Číslo výrobku

druh výrobku

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

593

Jemné pečivo

Moravský koláč

100g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Tvarohová náplň
složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný /kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový), cukr krupice, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma).
Povidlová náplň
složení: švestkový lekvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, pšeničná vláknina,
E330 kyselina citrónová, aroma.
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, pšeničná vláknina, ječná sladová moučka, sojová mouka,
sušená syrovátka, mléčná bílkovina, sušené mléko, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
594

Jemné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Koláč mix malý

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Tvarohová náplň
složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný /kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový), cukr krupice, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,

kys.citrónová, aroma).
Maková náplň
složení: voda pitná, mák, cukr krupice, citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma), mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), strouhanka sladká (mouka
pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující
přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné
a suchých skořápkových plodů), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), stolní margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant:
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),
skořice.
Ovocná náplň
složení: směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin.
strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový,
vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky
sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), kyselina sorbová
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, pšeničná vláknina, ječná sladová moučka, sušené mléko,
sušená syrovátka, mléčná bílkovina, sojová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové
prvky sezamu, oxidu siřičitého, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
595

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč tlačený
meruňkový

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Meruňková náplň
složení: voda pitná, meruňky 40% (meruňka kusová, zahuštěné meruňkové pyré 15% ovoce), glukozofruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob, zahušťovadlo: guma gellan, regulátory kyselosti: kyselina
citrónová, citronany vápenaté a citronany sodné, aroma, konzervant: sorban draselný, barvivo: karoten.
Dohotovení: vejce

Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
596

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč tlačený višňový

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Višňová náplň
složení: višně mražené, voda pitná, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422,
maltodextrin, želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), zahušťovadlo (E466 modifikovaná celulóza)
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
597

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč tlačený malinový

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,

ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Malinová náplň
složení: maliny, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422, maltodextrin,
želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), zahušťovadlo (E466 - modifikovaná celulóza)
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
599

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč tlačený povidla

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Povidlová náplň
složení: švestkový lekvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, pšeničná vláknina,
E330 kyselina citrónová, aroma.
Dohotovení: vejce , mandle
Alergenní látky: pšeničná mouka, pšeničná vláknina, ječná sladová moučka, sojová mouka,
sušená syrovátka, mléčná bílkovina, mandle, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
600

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč tlačený mák

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Maková náplň
složení: voda pitná, mák, cukr krupice, citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma), mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), strouhanka sladká (mouka
pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující
přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné
a suchých skořápkových plodů), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), stolní margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant:
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),
skořice.
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sojová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu,
podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
601

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč tlačený tvaroh

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Tvarohová náplň

složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný / kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový), cukr krupice, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma).
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látka: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sušené mléko, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
602

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč tlačený marmeláda

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Ovocná náplň
složení: směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin.
strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový,
vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky
sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), kyselina sorbová
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sojová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu, oxidu
siřičitého, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
603

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč tlačený jablko

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Jablečná náplň
složení: jablka celá, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422, maltodextrin,
želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin),
zahušťovadlo (E466 - modifikovaná celulóza), skořice, badyán mletý, kyselina citrónová.
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
604

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč tlačený ořech

hmotnost

trvanlivost

80g

2

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Ořechová náplň
složení: voda, cukr krupice, strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí
pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může
obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), vlašská jádra,
sojová drť pražená, mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), aroma rumové (voda,
glycelor E422-20%), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Dohotovení: vejce
Drobenka

složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sojová mouka, vlašská jádra, sója, sojová drť, vejce. Výrobek může obsahovat
stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
605

Jemné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Koláč mix velký

150g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Tvarohová náplň
složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný / kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový), cukr krupice, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma).
Maková náplň
složení: voda pitná, mák, cukr krupice, citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma), mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), strouhanka sladká (mouka
pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující
přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné
a suchých skořápkových plodů), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), stolní margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant:
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),
skořice.
Ovocná náplň
složení: směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin.
strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový,
vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky
sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), kyselina sorbová
Dohotovení: vejce
Drobenka

složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, pšeničná vláknina, ječná sladová moučka, sušené mléko,
sušená syrovátka, mléčná bílkovina, sojová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové
prvky sezamu, oxidu siřičitého, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
606

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč vázaný mák

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Maková náplň
složení: voda pitná, mák, cukr krupice, citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma), mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), strouhanka sladká (mouka
pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující
přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné
a suchých skořápkových plodů), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), stolní margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant:
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),
skořice.
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sojová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu,
podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

607

Jemné pečivo

Koláč vázaný tvaroh

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Tvarohová náplň
složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný / kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový), cukr krupice, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma).
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látka: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sušené mléko, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
608

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč vázaný marmeláda

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Ovocná náplň
složení: směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin.
strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový,
vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky
sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), kyselina sorbová
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,

sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sojová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu, oxidu
siřičitého, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
609

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč vázaný jablko

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Jablečná náplň
složení: jablka celá, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422, maltodextrin,
želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin),
zahušťovadlo (E466 - modifikovaná celulóza), skořice, badyán mletý, kyselina citrónová.
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
610

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč vázaný ořech

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.

Ořechová náplň
složení: voda, cukr krupice, strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí
pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může
obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), vlašská jádra,
sojová drť pražená, mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), aroma rumové (voda,
glycelor E422-20%), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vlašská jádra, sojová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky
sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
611

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč krájený ovocný

hmotnost

trvanlivost

160g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Alergení látky: pšeničná mouka, sójová mouka, sušená syrovátka, mléčná bílkovina
Náplň: ovoce dle nabídky
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku Druh výrobku
612

Jemné pečivo

Název výrobku
Koblížek vanilkový

hmotnost

trvanlivost

60g

1den

Těsto koblihové
složení: mouka pšeničná, voda pitná, čerstvá vejce, olej řepkový, cukr krupice, droždí pekařské,
citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma), zlepšující
přípravek (pšeničná mouka, cukr, emulgátor E472e, pšeničná sladová mouka, dextroza, pšeničný lepek,
sojová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, L-cystein), rum 37,5%, sůl jedlá,
cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Krém koblihy
složení: voda pitná, cukr krupice, krémový prášek kukuřičný (kukuřičný škrob, aroma, barvivo
riboflavin),
stolní margarín (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda,
emulgátory polyglycerové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a
slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, barvivo: betakaroten), mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin)
Dohotovení: cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob)
Alginátové ovoce červené
cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka: alginan sodný1,1%, regulátor kyselosti (E341, E339),
emulgátor E471, aroma višňové, barvivo E120
Alergenní látka: pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka, pšničný lepek, sojová mouka, vejce,
sušené mléko.

