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My Raw Joy je česká společnost, která se zabývá výrobou raw,

veganských a 100% BIO produktů v prvotřídní kvalitě. 

 

Tyto naše bezkonkurenční a chutné produkty jsou plné životní energie,

živin, vitamínů, minerálů a enzymů, a to díky jejich šetrnému zpracování. 

 

Naším záměrem je podporovat zdravý, radostný a plnohodnotný život a

podělit se s ostatními o ty nejlepší zkušenosti a produkty. 

 

 

 

 

KDO JSME

 

Naše produkty splňují 6 klíčových standardů kvality: 

 



KATEGORIE PROdUKTŮ

Kategorie Příchutě

Raw ořechové pomazánky
Rawnella, Carawmel, Mandlovo-jahodová, Jablkovo-skořicová, 

100% Kešu, 100% Mandlová

Raw čokolády
Čistá bez příchutě, Jedlé květy, Mandle, Lískový oříšek, 

Malinová s růží, Slaný karawmel

Raw cookies
Višeň & kakao, Matcha & rozinky, Kakao & bílé kousky čokolády, 
Banán, Lískový oříšek, Vanilka & čokoládové kousky, Borůvka & baobab,

Slaný karawmel

Raw čokoládové lanýže Jahoda-pomeranč, Borůvka-citrón, Lískový oříšek, Bílá čokoláda

Raw čokoládové tyčinky Nugát, Karawmel, Jahoda, Borůvka, Malina, Rawffee (káva), Banán,

Máta, Karawmel s ovocem

Raw čokoládové dražé Višně, Lískové ořechy, Mandle, Rozinky 

Raw krekry Krekry a´la cheddar, Pohanková granola

Raw smoothie směsi
Very Red Berry (Malina a jahoda), True Blue Joy (Borůvka), Cacao Lover
(Kakao), Very Red Cherry (Višeň), Bananarama (Banán)

Raw aktivované ořechy Lískové ořechy, Mandle, Kešu



 

My Raw Joy ořechové pomazánky jsou jediné na trhu, které jsou v raw,

vegan, BIO kvalitě a bez jakýchkoliv přidaných tuků. 

Navíc všechny použité ořechy aktivujeme - před jejich zpracováním je
namáčíme po určitou dobu a poté je sušíme do 42°C, čímž z nich získáme
mnohem více prospěšných látek. Díky této aktivaci zdravých enzymů v nich
obsažených, jsou pro nás ořechy lépe stravitelné.

vyrobeny z aktivovaných ořechů
obsahují 50%, 60%, 70% a 100%         

ořechů
bez palmového, slunečnicového,

řepkového a kokosového oleje
slazené pouze kokosovým cukrem

Čím jsou výjimečné?

 

Raw OŘECHOVÉ POMAZÁNKY

S naší pomazánkou Carawmel jsme vyhráli

2. místo v soutěži Great Taste Awards 



 
Tyto My Raw Joy cookies jsou vyrobeny

především z ořechů, kombinované s ovocem           

a superpotravinami jako je baobab, tigernut,

matcha, či nepražené kakao. 

Tyto výživné, energetické cookies nemají na trhu

konkurenci pro jejich 40-60% obsah ořechů.         

Jsou bezlepkové a nenajdete v nich žádné datle

jako v běžně dostupných energetických tyčinkách. 

Pro tradiční snídaně můžete zvolit naší

pohankovou granolu a pro milovníky slaného

máme také k dispozici raw cheddar krekry.

Raw Cookies & krekry

obsahují 40-60% ořechů
plné antioxidantů
sušené v profesionálních sušárnách,

které jsou vyrobené a uzpůsobené
pro naší raw výrobu

Čím jsou výjimečné?

 



 

Naše raw čokoládové tyčinky jsme povýšili
nad jakékoliv raw, veganské čokoládové
produkty.

