytiku

PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFIE
Potřebujete nafotit interiér, hvězdný tým 
vaší kavárny nebo nové večerní menu?

Spolupracujeme se zkušenými fotografy, kteří 
zachytí cokoli od fotky nejlepšího větrníku široko 
daleko po exteriér vašeho podniku ve všech ročních 
obdobích. Pro detailnější nabídku nás neváhejte 
kontaktovat! 

JSME TU PRO VÁS...
Těšíme se na spolupráci. 

 

» BESOCIAL! (SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ) 3736
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OBJEDNÁVKY A DISTRIBUCE
Jak objednat?

shop.green-heads.cz, telefonicky +420 605 009 656
nebo emailem info@green-heads.cz

V Praze rozvážíme pravidelně každý den, mimo Prahu nás neváhejte
kontaktovat – rádi Vám doporučíme našho distribučního partnera.

Kontaktní údaje

PETR ŠÍSTEK - Marketing / petr@green-heads.cz, tel.  +420 737 190 781
ILJA FAJBISOVIČ - Provoz a finance / ilja@green-heads.cz, tel. +420 605 240 874

TOMÁŠ KOFROŇ - Obchod / tomas@green-heads.cz, tel. +420 731 496 840
KRISTIÁN TANČEK - Obchod / kristian@green-heads.cz, tel. +420 774 310 303

KRISTÝNA POLIČEK - Sociální sítě / kristyna@green-heads.cz, tel:+420 777 697 218
JAKUB LOBPREIS - Distribuce / provoz@green-heads.cz, tel:+420 731 407 908
ERIK EICHLER - Administrativa / info@green-heads.cz, tel:+420 605 009 656



www.green-heads.cz