Číslo výrobku Druh výrobku
613

Jemné pečivo

Název výrobku
Jidáš velký s mandlemi

hmotnost

trvanlivost

150g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Dohotovení: vejce, mandle
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce, mandle.

Číslo výrobku Druh výrobku
614
Těsto koblihové

Jemné pečivo

Název výrobku
Koblížek marmeládový

hmotnost

trvanlivost

50g

2dny

složení: mouka pšeničná, voda pitná, čerstvá vejce, olej řepkový, cukr krupice, droždí pekařské,
citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma), zlepšující
přípravek (pšeničná mouka, cukr, emulgátor E472e, pšeničná sladová mouka, dextroza, pšeničný lepek,
sojová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, L-cystein), rum 37,5%, sůl jedlá,
cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Meruňková náplň
složení: voda pitná, cukr, směs ovocných dření (jablečná 90%, meruňková 10%, konzervant E202),
želírující látka: pektin E440, regulátor kyselosti: kyselina citrónová E330, aroma, barvivo E160c
Dohotovení: cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob)
Alergenní látka: pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek, sojová mouka, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
615

Jemné pečivo

Název výrobku
Závin listový - jablečný

hmotnost

trvanlivost

350g

3dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Jablečná náplň
složení: jablka celá, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422, maltodextrin,
želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin),
zahušťovadlo (E466 - modifikovaná celulóza), skořice, badyán mletý, kyselina citrónová.
Dohotovení: voda, cukr kroupový
Alergenní látky: pšeničná mouka.

Číslo výrobku Druh výrobku
616

Jemné pečivo

Název výrobku
Závin makový

hmotnost

trvanlivost

400g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,

ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Maková náplň
složení: voda pitná, mák, cukr krupice, citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma), mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), strouhanka sladká (mouka
pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující
přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné
a suchých skořápkových plodů), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), stolní margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant:
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),
skořice.
Dohotovení: vejce
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sojová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu,
podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
617

Jemné pečivo

Název výrobku
Švýcarka skořicová

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Náplň: cukr krupicový, skořice mletá
Dohotovení: vejce
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
618

Jemné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Závin jablečný

400g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor

E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Jablečná náplň
složení: jablka celá, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422, maltodextrin,
želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin),
zahušťovadlo (E466 - modifikovaná celulóza), skořice, badyán mletý, kyselina citrónová.
Dohotovení: vejce
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
619

Jemné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Závin ořechový

400g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Ořechová náplň
složení: voda, cukr krupice, strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí
pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může
obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), vlašská jádra,
sojová drť pražená, mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), aroma rumové (voda,
glycelor E422-20%), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Dohotovení: vejce
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sojová mouka, vlašská jádra, sója, sojová drť, vejce. Výrobek může obsahovat
stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
620

Běžné pečivo

Název výrobku
Bulka

hmotnost

trvanlivost

48g

1den

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,

E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku Druh výrobku
621

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč listový - kytička

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Tvarohová náplň
složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný / kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový), cukr krupice, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma).
Ořechová náplň
složení: voda, cukr krupice, strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí
pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může
obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), vlašská jádra,
sojová drť pražená, mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), aroma rumové (voda,
glycelor E422-20%), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Alginátové ovoce červené
složení: cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka: alginan sodný1,1%, regulátor kyselosti (E341,
E339), emulgátor E471, aroma višňové, barvivo E120

Dohotovení: žéle fix+fertig neutral(voda, cukr, glukózový sirup, dextróza, želírovací přípravek
E440 regulátor kyselosti E330, konzervační látka E202, aroma), želé fix+fertig meruňka (voda,
cukr, glukózový sirup, dextróza, želírovací přípravek E440, regulátor kyselosti E330,
konzervační látka E202, aroma, barvivo E160b),
Alergenní látky: pšeničná mouka, sušené mléko, sója, sojová mouka, vejce, vlašská jádra, sojová
drť pražená. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých
skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
622

Běžné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Sýrový motanec

60g

1den

Těsto šestizrnné
složení: mouka pšeničná, zápara světlá (voda, šestizrnná směs světlá: celozrnná mouka žitná a
pšeničná, žitná mouka, pšeničné otruby, lněné semeno, slunečnice loupaná, žitné vločky, pražený
ječmen, pšeničný lepek, sůl, kmín, koření), voda pitná, droždí pekařské, zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), sůl jedlá, olej
řepkový.
Dohotovení: sýr Eidam 45%
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, pšeničný lepek, žitná mouka, žitné
vločky, pražený ječmen, sýr.

Číslo výrobku Druh výrobku
623

Jemné pečivo

Název výrobku
Vánočka ručně pletená

hmotnost

trvanlivost

500g

7dnů

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, rozinky, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka,
emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta
(jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá, anýz mletý,
muškátový ořech mletý.
Dohotovení: vejce, mandle
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce, mandle.

Číslo výrobku Druh výrobku
625

Běžné pečivo

Název výrobku
Preclíky

hmotnost

trvanlivost

5g

21dnů

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,

antioxidant E300).
Dohotovení: mák, sůl
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku Druh výrobku
626

Jemné pečivo

Název výrobku
Croasant

hmotnost

trvanlivost

55g

2dny

Těsto plundrové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, cukr
krupice, vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná
mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová
moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300 ), droždí pekařské, olej řepkový, pšeničný
lepek vitální, sůl jedlá.
Meruňková náplň
složení: voda pitná, cukr, směs ovocných dření (jablečná 90%, meruňková 10%, konzervant E202),
želírující látka: pektin E440, regulátor kyselosti: kyselina citrónová E330, aroma, barvivo E160c
Dohotovení: Čokoládová poleva
složení: cukrářská poleva extra tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátory: sojový lecitin, a polyglycelor-polyricin-oleát), jedlý tuk (rostlinné oleje a
tuky: palmový a částečně ztužený palmový).
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, pšeničný lepek, sojová mouka, sojový
lecitin, sušená syrovátka, mléčná bílkovina.

Číslo výrobku Druh výrobku
627

Jemné pečivo

Název výrobku
Vrtule

hmotnost

trvanlivost

50g

2dny

Těsto plundrové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, cukr
krupice, vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná
mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová
moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300 ), droždí pekařské, olej řepkový, pšeničný

lepek vitální, sůl jedlá.
Náplň Čokoládová tyčinka
složení: cukr, ztužený rostlinný tuk (sójový, palmový a řepkový v různém poměru), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátor: sójový lecitin, aroma.
Dohotovení: Čokoládová poleva
složení: cukrářská poleva extra tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátory: sojový lecitin, a polyglycelor-polyricin-oleát), jedlý tuk (rostlinné oleje a
tuky: palmový a částečně ztužený palmový).
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sojový lecitin, sušená
syrovátka, mléčná bílkovina.

