


Jak to vše začalo

Když jsem se před deseti lety začal zabývat 
zdravou výživou, nejčastější diskuze se vedli o 
přibývajících lidech s nesnášenlivosti na lepek 
a o nedostatku konzumace luštěnin. 

Jelikož je má rodina  „pekařsky“ založená, tak 
jsme se rozhodli, že najdeme způsob, jak 
lidem luštěniny do jídelníčku přidáme.



Přemýšleli jsme nad něčím novým, ale 
nakonec jsme přišli na to, že jen využijeme 
toho, co tady funguje snad již od začátku 
lidstva. 

A to lidské touze po mlsání (křupání). 



Jelikož na  našem českém trhu není žádná 
luštěninová pochutina (typu tolik oblíbených 
bramborových chipsů), tak bylo jasno. 

Zrodila se myšlenka „luštěninových chipsů“.



Začal jsem tedy vyrábět luštěninové chipsy u 
nás doma v České Vsi, ještě pod jiným názvem.

Vyrobené chipsy jsem začal distribuovat do 
pár obchůdků.

Výrobu chipsů jsem bral jako zábavu, ale 
nenapadlo mě, že by o ně mohl být tak velký 
zájem.     



A tady se objevil Ondra, kterému chipsy 
zachutnaly a uviděl v nich velký potenciál. 

Slovo dalo slovo a stali jsme se parťáky. 

Založili jsme společnou firmu EKO LUSK, s.r.o. 
a začali pomalu dobývat český trh. 

Změnili jsme název a brand a odstartovali 
novou etapu luštěninových YES CHIPS!!                                                 



Naše filosofie 

Všechny suroviny potřebné k výrobě chipsů 
musí být v co nejlepší kvalitě.

Musí být:

- certifikované

- bezlepkové

- bez GMO, barviv, éček a konzervantů

- řepkový olej lisovaný za studena



Statistiky: 

Průměrná spotřeba luskovin ve výživě je velmi 
rozdílná. Konzumují se v rozsahu 1-25 
kg/osobu a rok. 

Celosvětový průměr spotřeby je 7 kg, v Evropě 
3,5 kg, v Indii například 14 kg. 

V České republice je spotřeba okolo 2 kg na 
jednoho obyvatele za rok.



Obchodní partneři:

Za 1 rok fungování se nám podařilo navázat 
spolupráci s cca 1000 obchodními partnery po 
celé České republice.

Mezi naše největší partnery patří například 
vlaky RegioJet, Provita, Plzeňský Prazdroj, 
prodejní síť vinoték Víno & destiláty, sítě 
prodejen se zdravými potravinami Sklizeno, 
Náš Grunt atd. 



Výroba:

Začali jsme s 2 000 kusy měsíčně, nyní 
vyrábíme o mnoho více. A stále poptávka 
převyšuje nabídku.

Do konce roku 2016 bychom rádi rozšířili naše 
výrobní kapacity do nových prostor a zakoupili 
nové stroje, které nám pomohou zvládnout 
vyrobit i 1 milion kusů luštěninových chipsů 
měsíčně.



Naše další plány:

Prodej franšíz

Do konce letošního roku bychom chtěli zahájit 
i prodej franšíz, protože se nám již ozývají 
velmi zajímaví obchodní partneři ze zahraničí, 
kteří mají o naše výrobky velký zájem.

Pěstování vlastních plodin

Tímto krokem si zajistíme 100% jistotu kvality

surovin. 



EKO LUSK s.r.o.           
U Norkárny 138

Česká Ves, 790 81

IČ: 04278640
DIČ: CZ04278640

Tel.: 735 505 545, 773 130 003

C 62983 vedená u Krajského soudu v Ostravě - sídlem 
Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky, V Zátiší 810/1, 
PSČ 709 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54482


