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Pekařské výrobky

<> 

UPEČENO S LÁSKOU A ÚCTOU K TRADICI

Aktuální katalog (složení, trvanlivosti) výrobků: www.vasicekzabreh.cz/dokumenty-ke-stazeni

Na základě zákona 110/97 Vám zasíláme údaje potřebné k prodeji našich výrobků vyplývající z tohoto zákona.
          Každý výrobek začíná zařazením do druhu a skupiny dle zákona 110/97 a vyhlášky 18/2020 Sb a následuje 
název výrobku s uvedením gramáže. Výrobky obsahující alergeny jsou ve složení zvýrazněny (tučným písmem). 
          B = balený výrobek, BK = balený krájený výrobek 
Pekařskými výrobky se podle vyhlášky 18/2020 Sb. rozumí:
CHLÉB pekařský výrobek kypřený kvasem nebo droždím, popřípadě jejich kombinací, ve tvaru veky, bochníku 
nebo formy, o hmotnosti nejméně 400 g s výjimkou krájeného chleba a netradičních typů chleba, jejichž hmotnost 
může být nižší (zdůrazňuji, že na prvním místě zákonodárci upřednostnili kypření – kynutí těsta kvasem a až na 
druhém místě, po slovíčku nebo následuje droždí). Dříve za našich předků byly chleby pouze kvasové !!!
ČERSTVÝM chlebem* ČERSTVÝM běžným pečivem* ČERSTVÝM jemným pečivem*: je nebalený 
výrobek, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení a uvedení na trh nebyl přerušen 
zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti, a *který je zároveň nabízen 
k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hod po upečení.
POZOR !!! Naše nebalené výrobky s delší trvanlivostí než je 1 den (viz jednotlivé výrobky) můžete označit 
slovem ,,ČERSTVÝ´´ pokud jsou prodány v den dodání, druhý den již nemohou podle vyhlášky být označeny 
přídomkem ,,ČERSTVÝ´´, ale už jen druhem (chléb, pečivo, jemné pečivo)!!!

ŽITNÝM CHLEBEM nebo PEČIVEM je pekařský výrobek, ketrý obsahuje nejméně 90% žitných mlýnských 
obilných výrobků, vztaženo na celkovou hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků.

ŽITNO PŠENIČNÝM CHLEBEM nebo PEČIVEM je pekařský výrobek, ketrý obsahuje více než 50% žitných 
mlýnských obilných výrobků a více než 10% pšeničných mlýnských obilných výrobků, vztaženo na celkovou 
hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků..

PŠENIČNO ŽITNÝM CHLEBEM nebo PEČIVEM je pekařský výrobek, který obsahuje nejméně 50% 
pšeničných mlýnských obilných výrobků a více než 10% žitných mlýnských obilných výrobků, vztaženo na 
celkouvou hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků.

CELOZRNNÝM CHLEBEM nebo PEČIVEM je pekařský výrobek, který obsahuje nejméně 80% celozrnných 
mouk nebo jim odpovídající množství mlýnských obilných výrobků tak, aby byly zahrnuty všechny složky zrna, 
vztaženo na celkovou hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků. 

VÍCEZRNNÝM CHLEBEM nebo PEČIVEM je pekařký výrobek, jehož těsto obsahuje kromě mlýnských 
obilných výrobků ze pšenice a žita další složky jako mlýnské obilné výrobky z obilovin jiných botanických druhů, 
pseudoobiloviny, luštěniny nebo olejniny v celkovém množství nejméně 5%, vztaženo na celkovou hmotnost 
použitých mlýnských obilných výrobků.

BĚŽNÉ PEČIVO je pekařský výrobek vyrobený z pšeničné mouky nebo jiných mlýnských obilných výrobků a 
dalších složek, který obsahuje méně než 8% bezvodého tuku a méně než 5% cukru, vztaženo na celkovou 
hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků.

JEMNÉ PEČIVO je pekařský výrobek vyrobený z pšeničné mouky nebo jiných mlýnských obilných výrobků a 
dalších složek, který obsahuje nejméně 8% bezvodého tuku nebo nejméně 5% cukru, vztaženo na celkovou 
hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků, popřípadě plněný různými náplněmi před pečením nebo plněný 
po upečení džemem, povidly, ovocnou pomázánkou nebo náplněmi, které jsou mikrobiálně stabilní za běžných 
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podmínek uvádění na trh, nebo povrchově upravený.

TRVANLIVÉ PEČIVO je pekařský výrobek vyrobený z pšeničné mouky nebo jiných mlýnských obilných 
výrobků a dalších složek, s obsahem vody nejvýše 10% a u perníků, preclíků a trvanlivých tyčinek s obsahem 
nejvýše 16%, popřípadě plněný různými náplněmi, které jsou stabilní za podmínek uvádění na trh, nebo 
potahovaný nebo povrchově upravený.

SPECIÁLNÍM CHLEBEM tedy netratičními typy chleba jako pita, arabský chléb nebo obdobné typy chleba 
plochého tvaru, nebo SPECIÁLNÍM PEČIVEM pekařský výrobek, jehož těsto obsahuje 1. kromě mlýnských 
obilných výrobků ze pšenice a žita další složku jako mlýnské obilné výrobky z obilovin jiných botanických druhů, 
rýži, pseudoobiloviny, olejniny, luštěniny, vlákninu, skořápkové plody, zeleninu, mléčné výrobky nebo brambory 
v množství nejméně 10%, vztaženo na celkovou hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků, nebo 2. 
samostatné obiloviny nebo pseudoobiloviny jednoho nebo více botanických druhů. 

Druh: Chléb skupina: žitný EAN: 8594030800058

2000 Chléb tradiční kváskový 100% žitný, BK Hmotnost: 500g Minimální trvanlivost: 5 dnů

Složení: kvas: 45%[voda, žitná mouka], žitná mouka, voda, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), kmín, 
vymazání pečící formy:[olej:((řepkový, slunečnicový), emulgátor: slunečnicový lecitin)]
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výrobek oceněný národní značkou: aklasa

Vyrobeno z žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná mouka v kvásku prošla dlouho a 
hlubokou fermentací-(kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména mléčným kvašením 
mnoha druhů bakterií. 

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
932 kJ

220 kcal
Tuky 0,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,1 g
Sacharidy 45,0 g
  z toho cukry 1,3 g
Vláknina 6,1 g
Bílkoviny 5,0 g
Sůl 1,5 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvý* chléb skupina: žitnopšeničný

2001 Chléb kváskový Farmářský Hmotnost: 620g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: vitální žitný kvásek 45%[voda, žitná mouka], voda, žitná mouka, pšeničná mouka, přípravek:(pšeničný 
lepek, pšeničná mouka, cukr, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 
diacetylvinnou/, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzymy:/obsahují pšenici /), jedlá sůl s jódem: 
(jodičnan draselný), sušená směs:(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy 
mastných kyselin/, fosforečnan vápenatý), tmavá mouka:(žitná sladová bobtnavá mouka), koření:(koriandr, kmín, 
fenykl, anýz, pšeničná bobtnavá mouka), droždí
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle, sezam

Vyrobeno z vitálního žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná mouka v kvásku prošla dlouho 
a hlubokou fermentací-(kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména mléčným kvašením 
mnoha druhů bakterií.