Číslo výrobku Druh výrobku
628

Jemné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Ještědka maková

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Maková náplň
složení: voda pitná, mák, cukr krupice, citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma), mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), strouhanka sladká (mouka
pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující
přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné
a suchých skořápkových plodů), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), stolní margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant:
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),
skořice.
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sójová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu,
podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
629

Jemné pečivo

Název výrobku
Krájený koláč

hmotnost

trvanlivost

110g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Tvarohová náplň
složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný / kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový), cukr krupice, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma).
Maková náplň
složení: voda pitná, mák, cukr krupice, citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma), mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), strouhanka sladká (mouka
pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující
přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné
a suchých skořápkových plodů), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), stolní margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant:
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),
skořice.
Ovocná náplň
složení: směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin.
strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový,
vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky
sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), kyselina sorbová
Jablečná náplň
složení: jablka celá, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422, maltodextrin,
želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin),
zahušťovadlo (E466 - modifikovaná celulóza), skořice, badyán mletý, kyselina citrónová.
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, pšeničná vláknina, ječná sladová moučka, sušené mléko,
sušená syrovátka, mléčná bílkovina, sójová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové
prvky sezamu, oxidu siřičitého, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
631

Jemné pečivo

Název výrobku
Kobliha CHICCOLATO

hmotnost

trvanlivost

60g

1den

Těsto koblihové
složení: mouka pšeničná, voda pitná, čerstvá vejce, olej řepkový, cukr krupice, droždí pekařské,
citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma), zlepšující
přípravek (pšeničná mouka, cukr, emulgátor E472e, pšeničná sladová mouka, dextroza, pšeničný lepek,
sójová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, L-cystein), rum 37,5%, sůl jedlá,
cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Náplň: Chiccolato
složení: voda, cukr krupice, mléko sušené polotučné, krémový prášek kukuřičný (kukuřičný škrob,
aroma, barvivo riboflavin), kakaový prášek, káva
Dohotovení: Čokoládová poleva
složení: cukrářská poleva extra tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátory: sójový lecitin, a polyglycelor-polyricin-oleát), jedlý tuk (rostlinné oleje a
tuky: palmový a částečně ztužený palmový), kokos
Alergenní látka: pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka, mléko sušené polotučné, sójová
mouka, sójový lecitin, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
632

Jemné pečivo

Název výrobku
Mazanec

hmotnost

trvanlivost

400g

7dnů

Těsto mazancové
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, rozinky, droždí pekařské, mléko
sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada
(sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná
bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr,
emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný
škrob, kyselina citrónová, aroma), sůl jedlá, anýz mletý, muškátový ořech mletý.
Dohotovení: vejce, mandle
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce, mandle.
Číslo výrobku Druh výrobku
633

Jemné pečivo

Název výrobku
Vánočka malá

hmotnost

trvanlivost

320g

7dnů

Těsto vánočkové
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, rozinky, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka,
emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta
(jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá, anýz mletý,

muškátový ořech mletý.
Dohotovení: vejce, mandle
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce, mandle.

Číslo výrobku Druh výrobku
634

Jemné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Buchta maková

70g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Maková náplň
složení: voda pitná, mák, cukr krupice, citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma), mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), strouhanka sladká (mouka
pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující
přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné
a suchých skořápkových plodů), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), stolní margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant:
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),
skořice.
Dohotovení: stolní margarín (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a
řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných
kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob)
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sojová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu,
podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
635

Jemné pečivo

Název výrobku
Buchta tvarohová

hmotnost

trvanlivost

70g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.

Tvarohová náplň
složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný / kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový), cukr krupice, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma).
Dohotovení: stolní margarín (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a
řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných
kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob)
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušené mléko, sušená
syrovátka, mléčná bílkovina.

Číslo výrobku Druh výrobku
636

Jemné pečivo

Název výrobku
Buchta povidlová

hmotnost

trvanlivost

70g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Povidlová náplň
složení: švestkový lekvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, pšeničná vláknina,
E330 kyselina citrónová, aroma.
Dohotovení: stolní margarín (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a
řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných
kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob)
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku Druh výrobku
638

Jemné pečivo

Název výrobku
Ještědka ořechová

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.

Ořechová náplň
složení: voda, cukr krupice, strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí
pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může
obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), vlašská jádra,
sojová drť pražená, mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), aroma rumové (voda,
glycelor E422-20%), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sója, sójová mouka, vlašská jádra, sojová drť pražená, vejce. Výrobek může
obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

641

Běžné pečivo

pšeničné

Anglická houska

55g

1den

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Dohotovení: slanina ( vepřový bok, voda pitná, sůl jedlá, konzervant E250, glukózový sirup,
stabilizátory E450 a E451, antioxidant E301, barvivo: kulér E150d), sýr 45%
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.
Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

642

Běžné pečivo

pšeničné

Bramborová želvička

50g

2dny

Bramborové těsto
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), droždí pekařské, olej řepkový, sůl jedlá, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná
sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300).

Dohotovení: sezam, len, česnek granulovaný
Alergenní látky: mouka pšeničná, ječná sladová moučka, sezam.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

643

Běžné pečivo

pšeničné

Sýrový rohlík

50g

1den

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Dohotovení: sýr 45%
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sýr.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

644

Běžné pečivo

pšeničné

Bláhův zelňák

60g

1den

Těsto zelňák
složení: mouka pšeničná, voda pitná, vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300), sůl jedlá, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin, E450i
difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný, E100
kurkumin),
Náplň: zelí sterilované (zelí bílé, voda, sůl, kmín, E223, SO2), cukr krupicový, slanina ( vepřový bok,
voda pitná, sůl jedlá, konzervant E250, glukózový sirup, stabilizátory E450 a E451, antioxidant E301,
barvivo: kulér E150d), koření (směs drcených paprikových lusků a chilli papriček, sušené mrkve,
pastiňáku a restované cibule, česneku, pepře a kmínu, bazalky, oragana, zelené petrželky, rozmarýnu,
semínek hořčice, nativního škrobu, jedlé soli a zvýrazňovačů chutě E621 a E635).
Alergenní látky: mouka pšeničná, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, oxid siřičitý.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

646

Běžné pečivo

pšeničné

Kapsa boloňská

50g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Náplň: Bolognese (rajčatový protlak, cukr, přír.kvas. ocet, voda, olej, E1422: modifikovaný škrob,
cibule, sůl, rajčata sušená, paprikové floky sušené, koření: hořčice, lepek, E202),
Dohotovení: sýr 45%.
Alergenní látky: pšeničná mouka, sýr.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

