Cukroví i mikulášskou nadílku za vás s chutí vyřeší Zemanka
Praha, 14. října 2021 – Zní to možná neuvěřitelně, ale po roce už zase číhají za dveřmi. Ano, řeč je o
Vánocích a jim předcházejícím Mikuláši. Obojí máme spojené se sladkostmi, na obojí se každý rok
těšíme (na Mikuláše pravda víc rodiče) a obojí vyžaduje přípravu předem. A protože všichni víme, že
předvánoční období je tak trochu stresující, není rozhodně žádná ostuda přijmout pomoc a přenechat
část starostí, třeba s pečením, někomu jinému. Až tedy letos budete přemýšlet co dát ratolestem do
mikulášského balíčku a jak rychle opatřit skvělé cukroví je tu Biopekárna Zemanka a její mikulášské i
vánoční edice sušenek.
Na děti jděte s vtipem
Mikulášskými bio sušenkami od anděla a čerta můžete svým
dětem vtipně říct, zda patří spíše do skupinky „sladkosti a ovoce“
nebo „uhlí a brambory“. Sušenky od anděla jsou totiž krásně světlé a
mají kokosovou příchuť, zatímco čert do těch svých přidal kakao a
trochu je tak připodobnil k uhlí.

Chutě, bez kterých Vánoce nejsou Vánoce
Nejoblíbenější vánoční cukroví? To je snad jasné! Vanilkové rohlíčky
a cokoli s vlašskými ořechy. Vanilkové rohlíčky od Zemanky jsou
s láskou pečené podle osvědčených tradičních receptů a po jejich
ochutnání se tak možná na chvíli vrátíte do dob svého dětství. Už při
prvním soustu vás omámí spojení pravé vanilky, jemných lískových
oříšků a cukru. Prostě ta pravá chuť krásného vánočního
rozmazlování se. Vánoční bio sušenky s vlašskými ořechy a
kořením zase voní po skořici a hřebíčku, a aby byla chuť ještě
vánočnější, je v nich i trocha hořké čokolády. A protože v Zemance myslí na všechny a rádi dají
tradičním receptům i další rozměr, napekli i Bezlepkové vánoční bio sušenky s vlašskými ořechy
a kořením. Bez obav tak s nimi uděláte radost i komukoli s intolerancí na lepek.

Všechny suroviny použité k pečení vánočních i mikulášských sušenek jsou v bio kvalitě. Mikulášská
edice je v prodeji od 1.10., vánoční sušenky lze koupit od 15.10.
Cena sušenek:
Mikulášské bio sušenky od anděla a Mikulášské bio sušenka od čerta – 49 korun
Vanilkové bio rohlíčky – 59 korun
Vánoční bio sušenky s vlašskými ořechy a kořením – 49 korun
Bezlepkové vánoční bio sušenky s vlašskými ořechy a kořením – 55 korun

Kontakt pro média:
Petra Hubálková
telefon: 775 208 198
email: hubalkova@tristarpromotion.cz

Biopekárna Zemanka je český výrobce sladkých bio sušenek a slaných bio krekrů. Byla založena v
roce 2006 v malé obci Oříkov u Sedlčan ve středních Čechách. Všechny produkty pečeme podle
našich vlastních originálních receptur a s nadšením je připravujeme tak, aby měly nejen vysokou
kvalitu, ale i skvělou chuť. Výrobu na počátku řídila Věra Zemanová, profesionální cukrářka a
gastronom s více jak 40letou praxí. Jan Zeman vede celou pekárnu a řídí provoz spolu s týmem
nadšených kolegů.
www.biopekarnazemanka.cz

