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SZÍNEZÉK MENTES



Ahogy a Just Clear nevében is szerepel a hangsúlyt  
a „tisztaságra” a mi megközelítésünkben a „mentességre” fókuszáljuk. 

Ennek megfelelően süteményeink tartósítószer-, színezék-, glutén-, cukor-,  
és laktózmentesek, ezáltal természetesen szénhidrátcsökkentettek. 

A Just Clear igazodik a mai elvárásokhoz, étkezési trendekhez.  
Ismerd meg egyedülálló koncepciónkat és termékeinket.  

Próbáld ki és ne köss több kompromisszumot!

JUST CLEAR... „ÉLJ TISZTÁN”...



108 g

ÖSSZETEVŐK:
Laktózmentes túró, növényi habtejszín, baracklekvár 
(cukormentes), vaníliás pudingpor, zabliszt, víz, dió, tojás, 
stevia-eritrit édesítőszer, citromlé, citromhéj, sütőpor, 
szegfűszeg, fahéj, só

ALLERGÉN: 
dió, tojás

A hűtési lánc megszakítása nélkül 4 napig őrzi meg szavatosságát. 
Tárolás 0-5 Celsius fok között. A termék dióféléket és tojást felhasználó 
üzemben készült. Gyártja: Just Clear Food Kft. 
Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 35. 3.em. 2.

100 g-ban:

Szénhidrát 11,8 g

Fehérje 5,88 g

Zsír 15,4 g

Kcal 180

Rákóczi
túrós

ÚJ!



117 g

ÖSSZETEVŐK:

Laktózmentes túró, növényi habtejszín, vaníliás pudingpor, 
mogyorókrém, stevia-eritrit édesítőszer, víz, törökmogyoró

ALLERGÉN:
mogyorókrém, törökmogyoró

A hűtési lánc megszakítása nélkül 4 napig őrzi meg szavatosságát. 
Tárolás 0-5 Celsius fok között. A termék dióféléket és tojást felhasználó 
üzemben készült. Gyártja: Just Clear Food Kft. 
Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 35. 3.em. 2.

100 g-ban:

Szénhidrát 8,38 g

Fehérje 6,84 g

Zsír 17,8 g

Kcal 220

Mogyorókrémes 
túrógombóc

ÚJ!



125 g

ÖSSZETEVŐK:

Tojás, teljes kiőrlésű rizsliszt, sütőpor, módosított 
kukoricakeményítő, polidextróz, kókuszzsír, emulgálószer, 
növényi fehérje, vanília aroma, eritrit, stevia, inulin, sucralose, 
karamell /gyümölcsből kivont cukorból/, zselatin, L-fruktóz, 
pektin, alma, aroma, fahéj, szegfűszeg, szeletelt mandula, 
tisztított víz

ALLERGÉN: 
tojás, mandula

A hűtési lánc megszakítása nélkül 4 napig őrzi meg szavatosságát. 
Tárolás 0-5 Celsius fok között. A termék dióféléket és tojást felhasználó 
üzemben készült. Gyártja: Just Clear Food Kft. 
Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 35. 3.em. 2.

100 g-ban:

Szénhidrát 17,1 g

Fehérje 3 g

Zsír 8,51 g

Kcal 161

Tejmentes



ÖSSZETEVŐK:

Tojás, teljes kiőrlésű rizsliszt, sütőpor, módosított 
kukoricakeményítő, polidextróz, kókuszzsír, pálmazsír, 
szójalecitin, maltitol, emulgálószer, növényi fehérje, vanília 
aroma, eritrit, stevia, inulin, sucralose, kakaópor, tejszín /
cukor-, és laktózmentes/, gyümölcsből kivont természetes 
szirup, kókuszolaj, kókuszreszelék, aromák, tisztított víz

ALLERGÉN: 
tojás, szójalecitin, tejszín

A hűtési lánc megszakítása nélkül 4 napig őrzi meg szavatosságát. 
Tárolás 0-5 Celsius fok között. A termék dióféléket és tojást felhasználó 
üzemben készült. Gyártja: Just Clear Food Kft. 
Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 35. 3.em. 2.

100 g-ban:

Szénhidrát 24 g

Fehérje 6 g

Zsír 12,5 g

Kcal 250

125 g



150 g

ÖSSZETEVŐK:

Sovány túró /laktózmentes/, tejfehérje, tejföl 12% /
laktózmentes/, natúr citromlé, citromhéj, módosított 
kukoricakeményítő, polidextróz, kókuszzsír, emulgálószer, 
növényi fehérje, vanília aroma, eritrit, stevia, inulin, 
sucralose, fruktóz, pektin, citromsav, édesmorzsa /cukor-, és 
gluténmentes/, gyümölcsvelő 50% /25% eper, 25% alma/, 
élelmi rost, tisztított víz

ALLERGÉN: 
tejfehérje

A hűtési lánc megszakítása nélkül 4 napig őrzi meg szavatosságát. 
Tárolás 0-5 Celsius fok között. A termék dióféléket és tojást felhasználó 
üzemben készült. Gyártja: Just Clear Food Kft. 
Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 35. 3.em. 2.