648

Běžné pečivo

pšeničné

Kapsa pizza

50g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Náplň: pizza (rajčatový protlak,cukr, přírodní kvas. ocet, olej, E1422: modifikovaný škrob, cibule ,
voda, sůl, koření: hořčice, lepek, E202),
Alergenní látky: pšeničná mouka.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

649

Běžné pečivo

pšeničné

Kapsa špenátová

50g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá

Náplň: špenát, cibule, sušené mléko polotučné, česnek, sůl, pepř
Dohotovení: sezam
Alergenní látky: pšeničná mouka, sezam, sušené mléko.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

650

Běžné pečivo

pšeničné

Veka tuková

400g

2dny

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, olej řepkový, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná
mouka), droždí pekařské, sůl jedlá, cukr krupice, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová
moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300)
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

651

Běžné pečivo

pšeničné

Veka tuková - balená

400g

4dny

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, olej řepkový, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná
mouka), droždí pekařské, sůl jedlá, cukr krupice, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová
moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300)
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka.
Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

652

Běžné pečivo

pšeničné

Párek v listovém
těstíčku

40g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá

Náplň: párek (vepřové maso 64%, voda pitná, (upravené vepřové kůže, stabilizátor E466), škrob,
zahušťující směs (vláknina, škrob, modifikovaný škrob 1420, zahušťovadlo E415, E412), jedlá sůl,
konzervant E250, ochucující přípravek (dextróza, koření,stabilizátor E450, E451, látka zvýrazňující
chuť a vůni E621, jedlá sůl, antioxidant E300, regulátor kyselosti E330, rostlinný tuk ztužený, barvivo
E120, aroma).
Alergenní látky: mouka pšeničná.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

653

Běžné pečivo

pšeničné

Bageta

130g

2dny

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

654

Běžné pečivo

pšeničné

Bageta šestizrnná

130g

2den

Těsto šestizrnné
složení: mouka pšeničná, zápara světlá (voda, šestizrnná směs světlá: celozrnná mouka žitná a
pšeničná, žitná mouka, pšeničné otruby, lněné semeno, slunečnice loupaná, žitné vločky, pražený
ječmen, pšeničný lepek, sůl, kmín, koření), voda pitná, droždí pekařské, zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), sůl jedlá, olej
řepkový.
Alergenní látky: pšeničná mouka, pšeničné otruby, žitná mouka, žitné vločky, pražený ječmen,
pšeničný lepek, ječná sladová moučka.

Číslo výrobku Druh výrobku
656

Jemné pečivo

Název výrobku
Závin makový - balený

hmotnost

trvanlivost

400g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.

Maková náplň
složení: voda pitná, mák, cukr krupice, citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys.citrónová, aroma), mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), strouhanka sladká (mouka
pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující
přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné
a suchých skořápkových plodů), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), stolní margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant:
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),
skořice.
Dohotovení: vejce
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sojová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu,
podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
657

Jemné pečivo

Název výrobku
Závin jablečný - balený

hmotnost

trvanlivost

400g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Jablečná náplň
složení: jablka celá, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422, maltodextrin,
želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin),
zahušťovadlo (E466 - modifikovaná celulóza), skořice, badyán mletý, kyselina citrónová.
Dohotovení: vejce
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce.
Číslo výrobku Druh výrobku
658

Jemné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Závin ořechový

400g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.

Ořechová náplň
složení: voda, cukr krupice, strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí
pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může
obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), vlašská jádra,
sojová drť pražená, mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), aroma rumové (voda,
glycelor E422-20%), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Dohotovení: vejce
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sojová mouka, vlašská jádra, sója, sojová drť, vejce. Výrobek může obsahovat
stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

659

Běžné pečivo

pšeničné

Preclík velký

65g

21dnů

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Dohotovení: mák, sůl
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

660

Běžné pečivo

pšeničné

Bageta malá

50g

2dny

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,

zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku Druh výrobku
661

Jemné pečivo

Název výrobku
Buchtičky vanička

hmotnost

trvanlivost

200g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys. citrónová, aroma), sůl jedlá.
Dohotovení: stolní margarín (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a
řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných
kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten)
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku Druh výrobku
662

Jemné pečivo

Název výrobku
Cereální taštička borůvková

hmotnost

trvanlivost

85g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Borůvková náplň
složení: borůvky, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422, maltodextrin,

želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), zrno pšenice,zahušťovadlo (E466 modifikovaná celulóza)
Dohotovení: mandle, cukr krupice
Alergenní látky: pšeničná mouka, pšeničné zrno, mandle.

Číslo výrobku Druh výrobku
663

Jemné pečivo

Název výrobku
Cereální taštička jablečná

hmotnost

trvanlivost

85g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Jablečná náplň
složení: jablka celá, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422, maltodextrin,
želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), pšeničné
zrno, zahušťovadlo (E466 - modifikovaná celulóza), skořice, badyán mletý, kyselina citrónová.
Dohotovení: ovesné vločky, cukr krupice
Alergenní látky: pšeničná mouka, pšeničné zrno, ovesné vločky.

Číslo výrobku Druh výrobku
664

Jemné pečivo

Název výrobku
Cereální taštička malinová

hmotnost

trvanlivost

85g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Malinová náplň
složení: maliny, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422, maltodextrin,
želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), zrno pšenice,zahušťovadlo (E466 modifikovaná celulóza)

Dohotovení: sezam, cukr krupice
Alergenní látky: pšeničná mouka, pšeničné zrno, sezam.

Číslo výrobku Druh výrobku
665

Jemné pečivo

Název výrobku
Cereální taštička višňová

hmotnost

trvanlivost

85g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Višňová náplň
složení: višně mražené, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422,
maltodextrin, želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), zrno pšenice,zahušťovadlo (E466
- modifikovaná celulóza)
Dohotovení: slunečnice, cukr krupice
Alergenní látky: pšeničná mouka, pšeničné zrno.

Číslo výrobku Druh výrobku
666

Jemné pečivo

Název výrobku
Hřeben

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Maková náplň
složení: voda pitná, mák, cukr krupice, citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys. citrónová, aroma), mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), strouhanka sladká (mouka
pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující
přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné
a suchých skořápkových plodů), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), stolní margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant:
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),
skořice.
Dohotovení: vejce
Alergenní látky: pšeničná mouka, sójová mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená

syrovátka, mléčná bílkovina, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice
olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
668

Jemné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

70g

2dny

Šoky čoky

Těsto Šoky čoky
složení: mouka pšeničná, voda pitná, čokoládové chipsy (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku, emulgátory: sójový lecitin a polyglycelor-polyricin-oleát, aroma,
cukr
krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada, (sójová
mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina,
barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor
E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.
citrónová, aroma), sůl jedlá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, sójová mouka, ječná sladová moučka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

669

Běžné pečivo

pšeničné

Houska malá maková

55g

1den

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
lepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Dohotovení: mák
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost

trvanlivost

670

Běžné pečivo

pšeničné

Houska malá sezam.

