
Worry-free
food

Légy partnerünk az 
aggodalommentes 

étkezésben.
Az It’s us elragadóan finom, gluténmentes kenyereket, tésztákat, 

lisztkeverékeket és rágcsálnivalókat kínál. Élvezd termékeink teljes 
választékát aggodalmak nélkül – don’t worry, be happy!



Miklós és Mária együtt 
kezdtek bele ebbe a 
történetbe.
Miklós és Mária a 2000-es évek elejétől foglalkoztak lisztkeverékek, 
sütőipari termékek fejlesztésével. Amikor Miklósról megállapították, 
hogy gluténérzékeny, elhatározta, hogy megalkotja a jóízű alternatív 
pékáruk egész sorát. Így ő és a többi gluténérzékeny ember gond 
nélkül élheti az életét, miközben remek élelmiszereket fogyaszt.

Miklós 
és 

Mária 
:-)



Te megtervezed, 
mi elkészítjük.
Hiszünk abban, hogy egy közösségnek és 
egy közösséggel együtt kell megalkotnunk 
a termékeket. Gluténmentes tésztáinkat, 
lisztkeverékeinket, kenyereinket és 
rágcsálnivalóinkat alkotótársainkkal együtt 
készítjük. Innovatív termékválasztékunknak 
köszönhetően vásárlóink gond nélkül 
fogyaszthatják kedvenc ételeiket.

Elkötelezett csapatunkban az 
élelmiszeripari és értékesítési 
szakemberek a marketingesekkel 
együtt dolgoznak azon, hogy az It’s 
us Magyarország első számú márkája   
legyen, és kiléphessen a gluténmentes 
termékek világpiacára.

A cég a márka mögött
• 100%-ban gluténmentes üzem

• IFS minősítés

• A termékeket Budapest közelében 
gyártják

• Több mint 20 éves tapasztalat



Büszkén mutatjuk be új márkánkat:

Worry-free
food





Ismerd meg Kittit
Kitti imád a konyhában kísérletezni. „Szerintem 
fantasztikus, hogy hányféle ételt lehet készíteni 
tésztából!” – mondja. A főzés mellett az aerial 
silk a hobbija. A nagymamája által készített 
palacsinta íze és illata legszebb gyerekkori 
emlékei közé tartozik.



Alkotó-
társaink

Miklós              
65 éves, 
Velencén            
él.

Kitti              
24 éves, 
Budapesten 
él.

Gréta 
41 éves, 
Gentben              
él.

Mária              
52 éves, 
Velencén             
él.

Denis                 
38 éves, 
Tervurenben 
él.



Tészták

Csicseriborsóból és kukoricából 
készült tészták mindenféle 
formában. Penne, spagetti, 
orsótészta… Amit csak szeretnél!

Snackek

Termékeinket bárhová magaddal 
viheted. Rágcsálnivalóink 
között ízletes kekszeket és más     
finomságokat találsz.

Pékáruk

Gluténmentes szeletelt kenyerek, 
muffinok és egyéb pompás 
péksütemények.

ThaT’s
us :-)

Lisztkeverékek sütéshez 
& főzéshez

Ébreszd fel a benned szunnyadó 
séfet lisztkeverékeinkkel és 
főzéshez való hozzávalóinkkal.



Név 

Nettó tömeg:

Darab per 
karton:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per 
karton:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per 
karton:

Miklós szeletelt 
fehér kenyér

300 g

12

36

Miklós szeletelt 
magvas kenyér

300 g

12

36

Miklós szeletelt 
sokmagvas kenyér

300 g

12

36

Snackek
Édes és gluténmentes kekszek, hogy a worry-free élet még 

élvezetesebb legyen.

Pékáruk
Kívül ropogós, belül foszlós és puha. Kóstold meg finom, gluténmentes 

kenyereinket.

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Denis köles & 
hajdina keksz 
kókusszal

50 g

18

198

Denis      
zabkeksz 
vörösáfonyával

50 g

18

198

Denis      
zabkeksz 
csokoládéval

50 g

18

198



Tészták
Elragadóan ízletes tészták. Válassz kedvedre a prémium termékeink 

közül.

C
si

cs
er

ib
or

só
 t

és
zt

a
Ku

ko
ri

ca
 t

és
zt

a

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Kitti csicseriborsó 
penne

250 g

18

63

Gréta kukorica 
szarvacska

200 g 

30 

64 

Kitti csicseriborsó 
orsó

250 g

18

63

Gréta kukorica 
orsó 

200 g 

20 

64 

Kitti csicseriborsó 
spagetti

200 g

16

63

Kitti csicseriborsó 
tarhonya

250 g

20

63

Kitti csicseriborsó 
cérnametélt

200 g

16

63

Kitti csicseriborsó 
nagy kocka

250 g

12

63

Gréta kukorica   
nagy kocka 

200 g 

20 

64 

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:



Lisztkeverékek sütéshez 
& főzéshez

A főzés minden pillanatát élvezni fogod, ha ezeket a gluténmentes 
lisztkeverékeket és alapanyagokat használod.

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Név 

Nettó tömeg:

Darab per karton:

Karton per paletta:

Mária sütemény 
mix

1 kg

10

63

Miklós univerzális 
mix

1 kg

10

63

Miklós 
univerzális mix

500 g

10

144

Mária sütemény 
mix

500 g

10

144

Mária panír 
mix

500 g

10

144

Miklós 
sokmagvas mix

500 g

10

144

Mária 
zsemlemorzsa

300 g

10

144

Miklós fehér 
kenyér mix

1 kg

8

63

Miklós fehér 
kenyér mix

500 g

10

144



Légy a 
partnerünk

Szívesen árusítanád termékeinket? Keresd 
meg képviselőinket az alábbi elérhetőségek   

bármelyikén.

order@itsusfood.com  
+36 30 425 38 53

További információért látogass el weboldalunkra:

www.itsusfood.com


