
RAW ICE DREAM
100% RAW

WORLD’S FIRST



O Rawitu

Rawito je jedinečný koncept zmrzliny dvacátého prvního století. Rawito je zdravá 

zmrzlinová pochoutka, která je bio, raw a bez jakýchkoliv živočišných

složek. Rawito Vám zaručí nezapomenutelný chuťový zážitek a zároveň dodá

Vašemu tělu potřebné živiny v té nejčistší možné formě.

Objevte zmrzlinovou revoluci!

Rawito Team



Raw Law with Love
Zdravě pro lidi i pro planetu.

Farmer Friendly
Za férovou práci férová cena.

Sustainability
Udržitelně pro budoucí generace.

100% Compostable Packaging
Žádný odpad = žádná zátěž pro přírodu.

Spring Mountain Water
Čistá pramenitá voda ze srdce Země.

Certif icates
100% certified quality.

O zmrzlinách Rawito
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Chocolate
Čokoládová zmrzlina v čokoládě 
s lískovými oříšky
Složení: Kešu mléko (filtrovaná voda, 
kešu ořechy, Irský mech), datle, kakaové 
máslo (1,5 %), kakaová hmota (1 %), 
criollo kakaový prášek (3 %), himalájská 
sůl, čokoláda (kakaové máslo, kakaové 
boby, kakaový prášek, kokosový olej, 
lískové ořechy, kokosový cukr (3,9 %) 
baobab, maca kořen, Bourbon vanilka).

Vanilla & Dates
Vanilka & datle v čokoládě 
s mandlemi
Složení: Kešu mléko (filtrovaná voda, kešu 
ořechy, Irský mech), datle (25 %), Bourbon 
vanilka (0,5 %), citronová šťáva, čokoláda 
(kakaové máslo, kakaové boby, kakaový 
prášek, kokosový olej, mandle, kokosový 
cukr (3,9 %), baobab, maca kořen, 
Bourbon vanilka).

Vanilla & Dates - white
Vanilka & datle v bílé čokoládě 
s mandlemi
Složení: Kešu mléko (filtrovaná voda, 
kešu ořechy, Irský mech), datle (25 %), 
Bourbon vanilka (0,5 %), citronová šťáva, 
čokoláda (kakaové máslo, lucuma, maca 
kořen, baobab, kokosový olej, kokos, 
kokosový cukr (4,2 %), Bourbon vanilka).

Peanut Butter
Arašídové máslo v čokoládě 
s arašídy
Složení: Arašídové mléko (filtrovaná 
voda, arašídové máslo (24 %), Irský 
mech, himalájská sůl), datle, čokoláda 
(kakaové máslo, kakaové boby, kakaový 
prášek, kokosový olej, arašídy, kokosový 
cukr (3,9 %), baobab, maca kořen, 
Bourbon vanilka).
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Pineapple
Ananas v čokoládě sypané 
kokosem
Složení: Ananas (73 %), citronová šťáva, 
kokosový cukr, Irský mech, čokoláda 
(kakaové máslo, kakaové boby, kakaový 
prášek, kokosový olej, kokos, kokosový 
cukr (3,9 %), baobab, maca kořen, 
Bourbon vanilka).

Coconut
Kokos v čokoládě sypané kokosem
Složení: Kokosové mléko (filtrovaná voda, 
kokos (14 %), Irský mech), kokos (5 %), 
datle, kokosový cukr (3,1 %), kešu ořechy, 
čokoláda (kakaové máslo, kakaové boby, 
kakaový prášek, kokosový olej, kokos, 
kokosový cukr (3,9 %), baobab, maca 
kořen, Bourbon vanilka).

Banana
Banán v čokoládě sypané 
kokosem
Složení: Banán (83 %), citronová šťáva, 
Irský mech, čokoláda (kakaové máslo, 
kakaové boby, kakaový prášek, kokosový 
olej, kokos, kokosový cukr (3,9 %), 
baobab, maca kořen, Bourbon vanilka).

Cranberries
Brusinky v čokoládě  
s lískovými oříšky
Složení: Kešu mléko (filtrovaná voda, 
kešu ořechy, Irský mech), brusinky (41 %), 
jablečná šťáva, citronová šťáva, čokoláda 
(kakaové máslo, kakaové boby, kakaový 
prášek, kokosový olej, lískové ořechy, 
kokosový cukr (3,9 %), baobab, maca 
kořen, Bourbon vanilka).



CZ-BIO-003 
EU/Non-EU agriculture

Certifiáty ingrediencí Rawito

Naturally Natural
100% v harmonii s přírodou, 0 % umělých přísad.

Certif icates
100% certifikovaná kvalita.

Raw Bez přidaného 
cukru

Bez lepku Bez chemieBez laktózy Bez GMOPlant based Vegan



Skladování a doba trvanlivosti
Rawito Ice Cream skladujte v teplotě -18 °C 
a méně. Doba trvanlivosti od data výroby 
je 12 měsíců.

Polep mrazniček je pro odběratele zdarma. Další podmínky budou dohodnuty individuálně.

Varianty množství k odběru: 
1. Karton (20 ks)

2. Krabice na 10 kartónů (200 ks)

3. Paleta na 20 krabic (4 000 ks)

Rozvoz a doprava 
Zajišťujeme logistiku po Evropské unii.

Nabídka mrazících boxů
V rámci prodeje a propagace našich výrobků 
Vám nabízíme mrazicí boxy:

Logistika a skladování

Mraznička ARO 205
Objem 176 litrů
Provozní teplota: -18 °C / -22 °C 
Rozměry: 90 × 78 × 61,3 cm
Cena 8 697 Kč (bez DPH)

Mraznička ARO 305
Objem 250 litrů
Provozní teplota: -18 °C / -22 °C 
Rozměry: 90 × 101 × 61,3 cm
Cena 9 445 Kč (bez DPH)

Hluboce 
zmraženo

Kompostovatelný 
obal



Výrobce:

Meruzalka s.r.o., Michelská, 59/1006, 141 00 Prague 4

IN: 03840344

TIN: CZ 03840344

www.rawito.com

Stay in Touch

info@rawito.de 

pro Německo, Švýcarsko a Rakousko 

info@rawito.co.uk 

pro Británii a další země

info@rawito.es 

pro Španělsko

info@rawito.it 

pro Itálii 

info@rawito.cz 

pro Čechy a Slovensko



www.rawito.com

#rawito

FacebookInstagram Youtube