55g

1den

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Dohotovení: sezam
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sezam.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost trvanlivost

671

Běžné pečivo

pšeničné

Houska malá kmínová

55g

1den

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Dohotovení: kmín
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku Druh výrobku
672

Jemné pečivo

Název výrobku
Koláč listový ovocný

hmotnost

trvanlivost

70g

1den

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Náplň: Základní žloutkový krém
složení: voda pitná, cukr krupice, krémový prášek kukuřičný (kukuřičný škrob, aroma, barvivo
riboflavin), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin),
Dohotovení: broskev, kivi, Alginátové ovoce červené

(cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka: alginan sodný1,1%, regulátor kyselosti E341, E339,
emulgátor E471, aroma višňové, barvivo E120), žéle fix+fertig neutral(voda, cukr, glukózový

sirup, dextróza, želírovací přípravek E440 regulátor kyselosti E330, konzervační látka E202,
aroma), želé fix+fertig meruňka (voda, cukr, glukózový sirup, dextróza, želírovací přípravek
E440, regulátor kyselosti E330, konzervační látka E202, aroma, barvivo E160b)
Alergenní látky: pšeničná mouka.

Číslo výrobku Druh výrobku
673

Jemné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Listový rohlíček

60g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Ořechová náplň
složení: voda, cukr krupice, strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí
pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může
obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), vlašská jádra,
sojová drť pražená, mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), aroma rumové (voda,
glycelor E422-20%), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Dohotovení: podzemnice olejná
Alergenní látky: pšeničná mouka, sušené mléko, sójová mouka, vejce, podzamnice olejná, vlašská
jádra, sojová drť pražená, sója. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu, suchých
skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
674a

Jemné pečivo

Název výrobku
Listový suk - ořechový

hmotnost

trvanlivost

50g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Ořechová náplň
složení: voda, cukr krupice, strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí
pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může
obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), vlašská jádra,
sójová drť pražená, mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), aroma rumové (voda, glycelor

E422-20%), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Dohotovení: Čokoládová poleva
složení: cukrářská poleva extra tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátory: sójový lecitin, a polyglycelor-polyricin-oleát), jedlý tuk (rostlinné oleje a
tuky: palmový a částečně ztužený palmový).
Alergenní látky: pšeničná mouka, sušené mléko, sójová mouka, sójový lecitin, vejce, vlašská
jádra, sójová drť pražená, sója. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice
olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
674b

Jemné pečivo

Název výrobku
Listový suk - jablečný

hmotnost

trvanlivost

50g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Jablečná náplň
složení: jablka celá, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422, maltodextrin,
želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin),
zahušťovadlo (E466 - modifikovaná celulóza), skořice, badyán mletý, kyselina citrónová.
Dohotovení: cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob)
Alergenní látky: pšeničná mouka.

Číslo výrobku Druh výrobku
675

Jemné pečivo

Název výrobku
Plundrový šáteček

hmotnost

trvanlivost

50g

2dny

Těsto plundrové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, cukr
krupice, vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná
mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová
moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300 ), droždí pekařské, olej řepkový, pšeničný
lepek vitální, sůl jedlá.
Tvarohová náplň
složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda, cukr krupice, krémový prášek kukuřičný / kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový), cukr krupice, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.

citrónová, aroma).
Dohotovení: cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob)
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sušené mléko.

Číslo výrobku Druh výrobku
678

Jemné pečivo

Název výrobku
Šnek

hmotnost

trvanlivost

100g

2dny

Těsto plundrové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, cukr
krupice, vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná
mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová
moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300 ), droždí pekařské, olej řepkový, pšeničný
lepek vitální, sůl jedlá.
Ořechová náplň
složení: voda, cukr krupice, strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí
pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může
obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), vlašská jádra,
sójová drť pražená, mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), aroma rumové (voda,
glycelor E422-20%), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Dohotovení: mandle
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sójová mouka, sojová
drť, vlašská jádra, sója, vejce, mandle. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu,
podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.
Číslo výrobku Druh výrobku
679

Jemné pečivo

Název výrobku
Loupák

hmotnost

trvanlivost

45g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys. citronová, aroma), sůl jedlá.
Dohotovení: vejce, mák
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
680

Běžné pečivo

Název výrobku
Pletýnka

hmotnost

trvanlivost

70g

1den

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Dohotovení: mák
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku Druh výrobku
681

Jemné pečivo

Název výrobku
Šáteček tvarohový

hmotnost

trvanlivost

70g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Tvarohová náplň
složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda, cukr krupice, krémový prášek kukuřičný / kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový), cukr krupice, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.
citrónová, aroma).
Dohotovení: vejce
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sušené mléko, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
682

Jemné pečivo

Název výrobku
Šáteček marmeládový

hmotnost

trvanlivost

70g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské,cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Ovocná náplň
složení: směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin.
strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový,
vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky
sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), kyselina sorbová
Dohotovení: vejce
Alergenní látky: pšeničná mouka, sušené mléko, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, sojová
mouka, sója, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu, oxidu siřičitého, podzemnice
olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

683

Běžné pečivo

Pšenično-žitný

název výrobku hmotnost
Dalamánek

80g

trvanlivost

1den

Těsto na dalamánky
složení: pšeničná mouka, voda pitná, žitná mouka, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná
mouka), droždí pekařské, sůl jedlá, zlepšující přípravek (ječná sladová moučka, pražená ječná mouka,
pšeničná mouka, bramborová vláknina, pšeničný lepek, enzymy, ječná sladová moučka, cukr,
emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300)
Dohotovení: sezam, len
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka, pražená ječná mouka,
pšeničný lepek, sezam.
Číslo výrobku
Druh výrobku
Název výrobku
hmotnost trvanlivost
684

Jemné pečivo

Sladké tvarované

60g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys. citronová, aroma), sůl jedlá.
Dohotovení: vejce
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce.