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
926 kJ

219 kcal
Tuky 1,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g
Sacharidy 43,0 g
  z toho cukry 1,5 g
Vláknina 4,6 g
Bílkoviny 7,1 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023
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Druh: Čerstvý* chléb skupina: pšeničnožitný

2002 Chléb tradiční kváskový Hmotnost: 1100g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: žitný kvásek: 47%[voda, žitná mouka], pšeničná mouka chlebová, voda, žitná mouka, jedlá sůl s 
jódem: (jodičnan draselný), kmín
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výrobek oceněný národní značkou: aklasa

Vyrobeno z žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná mouka v kvásku prošla dlouho a 
hlubokou fermentací-(kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména mléčným kvašením 
mnoha druhů bakterií.

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1017 kJ
240 kcal

Tuky 1,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g
Sacharidy 48,0 g
  z toho cukry 1,3 g
Vláknina 4,5 g
Bílkoviny 7,5 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvý* chléb skupina: pšeničnožitný

2003 Chléb tradiční kváskový -2 Hmotnost: 1100g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: žitný kvásek: 47%[voda, žitná mouka], pšeničná mouka chlebová, voda, žitná mouka, jedlá sůl s 
jódem: (jodičnan draselný), kmín
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výrobek oceněný národní značkou: aklasa

Vyrobeno z žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná mouka v kvásku prošla dlouho a 
hlubokou fermentací-(kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména mléčným kvašením 
mnoha druhů bakterií.

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1017 kJ
240 kcal

Tuky 1,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g
Sacharidy 48,0 g
  z toho cukry 1,3 g
Vláknina 4,5 g
Bílkoviny 7,5 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Chléb skupina: pšeničnožitný EAN: 8594030800140

2007 Chléb tradiční kváskový " DODÍK ", B Hmotnost: 450g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: žitný kvásek: 47%[voda, žitná mouka], pšeničná mouka chlebová, voda, žitná mouka, jedlá sůl s 
jódem: (jodičnan draselný), kmín
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Určeno k další tepelné úpravě. Doporučená teplota, doba dopečení: 200 - 210°C, 18 min.
Minimální trvanlivost po tepelné úpravě: 2 dny

Vyrobeno z žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná mouka v kvásku prošla dlouho a 
hlubokou fermentací-(kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména mléčným kvašením 
mnoha druhů bakterií.

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1017 kJ
240 kcal

Tuky 1,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g
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Sacharidy 48,0 g
  z toho cukry 1,3 g
Vláknina 4,5 g
Bílkoviny 7,5 g
Sůl 1,3 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvý* chléb skupina: pšeničnožitný EAN: 20030466900006

2008 Chléb tradiční kváskový " Vašík " -1 Hmotnost: 450g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: žitný kvásek: 47%[voda, žitná mouka], pšeničná mouka chlebová, voda, žitná mouka, jedlá sůl s 
jódem: (jodičnan draselný), kmín
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Vyrobeno z žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná mouka v kvásku prošla dlouho a 
hlubokou fermentací-(kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména mléčným kvašením 
mnoha druhů bakterií.

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1080 kJ
255 kcal

Tuky 1,1 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g
Sacharidy 51,0 g
  z toho cukry 1,4 g
Vláknina 4,8 g
Bílkoviny 7,9 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvý* chléb skupina: pšeničnožitný

2009 Chléb tradiční kváskový " Vašík " -2 Hmotnost: 450g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: žitný kvásek: 47%[voda, žitná mouka], pšeničná mouka chlebová, voda, žitná mouka, jedlá sůl s 
jódem: (jodičnan draselný), kmín
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Vyrobeno z žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná mouka v kvásku prošla dlouho a 
hlubokou fermentací-(kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména mléčným kvašením 
mnoha druhů bakterií.

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1080 kJ
255 kcal

Tuky 1,1 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g
Sacharidy 51,0 g
  z toho cukry 1,4 g
Vláknina 4,8 g
Bílkoviny 7,9 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvý* chléb skupina: pšeničnožitný

2013 Chléb podmáslový - 2 Hmotnost: 475g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: voda, žitná mouka, pšeničná mouka chlebová, pšeničná mouka, směs:(bramborové vločky, pšeničná 
mouka, sušená syrovátka, sušené podmáslí (15%), rostlinný olej - palmový, glukózový sirup, směs koření, 
kyselina mléčná, pšeničný lepek, aroma, sušený pšeničný kvas:/pšeničná mouka startovací kultrura/, látka 
zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, kvasnicový extrakt, enzymy), droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan 
draselný), vepřové sádlo
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1020 kJ
241 kcal

Tuky 3,2 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g
Sacharidy 44,0 g
  z toho cukry 2,8 g
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Vláknina 3,3 g
Bílkoviny 7,5 g
Sůl 1,2 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvý* chléb skupina: speciální

2015 Chléb Chia - kváskový Hmotnost: 460g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: voda, chia směs: 22%[směs:(kukuřičná mouka, slunečnicová semínka, bramborové vločky, chia semínka: 
salvia hispanica 12,9%, žitná mouka, dýňová mouka, sůl, pšeničný lepek, pšeničné klíčky, len, dýně drcená, 
vláknina, pšeničné otruby, ječný slad, pšeničná mouka, kyselina askorbová, enzymy)], vitální žitný kvas: 19%
[voda, žitná mouka], pšeničná mouka, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, semolina(pšeničná mouka), 
droždí, řepkový olej
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Co je to chia? Chia (salvia hispanica) je druh rostliny z rodu šalvějí, který pochází z Mexika. Existují 
bílá a černá semínka. Pro Aztéky byla chia semínka důležitou součástí stravy. Chia semínka se 
vyznačují příznivým složením omega 3 mastných kyselin (alfa-linolenové kyseliny) a s vysokou 
nutriční hodnotou. Chutnají lehce ořechově a způsobují vysoký pocit nasycení. 

