Složení výrobků
Číslo výrobku Druh výrobku
3

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Banán v čokoládě

hmotnost

trvanlivost

100g

3dny

Složení: banán, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sojový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a
tuky-palmový a částečně ztužený palmový), šlehačka živočišná (čerstvá smetana ke
šlehaní[obsah tuku min 33%], cukr moučka)
Alergenní látky: sojové boby a výrobky z nich, mléko a výrobky z něj,
Číslo výrobku Druh výrobku
4

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Dezert ovocný

80g

2dny

Složení: roládová hmota piškotová (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke
šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové
aroma], kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [jablečná
dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová, aroma], cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]), krém(voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný
[kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]), agar (voda, cukr, sirup škrobový, agar, kyselina citrónová),
ananas, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátorysójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tukypalmový a částečně ztužený palmový), kiwi, višně.
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sójový lecitin,

Číslo výrobku Druh výrobku
5

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Indián

hmotnost

trvanlivost

40g

2dny

Složení: sníh(cukr, bílky, voda, jahodový protlak [směs ovocných dření, cukr, glukózový
sirup, zahušťovadlo, modifikovaný škrob E 1442, regulátor kyselosti-kyselina citrónová E
330, jahodové aroma, kyselina citrónová]), piškot (bílky, mouka pšeničná, žloutky, cukr,
škrob kukuřičný), cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a
tuky-palmový a částečně ztužený palmový)
Alergenní láky: bílky, mouka pšeničná, žloutky, sójový lecitin,
Číslo výrobku Druh výrobku
6

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Kokosky

hmotnost

trvanlivost

50g

2dny

Složení: korpus kokoska (cukr, bílky, kokos), krém kakaový (voda, máslo, cukr, krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné,
cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin], cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk,
kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový), korpus kolečko pod

kokosku (mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a
oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin,
mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant kyselina
sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová, barvivo, beta-karoten],
cukr, vejce, citropasta [jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina
citrónová, aroma],cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], kypřící prášek [kypřící látky E450,
E500, pšeničná mouka]), marmeláda [směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, želírující látka: pektin]
Alergenní látky: bílky, máslo, mléko sušené plnotučné, sójový lecitin, mouka pšeničná,
máslové aroma, vejce.
Číslo výrobku Druh výrobku
7

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Kokosový kmen

40g

2dny

Složení: korpus kmen (cukr, bílky, kokos), krém kakaový (voda, máslo, cukr, krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné,
cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin], cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk,
kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový),
Alergenní látky: bílky, máslo, mléko sušené plnotučné, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
8

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Koule s rumovou příchutí

hmotnost

trvanlivost

120g

2dny

Složení: hmota (vejce, mouka pšeničná, cukr, máslo, margarín[rostlinné oleje-řepkový,
kokosový, slunečnicový; rostlinné tuky: palmový, plně ztužený palmový; voda, emulgátory:
E475, lecitiny-slunečnicový nebo řepkový, E471; sůl, regulátor kyselosti-kyselina
citrónová, aroma, barvivo-karoteny], cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin],
citropasta [jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová,
aroma], kakao, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420,
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], podzemnice pražená drcená, vlašské ořechy, lískové ořechy, kokos,
sušené mléko odtučněné, modifikované škroby, hydrogenované rostlinné tuky, aroma,
přírodní barviva E160a, E100, glukózový sirup, směs ovocných dření, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, želírující látka: pektin, rumové aroma [voda, glycerol E422,20%],
punčové aroma voda [glycerol[E422,20%], polylenglycerol [E1520, 1,9%], aromatické
látky-přírodní, přírodně identické a umělé [ethylvanilin], konzervační látky E202/max.
1500mg/kg]) cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a
tuky-palmový a částečně ztužený palmový)
Alergenní látky: pšeničná mouka, vejce, máslo, sójový lecitin, může obsahovat stopy
skořápkových plodů, podzemnice olejná, mléko a výrobky z něj.

Číslo výrobku Druh výrobku
10

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

50g

2dny

Košíček ořechový

Složení:náplň ořechová(korpus[vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek[kypřící
látky E450, E500, mouka pšeničná], voda, vlašská jádra, cukr, mléko sušené plnotučné,
mandlová drť pražená strouhaná/sójová drť pražená
, sirup škrobový, aroma rumové, cukr vanilinový[cukr, ethylvanilin]), korpus
košíček(mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a
oleje(palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin,
mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant kyselina
sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová, barvivo, beta-karoten],
cukr, vejce, kakao, citropasta[jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma],cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], kypřící prášek [kypřící látky
E450, E500, pšeničná mouka]), cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk,
kakaový prášek, emulgátory-sojový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový), mandle,
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, suché skořápkové plody, mléko a výrobky z
něj, sójové boby a výrobky z nich, může obsahovat stopy podzemnice olejné,
Číslo výrobku Druh výrobku
12

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Košíček ovocný

50g

2dny

Složení: žloutkový krém (voda, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma,
barvivo-riboflavin], máslo, mléko sušené plnotučné, rumové aroma [voda,
glycerol[E422,20%], polylenglycerol [E1520,2%], aromatické látky, přírodně konzervační
látky E202/max. 1500mg/kg], cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus košíček (mouka
pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a
řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy
mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant kyselina sorbová, máslové
aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová, barvivo, beta-karoten], cukr, vejce, citropasta
[jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma],cukr
vanilínový [cukr, ethylvanilin], kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka]),
kiwi, broskve, višně, želé fix+fertig neutrál(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: máslo, mléko sušené plnotučné, mouka pšeničná.
Číslo výrobku Druh výrobku
13

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Kremrole

hmotnost

trvanlivost

35g

2dny

Složení: korpus kremrole (mouka pšeničná, máslo, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a
diglyceridy mastných kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma máslo, barvivo:
beta-karoten], voda, sůl, ocet[voda, ocet kvasný lihový, barvivo E150c]), sníh (cukr, bílky,
voda, jahodový protlak [směs ovocných dření, cukr, glukózový sirup, zahušťovadlo,
modifikovaný škrob E 1442, regulátor kyselosti-kyselina citrónová E 330, jahodové aroma,

kyselina citrónová]),
Alergenní látky: mouka pšeničná, sója, bílky, máslo

Číslo výrobku Druh výrobku
14

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Laskonky

hmotnost

trvanlivost

40g

2dny

Složení: korpus laskonka (cukr, kokos, bílky, cukr moučka, voda), krémová náplň (voda,
máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin],
mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin])
Alergenní látky: bílky, máslo, mléko sušené plnotučné.
Číslo výrobku Druh výrobku
15

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Linecké oválky

50g

2dny

Složení: korpus oválek (mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené
rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl,
konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová,
barvivo, beta-karoten], cukr, vejce, citropasta [jablečná dřeň, glukózový sirup, voda,
kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma], cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka]), krémová náplň (voda, máslo, cukr,
krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené
plnotučné, cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], káva, cukr moučka, cukrářská poleva tmavá
(cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerolpolyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený
palmový), podzemnice pražená drcená,
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce, máslo, mléko sušené plnotučné, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
16

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Mandlové ovoce velké

hmotnost

trvanlivost

60g

2dny

Složení: piškot (bílky, mouka pšeničná, žloutky, cukr, kukuřičný škrob), pišingrový krém
(pasta jádrová[podzemnice pražená drcená, cukr], cukr moučka, cukrářská poleva tmavá
[cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerolpolyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený
palmový], kakao, cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], cukrářská hmota modelovací (cukr
moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tukypalmový a částečně ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422,
20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky konzervační
látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva), potravinářské
barvivo (E514 Síran sodný barviva: E 102 Tartrazin)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, sójový-lecitin, podzemnice pražená drcená,
sušené mléko plnotučné, může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
17

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Mandlové ovoce malé

hmotnost

trvanlivost

30g

3dny

Složení: cukrářská hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový
sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový,
mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%]
aromatické složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg]
antioxidanty – nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle
druhu: žluť citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá
(E514 Síran sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň
mařinková (E514 Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková
(E514 Síran sodný barviva: E132 Indigotin)
Alergenní látky: sušené mléko plnotučné.
Číslo výrobku Druh výrobku
18