Číslo výrobku

Druh výrobku

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

685

Jemné pečivo

Jidáš

80g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys. citronová, aroma), sůl jedlá.
Dohotovení: vejce
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sojová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

686

Běžné pečivo

Pšeničné

Rohlík vícezrnný

hmotnost trvanlivost
60g

1den

Těsto vícezrnné
složení: mouka pšeničná, zápara tmavá (voda, šestizrnná směs tmavá: celozrnná mouka žitná a
pšeničná, žitná mouka, pšeničný ječmen, pšeničné otruby, lněné semeno, slunečnice loupaná, žitné
vločky, pšeničný lepek, koření, kmín), voda pitná, droždí pekařské, zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), sůl jedlá, olej
řepkový, ovesné vločky.
Dohotovení: ovesné vločky
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, žitná mouka, ovesné vločky, pšeničné
otruby, žitné vločky.
Číslo výrobku
druh výrobku
skupina
název výrobku hmotnost trvanlivost
687

Běžné pečivo

Pšeničné

Rohlík šestizrnný

60g

1den

Těsto šestizrnné
složení: mouka pšeničná, zápara světlá (voda, šestizrnná směs světlá: celozrnná mouka žitná a
pšeničná, žitná mouka, pšeničné otruby, lněné semeno, slunečnice loupaná, žitné vločky, pražený
ječmen, pšeničný lepek, sůl, kmín, koření), voda pitná, droždí pekařské, zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), sůl jedlá, olej
řepkový.
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, pšeničné otruby, žitné vločky, pražený ječmen,
pšeničný lepek.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

hmotnost trvanlivost

689

Běžné pečivo

Vícezrnné

Fit kostky

55g

1den

Těsto fit
složení: mouka pšeničná, celozrnná zápara ( voda pitná, zrno pšenice, vločky pšeničné, mouka žitná,
lněné semínko, slunečnice, aromastarter: semolina, pšeničná sladová moučka ), voda pitná, kvas
fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), droždí pekařské, zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), sůl jedlá.
Dohotovení: tykev loupaná
Alergenní látky: mouka pšeničná, vločky pšeničné, mouka žitná, pšeničné zrno, ječná sladová
moučka.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

690

Běžné pečivo

Pšeničné

Banketka maková

hmotnost trvanlivost
22g

1den

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Dohotovení: mák
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.
Číslo výrobku
druh výrobku
skupina
název výrobku hmotnost trvanlivost
691

Běžné pečivo

Pšeničné

Rohlík makový

48g

1den

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Dohotovení: mák
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

692

Běžné pečivo

Pšeničné

Rohlík rovný

hmotnost trvanlivost
48g

1den

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

693

Běžné pečivo

Pšeničné

název výrobku
Placka špeková
chl.

hmotnost trvanlivost
110g

1den

Bramborové těsto
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), droždí pekařské, olej řepkový, sůl jedlá, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná
sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300).
Dohotovení: špek, sýr, kukuřice, fazolky, olej řepkový, česnek
Alergenní látky: mouka pšeničná, ječná sladová moučka, sýr.
Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

694

Běžné pečivo

Pšeničné

Bláhův špekoun

hmotnost trvanlivost
100g

1den

Těsto na dalamánky
složení: pšeničná mouka, voda pitná, žitná mouka, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná
mouka), droždí pekařské, sůl jedlá, zlepšující přípravek (ječná sladová moučka, pražená ječná mouka,
pšeničná mouka, bramborová vláknina, pšeničný lepek, enzymy, pšeničná mouka, ječná sladová
moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300)
Dohotovení: špek, sýr, olej řepkový, kmín, česnek
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka, pražená ječná mouka,
pšeničný lepek, sýr.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

695

Běžné pečivo

Pšeničné

Rohlík kmínový

hmotnost trvanlivost
48g

1den

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Dohotovení: kmín, sůl
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

696

Běžné pečivo

Pšeničné

Bulka hamburgerová
velká

hmotnost trvanlivost
85g

1den

Těsto slané
složení: mouka pšeničná, voda pitná, bramborové vločky (E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin,
E450i difosforečnan, E304 estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný,
E100 kurkumin), olej řepkový, sůl jedlá, vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské,
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy,
antioxidant E300).
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina.
Číslo výrobku druh výrobku
skupina
název výrobku
hmotnost trvanlivost
702

Chléb

Pšenično-žitný

Chléb Bláhův

750g

1den

Těsto chlebové
složení: voda pitná, mouka pšeničná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), mouka
žitná, sůl jedlá, droždí pekařské, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, bramborová vláknina, pšeničný
lepek, enzymy)
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, pšeničný lepek.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

703

Chléb

Pšenično-žitný

Chléb Sezam

hmotnost trvanlivost
750g

1den

Těsto chlebové
složení: voda pitná, mouka pšeničná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), mouka
žitná, sůl jedlá, droždí pekařské, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, bramborová vláknina, pšeničný
lepek, enzymy)
Dohotovení: sezam
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, pšeničný lepek, sezam.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

707

Chléb

Žitný

Chléb Žitný

hmotnost trvanlivost
750g

1den

Těsto chlebové
složení: mouka žitná, voda pitná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), mouka
pšeničná, droždí pekařské, sůl jedlá, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, bramborová vláknina,
pšeničný lepek, enzymy), kmín celý.
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, pšeničný lepek.

Číslo výrobku

druh výrobku

708

Chléb

skupina

název výrobku

Pšenično-žitný Chléb Podještědský

hmotnost trvanlivost
850g

1den

Těsto chlebové
složení: mouka pšeničná, voda pitná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), žitná
mouka, pšeničný lepek vitální, zlepšující přípravek (ječná sladová moučka, pšeničná mouka,
bramborová vláknina, pšeničný lepek, enzymy), droždí pekařské, sůl jedlá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka, pšeničný lepek.
Číslo výrobku druh výrobku
skupina
název výrobku
hmotnost trvanlivost
710

Chléb

Pšenično-žitný

Chléb konzumní

1100g

1den

Těsto chlebové
složení: mouka pšeničná, voda pitná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), žitná
mouka, pšeničný lepek vitální, zlepšující přípravek (ječná sladová moučka, pšeničná mouka,
bramborová vláknina, pšeničný lepek, enzymy), droždí pekařské, sůl jedlá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka, pšeničný lepek.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

711

Chléb

Pšenično-žitný

Chléb kmínový

hmotnost trvanlivost
850g

1den

Těsto chlebové
složení: mouka pšeničná, voda pitná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), žitná

mouka, pšeničný lepek vitální, zlepšující přípravek (ječná sladová moučka, pšeničná mouka,
bramborová vláknina, pšeničný lepek, enzymy), droždí pekařské, sůl jedlá.
Dohotovení: kmín
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka, pšeničný lepek.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

715

Chléb

Pšenično-žitný

Chléb Podještědský
kulatý

hmotnost trvanlivost
350g

1den

Těsto chlebové
složení: mouka pšeničná, voda pitná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), žitná
mouka, pšeničný lepek vitální, zlepšující přípravek (ječná sladová moučka, pšeničná mouka,
bramborová vláknina, pšeničný lepek, enzymy), droždí pekařské, sůl jedlá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka, pšeničný lepek.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

716

Chléb

Pšenično-žitný

Chléb Podještědský
kul. bal.

