
PEČENÉ
ZELENINOVÉ 

CHIPSY  

ZDRAVĚJŠÍ  
SNACK 

NÁŠ PRODUKT JE ZALOŽEN  
NA ŠESTI  ZÁKLADNÍCH  

HODNOTÁCH

Dáváme lidem přesně to, co chtějí a zároveň potřebují. Naším posláním  
bylo vytvořit zdravější cestu, jak si vychutnat chipsy bez výčitek. 

 
Díky unikátní technologii výroby chipsů se podařilo spojit čerstvě sklizenou 
zeleninu s bramborou bez použití chemických dochucovadel, umělých barviv  
a konzervantů, ale zároveň bez chuťových kompromisů – vše je čistá příroda.

REVOLUČNÍ  
ZELENINOVÉ CHIPSY
Jedinečná kombinace zeleniny  
a brambor vytváří zcela unikátní 
produkt. 

NÍZKÝ OBSAH TUKU
Chipsy obsahují pouze  
0,7 – 1,1% tuku/40g. 

53 % ČERSTVĚ  
SKLIZENÁ ZELENINA
Zelenina je pro naši výrobu 
nejdůležitější ingrediencí,
proto používáme pouze tu 
nejlepší, čerstvě sklizenou. 
Vysoká procenta zeleniny 
nechává vyniknout jedinečnou 
přírodní chuť.

PEČENÉ
Finalizace chipsů probíhá 
šetrným pečením  horkým 
vzduchem.  

KAŽDÝ SI NAJDE SVOU 
OBLÍBENOU PŘÍCHUŤ
Nabízíme 5 unikátních kombinací:
• Dýně s rozmarýnem
• Špenát s česnekem
• Červená řepa s mátou
• Paprika s jarní cibulkou
• Mrkev s cibulí
+ vývoj limitovaných edic

ČERSTVÉ SKLIZENÉ BYLINKY
Chipsy obsahují bylinky zvýrazňující
chuť zeleniny. 

BARVA CHIPSŮ 
Je dána pouze samotnou  
zeleninou.

ZDROJ MINERÁLŮ  
A VLÁKNINY
Chipsy obsahují vysoká procenta 
vlákniny a minerálů prospěšných 
našemu zdraví. 

TRADICE A INOVACE  
S RESPEKTEM  
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

  Veganské
  Ochucené přírodními ingrediencemi
  Neobsahují umělé přísady
  Bez cukru, bez palmového oleje,  

 bez GMO, bez pšeničné mouky

Inovativní

Tradiční

Zeleninový

Zdravý

Chutný

Nutriční
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BENEFITY MINERÁLŮ

ALTERNATIVNÍ PRODUKTY

ENJOY CHIPS OBSAHUJÍ VÍCE MINERÁLŮ NEŽ ČERSTVÁ ZELENINA!
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www.enjoychips.cz

ZDROJ VLÁKNINY  
A MINERÁLŮ

Způsob výroby umožňuje uchovat  
nutriční hodnoty čerstvě sklizené zeleniny  
a také úžasnou křupavost! 

O NÁS
ENJOY CHIPS S.E. je česká společnost s výrobou v Itálii. Díky spojení dlouholetých zkušeností  
s výrobou pro privátní sektor a kontinuální práci na inovaci produktů vznikla značka ENJOY CHIPS, 
zaměřená na výrobu zeleninových snacků. V současné době jsou ENJOY CHIPS k dostání v pěti 
zemích a plánují rozvoj na další evropské i světové trhy.

NÁŠI ZÁKAZNÍCI

  Rodina s dětmi žijící zdravým životním  
 stylem 

 Vědomí spotřebitelé - zajímají se o složení  
 produktů - není jim lhostejné, co konzumují

  Sportovně založení
 Uspokojení hladu i chuti zároveň
  Každý si vybere svou oblíbenou příchuť
  Porce pro jednotlivce (individualismus)

KDE NÁS KONZUMUJE
  Při sportu
  Na cestách, výletech, piknicích
  S přáteli, rodinou

ČERSTVÁ ČERVENÁ ŘEPA
Železo (Fe) 0,6 
Fosfor (P) 29
Magnesium (Mg) 23
Draslík (K) 300

ČERSTVÁ MRKEV
Železo (Fe) 0,7
Fosfor (P) 37
Magnesium (Mg) 11
Draslík (K) 220

ČERSTVÁ DÝNĚ
Železo (Fe) 0,9
Fosfor (P) 40
Magnesium (Mg) 12 
Draslík (K) 340 

ČERSTVÁ PAPRIKA
Železo (Fe) 0,7
Fosfor (P) 28
Magnesium (Mg) 25
Draslík (K) 210

ČERSTVÝ ŠPENÁT
Železo (Fe) 2,9
Fosfor (P) 62
Magnesium (Mg) 60
Draslík (K) 530

PEČENÉ ENJOY CHIPS
Železo (Fe) 2,5
Fosfor (P) 166
Magnesium (Mg) 71
Draslík (K) 800

PEČENÉ ENJOY CHIPS
Železo (Fe) 3,2
Fosfor (P) 168
Magnesium (Mg) 47,6
Draslík (K) 507

PEČENÉ ENJOY CHIPS
Železo (Fe) 2,6
Fosfor (P) 137,9
Magnesium (Mg) 69,3
Draslík (K) 1049,5

PEČENÉ ENJOY CHIPS
Železo (Fe) 2,2
Fosfor (P) 133
Magnesium (Mg) 48,8
Draslík (K) 543

PEČENÉ ENJOY CHIPS
Železo (Fe) 6,2
Fosfor (P) 136
Magnesium (Mg) 65
Draslík (K) 104

+316,6 % 
+472,4 % 
+208,7 % 
+166,6 % 

+357,1 % 
+354,1 % 
+332,7 % 
+130,4 % 

+188,8 % 
+244,7 % 
+477,5 %

+208,5 %

+214,2 %
+375,0 % 

+95,2 %
+158,5 % 

+113,7 % 
+119,3 %

+8,3 % 
-80,3 %

ŽELEZO
• je důležité pro všechny tělesné orgány
• má vliv na růst a vývoj dětí, imunitu, výkonnost,  
 termoregulaci 
 
FOSFOR
• nejdůležitějším energetickým prvkem nervů a intelektu 
• podílí se na formování kostí a krve 
 
MAGNESIUM
• nezbytný minerál, potřebný pro správnou funkci  
 nervového a svalového systému
• prospěšný pro oběhový systém a je prevencí infarktu 

DRASLÍK
• jeden z nejdůležitějších biogenních  
 prvků, které se podílí na správné  
 funkci a vývoji organismu
• pomáhá snižovat krevní tlak