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Rakvičky se šlehačkou

hmotnost

trvanlivost

50g

1den

Složení: korpus rakvička (cukr moučka, žloutky, vejce), šlehačka živočišná (čerstvá
smetana ke šlehání [obsah tuku min 33%], cukr moučka)
Alergenní látky: vejce, smetana.
Číslo výrobku Druh výrobku
19

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Balkánský řez

hmotnost

trvanlivost

60g

2dny

Složení: hmota (vejce, mouka pšeničná, cukr, máslo, margarín[rostlinné oleje-řepkový,
kokosový, slunečnicový; rostlinné tuky: palmový, plně ztužený palmový; voda, emulgátory:
E475, lecitiny-slunečnicový nebo řepkový, E471; sůl, regulátor kyselosti-kyselina
citrónová, aroma, barvivo-karoteny], cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin],
citropasta [jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová,
aroma], kakao, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420,
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], podzemnice pražená drcená, vlašské ořechy, lískové ořechy, kokos,
sušené mléko odtučněné, modifikované škroby, hydrogenované rostlinné tuky, aroma,
přírodní barviva E160a, E100, glukózový sirup, směs ovocných dření, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, želírující látka: pektin, rumové aroma [voda, glycerol E422,20%],
punčové aroma voda [glycerol[E422,20%], polylenglycerol [E1520, 1,9%], aromatické
látky-přírodní, přírodně identické a umělé [ethylvanilin], konzervační látky E202/max.
1500mg/kg]) cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a
tuky-palmový a částečně ztužený palmový)
Alergenní látky: pšeničná mouka, vejce, máslo, sójový lecitin, může obsahovat stopy
skořápkových plodů, podzemnice olejná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

20

Cukrářský výrobek

Mocca řezy

60g

2dny

Složení: roládová hmota kakaová (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, emulgátor ke
šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové
aroma], kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka]) krémová náplň (voda,
máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin],
mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin], káva, cukr moučka, cukrářská
poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
25

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Řez s punčovou příchutí

hmotnost

trvanlivost

60g

3dny

Složení: korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda,
emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma],
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová, aroma], cukr vanilínový[cukr,
ethylvanilin]), cukr, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), voda, marmeláda
[směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektin],
rumové aroma (voda, glycerol[E422,20%]), punčové aroma (voda, glycerol[E422,20%],
polylenglycerol [E1520, 1,9%], aromatické látky-přírodní, přírodně identické a umělé
[ethylvanilin], konzervační látky E202/max. 1500mg/kg), cukrářská poleva tmavá (cukr,
ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricinoleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový),
kyselina citronová,
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
26

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Roláda kokosová

50g

2dny

Složení: roládová hmota piškotová (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke
šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové
aroma], kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [jablečná
dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová, aroma], cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]) krémová náplň - (voda, máslo, cukr, krémový prášek
kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]), marmeláda (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, želírující látka: pektin), kokos.
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné.
Číslo výrobku Druh výrobku

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

27

Cukrářský výrobek

Roláda ořechová

50g

2dny

Složení: roládová hmota ořechová (vejce, mouka pšeničná, cukr, vlašská jádra [může
obsahovat stopy jiných skořápkových plodů], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471,
E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], kypřící prášek [kypřící
látky E450, E500, pšeničná mouka], cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]) krém (voda,cukr,
máslo, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko
sušené plnotučné, vlašská jádra[může obsahovat stopy jiných skořápkových plodů], cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]), vlašská jádra jádra [může obsahovat stopy jiných
skořápkových plodů],
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, suché skořápkové plody, máslo, mléko sušené
plnotučné, může obsahovat stopy podzemnice olejné.

Číslo výrobku Druh výrobku
28

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Roláda čokoládová

hmotnost

trvanlivost

50g

2dny

Složení: roládová hmota kakaová (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, emulgátor ke
šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové
aroma], kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka]), krém (voda, cukrářská
poleva tmavá[cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma] máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný
škrob, aroma, barvivo-riboflavin], tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin]), cukrářská
poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin, máslo, mléko sušené plnotučné.
Číslo výrobku Druh výrobku
29

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Roláda arašídová

50g

2dny

Složení: roládová hmota piškotová (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke
šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové
aroma], kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [jablečná
dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová, aroma], cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]) krém (voda, cukr, máslo, krémový prášek kukuřičný
[kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, arašídová drť
pražená [může obsahovat stopy jiných skořápkových plodů], cukr vanilínový[cukr,
ethylvanilin]), podzemnice olejná [může obsahovat stopy jiných skořápkových plodů],
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, podzemnice
olejná, může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů.
Číslo výrobku Druh výrobku

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

30

Cukrářský výrobek

Pařížské řezy

60g

2dny

Složení: pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%,
cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b],
aroma, barvivo [E160a]], čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr),
korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící prášek [kypřící látky
E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475,
stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]), cukrářská poleva tmavá
(cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerolpolyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený
palmový)
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, sójový lecitin, vejce, mouka pšeničná.

Číslo výrobku Druh výrobku
34

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Suky

hmotnost

trvanlivost

120g

2dny

Složení: hmota (vejce, mouka pšeničná, cukr, máslo, margarín[rostlinné oleje-řepkový,
kokosový, slunečnicový; rostlinné tuky: palmový, plně ztužený palmový; voda, emulgátory:
E475, lecitiny-slunečnicový nebo řepkový, E471; sůl, regulátor kyselosti-kyselina
citrónová, aroma, barvivo-karoteny], cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin],
citropasta [jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová,
aroma], kakao, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420,
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], podzemnice pražená drcená, vlašské ořechy, lískové ořechy, kokos,
sušené mléko odtučněné, modifikované škroby, hydrogenované rostlinné tuky, aroma,
přírodní barviva E160a, E100, glukózový sirup, směs ovocných dření, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, želírující látka: pektin, rumové aroma [voda,glycerol E422,20%],
punčové aroma voda [glycerol[E422,20%], polylenglycerol [E1520, 1,9%], aromatické
látky-přírodní, přírodně identické a umělé [ethylvanilin], konzervační látky E202/max.
1500mg/kg]) cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a
tuky-palmový a částečně ztužený palmový), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový
sirup, želírující látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor
[E471], aroma višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: pšeničná mouka, vejce, máslo, sójový lecitin, může obsahovat stopy
skořápkových plodů, podzemnice olejná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
35

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort jahoda zdobená

hmotnost

trvanlivost

1300g

2dny

složení: agar (voda, cukr, sirup škrobový, agar, kyselina citrónová), korpus (vejce, mouka
pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta
[ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma], krém
(voda, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin],

máslo, margarín [rostlinné oleje-řepkový, kokosový, slunečnicový; rostlinné tuky: palmový,
plně ztužený palmový; voda, emulgátory: E475, lecitiny-slunečnicový nebo řepkový, E471;
sůl, regulátor kyselosti-kyselina citrónová, aroma, barvivo-karoteny] mléko sušené
plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), ovoce dle druhu (ananas, banán, borůvka,
broskev, jahody, kiwi, mandarinka, višeň), saftia cold (modifikovaný škrob E1422,
maltodextrin, želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo E401), potravinářské barvivo
dle druhu: žluť citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová
tmavá (E514 Síran sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň
mařinková (E514 Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková
(E514 Síran sodný barviva: E132 Indigotin), zdobení dle přání zákazníka: šlehačka
živočišná (čerstvá smetana ke šlehaní, cukr moučka), šlehačka rostlinná (voda,
hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463],
emulgátory [E472e, E322, E472b], aroma, barvivo [E160a]), krém (voda, máslo, cukr,
krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené
plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda,
hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463],
emulgátory [E472e, E322, E472b], aroma, barvivo [E160a]], čerstvá smetana ke šlehání
[obsah tuku min. 33%], kakao, cukr)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.