hmotnost trvanlivost
350g

2dny

Těsto chlebové
složení: mouka pšeničná, voda pitná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), žitná
mouka, pšeničný lepek vitální, zlepšující přípravek (ječná sladová moučka, pšeničná mouka,
bramborová vláknina, pšeničný lepek, enzymy), droždí pekařské, sůl jedlá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka, pšeničný lepek.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

729

Chléb

Vícezrnný

Fit chléb kulatý

hmotnost trvanlivost
600g

1den

Těsto fit
složení: celozrnná zápara ( voda pitná, zrno pšenice, vločky pšeničné, mouka žitná, lněné semínko,
slunečnice, aromastarter: semolina, pšeničná sladová moučka ), mouka pšeničná, kvas fermentační
(žitná mouka,voda,pšeničná mouka), voda pitná, droždí pekařské, sůl jedlá, pšeničný lepek vitální.
Dohotovení: tykev loupaná
Alergenní látky: mouka pšeničná, vločky pšeničné, mouka žitná, pšeničné zrno, pšeničný lepek,
pšeničná sladová moučka.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

730

Chléb

Vícezrnný

Fit chléb šiška

hmotnost trvanlivost
600g

1den

Těsto fit
složení: celozrnná zápara ( voda pitná, zrno pšenice, vločky pšeničné, mouka žitná, lněné semínko,
slunečnice, aromastarter: semolina, pšeničná sladová moučka), mouka pšeničná, kvas fermentační
(žitná mouka, voda, pšeničná mouka), voda pitná, droždí pekařské, sůl jedlá, pšeničný lepek vitální.
Alergenní látky: mouka pšeničná, vločky pšeničné, mouka žitná, pšeničné zrno, pšeničný lepek,
pšeničná sladová moučka.

Číslo výrobku

druh výrobku

734

Chléb

skupina

název výrobku

Pšenično-žitný Chléb podmáslový

hmotnost trvanlivost
800g

1den

Těsto podmáslový chléb
složení: mouka pšeničná, voda pitná, mouka žitná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná
mouka), sušená syrovátka, sůl jedlá, droždí pekařské, zlepšující přípravek (ječná sladová moučka,
pšeničná mouka, bramborová vláknina, pšeničný lepek, enzymy).
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, pšeničný lepek, sušená syrovátka, ječná sladová
moučka.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

738

Chléb

Pšenično-žitný

Chléb podještědský
krájený

hmotnost trvanlivost
850g

2dny

Těsto chlebové
složení: mouka pšeničná, voda pitná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), žitná
mouka, pšeničný lepek vitální, zlepšující přípravek (ječná sladová moučka, pšeničná mouka,
bramborová vláknina, pšeničný lepek, enzymy), droždí pekařské, sůl jedlá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka, pšeničný lepek.
Číslo výrobku druh výrobku
skupina
název výrobku
hmotnost trvanlivost
739

Chléb

Pšenično-žitný

Chléb podještědský
kráj. půl.

420g

2dny

Těsto chlebové
složení: mouka pšeničná, voda pitná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), žitná
mouka, pšeničný lepek vitální, zlepšující přípravek (ječná sladová moučka, pšeničná mouka,
bramborová vláknina, pšeničný lepek, enzymy), droždí pekařské, sůl jedlá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka, pšeničný lepek.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

740

Chléb

Pšenično-žitný

Chléb konzumní
krájený

Těsto chlebové

hmotnost trvanlivost
1100g

2dny

složení: mouka pšeničná, voda pitná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), žitná
mouka, pšeničný lepek vitální, zlepšující přípravek (ječná sladová moučka, pšeničná mouka,
bramborová vláknina, pšeničný lepek, enzymy), droždí pekařské, sůl jedlá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka, pšeničný lepek.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

741

Chléb

Pšenično-žitný

Chléb konzumní
krájený půl.

hmotnost trvanlivost
540g

2dny

Těsto chlebové
složení: mouka pšeničná, voda pitná, kvas fermentační (žitná mouka, voda, pšeničná mouka), žitná
mouka, pšeničný lepek vitální, zlepšující přípravek (ječná sladová moučka, pšeničná mouka,
bramborová vláknina, pšeničný lepek, enzymy), droždí pekařské, sůl jedlá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, žitná mouka, ječná sladová moučka, pšeničný lepek.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

název výrobku

741

Běžné pečivo

Pšeničné

Slané tyčinky s
posypem

hmotnost trvanlivost
13g

2dny

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Dohotovení: mák, kmín, sůl, sezam
Alergenní látky: pšeničná mouka, sezam.
Číslo výrobku druh výrobku
skupina
751

Běžné pečivo

Pšeničné

název výrobku
Listové tyčinky balené

hmotnost trvanlivost
150g

21dnů

Těsto listové
složení: mouka pšeničná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový, kokosový,
slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy mastných
kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten), voda pitná, ocet,
sůl jedlá
Dohotovení: mák, kmín, sůl, sezam
Alergenní látky: pšeničná mouka, sezam.

Číslo výrobku

Druh výrobku

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

759

Jemné pečivo

Svatební koláček povidlový

10g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.citrónová, aroma), sůl jedlá.
Povidlová náplň
složení: švestkový lekvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, pšeničná vláknina,
E330 kyselina citrónová, aroma.
Dohotovení: vejce ,
Alergenní látky: pšeničná mouka, pšeničná vláknina, ječná sladová moučka, sojová mouka,
sušená syrovátka, mléčná bílkovina, mandle, vejce.

Číslo výrobku

Druh výrobku

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

760

Jemné pečivo

Svatební koláček makový

10g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, vanilínový (cukr,
ethylvanilin), vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322,
pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná
sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys. citronová, aroma), sůl jedlá.
Maková náplň
složení: voda pitná, mák, cukr krupice, citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys. citronová, aroma), mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), strouhanka sladká (mouka
pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující
přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné
a suchých skořápkových plodů), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), stolní margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant:
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),
skořice.
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, sušené mléko, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, ječná
sladová moučka, sójová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu,
podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
761

Jemné pečivo

Název výrobku
Svatební koláček tvarohový

hmotnost

trvanlivost

10g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys. citrónová, aroma), sůl jedlá.
Tvarohová náplň
složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda, cukr krupice, krémový prášek kukuřičný / kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový), cukr krupice, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.
citrónová, aroma).
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látka: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sušené mléko, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
762

Jemné pečivo

Název výrobku
Svatební koláček marmeládový

hmotnost

trvanlivost

10g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys. citrónová, aroma), sůl jedlá.
Ovocná náplň
složení: směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin,
strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový,
vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky
sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), kyselina sorbová
Dohotovení: vejce
Drobenka

složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, sušené mléko, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, ječná
sladová moučka, sójová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu, oxidu
siřičitého, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
763

