
 

Milé a milí, 
máme pro vás novinky, které pečeme v zákulisí už více než rok. A ještě než je vytroubíme do světa, chtěli jsme se nejdřív pochlubit 

vám.  O čem je řeč? Máme nové jméno, nový web… a taky nové logo! Ale vezmeme to pěkně popořadě, abyste věděli, 
proč všechny ty změny a co to pro vás znamená. 

 
Fitrecepty se mění na Jíme zdravě 

Odteď nás hledejte pod novým jménem 

A aby se vám to nepletlo, postupně přejmenováváme úplně všechna místa, na která se chodíte inspirovat zdravými recepty. 
Od webu přes Facebook až po mobilní aplikaci nebo Instagram.

Chcete znát důvod, proč to děláme? Na začátku byl jen web a facebookové stránky s recepty, ale postupem času se přidala 
aplikace, kuchařky, začali jsme spolupracovat s výživovou specialistkou… A název nám přestal stačit. Co hůř, pro naše fanoušky 

začalo být složité orientovat se všech aktivitách. Věříme, že teď už bude všechno mnohem jasnější.

Nový web, na kterém snáz najdete vše, co potřebujete 

Po 5 letech jsme si nadělili i zbrusu nový web. Je přehlednější, srozumitelnější, lépe se vám budou ukládat recepty do receptáře 
a kromě kuchařek si budete moct udělat radost i dalším vybavením do kuchyně – krásným nádobím, servírovacími sadami nebo 
třeba lněnými zástěrami. Jsme trošku nervózní, co na něj řeknete. Tak nám dejte vědět, jak se vám líbí a jestli se nám to povedlo :)

Nové logo lépe vyjadřuje, kdo skutečně jsme 

I když si možná říkáte, že se kolem nás spousta věcí mění, to nejdůležitější pořád zůstává. A tím je naše mise, že zdravě může jíst 
úplně každý. Všechno, v co věříme, se nám podařilo dostat do nového loga, na které jsme moc hrdí. 

Logo je stejné jako naše recepty = jednoduché a vyvážené. A v jakém jiném tvaru by mělo být, než je obrys talíře s dobrým 
jídlem, které vám vykouzlí úsměv na tváři? 

Všechny změny, o kterých vám dnes píšeme, nejsou jen „na oko“. Jdou ruku v ruce s tím, jak rosteme i my samotní. Díky vám 
a vašemu zájmu se z malého týmu o 4 lidech se stala stabilní firma s netypickou kanceláří, která má v centru všeho dění velkou 

kuchyň, plnou ledničku a neuvěřitelné množství nádobí.  

Chtěli jsme vám poděkovat za důvěru a podporu, díky které můžeme růst a plnit si sny. A moc bychom si přáli, abyste všechny 
změny brali pozitivně a těšili se na spoustu dalších novinek, které chystáme. 

Zdraví vás celý tým
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