100 g-ban:

Szénhidrát 7,25 g

Fehérje 7,6 g

Zsír 3,75 g

Kcal 103



125 g

ÖSSZETEVŐK:

Sovány túró /laktózmentes/, tejföl 12% /laktózmentes/, 
tejfehérje, natúr citromlé, citromhéj, módosított 
kukoricakeményítő, polidextróz, kókuszzsír, pálmazsír, 
emulgálószer, növényi fehérje, vanília aroma, eritrit, stevia, 
maltitol, sovány kakaópor, szójalecitin, kakaós édesmorzsa /
cukor-, és gluténmentes/

ALLERGÉN:
tejfehérje, kakaópor

A hűtési lánc megszakítása nélkül 4 napig őrzi meg szavatosságát. 
Tárolás 0-5 Celsius fok között. A termék dióféléket és tojást felhasználó 
üzemben készült. Gyártja: Just Clear Food Kft. 
Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 35. 3.em. 2.

100 g-ban:

Szénhidrát 7,9 g

Fehérje 8,2 g

Zsír 4,71 g

Kcal 110



125 g

ÖSSZETEVŐK:

Laktózmentes tejszín, növényi zsír /kókusz/, inulin, maltitol, 
szukralóz, eritrit, stevia, mogyorópép, tejfehérje, sovány 
kakaópor, élelmi rost, aroma, emulgálószer: szójalecitin, 
módosított burgonyakeményítő, polidextróz, növényi fehérje, 
természetes színezék

ALLERGÉN: 
tejfehérje, mogyorópép

A hűtési lánc megszakítása nélkül 4 napig őrzi meg szavatosságát. 
Tárolás 0-5 Celsius fok között. A termék dióféléket és tojást felhasználó 
üzemben készült. Gyártja: Just Clear Food Kft. 
Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 35. 3.em. 2.

100 g-ban:

Szénhidrát 11,87 g

Fehérje 0,88 g

Zsír 20 g

Kcal 230

Mogyorókrémes 
mascarpone



125 g

ÖSSZETEVŐK:

Gluténmentes édesmorzsa, laktózmentes margarin, vanília 
aroma, gyülölcsvelő 35% (málna-alma), élelmi rost, pektin, 
tápióka, citromsav, szőlőmag kivonat, tejfehérje, laktózmentes 
tejszín, eper, polidextróz, aromák, természetes színezék, tojás, 
módosított burgonyakeményítő, eritrit, stevia, szukralóz, 
inulin, növényi zsír (kókusz), növényi fehérje, aromák 

ALLERGÉN:
tojás, tejfehérje

A hűtési lánc megszakítása nélkül 4 napig őrzi meg szavatosságát. 
Tárolás 0-5 Celsius fok között. A termék dióféléket és tojást felhasználó 
üzemben készült. Gyártja: Just Clear Food Kft. 
Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 35. 3.em. 2.

100 g-ban:

Szénhidrát 17,46 g

Fehérje 2,32 g

Zsír 10,52 g

Kcal 191

Epres-málnás 
sajttorta



125 g

ÖSSZETEVŐK:

Tojás, teljes kiőrlésű rizsliszt, sütőpor, tejszín /laktóz-, és 
cukormentes/, tejfehérje, sovány kakaópor, rumaroma, 
friss narancslé, narancshéj, eritrit, stevia, inulin, sucralose, 
maltitol, mazsola, módosított kukoricakeményítő, polidextróz, 
kókuszzsír, pálmazsír, emulgálószer, növényi fehérje, vanília 
aroma, szójalecitin, dió, tisztított víz

ALLERGÉN: 
tojás, tejfehérje, dió, kakaó, szójalecitin

A hűtési lánc megszakítása nélkül 4 napig őrzi meg szavatosságát. 
Tárolás 0-5 Celsius fok között. A termék dióféléket és tojást felhasználó 
üzemben készült. Gyártja: Just Clear Food Kft. 
Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 35. 3.em. 2.

100 g-ban:

Szénhidrát 8,1 g

Fehérje 6 g

Zsír 8,6 g

Kcal 126



125 g

ÖSSZETEVŐK:

Tojás, teljes kiőrlésű rizsliszt, gluténmentes zabliszt, sütőpor, 
módosított kukoricakeményítő, polidextróz, kókuszzsír, 
emulgálószer, növényi fehérje, vanília aroma, eritrit, stevia, 
inulin, sucralose, almacukor, narancslé, citromsav, lutein, 
élelmi rost, természetes színezék: carminvörös, instant kávé, 
rumaroma, kakaópor, tejszín /cukor-, és laktózmentes/, 
tejfehérje, tisztított víz

ALLERGÉN:
tejfehérje, kakaópor, tojás

A hűtési lánc megszakítása nélkül 4 napig őrzi meg szavatosságát. 
Tárolás 0-5 Celsius fok között. A termék dióféléket és tojást felhasználó 
üzemben készült. Gyártja: Just Clear Food Kft. 
Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 35. 3.em. 2.

100 g-ban:

Szénhidrát 7,73 g

Fehérje 3 g

Zsír 10,78 g

Kcal 161



CUKOR- ÉS 
LAKTÓZMENTES 

LATTE
10 FÉLE 
ÍZESÍTÉSSEL

JUST CLEAR COFFEE

Budapest Westend City Center
aluljáró szint

KÁVÉINKAT KÉRHETED 
TÖBBFÉLE NÖVENYI ITALLAL, VALAMINT 

CUKORMENTES ÍZESÍTÉSEKKEL IS.

JUST CLEAR COFFEE

A MENTES KÁVÉZÓK



Ha eldöntötted...
igen, megcsinálom...!  

Ha a mozgás és a sport
a mindennapod része....   

Ha ételintoleranciád van vagy 
csak figyelsz az egészségedre… 



További információk: 
www.justclearfood.hu

info@justclear.hu


