
Nápady na každý den

SVAČINKA  
DO ŠKOLY

Nechte se inspirovat  
pro Váš nákup.



Italský kroužek mazaný máslem  
se Šunkovým nářezem Globus.
Šunkový nářez Globus je uzenina vhodná i pro bezlepkovou dietu.

Kombinace jogurtu 
s čerstvým pečivem 
z Pekárny Globus 
vždy přijde vhod.

Vital houska Globus s máslem 
a plátkovým sýrem.

Kornspitz s máslem 
a sýrem eidam.

Jogurty Prince 
zakoupíte v našem 
hypermarketu

Několikrát denně pečeme 
čerstvé pečivo v naší 
pekárně přímo v každém 
hypermarketu Globus.

Dalamánek

Dýňová  
bulka

Chléb Fit

Krušnohorský chléb

Svačina – překvapení o přestávce

Pekárna



Müsli tyčinka  
přijde o přestávce  

určitě k chuti.

Sýry Mini Babybel 
zakoupíte v našem 
hypermarketu.

Smetanové krémy Mlsánek 
zakoupíte v našem  

  hypermarketu.

Sladké jemné pečivo z Pekárny 
Globus: Loupák s mákem,  
Kobliha s meruňkovou náplní  
a Plundra s tvarohovou náplní. 

Müsli tyčinky Fit zakoupíte v našem hypermarketu.

Čerstvý chléb Šumava z Pekárny 
Globus namazaný máslem chutná 
výborně s oblíbenými sýry.

Ke smetanovým krémům patří 
čerstvé pečivo z Pekárny Globus.

Ani zelenina by neměla při svačině chybět.

Čerstvé ovoce patří do 
školní brašny nebo baťohu 
každý den. V úseku ovoce  
a zeleniny Globus si  
vyberete vždy bez ohledu 
na roční období.

Svačina nemusí být nuda. Někdy můžeme připravit 
sladkou svačinu z jemného pečiva z pekárny Globus 
a doprovodit ji například mlékem a müsli tyčinkou.

Svačina je důležitá, jíst méně a častěji je zdravější.

Školník bude závidět...



Mléka Yazoo s příchutěmi  
zakoupíte v našem hypermarketu.

Párty večka Globus  
je výborná namazaná 
taveným sýrem.

Krušnohorský 
chléb s Telecí  
játrovkou  
Globus.
Telecí játrovka Globus je vhodná  
i pro bezlepkovou dietu.

Kornspitz s máslem  
a Šunkou Globus.

Výrobky z uzenářské dílny  
Globus připravujeme vícekrát 
denně čerstvé v každém 
našem hypermarketu.

Všechny tyto výrobky 
uzenářské dílny Globus 
jsou vhodné i pro  
bezlepkovou dietu.

Žízeň do školy nepouštějte. 
Součástí každé svačiny by 
měla být minerálka, mléko, 
džus nebo voda se sirupem. 
Minerálky i mléko jsou na 
výběr také s příchutěmi, 
které děti mají rády.

Lyonský šunkový  
salám Globus

Šunka Globus
šunka nejvyšší jakosti

Dušená 
šunka 
Globus
šunka standardní

Sedlácká
šunka
Globus
šunka výběrová

PŘEKVAPENÍ O PŘESTÁVCE = SVAČINA + OVOCE NEBO ZELENINA + NÁPOJ

Ještě si připomeňme, že také zabalení svačinky může potěšit. V oddělení
potřeb pro domácnost nabízíme ubrousky, sáčky i vhodné plastové dózy. 

Ať se děti na svačinu těší !

Řeznictví



„Rychlé špunty“ Robby Bubble zakoupíte v našem hypermarketu.

Dětské nápoje Robby Bubble 
zakoupíte v našem hypermarketu.

Nápady na každý den www.globus.cz

Pro zákazníky Globus připraveno ve spolupráci se společnostmi:

www.alimpex.cz www.veselakrava.cz www.accom.cz
www.mlsanek.cz

www.danone.cz
www.prince.cz

www.soaresekt.cz
www.robbybubble.cz

www.sodko.cz

Aktuální nabídka se může v hypermarketech Globus lišit.

Co třeba začátek školního roku doma oslavit?