Číslo výrobku Druh výrobku
36

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

1200g

2dny

Dort jahoda

složení: agar (voda, cukr, sirup škrobový, agar, kyselina citrónová), korpus (vejce, mouka
pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta
[ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), krém
(voda, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin],
máslo, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), ovoce dle druhu
(ananas, banán, borůvka, broskev, jahody, kiwi, mandarinka, višeň), saftia cold
(modifikovaný škrob E1422, maltodextrin, želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo
E401), potravinářské barvivo dle druhu: žluť citronová (E514 síran sodný barviva: E102
Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť
SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514 Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132
Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný barviva: E132 Indigotin)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
37

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Šáteček žloutkový

hmotnost

trvanlivost

30g

2dny

Složení: korpus šáteček (mouka pšeničná, máslo, voda, sůl, emulgátory: lecitin, mono a
diglyceridy mastných kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, máslo,
barvivo: beta-karoten], voda, sůl, ocet[voda, ocet kvasný lihový, barvivo E150c]), krém
(voda, rostlinná šlehačka[voda, hydratizované rostlinné tuky, cukr, mléčné bílkoviny, sůl,
stabilizátory (E420ii, E463), emulgátory (E472e, E322, E472b), aroma, barvivo (E160a)],
cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], máslo,
mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin])

Alergenní látky: mouka pšeničná, sója, mléko a výrobky z něj, máslo
Číslo výrobku Druh výrobku
39

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Štafetky

hmotnost

trvanlivost

50g

2dny

Složení: beze pláty (bílky, cukr, mouka pšeničná, podzemnice pražená drcená, cukr
moučka), krémová náplň (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin],
káva, cukr moučka, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a
tuky-palmový a částečně ztužený palmový)
Alergenní látky: vejce, pšeničná mouka, máslo, mléko sušené, plnotučné, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
40

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Špičky

hmotnost

trvanlivost

50g

2dny

Složení: piškot (bílky, mouka pšeničná, žloutky, cukr, kukuřičný škrob), krém (čokoládová
poleva [cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma], tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový, voda, margarín[rostlinné oleje-řepkový, kokosový, slunečnicový;
rostlinné tuky: palmový, plně ztužený palmový; voda, emulgátory: E475, lecitinyslunečnicový nebo řepkový, E471; sůl, regulátor kyselosti-kyselina citrónová, aroma,
barvivo-karoteny], cukr, agáta [sušené mléko odtučněné, cukr, modifikované škroby,
emulgátory, hydrogenované rostlinné tuky, aroma, přírodní barviva E160a, E100], kakao,
mouka sójová [sójové boby], aroma vaječný koňak [rozpouštědla – glycerol (E422, 70%),
propylenglykol (E1520 23%), aromatické složky – aromatické látky, aromatické přípravky
konzervační látky – nejsou přítomny antioxidanty – nejsou přítomny barviva]
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, sója, sušené mléko.

Číslo výrobku Druh výrobku
41

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Sachr řez

hmotnost

trvanlivost

75g

1den

Složení: korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící prášek [kypřící
látky E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475,
stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]), šlehačka živočišná (čerstvá
smetana ke šlehaní[obsah tuku min 33%], cukr moučka), marmeláda směs (směs ovocných
dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektin), cukrářská poleva
tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový), čoko-rýže tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné tuky [z palmových
jader, kokosový], kakaový prášek 10-12%, emulgátor: sójový lecitin, aroma)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

42
Cukrářský výrobek
Šlehačkový řez
75g
1den
Složení: korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450,

E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]), živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehaní[obsah tuku min
33%], cukr moučka), marmeláda směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, želírující látka: pektin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový
sirup, želírující látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor
[E471], aroma višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.

Číslo výrobku Druh výrobku
43

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

50g

1den

Harlekýn řezy

Složení: korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící prášek [kypřící
látky E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475,
stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]) živočišná šlehačka (čerstvá
smetana ke šlehaní[obsah tuku min 33%], cukr moučka), pařížská šlehačka (šlehačka
rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory
[E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b], aroma, barvivo [E160a]], živočišná
šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr), čoko-rýže tmavá
(cukr, hydrogenované rostlinné tuky [z palmových jader, kokosový], kakaový prášek 1012%, emulgátor: sójový lecitin, aroma)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
44

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

40g

2dny

Věneček

Složení: korpus (voda, vejce, mouka pšeničná, olej řepkový, sůl jemná), krém (voda, cukr,
krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], máslo, mléko
sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin], rumové aroma [voda,
glycerol[E422,20%]]), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
45

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Věneček se šlehačkou

hmotnost

trvanlivost

50g

1den

Složení: korpus (voda, vejce, mouka pšeničná, olej řepkový, sůl jemná), krém (voda, cukr,
krémový prášek kukuřičný[kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], máslo, mléko
sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin], rumové aroma [voda,

glycerol[E422,20%]]) živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min.
33%], kakao, cukr), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
47

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

80

2dny

Větrník s kakaovou
polevou

Složení: korpus (voda, vejce, mouka pšeničná, olej řepkový, sůl jemná), krém (voda,
šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr, mléčné bílkoviny, sůl,
stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b], aroma, barvivo [E160a]],
cukr, krémový prášek kukuřičný[kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin] mléko sušené
plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin], šlehačka ochucená (šlehačka rostlinná [voda,
hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463],
emulgátory [E472e, E322, E472b], aroma, barvivo [E160a]], šlehačka živočišná [čerstvá
smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr], kulér [cukr, voda], cukr),
cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sjový
lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a
částečně ztužený palmový)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
48

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

80

2dny

Větrník s fondánovou
polevou

Složení: korpus (voda, vejce, mouka pšeničná, olej řepkový, sůl jemná), krém (voda,
šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr, mléčné bílkoviny, sůl,
stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b], aroma, barvivo [E160a]],
cukr, krémový prášek kukuřičný[kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin] mléko sušené
plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin], šlehačka ochucená (šlehačka rostlinná [voda,
hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463],
emulgátory [E472e, E322, E472b], aroma, barvivo [E160a]], šlehačka živočišná [čerstvá
smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr], kulér [cukr, voda], cukr),
fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda, kulér[cukr, voda])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
50

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Žloutkový řez

hmotnost

trvanlivost

80g

2dny

Složení: listové pláty (mouka pšeničná, margarin[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: beta-karoten], voda, sůl, ocet[voda, ocet kvasný lihový, barvivo E150c])
krém (voda, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin],
máslo, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), fondánová hmota

(cukr, glukózový sirup, voda), marmeláda směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektin), rumové aroma (voda, glycerol
E422,20%])
Alergenní látky: mouka pšeničná, sója, máslo, mléko sušené plnotučné.
Číslo výrobku Druh výrobku
51

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Dort kokosový

1300g

2dny

Složení: krémová kokosová náplň (voda, máslo, cukr, kokos, krémový prášek kukuřičný
[kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový
sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská hmota
modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
52

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Dort arašídový

1300g

2dny

Složení: krémová arašídová náplň (voda, máslo, cukr, arašídy pražené mleté, krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné,
cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda,
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská
hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])

Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, může obsahovat stopy
suchých skořápkových plodů, podzemnice olejná.
Číslo výrobku Druh výrobku
53

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

1300g

2dny

Dort kakaový

Složení: krémová kakaová náplň (voda, máslo, cukr, cukrářská poleva tmavá [cukr, ztužený
rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát,
aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový], krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné,
cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda,
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská
hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
54

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

1200g

2dny

Dort krémový

Složení: krémová náplň (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]),
korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská hmota modelovací (cukr moučka, sušené
mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a
částečně ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422,
20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky konzervační
látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna),
potravinářské barvivo dle druhu: žluť citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin),
červeň jahodová tmavá (E514 Síran sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102
Tartrazin), zeleň mařinková (E514 Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin),
modř švestková (E514 Síran sodný barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené
(cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti
[E341, E339], emulgátor [E471], aroma višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.

Číslo výrobku Druh výrobku
55

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort anglický

hmotnost

trvanlivost

500g

2dny

Složení: krémová náplň (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]),
korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]), cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový
prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné
oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
61

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort s punčovou příchutí

hmotnost

trvanlivost

1800g

3dny

Složení: korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda,
emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma],
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová, aroma], cukr vanilínový[cukr,
ethylvanilin]), cukr, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), voda, marmeláda
[směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti:kyselina citronová, želírující látka: pektin],
rumové aroma (voda, glycerol[E422,20%]), punčové aroma (voda, glycerol[E422,20%],
polylenglycerol [E1520, 1,9%], aromatické látky-přírodní, přírodně identické a umělé
[ethylvanilin], konzervační látky E202/max. 1500mg/kg), cukrářská poleva tmavá (cukr,
ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricinoleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový),
kyselina citronová.
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
75

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort pařížský

hmotnost

trvanlivost

800g

2dny

Složení: pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%,
cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b],
aroma, barvivo [E160a]], čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr),
korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící prášek [kypřící látky
E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475,
stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]), cukrářská poleva tmavá
(cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerolpolyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený
palmový).

Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
85

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

600g

1den

Dort harlekýn nízký

Složení: korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící prášek [kypřící
látky E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475,
stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]) živočišná šlehačka (čerstvá
smetana ke šlehaní[obsah tuku min 33%], cukr moučka), pařížská šlehačka (šlehačka
rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory
[E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b], aroma, barvivo [E160a]], živočišná
šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr), čoko-rýže tmavá
(cukr, hydrogenované rostlinné tuky [z palmových jader, kokosový], kakaový prášek 1012%, emulgátor: sójový lecitin, aroma).
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
86

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

1000g

1den

Dort harlekýn vysoký

Složení: živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehaní[obsah tuku min 33%], cukr
moučka), pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%,
cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b],
aroma, barvivo [E160a]], živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min.
33%], kakao, cukr), korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící prášek
[kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471,
E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]), čoko-rýže tmavá
(cukr, hydrogenované rostlinné tuky [z palmových jader, kokosový], kakaový prášek 1012%, emulgátor: sójový lecitin, aroma)
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
90

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

80g

1den

Lázeňské řezy

Složení: korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky
E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný
škrob, kyselina citrónová, aroma]), krém (voda, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný
škrob, aroma, barvivo-riboflavin], máslo, živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání
[obsah tuku min 33%], cukr moučka), kokos.
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
91

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Sachr korpus

hmotnost

trvanlivost

1100g

3dny

Složení: korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící prášek [kypřící
látky E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475,

stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]), marmeláda směs (směs
ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti:kyselina citronová, želírující látka: pektin),
cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový
lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a
částečně ztužený palmový)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
92

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Dort lázeňský

960g

1den

Složení: korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky
E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný
škrob, kyselina citrónová, aroma]), krém (voda, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný
škrob, aroma, barvivo-riboflavin], máslo, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr,
ethylvanilin]), živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání[obsah tuku min 33%], cukr
moučka), kokos.
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
93

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort pařížský zdobený

hmotnost

trvanlivost

900g

2dny

Složení: pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%,
cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b],
aroma, barvivo [E160a]], čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr),
korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící prášek [kypřící látky
E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475,
stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]), cukrářská poleva tmavá
(cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerolpolyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený
palmový), zdobení dle přání zákazníka: šlehačka živočišná (čerstvá smetana ke šlehaní, cukr
moučka), šlehačka rostlinná (voda, hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr, mléčné
bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b], aroma,
barvivo [E160a]), krém (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]),
pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr, mléčné
bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b], aroma,
barvivo [E160a]], čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr)
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
94

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Velikonoční ovoce

hmotnost

trvanlivost

60g

2dny

Složení: piškot (bílky, mouka pšeničná, žloutky, cukr), pišingrový krém (pasta
jádrová[podzemnice pražená drcená, cukr], cukr moučka, cukrářská poleva tmavá [cukr,
ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-

oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový], kakao,
cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], cukrářská hmota modelovací (cukr moučka, sušené
mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a
částečně ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422,
20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky konzervační
látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva), potravinářské
barvivo dle druhu: žluť citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň
jahodová tmavá (E514 Síran sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin),
zeleň mařinková (E514 Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř
švestková (E514 Síran sodný barviva: E132 Indigotin)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin, podzemnice pražená drcená,
sušené mléko plnotučné, může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
97

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Griliášové trubičky

hmotnost

trvanlivost

25g

1den

Složení: trubička (cukr, bílky, podzemnice olejná pražená, sójová drť pražená, voda,
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],
mouka pšeničná), šlehačka živočišná (čerstvá smetana ke šlehaní, cukr moučka), živočišná
šlehačka (čerstvá smetana ke šlehaní[obsah tuku min 33%], cukr moučka)
Alergenní látky: podzemnice olejná, sója, mouka pšeničná, vejce, může obsahovat
stopy sezamu a suchých skořápkových plodů, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
98

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Ostravský řez

hmotnost

trvanlivost

50g

1den

Složení: piškot (bílky, mouka pšeničná, cukr, žloutky), krém (cukr, máslo,
margarín[rostlinné oleje-řepkový, kokosový, slunečnicový; rostlinné tuky: palmový, plně
ztužený palmový; voda, emulgátory: E475, lecitiny-slunečnicový nebo řepkový, E471; sůl,
regulátor kyselosti-kyselina citrónová, aroma, barvivo-karoteny], smetana, žloutky, poleva
čokoládová tmavá, (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma), víno [jablečné víno, kyselina: kyselina citronová,
konzervant E202, antioxidant E224 (siřičitan)], voda, aroma rumové (voda,
glycerol[E422,20%]), tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový,
citropasta [jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová,
aroma], živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehaní[obsah tuku min 33%], cukr
moučka), podzemnice olejná pražená,
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná mouka, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin,
podzemnice olejná, může obsahovat stopy i jiných skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
99

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Griliášové trubičky s
pařížskou šlehačkou

hmotnost

trvanlivost

25g

1den

Složení: trubička (cukr, bílky, podzemnice pražená, sójová drť pražená, voda, 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], mouka
pšeničná), pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%,
cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b],
aroma, barvivo [E160a]], živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min.
33%], kakao, cukr)
Alergenní látky: podzemnice olejná, sója, mouka pšeničná, vejce, může obsahovat
stopy sezamu a suchých skořápkových plodů, mléko a výrobky z něj.

Číslo výrobku Druh výrobku
100

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Valentýnka s mandlovou
příchutí

hmotnost

trvanlivost

60g

2dny

Složení: piškot (bílky, mouka pšeničná, žloutky, cukr), pišingrový krém (pasta
jádrová[podzemnice pražená drcená, cukr], cukr moučka, cukrářská poleva tmavá [cukr,
ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricinoleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový], kakao,
cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], cukrářská hmota modelovací (cukr moučka, sušené
mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a
částečně ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422,
20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky konzervační
látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva), potravinářské
barvivo dle druhu: žluť citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň
jahodová tmavá (E514 Síran sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin),
zeleň mařinková (E514 Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř
švestková (E514 Síran sodný barviva: E132 Indigotin)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin, podzemnice pražená drcená,
sušené mléko plnotučné, může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
102

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort milena

hmotnost

trvanlivost

960g

1den

Složení: živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao,
cukr), krém (voda, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivoriboflavin], máslo, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin], cukrářská
poleva tmavá [cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně

ztužený palmový]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek
[kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup,
voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná
[voda, hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii,
E463], emulgátory [E472e, E322, E472b], aroma, barvivo [E160a]], živočišná šlehačka
(čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr)
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, pšeničná mouka, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
103

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Milena řez

hmotnost

trvanlivost

80g

1den

Složení: živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao,
cukr), krém (voda, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivoriboflavin], máslo, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin], cukrářská
poleva tmavá [cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek
[kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup,
voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná
[voda, hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii,
E463], emulgátory [E472e, E322, E472b], aroma, barvivo [E160a]], živočišná šlehačka
(čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr)
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, pšeničná mouka, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
104

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Dort Kubánský

1000g

1den

Složení: pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%,
cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b],
aroma, barvivo [E160a]], čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr),
korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící prášek [kypřící látky
E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475,
stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]), banány, cukrářská poleva
tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový)
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
105

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort Kubánský zdobený

hmotnost

trvanlivost

1100g

1den

Složení: pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%,

cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b],
aroma, barvivo [E160a]], čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr),
korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící prášek [kypřící látky
E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475,
stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]), banány, cukrářská poleva
tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový), zdobení dle přání zákazníka: šlehačka živočišná (čerstvá smetana ke
šlehaní, cukr moučka), šlehačka rostlinná (voda, hydratizované rostlinné tuky 23%, cukr,
mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b],
aroma, barvivo [E160a]), krém (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný
škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr,
ethylvanilin]), pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky
23%, cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322,
E472b], aroma, barvivo [E160a]], čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao,
cukr)
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
106

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Hořická trubička s
pařížskou šlehačkou

hmotnost

trvanlivost

40g

1den

Složení: pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%,
cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b],
aroma, barvivo [E160a]], živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min.
33%], kakao, cukr), hořická trubička (pšeničná mouka, sušené mléko, cukr, lískový ořech,
rostlinný olej řepkový, sušené žloutky, skořice, med, máslo, vanilínový cukr), cukrářská
poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový)
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, pšeničná mouka, suché skořápkové plody,
může obsahovat stopy podzemnice olejné, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
107

