
Celý příběh Naturprodukt sirupů začal ve 
vlastní restauraci Pasta&Café Romana 
v Havířově. Právě tam jsme využili původ-
ních receptur našich prababiček, abychom 
hostům mohli nabídnout lahodné originál-
ní limonády a čaje. Sirupy z celého ovoce 
a bylin si v restauraci záhy našly své trvalé 
příznivce a časem se mimo oblíbených ná-
pojů staly i součástí různých dezertů. Pak 
ale vznikla další poptávka – klienti si chtěli 
koupit lahve se sirupy domů. Tím nás po-
stavili před zásadní rozhodnutí, jestli zů-
stat u malých sérií pro spotřebu v restau-
raci, nebo se otevřít světu a vydat se s kůží 
na trh.

 Jestliže pro potřeby restaurace do té doby 
stačila úroda z našich organických zahrad, tak 

s pokorou a zároveň s vědomím nesmírné od-
povědnosti. V tomto duchu lidem z celé naší 
vlasti, kteří se zajímají o to, co jedí a pijí, na-
bízíme v Naturprodukt sirupech mimořádnou 
jakost a odpovídající užitnou hodnotu.

V naší výrobě nepoužíváme umělé konzervan-
ty, barviva ani zvýrazňovače chuti. Všechny 
naše kroky rovněž konzultujeme s odborníky 
Baťovy univerzity ve Zlíně a Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze. Jsme rádi, že 
i při vysoké poptávce neustále držíme nasta-
venou nejvyšší úroveň, a že naše sirupy svým 
věhlasem dávno překonaly hranice města Ha-
vířova, potažmo České republiky.

skokové navýšení poptávky už muselo zahr-
nout i dodavatele kvalitních vstupních surovin, 
návrh a výrobu etiket, výstavbu certifikované-
ho potravinářského provozu a splnění všech 
náročných legislativních požadavků, o kvalitní 
pracovní síle ani nemluvě. To vše se odehrálo 
v roce 2018.

V dalších letech jsme dokázali navýšit výrobu 
až na samou hranici možností při současném 
zachování manufakturního přístupu a za pou-
žití celého ovoce a bylin. Zkrátka od počátku 
jsme si dali do vínku, že naše sirupy budou 
maximálně Natur a této filozofie se sveřepě 
držíme doposud. Chtěli jsme a stále chceme, 
aby i naši předkové, kdyby měli možnost přijít 
ochutnat, nepoznali rozdíl. Veškeré nehmotné 
dědictví po těchto skvělých lidech přijímáme Váš NaturProdukt