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1087 kJ
258 kcal

Tuky 6,4 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,8 g
Sacharidy 42,0 g
  z toho cukry 1,3 g
Vláknina 6,0 g
Bílkoviny 5,2 g
Sůl 1,5 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvý* chléb skupina: pšeničnožitný

2021 Chléb Leštinský 900 g Hmotnost: 900g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: voda, žitná mouka, pšeničná mouka chlebová, pšeničná mouka, směs:(pšeničná mouka, bramborové 
vločky, sušená syrovátka, sušené podmáslí, rostlinný olej - palmový, glukózový sirup, kyselina mléčná, pšeničný 
lepek, pšeničná sladová mouka, sušený kvas:/pšeničná mouka startovací kultura/, enzymy, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), droždí, vepřové sádlo, kmín, žitný kvas:
(kvas/žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina: (mléčná, octová)/), etiketa z jedlého papíru:(bramborový 
škrob, voda, olivový olej, maltodextrin, nosiče:/rýžový škrob, arabská guma/, barvivo:/kakaový prášek/)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1088 kJ
258 kcal

Tuky 3,3 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 47,0 g
  z toho cukry 3,3 g
Vláknina 3,9 g
Bílkoviny 8,0 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvý* chléb skupina: pšeničnožitný

2023 Chléb Leštinský 450 g Hmotnost: 450g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: voda, žitná mouka, pšeničná mouka chlebová, pšeničná mouka, směs:(pšeničná mouka, bramborové 
vločky, sušená syrovátka, sušené podmáslí, rostlinný olej - palmový, glukózový sirup, kyselina mléčná, pšeničný 
lepek, pšeničná sladová mouka, sušený kvas:/pšeničná mouka startovací kultura/, enzymy, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), droždí, vepřové sádlo, kmín, žitný kvas:
(kvas/žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina: (mléčná, octová)/), etiketa z jedlého papíru:(bramborový 
škrob, voda, olivový olej, maltodextrin, nosiče:/rýžový škrob, arabská guma/, barvivo:/kakaový prášek/)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1112 kJ
263 kcal

Tuky 3,4 g
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  z toho nasycené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 48,0 g
  z toho cukry 3,3 g
Vláknina 4,0 g
Bílkoviny 8,1 g
Sůl 1,5 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Chléb skupina: pšeničnožitný EAN: 8594030800300

2030 Chléb Leštinský 900 g, BK Hmotnost: 900g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: voda, žitná mouka, pšeničná mouka chlebová, pšeničná mouka, směs:(pšeničná mouka, bramborové 
vločky, sušená syrovátka, sušené podmáslí, rostlinný olej - palmový, glukózový sirup, kyselina mléčná, pšeničný 
lepek, pšeničná sladová mouka, sušený kvas:/pšeničná mouka startovací kultura/, enzymy, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), droždí, vepřové sádlo, kmín, žitný kvas:
(kvas/žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina: (mléčná, octová)/), etiketa z jedlého papíru:(bramborový 
škrob, voda, olivový olej, maltodextrin, nosiče:/rýžový škrob, arabská guma/, barvivo:/kakaový prášek/)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1088 kJ
258 kcal

Tuky 3,3 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 47,0 g
  z toho cukry 3,3 g
Vláknina 3,9 g
Bílkoviny 8,0 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Chléb skupina: pšeničnožitný EAN: 8594030800324

2032 Chléb leštinský - půlka 430g, BK Hmotnost: 430g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: voda, žitná mouka, pšeničná mouka chlebová, pšeničná mouka, směs:(pšeničná mouka, bramborové 
vločky, sušená syrovátka, sušené podmáslí, rostlinný olej - palmový, glukózový sirup, kyselina mléčná, pšeničný 
lepek, pšeničná sladová mouka, sušený kvas:/pšeničná mouka startovací kultura/, enzymy, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), droždí, vepřové sádlo, kmín, žitný kvas:
(kvas/žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina: (mléčná, octová)/), etiketa z jedlého papíru:(bramborový 
škrob, voda, olivový olej, maltodextrin, nosiče:/rýžový škrob, arabská guma/, barvivo:/kakaový prášek/)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1088 kJ
258 kcal

Tuky 3,3 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 47,0 g
  z toho cukry 3,3 g
Vláknina 3,9 g
Bílkoviny 8,0 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Chléb skupina: pšeničnožitný EAN: 8594030800010

2056 Chléb tradiční kváskový, BK Hmotnost: 1100g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: žitný kvásek: 47%[voda, žitná mouka], pšeničná mouka chlebová, voda, žitná mouka, jedlá sůl s 
jódem: (jodičnan draselný), kmín
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výrobek oceněný národní značkou: aklasa

Vyrobeno z žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná mouka v kvásku prošla dlouho a 
hlubokou fermentací-(kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména mléčným kvašením 
mnoha druhů bakterií.

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota 1017 kJ
240 kcal
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Tuky 1,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g
Sacharidy 48,0 g
  z toho cukry 1,3 g
Vláknina 4,5 g
Bílkoviny 7,5 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Chléb skupina: pšeničnožitný EAN: 8594030800027

2057 Chléb tradiční kváskový - půlka, BK Hmotnost: 550g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: žitný kvásek: 47%[voda, žitná mouka], pšeničná mouka chlebová, voda, žitná mouka, jedlá sůl s 
jódem: (jodičnan draselný), kmín
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výrobek oceněný národní značkou: aklasa

Vyrobeno z žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná mouka v kvásku prošla dlouho a 
hlubokou fermentací-(kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména mléčným kvašením 
mnoha druhů bakterií.

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1017 kJ
240 kcal

Tuky 1,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g
Sacharidy 48,0 g
  z toho cukry 1,3 g
Vláknina 4,5 g
Bílkoviny 7,5 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Chléb skupina: žitný

2060 Chléb kváskový 100% žitný DODO, BK Hmotnost: 500g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: kvas: 45%[voda, žitná mouka], žitná mouka, voda, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), kmín, 
vymazání pečící formy:[olej:((řepkový, slunečnicový), emulgátor: slunečnicový lecitin)]
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Určeno k další tepelné úpravě. Doporučená teplota, doba dopečení: 200 - 210 °C, 18 min.
Minimální trvanlivost po tepelné úpravě: 2 dny

Vyrobeno z vitálního žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná mouka v kvásku prošla dlouho 
a hlubokou fermentací-(kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména mléčným kvašením 
mnoha druhů bakterií.

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
932 kJ

220 kcal
Tuky 0,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,1 g
Sacharidy 45,0 g
  z toho cukry 1,3 g
Vláknina 6,1 g
Bílkoviny 5,0 g
Sůl 1,5 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Chléb skupina: vícezrnný EAN: 8594030800041

2062 Chléb Ovsík, BK Hmotnost: 390g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, ovesná směs:(ovesná mouka, lněné semeno/žluté a 
hnědé/, pšeničný lepek, jedlá sůl, ovesné vločky, emulgátor:/mono- a diglyceridy mastných kyselin, lecitiny, 
stearoyl-2mléčnan sodný/, ovesná celozrnná trhanka, cukr, bramborové vločky, slunečnicové semínko, ječná 
sladová mouka, stabilizátor: guma guar, pšeničná mouka, glukózový sirup, směs koření, regulátor 
kyselosti:/uhličitan vápenatý, kyselina mléčná/, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku: kyselina L-
askorbová, enzymy), droždí, žitný kvas:(kvas/žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina: (mléčná, octová)/), 
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řepkový olej, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), stabilizátor(pšeničný lepek, enzymy, látka zlepšující mouku: 
kyselina L-askorbová), suroviny:(pšeničný lepek, pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka, enzymy, sušený 
kvas:/pšeničná mouka startovací kultura/, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), vymazání pečící formy
[olej:((řepkový, slunečnicový), emulgátor: slunečnicový lecitin)]
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1066 kJ
252 kcal