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Hořická trubička se
šlehačkou

hmotnost

trvanlivost

40g

1den

Složení: šlehačka živočišná (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao,
cukr), hořická trubička (pšeničná mouka, sušené mléko, cukr, lískový ořech, rostlinný olej
řepkový, sušené žloutky, skořice, med, máslo, vanilínový cukr), cukrářská poleva tmavá
(cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerolpolyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený
palmový)
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, pšeničná mouka, suché skořápkové plody,
může obsahovat stopy podzemnice olejné, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
119

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Medík

hmotnost

trvanlivost

60g

2dny

Složení: korpus (vejce, mouka pšeničná, cukr, vlašská jádra, emulgátor ke šlehání[voda,
emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma],
krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené,
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka]), náplň (melisa náplň[cukr,
mléko sušené plnotučné, syrovátka sušená, E1414(modifikovaný škrob), sušený mléčný
výrobek(laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný a živočišný tuk, sušený kukuřičný sirup,
hydrogenovaný rostlinný olej, aroma), E472a (emulgátor), E401 (zahušťovadlo), E516,
E450iii (želírující látky), E160a (barvivo), aroma], voda, zella creme [rostlinné tuky a oleje,
voda, E322, E471, E475 (emulgátory), sůl, E202 (konzervant), E330 (kyselina), aroma,
E160a (barvivo)], med, compound karamel [aromatizované části, přírodní aromatizované
substance, aromatizované substance, glukózový sirup, cukr, karamelový sirup, voda, barva
E150c, maltodextrin, sušené plnotučné mléko, ochucovadlo E636, káva (kofein)]), posyp
(melisa posyp [pšeničná mouka, cukr, vlašské ořechy, med (4,4%) vejce, ovocné protlaky,
(jablko, višeň, arónie), glukózo-fruktózový sirup, E440 (želírující látka) E1422
(modifikovaný škrob), E330 (kyselina), barvivo (rostlinné), aroma, E503ii (kypřící látka),
koření
Alergenní látky: vejce, pšeničná mouka, suché skořápkové plody, mléko a výrobky z
něj, může obsahovat stopy podzemnice olejné.
Číslo výrobku Druh výrobku
133

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Jádrový rohlíček

50g

2dny

Složení: náplň (arašídy pražené mleté, voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný
[kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus (cukr, bílky, sójová drť pražená, podzemnice pražená
drcená), cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátorysójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tukypalmový a částečně ztužený palmový)
Alergenní látky: podzemnice olejná, mléko a výrobky z něj, vejce, sója, může
obsahovat stopy suchých skořápkových plodů.
Číslo výrobku Druh výrobku
137

Těsto

Název výrobku
Linecké těsto balené

hmotnost

trvanlivost

450g

21dnů

Složení: mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a
oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin,
mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant kyselina
sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová, barvivo, beta-karoten],
cukr, vejce, citropasta[jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina
citrónová, aroma] cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], kypřící prášek [kypřící látky E450,
E500, pšeničná mouka]
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
138

Těsto

Název výrobku
Linecké těsto kakaové
balené

hmotnost

trvanlivost

450g

21dnů

Složení: mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a
oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin,
mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant kyselina
sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová, barvivo, beta-karoten],
cukr, vejce, kakao, citropasta[jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma], cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], kypřící prášek [kypřící
látky E450, E500, pšeničná mouka]
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
139

Těsto

Název výrobku
Linecké těsto kokosové
balené

hmotnost

trvanlivost

450g

21dnů

Složení: mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a
oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin,
mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant kyselina
sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová, barvivo, beta-karoten],
kokos, cukr, vejce, citropasta [jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma] cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], kypřící prášek [kypřící látky
E450, E500, pšeničná mouka]
Alergenní látky: pšeničná mouka, vejce.
Číslo výrobku Druh výrobku
140

Těsto

Název výrobku
Vaflové těsto balené

hmotnost

trvanlivost

450g

21dnů

Složení: mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a
oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin,
mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant kyselina
sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová, barvivo, beta-karoten],
cukr, arašídy pražené mleté, sójová drť, vejce, cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], skořice,
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce, podzemnice olejná, sója, může obsahovat
stopy suchých skořápkových plodů.
Číslo výrobku Druh výrobku
147

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort jadran krájený

hmotnost

trvanlivost

90g

1den

Složení: krém (voda, máslo, lístková jádra, cukr krupice, mandlová drť pražená
strouhaná/sójová drť pražená, korpus světlý[vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový

sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]], mléko sušené polotučné, cukr
vanilínový [cukr, ethylvanilin]), šlehačka živočišná (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku
min. 33%], kakao, cukr), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek
[kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup,
voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]),
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, mouka pšeničná, vejce, suché skořápkové
plody, podzemnice olejná, sója.

Číslo výrobku Druh výrobku
154

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

1100g

1den

Dort florida

Složení: krém (voda, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivoriboflavin], máslo, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), broskve,
živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr), korpus
světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]),
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, mouka pšeničná.

Číslo výrobku Druh výrobku
155

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort jadran

hmotnost

trvanlivost

1080g

1den

Složení: krém (voda, máslo, lístková jádra, cukr krupice, mandlová drť pražená
strouhaná/sójová drť pražená, korpus světlý[vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový
sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]], mléko sušené polotučné, cukr
vanilínový [cukr, ethylvanilin]), šlehačka živočišná (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku
min. 33%], kakao, cukr), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek
[kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup,
voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]),
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, mouka pšeničná, vejce, suché skořápkové
plody, podzemnice olejná, sója.
Číslo výrobku Druh výrobku
156

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort ostravan velký

hmotnost

trvanlivost

1080g

1den

Složení: živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání[obsah tuku min 33%], cukr
moučka), piškot (bílky, mouka pšeničná, cukr, žloutky), krém (cukr, máslo, smetana,
žloutky, poleva čokoládová tmavá, (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma), víno [jablečné víno,
kyselina: kyselina citronová, konzervant E202, antioxidant E224 (siřičitan)], voda, aroma
rumové (voda, glycerol[E422,20%]), tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový, citropasta [jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,

kyselina citrónová, aroma],
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná mouka, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin,
podzemnice olejná, může obsahovat stopy i jiných skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
157

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort ostravan malý

hmotnost

trvanlivost

550g

1den

Složení: živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání[obsah tuku min 33%], cukr
moučka), piškot (bílky, mouka pšeničná, cukr, žloutky), krém (cukr, máslo, smetana,
žloutky, poleva čokoládová tmavá, (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma), víno [jablečné víno,
kyselina: kyselina citronová, konzervant E202, antioxidant E224 (siřičitan)], voda, aroma
rumové (voda, glycerol[E422,20%]), tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový, citropasta [jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma],
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná mouka, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin,
podzemnice olejná, může obsahovat stopy i jiných skořápkových plodů.

Číslo výrobku Druh výrobku
158

Jemné pečivo

Název výrobku
Vánoční cukroví balené

hmotnost

trvanlivost

500g

28dnů

Složení: mouka pšeničná, směs tuků (rostlinné oleje a tuky, ztužené rostlinné tuky,
živočišné tuky, emulgátory: sójový lecitin, sůl, kyselinaE330, barvivoE160a,aroma), cukr,
vejce, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), kakaová poleva (cukr, ztužený rostlinný tuk,
kakao, sušená syrovátka, emulgátory: sójový lecitin, E476, ethylvanilin, aroma vanilkové),
kokos, podzemnice olejná, sója, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, kyselina E330,
pektin, barvivoE163), aroma: pasta s příchutí citrónu, cukr vanilka (cukr, ethylvanilin), cukr
moučka (cukr, amylin M30), kypřící prášek (E450,E500, pšeničná mouka), skořice, kakao,
káva, barvivaE514, E122.
Alergenní látky: mouka pšeničná, sója, vejce, podzemnice olejná, může obsahovat
stopy suchých skořápkových plodů.
Číslo výrobku Druh výrobku
160