Jemné pečivo

Název výrobku
Svatební koláček jablkový

hmotnost

trvanlivost

10g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys. citrónová, aroma), sůl jedlá.
Jablečná náplň
složení: jablka celá, voda, cukr krupice, směs na zahuštění (modifikovaný škrob E1422, maltodextrin,
želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin),
zahušťovadlo (E466 - modifikovaná celulóza), skořice, badyán mletý, kyselina citrónová.
Dohotovení: vejce

Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sójová mouka, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
764

Jemné pečivo

Název výrobku
Svatební koláček ořechový

hmotnost

trvanlivost

10g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,

glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys. citrónová, aroma), sůl jedlá.
Ořechová náplň
složení: voda, cukr krupice, strouhanka sladká (mouka pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí
pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může
obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů), vlašská jádra,
sójová drť pražená, mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), aroma rumové (voda,
glycelor E422-20%), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, sušené mléko, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, ječná
sladová moučka, sójová mouka, vejce, vlašská jádra, sójová drť pražená, sója. Výrobek může
obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
765

Jemné pečivo

Název výrobku
Svatební koláček mix

hmotnost

trvanlivost

10g

2dny

Těsto sladké
složení: mouka pšeničná, voda pitná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), vaječná náhrada (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor
E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), citropasta (jablečná dřeň,
glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys. citrónová, aroma), sůl jedlá.
Maková náplň
složení: voda pitná, mák, cukr krupice, citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob,
kys. citrónová, aroma), mléko sušené polotučné (laktóza, mléčná bílkovina), strouhanka sladká (mouka
pšeničná, cukr krupice, olej řepkový, droždí pekařské, cukr vanilínový, vaječná náhrada, zlepšující
přípravek, citropasta, sůl, mák, vejce, sója, může obsahovat stopové prvky sezamu, podzemnice olejné
a suchých skořápkových plodů), cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), stolní margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory polyglycerové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant:
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),
skořice.
Tvarohová náplň
složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda, cukr krupice, krémový prášek kukuřičný / kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový), cukr krupice, cukr
vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, kukuřičný škrob, kys.
citrónová, aroma).
Povidlová náplň
složení: švestkový lekvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, pšeničná vláknina,

E330 kyselina citrónová, aroma.
Dohotovení: vejce
Drobenka
složení: mouka hrubá, cukr krupice, rostlinný tuk (rostlinné oleje, rostlinné hydrogenované tuky, voda,
sůl jedlá, emulgátor: momo-a diglyceridy mastných kyselin E471, lecitin E-322, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová E330, aroma přírodně identické, barvivo: beta karoten E160a (ii) ), cukr vanilínový
(cukr, ethylvanilin), skořice mletá.
Alergenní látky: pšeničná mouka, ječná sladová moučka, sušené mléko, sušená syrovátka,
mléčná bílkovina, sójová mouka, vejce. Výrobek může obsahovat stopové prvky sezamu,
podzemnice olejné a suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
790

polotovar

Název výrobku
Bláhův houskový knedlík

hmotnost

trvanlivost

500g

4

Složení: mouka pšeničná hrubá, mléko polotučné, vejce, Kostičky kostky (mouka pšeničná, voda pitná,
bramborové vločky: E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin, E450i difosforečnan, E304 estery
mastných kyselin s kyselinou askorbovou, E223 disiřičitan sodný, E100 kurkumin, olej řepkový, sůl
jedlá, vaječná náhrada (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná
mouka, mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl), droždí pekařské, zlepšující přípravek: pšeničná mouka,
ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300), droždí pekařské, sůl jedlá.
Dohotovení: řepkový olej
Alergenní látky: pšeničná mouka, mléko polotučné, vejce, ječná sladová moučka, sojová mouka,
sušená syrovátka, mléčná bílkovina.

Číslo výrobku Druh výrobku
792

Název výrobku

polotovar

Bramborové knedlíky

hmotnost

trvanlivost

450g

6

Složení: brambory, mouka pšeničná hrubá, krupice pšeničná, vejce, sůl jedlá.
Alergenní látky: mouka pšeničná, krupice pšeničná, vejce.

Číslo výrobku

Druh výrobku

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

471

těstoviny

Bláhovy nudle polévkové

400

180dní

Složení: mouka pšeničná hrubá, vejce, voda.
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
472

těstoviny

Název výrobku
Bláhovy nudle široké

hmotnost

trvanlivost

400

180dní

hmotnost

trvanlivost

300

180dní

hmotnost

trvanlivost

300

180dní

Složení: mouka pšeničná hrubá, vejce, voda.
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
473

těstoviny

Název výrobku
Bláhovy špenátové nudle

Složení: mouka pšeničná hrubá, vejce, špenát.
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
474

těstoviny

Název výrobku
Bláhovy rajčatové nudle

Složení: mouka pšeničná hrubá, vejce, voda, rajčata sušená drcená, rajčatový prášek.
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
485

těstoviny

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

hmotnost

trvanlivost

Lasagne - čerstvé

Složení: mouka pšeničná hrubá, vejce, voda.
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
486

těstoviny

Název výrobku
Špagety - čerstvé

Složení: mouka pšeničná hrubá, vejce, voda.
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce.

Číslo výrobku

druh výrobku

skupina

676

Běžné pečivo

Pšeničné

název výrobku
Plundr Sezam

hmotnost trvanlivost
45g

2

Složení: mouka pšeničná, voda pitná, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje: řepkový, palmový,
kokosový, slunečnicový, palmojádrový olej, sójový, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a diglyceridy
mastných kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: máslo, barvivo: betakaroten),
pekařská směs (žitná mouka, slunečnice, pšeničné vločky, pšeničné otruby, pražený ječmen a žito,
sladová ječná mouka, pšeničná mouka, emulgátory E471 a E322, kmín, koriandr, fenykl, enzymy:
amyláza a xyianáza, kyselina askorbová E300), cukr, olej řepkový, droždí pekařské, zlepšující
přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, cukr, emulgátor E472e, enzymy, antioxidant E300).
Alergenní látky: mouka pšeničná, mouka žitná, ječmen, sója, sezam.

Číslo výrobku

druh výrobku

655

Běžné pečivo

skupina

název výrobku

Pšenično-žitné Bageta velká

hmotnost trvanlivost
300

2

Složení: mouka pšeničná, mouka žitná, droždí, sůl, olej řepkový, kvas-pšeničný sušený (pšeničná
mouka, startovací kultura), zlepšující přípravek (pšeničná kultura, ječná sladová moučka, cukr,
E472e, protispékavá látka E170, enzymy, antioxidant E300)
Alergenní látky: mouka pšeničná, mouka žitná, ječná sladová moučka