Tuky 3,8 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,8 g
Sacharidy 43,0 g
  z toho cukry 1,7 g
Vláknina 4,9 g
Bílkoviny 9,1 g
Sůl 1,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Chléb skupina: vícezrnný EAN: 8594030800089

2078 Chléb Finský, BK Hmotnost: 400g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: voda, žitná mouka, pšeničná mouka chlebová, slunečnicová semena, cereální posyp:(pšeničné vločky, 
lněná semena, žitné vločky, ovesné vločky, slunečnicová semínka), droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), 
zakyselující přípravek:(celozrnná pšeničná mouka, pšeničná mouka, kyselina:/citronová, mléčná/, regulátor 
kyselosti:/octany sodné, sírany vápenaté/, jedlá sůl, emulgátor: lecitiny, stabilizátor: guma guar, cukr, enzymy), 
ječmen pražený, zlepšující směs:(pšeničná mouka, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou mono a diacetylvinnou/, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy:/amyláza, GOX, xylanáza 
pšenice /), kmín, vymazání pečící formy[olej:((řepkový, slunečnicový), emulgátor: slunečnicový lecitin)]
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1084 kJ
257 kcal

Tuky 4,7 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g
Sacharidy 43,0 g
  z toho cukry 1,3 g
Vláknina 5,2 g
Bílkoviny 8,1 g
Sůl 1,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Chléb skupina: pšeničnožitný EAN: 8594030800133

2079 Chléb tradiční kváskový " DODO ", B Hmotnost: 750g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: žitný kvásek: 47%[voda, žitná mouka], pšeničná mouka chlebová, voda, žitná mouka, jedlá sůl s 
jódem: (jodičnan draselný), kmín
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Určeno k další tepelné úpravě. Doporučená teplota, doba dopečení: 200 -210 °C, 18 - 20 min.
Minimální trvanlivost po tepelné úpravě: 2 dny

Vyrobeno z žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná mouka v kvásku prošla dlouho a 
hlubokou fermentací-(kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména mléčným kvašením 
mnoha druhů bakterií.

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
974 kJ

230 kcal
Tuky 1,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,1 g
Sacharidy 46,0 g
  z toho cukry 1,2 g
Vláknina 4,3 g
Bílkoviny 7,1 g
Sůl 1,3 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Chléb skupina: celozrnný

Chléb tradiční kváskový CELOZRNNÝ ŽITNÝ, 
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2084 BK Hmotnost: 500g Minimální trvanlivost: 5 dnů

Složení: kvas: 45%[voda, celozrnná žitná mouka, žitná mouka], celozrnná žitná mouka, voda, žitná mouka, 
jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), kmín, vymazání pečící formy:[olej:((řepkový, slunečnicový), emulgátor: 
slunečnicový lecitin)]
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výrobek oceněný národní značkou: aklasa

Vyrobeno z žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná a celozrnná mouka vyznačená v kvásku 
prošla dlouhou a hlubokou fermentací (kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména 
mléčným kvašením mnoha druhů bakterií. 

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
986 kJ

233 kcal
Tuky 1,1 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g
Sacharidy 46,0 g
  z toho cukry 0,8 g
Vláknina 8,3 g
Bílkoviny 5,7 g
Sůl 1,5 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Chléb skupina: celozrnný

2085 Chléb celozrnný Hmotnost: 490g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: celozrnná pšeničná mouka, voda, vařená obilno-olejniná zápara:(voda, žitná zrna, pšeničná zrna, šrot 
sojový, lněná semena zlatá, oves loupaný, lněná semena, slunečnicová semínka, extrakt ječný sladový, jedlá sůl s 
jódem (jodičnan draselný), kmín, kyselina octová, kyselina mléčná), žitná mouka, jedlá sůl s jódem: (jodičnan 
draselný), droždí, zlepšující směs:(pšeničná mouka, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou mono a diacetylvinnou/, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy:/amyláza, GOX, xylanáza 
pšenice /)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1064 kJ
252 kcal

Tuky 2,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,4 g
Sacharidy 45,0 g
  z toho cukry 1,6 g
Vláknina 5,7 g
Bílkoviny 8,6 g
Sůl 1,3 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Chléb skupina: pšeničnožitný EAN: 8594030800911

2091 Toastový chléb PREMIUM, BK Hmotnost: 450g Minimální trvanlivost: 5 dnů

Složení: pšeničná mouka, voda, směs:(pšeničná mouka, bramborové vločky, sušená syrovátka, sušené 
podmáslí, rostlinný olej - palmový, glukózový sirup, kyselina mléčná, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, 
sušený kvas:/pšeničná mouka startovací kultura/, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), žitná 
mouka, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), suroviny:(pšeničný lepek, pšeničná mouka, 
pšeničná sladová mouka, enzymy, sušený kvas:/pšeničná mouka startovací kultura/, látka zlepšující mouku: 
kyselina L-askorbová), vymazání pečící formy:[olej:((řepkový, slunečnicový), emulgátor: slunečnicový lecitin)]
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1217 kJ
288 kcal

Tuky 5,6 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g
Sacharidy 49,0 g
  z toho cukry 3,3 g
Vláknina 2,5 g
Bílkoviny 9,2 g
Sůl 1,6 g

Aktualizace:19.01.2023
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Druh: Chléb skupina: pšeničnožitný EAN: 8594030800928

2092 Toastový chléb PREMIUM TMAVÝ, BK Hmotnost: 450g Minimální trvanlivost: 5 dnů

Složení: pšeničná mouka, voda, směs:(pšeničná mouka, bramborové vločky, sušená syrovátka, sušené 
podmáslí, rostlinný olej - palmový, glukózový sirup, kyselina mléčná, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, 
sušený kvas:/pšeničná mouka startovací kultura/, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), žitná 
mouka, řepkový olej, droždí, slad:(žitný sladový šrot), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), suroviny:(pšeničný 
lepek, pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka, enzymy, sušený kvas:/pšeničná mouka startovací kultura/, 
látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), vymazání pečící formy:[olej:((řepkový, slunečnicový), emulgátor: 
slunečnicový lecitin)]
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1216 kJ
288 kcal

Tuky 5,5 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g
Sacharidy 49,0 g
  z toho cukry 3,4 g
Vláknina 2,7 g
Bílkoviny 9,3 g
Sůl 1,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé* pečivo skupina: pšeničné

2100 Veka tuková Hmotnost: 380g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, tuk: 2%[řepkový olej], droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), zlepšující 
přípravek:(pšeničná mouka, emulgátor: stearoyl-2-mléčnan sodný, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 
kyselosti:/uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý/, zahušťovadlo: guma guar, rostlinný olej řepkový, látka 
zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), cukr
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1162 kJ
275 kcal