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Kuřátka žlutá

hmotnost

trvanlivost

25g

2den

Složení: sníh (cukr, bílky, voda, jahodový protlak [směs ovocných dření, cukr, glukózový
sirup, zahušťovadlo, modifikovaný škrob E 1442, regulátor kyselosti-kyselina citrónová E
330, jahodové aroma, kyselina citrónová]), piškot (bílky, mouka pšeničná, žloutky, cukr),
cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový
lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a
částečně ztužený palmový), potravinářské barvivo (E514 Síran sodný barviva: E 102

Tartrazin)
Alergenní láky: mouka pšeničná, vejce, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
161

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Dort šlehačkový

600g

1den

Složení: korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky
E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný
škrob, kyselina citrónová, aroma]), živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehaní[obsah
tuku min 33%], cukr moučka), marmeláda směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektin), alginátové ovoce červené (cukr, voda,
škrobový sirup, želírující látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339],
emulgátor [E471], aroma višňové, barvivo [E120]).
Alergenní láky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
162

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

1000g

1den

Dort šlehačkový velký

Složení: korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky
E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný
škrob, kyselina citrónová, aroma]), živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehaní[obsah
tuku min 33%], cukr moučka), marmeláda směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektin), alginátové ovoce červené (cukr, voda,
škrobový sirup, želírující látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339],
emulgátor [E471], aroma višňové, barvivo [E120]),
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
166

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

100g

2den

Ovocné řezy jahoda

složení: agar (voda, cukr, sirup škrobový, agar, kyselina citrónová), korpus (vejce, mouka
pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta
[ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), krém
(voda, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin],
máslo, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), ovoce dle druhu
(ananas, banán, borůvka, broskev, jahody, kiwi, mandarinka, višeň), saftia cold
(modifikovaný škrob E1422, maltodextrin, želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo
E401), potravinářské barvivo dle druhu: žluť citronová (E514 síran sodný barviva: E102
Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť
SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514 Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132
Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný barviva: E132 Indigotin)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.

Číslo výrobku Druh výrobku
167

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

90g

2dny

Ovocné želé

Složení: agar (voda, cukr, sirup škrobový, agar, kyselina citrónová), roládová hmota
kakaová (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor
E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], kypřící prášek
[kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka]), ovoce (maliny), krém (voda, cukr, krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], máslo, mléko sušené
plnotučné, cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin]), marmeláda směs (směs ovocných dření,
cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektin), saftia cold
(modifikovaný škrob E1422, maltodextrin, želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo
E401.
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
168

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Střechy

hmotnost

trvanlivost

70g

2dny

střechy: krémová náplň (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]),
plát světlý (žloutky, mouka pšeničná, cukr, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], voda) plát růžový (žloutky, mouka pšeničná, cukr, kypřící prášek [kypřící
látky E450, E500, pšeničná mouka], voda, barva červená tmavá (E514 síran sodný barviva:
E122 Azorubin, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený
rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát,
aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový), roládová
hmota světlá (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor
E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], kypřící prášek
[kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [jablečná dřeň, glukózový sirup,
voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová, aroma], cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
169

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Vanilkové rohlíčky

hmotnost

trvanlivost

150g

31dny

Složení: mouka pšeničná, směs tuků(hydrog. rostl. oleje, rostlinné oleje, rostlinný tuk,
živočišný tuk, hydrog. rostl. tuk, voda, emulgátory: sójový lecitin, mono a dyglyceridy
mastných kyselin,sůl,kyselinaE330,barvivo E160a,aroma(,cukr podzemnice olejná, sójová
drť pražená, vaječná směs, cukr vanilkový(cukr, ethylvanilin), cukr moučka(cukr, amylin
M30), skořice
Alergenní látky: mouka pšeničná, sója, podzemnice olejná, vejce, může obsahovat
stopy suchých skořápkových plodů.
Číslo výrobku Druh výrobku
170

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort florida krájená

hmotnost

trvanlivost

90g

1den

Složení: krém (voda, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivoriboflavin], máslo, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), broskve,
živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr), korpus
světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], citropasta [jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]),
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, mouka pšeničná.
Číslo výrobku Druh výrobku
171

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort turecký krájený

hmotnost

trvanlivost

90g

1den

Složení: krém (korpus světlý[vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící
látky E450, E500, pšeničná mouka], máslo, voda, cukr, mléko sušené polotučné, káva, cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]), živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku
min. 33%], kakao, cukr), korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor
E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]), cukrářská
poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka
[alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma višňové,
barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
188

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort turecký

hmotnost

trvanlivost

1100g

1den

Složení: krém (korpus světlý[vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící
látky E450, E500, pšeničná mouka], máslo, voda, cukr, mléko sušené polotučné, káva, cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]), živočišná šlehačka (čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku
min. 33%], kakao, cukr), korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor
E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]), cukrářská
poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka
[alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma višňové,
barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
189

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort kubánský krájený

hmotnost

trvanlivost

83g

1den

Složení: pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%,
cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b],
aroma, barvivo [E160a]], čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr),
korpus tmavý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kakao, kypřící prášek [kypřící látky

E450, E500, pšeničná mouka], emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475,
stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma]) banány, cukrářská poleva
tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový)
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
190

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort monacco krájené

hmotnost

trvanlivost

100g

2dny

Složení: korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda,
emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma],
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová, aroma], cukr vanilínový[cukr,
ethylvanilin]), voda, marmeláda [směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, želírující látka: pektin], rumové aroma (voda, glycerol[E422,20%]), punčové
aroma (voda, glycerol[E422,20%], polylenglycerol [E1520, 1,9%], aromatické látkypřírodní, přírodně identické a umělé [ethylvanilin], konzervační látky E202/max.
1500mg/kg), pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%,
cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b],
aroma, barvivo [E160a]], čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr),
cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový
lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a
částečně ztužený palmový), kyselina citronová,
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
192

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort monacco

hmotnost

trvanlivost

1100g

2dny

Složení: korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda,
emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma],
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová, aroma], cukr vanilínový[cukr,
ethylvanilin]), voda, marmeláda [směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, želírující látka: pektin], rumové aroma (voda, glycerol[E422,20%]), punčové
aroma (voda, glycerol[E422,20%], polylenglycerol [E1520, 1,9%], aromatické látkypřírodní, přírodně identické a umělé [ethylvanilin], konzervační látky E202/max.
1500mg/kg), pařížská šlehačka (šlehačka rostlinná [voda, hydratizované rostlinné tuky 23%,
cukr, mléčné bílkoviny, sůl, stabilizátory [E420ii, E463], emulgátory [E472e, E322, E472b],
aroma, barvivo [E160a]], čerstvá smetana ke šlehání [obsah tuku min. 33%], kakao, cukr),
cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový
lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a
částečně ztužený palmový), kyselina citronová
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

193

Cukrářský výrobek

Čertíci

60g

3dny

Složení: piškot (bílky, mouka pšeničná, žloutky, cukr, kukuřičný škrob), pišingrový krém
(pasta jádrová[podzemnice pražená drcená, cukr], cukr moučka, cukrářská poleva tmavá
[cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerolpolyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený
palmový], kakao, cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], cukrářská hmota modelovací (cukr
moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tukypalmový a částečně ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422,
20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky konzervační
látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva) cukrářská poleva
tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin,
apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový), potravinářské barvivo (E514 Síran sodný barviva: E 102 Tartrazin)
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
197

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Řezy s punčovou příchutí
balené

hmotnost

trvanlivost

450g

3dny

Složení: korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda,
emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma],
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová, aroma], cukr vanilínový[cukr,
ethylvanilin]), cukr, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), voda, marmeláda
[směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektin],
rumové aroma (voda, glycerol[E422,20%]), punčové aroma (voda, glycerol[E422,20%],
polylenglycerol [E1520, 1,9%], aromatické látky-přírodní, přírodně identické a umělé
[ethylvanilin], konzervační látky E202/max. 1500mg/kg), cukrářská poleva tmavá (cukr,
ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricinoleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový),
kyselina citronová,
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
214

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Kávové zrno

hmotnost

trvanlivost

65g

2dny

složení: cukrářská hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový
sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový,
mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%]
aromatické složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg]
antioxidanty – nejsou přítomny barviva), krémová náplň (voda, máslo, margarín[rostlinné
oleje-řepkový, kokosový, slunečnicový; rostlinné tuky: palmový, plně ztužený palmový;
voda, emulgátory: E475, lecitiny-slunečnicový nebo řepkový, E471; sůl, regulátor kyselostikyselina citrónová, aroma, barvivo-karoteny], cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný
škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr,
ethylvanilin], káva, cukr moučka, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk,

kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový), cukrářská poleva tmavá
(cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerolpolyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený
palmový), potravinářské barvivo (E514 Síran sodný barviva: E 102 Tartrazin)
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
220-234

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

100g

2dny

Ovocné řezy krájené

složení: agar (voda, cukr, sirup škrobový, agar, kyselina citrónová), korpus (vejce, mouka
pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta
[ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), krém
(voda, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin],
máslo, mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), ovoce dle druhu
(ananas, banán, borůvka, broskev, jahody, kiwi, mandarinka, višeň), saftia cold
(modifikovaný škrob E1422, maltodextrin, želírující látka E450, E339, E516, zahušťovadlo
E401), potravinářské barvivo dle druhu: žluť citronová (E514 síran sodný barviva: E102
Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť
SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514 Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132
Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný barviva: E132 Indigotin)
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.

