
Intolerancia na lepok je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich prob-
lémov u Slovákov v dnešnej dobe. No našťastie už dávno neplatí, že 
ľudia s touto intoleranciou si nemôžu vychutnávať dobré potraviny a po- 
chutiny. 
Dnešný potravinový trh je už však dostatočne milosrdný, kreatívny 
a plný väčších či menších firiem, ktoré vyrábajú kvalitné potraviny 
práve pre ľudí s intoleranciami. Perfektným príkladom je aj spoločnosť 
Tomata s.r.o. 
Tomata s.r.o. je stabilná slovenská rodinná firma. Na slovenskom trhu 
pôsobí od roku 1991 a odvtedy sa im podarilo stať sa najväčším výrob-
com paradajkového pretlaku na území Slovenska. Vyrába však aj iné 
produkty ako kečupy, omáčky, horčice a mnoho ďalších pochutín.
Spoločnosť Tomata s.r.o. si naozaj dáva záležať na kvalite produktov. 
Tajomstvo skvelej chuti pretlaku, ale aj horčice, kečupov či omáčok 
tkvie okrem iného aj v spolupráci s overenými a poctivými pesto-
vateľmi. Do portfólia spadá vyše 40 výrobkov, ktoré dnes Tomata s.r.o. 
dodáva do všetkých obchodných sietí, s tou najlepšou dostupnosťou. 

Bez lepku ale plný chuti 
To, v čom je paradajkový pretlak, ale aj ostatné produkty z ponuky 
Tomata s.r.o. iné, je hlavne fakt, že sú bez obsahu lepku, čo ich robí 
vhodnými pre celiatikov. Tam ale výhody ani zďaleka nekončia. Pro-
dukty tejto spoločnosti zásadne nepoužívajú geneticky modifikované 
suroviny - je to čistá príroda a to sa odráža aj v ich skvelej chuti. Svedčí 
o tom niekoľko certifikátov IFS a výrobky ohodnotené ocenením kvality 
Slovak Gold. 
Tomata s.r.o. si dáva záležať aj na procese výroby. Pravidelne investuje 
do modernizácie strojov a cudzia im nie je ani ekológia a dopady výroby 
na životné prostredie. Práve preto sú ich obaly výrobkov plne recyklo-
vateľné. Toto všetko a ešte omnoho viac sa o slovenskej spoločnosti 
Tomata s.r.o. dočítate na webovej a facebookovej stránke. 

Skutočná chuť a kvalita, nie len reklamný slogan - to sú hlavné 
atribúty aj prémiovej rady výrobkov. Čo si má však spotrebiteľ pod 
pojmom prémium predstaviť? 
V prvom rade je to 100% vystopovateľnosť a absolútna transparent-
nosť všetkých použitých surovín. Najmä vďaka QR kódu od prestížnej 
spoločnosti Trace Food, ktorý je súčasťou každého obalu výrobkov pré-
miového radu. 

Kečupy a pretlaky od Tomata s.r.o. sa vynímajú vysokým 
podielom rajčín, ktoré si vlastnoručne pestujú na svo-
jich poliach. Horčice sa pýšia vysokou kvalitou horčičných 
semien. Všetky výrobky sú dochutené výberovým korením 
alebo cukrom tak, aby finálna chuť výrobku bola dokonale 
vyvážená a vynikli chute, ktoré vyniknúť majú. 

Potravinové intolerancie sú v dnešnej dobe veľkým pro- 
blémom a Tomata s.r.o. si preto dáva záležať na tom, 
aby aj celiatici mali k dispozícii poctivé, kvalitné, chutné 
a zdravé slovenské produkty.  Produkty robia s láskou 
k prírode, zdraviu a rodinným tradíciám. Poctivo a trans-
parentne. 
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