Tuky 3,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g
Sacharidy 50,0 g
  z toho cukry 1,2 g
Vláknina 2,5 g
Bílkoviny 8,7 g
Sůl 1,1 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé* pečivo skupina: pšeničné

2101 Veka 500g Hmotnost: 500g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), zlepšující přípravek:
(pšeničná mouka, emulgátor: stearoyl-2-mléčnan sodný, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti:/uhličitan 
vápenatý, fosforečnan vápenatý/, zahušťovadlo: guma guar, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku: kyselina 
L-askorbová, enzymy), cukr
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1162 kJ
275 kcal

Tuky 3,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g
Sacharidy 50,0 g
  z toho cukry 1,2 g
Vláknina 2,5 g
Bílkoviny 8,7 g
Sůl 1,1 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2107 Rohlík tukový PREMIUM Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, tuk: 5%[řepkový olej], droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), diapol:
(pšeničná krupice, ječná sladová mouka, kukuřičná vláknina, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných 
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kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou/, glukóza, cukr, regulátor kyselosti: fosforečnan vápenatý, enzymy)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1623 kJ
385 kcal

Tuky 8,2 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,8 g
Sacharidy 64,0 g
  z toho cukry 1,1 g
Vláknina 3,4 g
Bílkoviny 12,0 g
Sůl 1,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2108 Rohlík tukový PREMIUM - 2 Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, tuk: 5%[řepkový olej], droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), diapol:
(pšeničná krupice, ječná sladová mouka, kukuřičná vláknina, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou/, glukóza, cukr, regulátor kyselosti: fosforečnan vápenatý, enzymy)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1623 kJ
385 kcal

Tuky 8,2 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,8 g
Sacharidy 64,0 g
  z toho cukry 1,1 g
Vláknina 3,4 g
Bílkoviny 12,0 g
Sůl 1,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2109 Rohlík tukový sypaný solí Hmotnost: 43g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, jedlá sůl hrubá 6%[jedlá sůl hrubá], tuk: 4%[řepkový olej], droždí, jedlá sůl s 
jódem: (jodičnan draselný), diapol:(pšeničná krupice, ječná sladová mouka, kukuřičná vláknina, 
emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou/, glukóza, cukr, 
regulátor kyselosti: fosforečnan vápenatý, enzymy)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1355 kJ
321 kcal

Tuky 6,8 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g
Sacharidy 54,0 g
  z toho cukry 0,9 g
Vláknina 2,8 g
Bílkoviny 9,6 g
Sůl 9,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2110 Rohlík tukový Hmotnost: 43g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, tuk: 5%[řepkový olej], droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), diapol:
(pšeničná krupice, ječná sladová mouka, kukuřičná vláknina, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou/, glukóza, cukr, regulátor kyselosti: fosforečnan vápenatý, enzymy)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1286 kJ
305 kcal

Tuky 6,5 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g
Sacharidy 51,0 g
  z toho cukry 0,9 g
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Vláknina 2,7 g
Bílkoviny 9,2 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2111 Rohlík tukový -2 Hmotnost: 43g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, tuk: 5%[řepkový olej], droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), diapol:
(pšeničná krupice, ječná sladová mouka, kukuřičná vláknina, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou/, glukóza, cukr, regulátor kyselosti: fosforečnan vápenatý, enzymy)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1286 kJ
305 kcal

Tuky 6,5 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g
Sacharidy 51,0 g
  z toho cukry 0,9 g
Vláknina 2,7 g
Bílkoviny 9,2 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2112 Pletenec Hmotnost: 85g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:
(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-
askorbová), žitná mouka
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1335 kJ
316 kcal

Tuky 6,2 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 54,0 g
  z toho cukry 0,9 g
Vláknina 2,8 g
Bílkoviny 9,7 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2113 Pletýnka maková Hmotnost: 80g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:
(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-
askorbová), mák 1%[mák]
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1381 kJ
327 kcal

Tuky 6,8 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,8 g
Sacharidy 55,0 g
  z toho cukry 0,9 g
Vláknina 3,0 g
Bílkoviny 10,0 g
Sůl 1,5 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: speciální

2114 Piri kapsa Hmotnost: 70g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pikantní náplň: 38%[pikantní omáčka:(rajčatový protlak, voda, cukr, ocet, modifikovaný škrob, cibule 
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sušená, rostlinný olej řepkový, jedlá sůl, česnek sušený, rajčata sušená, vločky paprikové sušené, směs koření, chili 
mleté, pepř černý mletý, směs koření:/hořčice /, konzervační látka - sorban draselný), uzené maso kostky:(vepřové 
maso (krkovice 65%), voda, jedlá sůl, stabilizátor E451, živočišná bílkovina (vepřová), konzervant: dusitan sodný, 
dextróza, antioxidant: askorban sodný), sýr:(mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, syřidlo, kukuřičný škrob)], 
pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sezamové semeno, lněné semínko, jedlá sůl s jódem: (jodičnan 
draselný), směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery 
mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: 
kyselina L-askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1055 kJ
251 kcal

Tuky 8,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 2,2 g
Sacharidy 34,0 g
  z toho cukry 4,9 g
Vláknina 2,2 g
Bílkoviny 9,6 g
Sůl 1,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2117 Houska Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:
(pšeničná mouka sladová, emulgátor (E472e, Lecitiny), cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, 
stabilizátor:/fosforečnany vápenaté, sodná sůl karboxymethylcelulosy, celulózová guma/, enzymy, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1264 kJ
299 kcal

Tuky 4,3 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g
Sacharidy 54,0 g
  z toho cukry 1,2 g
Vláknina 2,7 g
Bílkoviny 9,7 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: celozrnné

2118 Celozrnná špička Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: celozrnná pšeničná mouka, voda, vařená obilno-olejniná zápara:(voda, žitná zrna, pšeničná zrna, šrot 
sojový, lněná semena zlatá, oves loupaný, lněná semena, slunečnicová semínka, extrakt ječný sladový, jedlá sůl s 
jódem (jodičnan draselný), kmín, kyselina octová, kyselina mléčná), pšeničná mouka, semolina(pšeničná 
mouka), droždí, řepkový olej, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:(pšeničná mouka sladová, 
emulgátor (E472e, Lecitiny), cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor:/fosforečnany 
vápenaté, sodná sůl karboxymethylcelulosy, celulózová guma/, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina L-
askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, mléko, mandle, sezam

Celozrnná špička obsahuje nejméně 80% celozrnné mouky z celkové hmotnosti mlýnských obilných 
výrobků v těstě. Celozrnná mouka je pomleté celé obilné zrno včetně obalových částí. 