Veškeré ovocné dorty mají stejné složení jako dort jahoda pod číslem č.35 a 36!!!
Číslo výrobku Druh výrobku
305

Jemné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Kokosky balené

250g

30dnů

kokosky korpus: cukr, bílky, kokos
Alergenní látky: bílky

Veškeré minizákusky mají stejné složení jako zákusky v klasickém provedení!!!!

Číslo výrobku Druh výrobku
365

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort batole kokosové

hmotnost

trvanlivost

450g

2dny

Složení: krémová kokosová náplň (voda, máslo, cukr, kokos, krémový prášek kukuřičný
[kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový

sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská hmota
modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.
Číslo výrobku Druh výrobku
366

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort batole arašídové

hmotnost

trvanlivost

450g

2dny

Složení: krémová arašídová náplň (voda, máslo, cukr, arašídy pražené mleté, krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné,
cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda,
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská
hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, může obsahovat stopy
suchých skořápkových plodů, podzemnice olejná.
Číslo výrobku Druh výrobku
367

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort batole kakaové

hmotnost

trvanlivost

450g

2dny

Složení: krémová kakaová náplň (voda, máslo, cukr, cukrářská poleva tmavá [cukr, ztužený
rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát,
aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový], krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné,
cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda,
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská
hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk

100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
368

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Dort srdce malé
kokosové

500g

2dny

Složení: krémová kokosová náplň (voda, máslo, cukr, kokos, krémový prášek kukuřičný
[kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový
sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská hmota
modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj,

Číslo výrobku Druh výrobku
369

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Dort srdce malé
arašídové

500g

2dny

Složení: krémová arašídová náplň (voda, máslo, cukr, arašídy pražené mleté, krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné,
cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda,
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská
hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické

složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, může obsahovat stopy
suchých skořápkových plodů, podzemnice olejná.
Číslo výrobku Druh výrobku
370

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort srdce malé kakaové

hmotnost

trvanlivost

500g

2dny

Složení: krémová kakaová náplň (voda, máslo, cukr, cukrářská poleva tmavá [cukr, ztužený
rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát,
aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový], krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné,
cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda,
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská
hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
371

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort podkova malá
kokosová

hmotnost

trvanlivost

800g

2dny

Složení: krémová kokosová náplň (voda, máslo, cukr, kokos, krémový prášek kukuřičný
[kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový
sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská hmota
modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové

aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.

Číslo výrobku Druh výrobku
372

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort podkova malá
arašídová

hmotnost

trvanlivost

800g

2dny

Složení: krémová arašídová náplň (voda, máslo, cukr, arašídy pražené mleté, krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné,
cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda,
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská
hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, může obsahovat stopy
suchých skořápkových plodů, podzemnice olejná.
Číslo výrobku Druh výrobku
373

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort podkova malá
kakaová

hmotnost

trvanlivost

800g

2dny

Složení: krémová kakaová náplň (voda, máslo, cukr, cukrářská poleva tmavá [cukr, ztužený
rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát,
aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový], krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné,
cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda,
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská
hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk

100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
374

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Dort mini ježek

550g

2dny

Složení: krémová náplň (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]),
korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]), cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový
prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné
oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový), cukrářská hmota modelovací (cukr
moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tukypalmový a částečně ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422,
20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky konzervační
látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna),
potravinářské barvivo dle druhu: žluť citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin),
červeň jahodová tmavá (E514 Síran sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102
Tartrazin), zeleň mařinková (E514 Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin),
modř švestková (E514 Síran sodný barviva: E132 Indigotin),
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, mouka pšeničná, sójový-lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
375

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Dort mini hruška

550g

2dny

Složení: krémová náplň (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]),
korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]), cukrářská hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko
plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422,
20%]propylenglykol [E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky konzervační
látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna),
marmeláda směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
želírující látka: pektin), cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový
prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné

oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin),
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, pšeničná mouka, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
376

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Dort mini jablko

550g

2dny

Složení: krémová náplň (voda, máslo, margarín[rostlinné oleje-řepkový, kokosový,
slunečnicový; rostlinné tuky: palmový, plně ztužený palmový; voda, emulgátory: E475,
lecitiny-slunečnicový nebo řepkový, E471; sůl, regulátor kyselosti-kyselina citrónová,
aroma, barvivo-karoteny], cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma,
barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus
světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]), cukrářská hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko
plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422,
20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky konzervační
látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna),
marmeláda směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
želírující látka: pektin), cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový
prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné
oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin),
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, pšeničná mouka, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
377

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort mini jahůdka

hmotnost

trvanlivost

550g

2dny

Složení: krémová náplň (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]),
korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]), cukrářská hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko
plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422,
20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky konzervační
látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna),
marmeláda směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová,

želírující látka: pektin) potravinářské barvivo dle druhu: žluť citronová (E514 síran sodný
barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran sodný barviva: E122
Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514 Síran sodný barviva:
E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný barviva: E132
Indigotin),
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, pšeničná mouka.

Číslo výrobku Druh výrobku
378

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort mini beruška

hmotnost

trvanlivost

550g

2dny

Složení: krémová náplň (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]),
korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]) cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový
prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné
oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový), cukrářská hmota modelovací (cukr
moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tukypalmový a částečně ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422,
20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky konzervační
látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna),
potravinářské barvivo dle druhu: žluť citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin),
červeň jahodová tmavá (E514 Síran sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102
Tartrazin), zeleň mařinková (E514 Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin),
modř švestková (E514 Síran sodný barviva: E132 Indigotin),
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, mouka pšeničná, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
380

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort čtyřlístek malý
kokosový

hmotnost

trvanlivost

650g

2dny

Složení: krémová kokosová náplň (voda, máslo, cukr, kokos, krémový prášek kukuřičný
[kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr
vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový
sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská hmota
modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma

višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj.

Číslo výrobku Druh výrobku
381

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort čtyřlístek malý
arašídový

hmotnost

trvanlivost

650g

2dny

Složení: krémová arašídová náplň (voda, máslo, cukr, arašídy pražené mleté, krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné,
cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda,
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská
hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, může obsahovat stopy
suchých skořápkových plodů, podzemnice olejná.

Číslo výrobku Druh výrobku
382

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort čtyřlístek malý
kakaový

hmotnost

trvanlivost

650g

2dny

Složení: krémová kakaová náplň (voda, máslo, cukr, cukrářská poleva tmavá [cukr, ztužený
rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát,
aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový], krémový
prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné,
cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]), korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda,
kypřící prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň,
glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma]), růžičky - cukrářská
hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk
100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové
aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické
složky, aromatické přípravky konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty –
nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný

barviva: E132 Indigotin), alginátové ovoce červené (cukr, voda, škrobový sirup, želírující
látka [alginan sodný 1,1 %] regulátory kyselosti [E341, E339], emulgátor [E471], aroma
višňové, barvivo [E120])
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.
Číslo výrobku Druh výrobku
387

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Dort mini krtek

550g

2dny

Složení: krémová náplň (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]),
korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]) cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový
prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné
oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový), cukrářská hmota modelovací (cukr
moučka, sušené mléko plnotučné, kakao, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a
tuky-palmový a částečně ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda,
glycerol[E422, 20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky
konzervační látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva – nejsou
přítomna), čoko-rýže tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné tuky [z palmových jader,
kokosový], kakaový prášek 10-12%, emulgátor: sójový lecitin, aroma), marmeláda směs
(směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírujicí látka: pektin),
potravinářské barvivo dle druhu: žluť citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin),
červeň jahodová tmavá (E514 Síran sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102
Tartrazin), zeleň mařinková (E514 Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin),
modř švestková (E514 Síran sodný barviva: E132 Indigotin),
Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, mléko a výrobky z něj, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
388

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort mini kačenka

hmotnost

trvanlivost

600g

2dny

Složení: krémová náplň (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]),
korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]), cukrářská hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko
plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422,
20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky konzervační
látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna),
marmeláda směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
želírující látka: pektin) potravinářské barvivo dle druhu: žluť citronová (E514 síran sodný
barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran sodný barviva: E122
Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514 Síran sodný barviva:
E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný barviva: E132

Indigotin),
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, pšeničná mouka.