Lákala nás představa mít své oblíbené
pralinky v podobě tyčinky, kterou si
můžeme vzít s sebou na cesty - tak vznikly
tyto skvělé plněné čokoládové tyčinky.

Všechny naše čokolády vyrábíme
tradičními postupy a jsou tou nejnáročnější
ruční výrobou u nás. 

 

 

Raw čokoládové tyčinky

průkopník raw, vegan plněné
čokolády na trhu
100% ruční výroba

  Čím jsou výjimečné?



 
Tyto raw čokolády jsou příjemným
překvapením i pro ty nejnáročnější
zákazníky a navíc jsou slazené pouze
kokosovým cukrem.

My Raw Joy čokoláda má tu nejjemnější
konzistenci, které docílíme v našich
profesionálních strojích pro výrobu
čokolády. 

Jedná se o tu nejčistší podobu čokolády,
která je plná antioxidantů a minerálů díky
nepraženému kakau. 

 

 

 

Raw ČOKOLÁDY

jemná konzistence
intenzivní chuť nepraženého
kakaa
bez rafinovaného cukru

Čím jsou výjimečné?



 
Čokoládové lanýže My Raw Joy jsou
těmi nejluxusnějšími produkty z naší
čokoládové řady.  

Jedinečné lanýže s velmi jemnou
krémovou konzistencí vyrábíme v

hořké, lískooříškové a bílé čokoládě. 

Kvalitou a ručním zpracováním
konkurují i těm nejluxusnějším
belgickým lanýžům.

  

Raw čokoládové lanýže

poctivá ruční výroba
bez palmového tuku
z nepraženého kakaa
vysoce návykové

Čím jsou výjimečné? 



 

Raw čokoládové dražé jsou spojením těch nejlepší surovin - ovoce, aktivovaných
ořechů a naší skvělé čokolády. 

Sladký, ale výživný produkt vhodný kamkoliv na cesty nebo jako doplněk do
oblíbené snídaně, kterým si nadělíte opravdovou porci čokoládového mlsání,
navíc pod vrstvou jemné čokolády najdete křupavé ovoce a oříšky - kdo by to
nemiloval?

Raw čokoládové dražé

z aktivovaných ořechů
obalené vlastní raw čokoládou
nutričně vyvážené
bez palmového tuku
bez rafinovaného cukru

Čím jsou výjimečné?



 
Raw smoothie směsi jsou rychlým         

a snadným tipem na přípravu snídaní
nebo svačin. 

Jsou plné antioxidantů pro svůj              
vysoký obsah sušeného ovoce               
a superpotravin jako je lucuma nebo
nepražené kakao. 

Směs lze použít jako kaši nebo
smoothie za použití rostlinného nápoje
nebo vody, nebo ji pouze přidáte do
svých oblíbených snídaní. 

 

 

 

  

  
RAW smoothie směsi

snadná a rychlá příprava
plné antioxidantů
vysoký obsah vlákniny

  Čím jsou výjimečné?



 
Namáčením a následným sušením, tedy

aktivací ořechů, docílíme aktivace všech

enzymů, které ořechy obsahují, čímž se stanou

pro naše tělo mj. mnohem lépe stravitelnější.

Tímto procesem, na kterém stojí naše filozofie

výroby, povyšujeme ořechy ještě výše, abyste

si mohli dopřát efektivní využití všech

kvalitních živin a minerálů z tak bohatých

surovin. 

Tyto produkty jsou skvělou volbou pro ty, kteří

mají rádi ořechy ke svačině, nebo z nich rádi

něco tvoří. Proč tedy nevyužít ty, které mají

mnohem více předností?

  

Raw aktivované ořechy

lépe stravitelné

přirozeně vysoký obsah

proteinů

skvělé na cesty

Čím jsou výjimečné?



web: www.myrawjoy.com

email: team@myrawjoy.com

socialní sítě: instagram.com/myrawjoycz

 

 

SPOJTE SE S NÁMI