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1157 kJ
274 kcal

Tuky 5,1 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g
Sacharidy 45,0 g
  z toho cukry 1,7 g
Vláknina 5,0 g
Bílkoviny 9,6 g
Sůl 1,3 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné
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2122 Vitarohlík Hmotnost: 43g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, směs:(pšeničná trhanka, žitná mouka, len, sojová drť, pražená pšeničná 
sladová mouka, pšeničná mouka, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt, jedlá sůl, směs koření, glukózový 
sirup, regulátor kyselosti:/uličitan vápenatý, kyselina mléčná/, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, 
látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), droždí, sezamové semeno, řepkový olej, jedlá sůl s jódem: 
(jodičnan draselný), ječmen pražený, směs sladová:(pšeničná mouka sladová, emulgátor (E472e, Lecitiny), cukr, 
pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor:/fosforečnany vápenaté, sodná sůl karboxymethylcelulosy, 
celulózová guma/, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, mléko, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1318 kJ
313 kcal

Tuky 6,7 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g
Sacharidy 50,0 g
  z toho cukry 1,5 g
Vláknina 4,1 g
Bílkoviny 11,0 g
Sůl 1,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: Vícezrnné

2124 Sedlácký rohlík Hmotnost: 43g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs:(celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová semínka, špaldové 
vločky, ovesné vločky, sezamová semena, jedlá sůl, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), 
droždí, řepkový olej, směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, 
emulgátor/estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka 
zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1317 kJ
313 kcal

Tuky 7,7 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,9 g
Sacharidy 48,0 g
  z toho cukry 0,9 g
Vláknina 3,6 g
Bílkoviny 11,0 g
Sůl 1,5 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2125 Podmáslové zrno - 2 Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, směs:(bramborové vločky, pšeničná mouka, sušená syrovátka, sušené 
podmáslí (15%), rostlinný olej - palmový, glukózový sirup, směs koření, kyselina mléčná, pšeničný lepek, aroma, 
sušený pšeničný kvas:/pšeničná mouka startovací kultrura/, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, 
kvasnicový extrakt, enzymy), lněné semínko, vepřové sádlo, droždí, žitná mouka, jedlá sůl s jódem: (jodičnan 
draselný), kmín
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1411 kJ
335 kcal

Tuky 7,8 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,3 g
Sacharidy 54,0 g
  z toho cukry 3,0 g
Vláknina 4,3 g
Bílkoviny 10,0 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: celozrnné

2126 Celozrnný kovářský rohlík Hmotnost: 58g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: celozrnná pšeničná mouka, voda, cereální směs:(celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová semínka, 
špaldové vločky, ovesné vločky, sezamová semena, jedlá sůl, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-
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askorbová), pšeničná mouka, droždí, lněné semínko, řepkový olej, směs sladová:(pšeničná mouka, sladová 
mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou 
mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), jedlá sůl s jódem: (jodičnan 
draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1345 kJ
320 kcal

Tuky 9,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g
Sacharidy 46,0 g
  z toho cukry 1,2 g
Vláknina 5,4 g
Bílkoviny 11,0 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: speciální EAN: 8594030802564

2127 Grande houska Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, směs:(pšeničná krupice, pšeničná mouka, směs sušené zeleniny:/červená 
paprika, cibule, rajčatový prášek/, sušený pšeničný kvas:/pšeničná mouka, startovací kultura/, jedlá sůl, sušené 
droždí, pšeničný lepek, kořenící přípravek:/směs sušené zeleniny a bylin/, glukóza, kvasnicový extrakt, regulátor 
kyselosti:/octan sodný/, rostlinný olej řepkový, kyselina mléčná, enzymy, pšeničná sladová mouka, aroma, látka 
zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), lněné semínko, semena dýně, droždí, řepkový olej, jedlá sůl s jódem: 
(jodičnan draselný), směs sladová:(pšeničná mouka sladová, emulgátor (E472e, Lecitiny), cukr, pšeničný lepek, 
pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor:/fosforečnany vápenaté, sodná sůl karboxymethylcelulosy, celulózová 
guma/, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1255 kJ
298 kcal

Tuky 7,6 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g
Sacharidy 44,0 g
  z toho cukry 1,8 g
Vláknina 4,9 g
Bílkoviny 11,0 g
Sůl 1,5 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: Vícezrnné

2129 Bulka sýrová Hmotnost: 60g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs:(celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová semínka, špaldové 
vločky, ovesné vločky, sezamová semena, jedlá sůl, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), 
sýr: 9%[sýr:(mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, syřidlo, kukuřičný škrob)], řepkový olej, droždí, jedlá sůl s 
jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, 
emulgátor/estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka 
zlepšující mouku: kyselina L-askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1348 kJ
321 kcal

Tuky 11,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 2,6 g
Sacharidy 43,0 g
  z toho cukry 0,8 g
Vláknina 2,9 g
Bílkoviny 11,0 g
Sůl 1,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: Vícezrnné

2130 Rohlík s šunkovým nářezem Hmotnost: 60g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, šunkový nářez: 17%[šunkový nářez:(vepřové maso 69 %, voda, dusitanová solící 
směs:/NaCL, NaNO2, E250, dělící přípravek E 536/, dextróza, škrob, stabilizátor E450, E451, zahušťovadlo 
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E407a, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, extrakty koření)], cereální směs:(celozrnná 
pšeničná mouka, slunečnicová semínka, špaldové vločky, ovesné vločky, sezamová semena, jedlá sůl, alfa 
amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), řepkový olej, droždí, česnek čerstvý, jedlá sůl s jódem: 
(jodičnan draselný), směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, 
emulgátor/estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka 
zlepšující mouku: kyselina L-askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1399 kJ
332 kcal

Tuky 10,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,6 g
Sacharidy 46,0 g
  z toho cukry 1,0 g
Vláknina 3,2 g
Bílkoviny 13,0 g
Sůl 2,2 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: Vícezrnné

2131 Sýrový angličák Hmotnost: 90g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, sýr: 22%[sýr:(mléko, jedlá sůl, syřidlo, mlékařské kultury)], voda, šunkový nářez:
(vepřové maso 69 %, voda, dusitanová solící směs:/NaCL, NaNO2, E250, dělící přípravek E 536/, dextróza, škrob, 
stabilizátor E450, E451, zahušťovadlo E407a, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, 
extrakty koření), cereální směs:(celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová semínka, špaldové vločky, ovesné 
vločky, sezamová semena, jedlá sůl, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), řepkový olej, 
droždí, česnek čerstvý, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, 
emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a 
diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1352 kJ
322 kcal

Tuky 14,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 5,3 g
Sacharidy 32,0 g
  z toho cukry 0,7 g
Vláknina 2,2 g
Bílkoviny 16,0 g
Sůl 2,0 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: Vícezrnné

2132 Pizza Hmotnost: 90g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, zeleninová omáčka:(rajčatová dřeň, cibule, voda, okurky, cukr, vinný ocet, paprika, 
modifikovaný kukuřičný škrob, koření, jedlá sůl, koncentrát z červené řepy, sladidlo sacharin, konzervační 
látky:/benzoát sodný, sorbát draselný/, aroma), sýr:(mléko, jedlá sůl, syřidlo, mlékařské kultury), voda, cereální 
směs:(celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová semínka, špaldové vločky, ovesné vločky, sezamová semena, 
jedlá sůl, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), řepkový olej, droždí, česnek čerstvý, jedlá 
sůl s jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny 
vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, 
látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1258 kJ
299 kcal