Číslo výrobku Druh výrobku
389

Cukrářský výrobek

Název výrobku
Dort mini kočička

hmotnost

trvanlivost

550g

2dny

Složení: krémová náplň (voda, máslo, cukr, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob,
aroma, barvivo-riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový[cukr, ethylvanilin]),
korpus světlý (vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka], citropasta [ jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob,
kyselina citrónová, aroma]), cukrářská hmota modelovací (cukr moučka, sušené mléko
plnotučné, glukózový sirup, voda, tuk 100%:rostlinné oleje a tuky-palmový a částečně
ztužený palmový, mandlové aroma[rozpouštědla – voda, glycerol[E422,
20%]propylenglykol[E1520, 2,8%] aromatické složky, aromatické přípravky konzervační
látka – E202 [max. 1500/kg] antioxidanty – nejsou přítomny barviva – nejsou přítomna),
marmeláda směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
želírující látka: pektin), cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový
prášek, emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné
oleje a tuky-palmový a částečně ztužený palmový), potravinářské barvivo dle druhu: žluť
citronová (E514 síran sodný barviva: E102 Tartrazin), červeň jahodová tmavá (E514 Síran
sodný barviva: E122 Azorubín, E110 Žluť SY, E102 Tartrazin), zeleň mařinková (E514
Síran sodný barviva: E102 Tartrazin, E132 Indigotin), modř švestková (E514 Síran sodný
barviva: E132 Indigotin),
Alergenní látky: mléko a výrobky z něj, vejce, pšeničná mouka, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
401

Bábovky

Název výrobku
Bábovka malá

hmotnost

trvanlivost

200g

5

Složení: mouka pšeničná, cukr krupice, vaječné bílky, margarín stolní[neztužené a částečně
ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové
estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá
sůl, konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová,
barvivo, beta-karoten], voda pitná, vaječné žloutky, mandle, mléko sušené, citropasta
(jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma), kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka]), cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin],
kakaový prášek.
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce, mandle, mléko sušené.

Číslo výrobku Druh výrobku
402

Jemné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Linecká kolečka

80g

21

Linecké těsto korpus - (mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené
rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl,
konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová,
barvivo, beta-karoten], cukr, vejce, citropasta [jablečná dřeň, glukózový sirup, voda,
kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma] cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka])
Náplň: marmeláda směs - (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, želírující látka: pektin)
Dohotovení: cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob)
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
403

Jemné pečivo

Název výrobku
Biskupský chlebíček

hmotnost

trvanlivost

200g

14

Korpus: mouka pšeničná, vejce, cukr krupice, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené
rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl,
konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová,
barvivo, beta-karoten], rozinky, Tutti frutti (cukr, kandovaná papaya, kyselina citronová,
barviva: E122, E124, E110, E102, E104, E133. Konzervanty: E211, E200), kypřící prášek
[kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka]),
Dohotovení: cukrářská poleva tmavá - (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a
tuky-palmový a částečně ztužený palmový),
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
404

Jemné pečivo

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Linecké banánky

90g

21

linecké těsto korpus - mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené
rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl,

konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová,
barvivo, beta-karoten], cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), základní žloutkový
krém: voda pitná, cukr krupice, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma,
barvivo riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin]), vejce,
citropasta - (jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová,
aroma)
Náplň: marmeláda směs - (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, želírující látka: pektin)
Dohotovení: cukrářská poleva tmavá - (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%: rostlinné oleje a
tuky-palmový a částečně ztužený palmový),
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce, sójový lecitin, mléko sušené.

Číslo výrobku Druh výrobku
405

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Rakvičky korpus

15g

15

korpus: cukr moučka, žloutky tekuté, vejce, cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Alergenní látky: vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
406

Jemné pečivo

Název výrobku
Linecká kolečka malá

hmotnost

trvanlivost

200g

21

Linecké těsto korpus - (mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené
rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl,
konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová,
barvivo, beta-karoten], cukr, vejce – melanž,
citropasta[jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová,
aroma] cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin], kypřící prášek [kypřící látky E450, E500,
pšeničná mouka])
Náplň: marmeláda směs - (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti:kyselina
citronová, želírující látka: pektin)
Dohotovení: cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob)

Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
407

Bábovky

Název výrobku
Babiččina bábovka

hmotnost

trvanlivost

600g

5

Složení: mouka pšeničná, cukr krupice, vaječné bílky, margarín stolní[neztužené a částečně
ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové
estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá
sůl, konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová,
barvivo, beta-karoten], voda pitná, vaječné žloutky, mandle, mléko sušené, citropasta
(jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma), kypřící
prášek [kypřící látky E450, E500, pšeničná mouka]), cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin],
kakaový prášek.
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce, mandle, mléko sušené.

Číslo výrobku Druh výrobku
408

Cukrářský výrobek

Název výrobku
LVT řez

hmotnost

trvanlivost

90g

21

Linecké pláty: mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené rostlinné
tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných
kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová, barvivo, betakaroten], cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), kakaový prášek, vaječné žloutky,
vejce, cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup,
voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, aroma), amonium.
Náplň: cukr krupice, kokos strouhaný, sirup škrobový, mléko sušené, voda, aroma
(rozpouštědla – voda, glycelor E422, polyglycelor E1520, aromatické látky, přírodně
konzervační látky E202).
Dohotovení: cukrářská poleva tmavá - (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a
tuky-palmový a částečně ztužený palmový).
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce, mléko sušené, sójový lecitin.

Číslo výrobku Druh výrobku
410

Cukrářský výrobek

Název výrobku

hmotnost

trvanlivost

Rakvičky balené

130g

15

korpus: cukr moučka, žloutky tekuté, vejce, cukr vanilínový (cukr, ethylvanilin).
Alergenní látky: vejce.

Číslo výrobku Druh výrobku
417

Jemné pečivo

Název výrobku
Linecké banánky mini

hmotnost

trvanlivost

130g

21

linecké těsto korpus - mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené
rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl,
konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová,
barvivo, beta-karoten], cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), základní žloutkový
krém: voda pitná, cukr krupice, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma,
barvivo riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin]), vejce,
citropasta - (jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová,
aroma)
Náplň: marmeláda směs - (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, želírující látka: pektin)
Dohotovení: cukrářská poleva tmavá - (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a
tuky-palmový a částečně ztužený palmový),
Alergenní látky: mouka pšeničná, vejce, sójový lecitin, mléko sušené.
Číslo výrobku Druh výrobku
418

Jemné pečivo

Název výrobku
Vánoční linecké banánky

hmotnost

trvanlivost

480g

21

linecké těsto korpus - mouka pšeničná, margarín stolní[neztužené a částečně ztužené
rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl,
konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová,
barvivo, beta-karoten], cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), základní žloutkový
krém: voda pitná, cukr krupice, krémový prášek kukuřičný [kukuřičný škrob, aroma,
barvivo riboflavin], mléko sušené plnotučné, cukr vanilínový [cukr, ethylvanilin]), vejce,
citropasta - (jablečná dřeň, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová,
aroma)
Náplň: marmeláda směs - (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina

citronová, želírující látka: pektin)
Dohotovení: cukrářská poleva tmavá - (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek,
emulgátory-sójový lecitin, apolyglycerol-polyricin-oleát, aroma; tuk 100%:rostlinné oleje a
tuky-palmový a částečně ztužený palmový),