Tuky 11,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 3,8 g
Sacharidy 37,0 g
  z toho cukry 4,4 g
Vláknina 2,2 g
Bílkoviny 12,0 g
Sůl 2,1 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: Vícezrnné
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2134 Škvarková raženka Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, sojová směs:(pšeničná mouka, sojová mouka, jedlá sůl, pšeničná sladová 
mouka, alfa amyláza, látka zlepšující mouku:/kyselina askorbová/), škvarky 22%[(jedlý živočišný tuk)], droždí, 
sůl: 1%[jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), jedlá sůl hrubá], směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, 
emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a 
diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), kmín
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1736 kJ
416 kcal

Tuky 23,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 8,3 g
Sacharidy 38,0 g
  z toho cukry 0,6 g
Vláknina 2,3 g
Bílkoviny 13,0 g
Sůl 1,5 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: Vícezrnné EAN: 26311517

2137 Rustico Hmotnost: 70g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, trhanková směs:(pšeničná mouka, slunečnicová semínka, mouka žitná, tykev, 
ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, lepek pšeničný, stabilizátor: guma guar, pražená pšeničná sladová 
mouka, glukózový sirup, hrachové otruby, glukóza, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou mono a diacetylvinnou/, regulátor kyselosti:/octan vápenatý, kyselina mléčná/, ječná sladová mouka, 
látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), slunečnicová semena, semena dýně, droždí, řepkový olej, 
jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1367 kJ
326 kcal

Tuky 12,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,6 g
Sacharidy 40,0 g
  z toho cukry 2,5 g
Vláknina 4,9 g
Bílkoviny 12,0 g
Sůl 1,2 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: Vícezrnné

2138 Bageta tmavá Hmotnost: 100g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, trhanková směs:(pšeničná mouka, slunečnicová semínka, mouka žitná, tykev, 
ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, lepek pšeničný, stabilizátor: guma guar, pražená pšeničná sladová 
mouka, glukózový sirup, hrachové otruby, glukóza, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou mono a diacetylvinnou/, regulátor kyselosti:/octan vápenatý, kyselina mléčná/, ječná sladová mouka, 
látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), cereální posyp:(pšeničné vločky, lněná semena, žitné 
vločky, ovesné vločky, slunečnicová semínka), droždí, řepkový olej, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1327 kJ
316 kcal

Tuky 9,3 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,3 g
Sacharidy 44,0 g
  z toho cukry 2,5 g
Vláknina 6,0 g
Bílkoviny 11,0 g
Sůl 1,3 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: speciální

2141 Chia bulka Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, chia směs: 24%[směs:(kukuřičná mouka, slunečnicová semínka, bramborové 
vločky, chia semínka: salvia hispanica 12,9%, žitná mouka, dýňová mouka, sůl, pšeničný lepek, pšeničné klíčky, 
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len, dýně drcená, vláknina, pšeničné otruby, ječný slad, pšeničná mouka, kyselina askorbová, enzymy)], droždí, 
sezamové semeno, řepkový olej, směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny 
vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, 
látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle

Co je to chia? Chia (salvia hispanica) je druh rostliny z rodu šalvějí, který pochází z Mexika. Existují 
bílá a černá semínka. Pro Aztéky byla chia semínka důležitou součástí stravy. Chia semínka se 
vyznačují příznivým složením omega 3 mastných kyselin (alfa-linolenové kyseliny) a s vysokou 
nutriční hodnotou. Chutnají lehce ořechově a způsobují vysoký pocit nasycení.

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1195 kJ
284 kcal

Tuky 8,4 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g
Sacharidy 43,0 g
  z toho cukry 1,2 g
Vláknina 5,7 g
Bílkoviny 6,3 g
Sůl 1,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: Vícezrnné

2142 Cereální rohlík Hmotnost: 45g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, kornová směs:(pšeničná mouka, drcená sója/14%/, lněné semeno/13%/, žitná 
mouka, slunečnicové semeno/8%/, jedlá sůl s jódem (jodičnan draselný), kukuřičná mouka, pšeničný škrob, 
pražené žito, ječný slad, regulátor kyselosti:/pšeničná mouka, kyselina citronová, emulgátor: sojový licitin /, 
zahušťovadlo: guarová mouka, enzym (hydrolasy, oxidoreduktasy)), droždí, sezamové semeno, směs sladová:
(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, mléko, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1161 kJ
275 kcal

Tuky 5,1 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,8 g
Sacharidy 44,0 g
  z toho cukry 1,6 g
Vláknina 4,6 g
Bílkoviny 11,0 g
Sůl 1,5 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: Vícezrnné

2143 Mamma Mia rohlík Hmotnost: 70g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, rustikální směs:(pšenice:/mouka, šrot, otruby, sladový šrot, lepek,/, lněná 
semena, slunečnicová semínka, žito:/šrot, sušený kvásek /, jedlá sůl, sója:/šrot, mouka /, ječmen:/sladový 
extrakt, sladová mouka /, směs vitamínů a minerálních látek:/uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, 
fosforečnan železitý, vitamin D3, kyselina listová/, cukr, pekařský přípravek:/emulgátor E472e, řepkový lecitin, 
stabilizátor guma guar a E466, protispékavá látka: fosforečnany vápenaté, látka zlepšující mouku: kyselina 
askorbová, enzymy/), sezamové semeno, slunečnicová semena, droždí
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, mléko, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1218 kJ
290 kcal

Tuky 9,7 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g
Sacharidy 37,0 g
  z toho cukry 2,0 g
Vláknina 5,4 g
Bílkoviny 11,0 g
Sůl 1,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Pečivo skupina: pšeničné EAN: 8594030800577
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2150 Veka tuková, B Hmotnost: 380g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, tuk: 2%[řepkový olej], droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), zlepšující 
přípravek:(pšeničná mouka, emulgátor: stearoyl-2-mléčnan sodný, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 
kyselosti:/uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý/, zahušťovadlo: guma guar, rostlinný olej řepkový, látka 
zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), cukr
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1162 kJ
275 kcal

Tuky 3,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g
Sacharidy 50,0 g
  z toho cukry 1,2 g
Vláknina 2,5 g
Bílkoviny 8,7 g
Sůl 1,1 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Pečivo skupina: Pšeničné EAN: 8594030800515

2151 Veka tuková, BK Hmotnost: 380g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, tuk: 2%[řepkový olej], droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), zlepšující 
přípravek:(pšeničná mouka, emulgátor: stearoyl-2-mléčnan sodný, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 
kyselosti:/uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý/, zahušťovadlo: guma guar, rostlinný olej řepkový, látka 
zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), cukr
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1162 kJ
275 kcal

Tuky 3,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g
Sacharidy 50,0 g
  z toho cukry 1,2 g
Vláknina 2,5 g
Bílkoviny 8,7 g
Sůl 1,1 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Trvanlivé pečivo skupina: trvanlivé tyčinky EAN: 8594030800553

2152 Tyčinky pekařské slané, B Hmotnost: 90g Minimální trvanlivost: 3 měsíce

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, cukr, jedlá sůl hrubá, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), droždí, 
kmín, směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery 
mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: 
kyselina L-askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1944 kJ
462 kcal

Tuky 15,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g
Sacharidy 68,0 g
  z toho cukry 3,8 g
Vláknina 3,6 g
Bílkoviny 12,0 g
Sůl 3,9 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2158 Bageta - 100 sypaná Hmotnost: 100g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, posyp 11%[sezamové semeno], řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan 
draselný), směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery 
mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: 
kyselina L-askorbová), pečivový přípravek:(pšeničná mouka, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, 
enzym (pšenice))
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle
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Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1509 kJ
359 kcal

Tuky 12,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,7 g
Sacharidy 49,0 g
  z toho cukry 0,8 g
Vláknina 3,5 g
Bílkoviny 12,0 g
Sůl 1,2 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2160 Bageta - 100 sypaná Hmotnost: 100g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, posyp 11%[sezamové semeno], rostlinný řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem
(jodičnan draselný), vylepšující přípravek(mouka pšeničná, sladová mouka, emulgátor E472e, alfa amyláza, látka 
zlepšující mouku E300), zlepšující přípravek(mouka pšeničná, látka zlepšující mouku E300, enzymy (obsahuje 
LEPEK))
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1458 kJ
347 kcal

Tuky 11,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g
Sacharidy 49,0 g
  z toho cukry 2,2 g
Vláknina 3,9 g
Bílkoviny 11,0 g
Sůl 1,2 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2161 Bageta - 100 Hmotnost: 100g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný), vylepšující 
přípravek(mouka pšeničná, sladová mouka, emulgátor E472e, alfa amyláza, látka zlepšující mouku E300), 
zlepšující přípravek(mouka pšeničná, látka zlepšující mouku E300, enzymy (obsahuje LEPEK))
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1268 kJ
300 kcal

Tuky 5,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g
Sacharidy 53,0 g
  z toho cukry 2,4 g
Vláknina 2,6 g
Bílkoviny 9,5 g
Sůl 1,3 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2162 Bageta - 100 Hmotnost: 100g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:
(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-
askorbová), pečivový přípravek:(pšeničná mouka, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzym 
(pšenice))
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1267 kJ
300 kcal

Tuky 4,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g
Sacharidy 53,0 g
  z toho cukry 0,9 g
Vláknina 2,7 g
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Bílkoviny 9,6 g
Sůl 1,3 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2166 Bageta - 60 Hmotnost: 60g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný), vylepšující 
přípravek(mouka pšeničná, sladová mouka, emulgátor E472e, alfa amyláza, látka zlepšující mouku E300), 
zlepšující přípravek(mouka pšeničná, látka zlepšující mouku E300, enzymy (obsahuje LEPEK))
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1051 kJ
249 kcal

Tuky 4,1 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g
Sacharidy 44,0 g
  z toho cukry 2,0 g
Vláknina 2,1 g
Bílkoviny 7,9 g
Sůl 1,1 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2167 Bageta - 60 Hmotnost: 60g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:
(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-
askorbová), pečivový přípravek:(pšeničná mouka, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzym 
(pšenice))
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1032 kJ
244 kcal

Tuky 4,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g
Sacharidy 43,0 g
  z toho cukry 0,7 g
Vláknina 2,3 g
Bílkoviny 7,9 g
Sůl 1,1 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2173 Pletýnka - 68 Hmotnost: 68g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný řepkový olej, droždí, vylepšující přípravek(mouka pšeničná, sladová 
mouka, emulgátor E472e, alfa amyláza, látka zlepšující mouku E300), zlepšující přípravek(mouka pšeničná, látka 
zlepšující mouku E300, enzymy (obsahuje LEPEK)), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1245 kJ
295 kcal

Tuky 4,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g
Sacharidy 52,0 g
  z toho cukry 2,3 g
Vláknina 2,5 g
Bílkoviny 9,4 g
Sůl 0,1 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2174 Pletýnka - 68 Hmotnost: 68g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:
(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů 
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mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-
askorbová), pečivový přípravek:(pšeničná mouka, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzym 
(pšenice))
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1245 kJ
295 kcal

Tuky 4,8 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g
Sacharidy 52,0 g
  z toho cukry 0,9 g
Vláknina 2,7 g
Bílkoviny 9,5 g
Sůl 1,3 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2175 Hamburger - 95 sypaný Hmotnost: 95g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, posyp 2%[sezamové semeno], jedlá sůl s jódem: (jodičnan 
draselný), směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery 
mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: 
kyselina L-askorbová), pečivový přípravek:(pšeničná mouka, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, 
enzym (pšenice))
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1227 kJ
291 kcal

Tuky 5,8 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 49,0 g
  z toho cukry 0,8 g
Vláknina 2,7 g
Bílkoviny 9,3 g
Sůl 1,2 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2176 Hamburger - 95 sypaný Hmotnost: 95g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný řepkový olej, droždí, posyp 2%[sezamové semeno], jedlá sůl s jódem
(jodičnan draselný), vylepšující přípravek(mouka pšeničná, sladová mouka, emulgátor E472e, alfa amyláza, látka 
zlepšující mouku E300), zlepšující přípravek(mouka pšeničná, látka zlepšující mouku E300, enzymy (obsahuje 
LEPEK))
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1241 kJ
294 kcal

Tuky 5,7 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 50,0 g
  z toho cukry 2,2 g
Vláknina 2,7 g
Bílkoviny 9,3 g
Sůl 1,2 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2177 Hamburger - 68 Hmotnost: 68g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný), vylepšující 
přípravek(mouka pšeničná, sladová mouka, emulgátor E472e, alfa amyláza, látka zlepšující mouku E300), 
zlepšující přípravek(mouka pšeničná, látka zlepšující mouku E300, enzymy (obsahuje LEPEK))
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota 1287 kJ
305 kcal
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Tuky 5,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 54,0 g
  z toho cukry 2,4 g
Vláknina 2,6 g
Bílkoviny 9,6 g
Sůl 1,3 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2178 Hamburger - 68 Hmotnost: 68g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:
(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-
askorbová), pečivový přípravek:(pšeničná mouka, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzym 
(pšenice))
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1267 kJ
300 kcal

Tuky 4,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g
Sacharidy 53,0 g
  z toho cukry 0,9 g
Vláknina 2,7 g
Bílkoviny 9,6 g
Sůl 1,3 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Pečivo skupina: Vícezrnné EAN: 8594030802007

2183 Sýrový angličák 2ks, B Hmotnost: 180g Minimální trvanlivost: 3 dny

Složení: pšeničná mouka, sýr: 22%[sýr:(mléko, jedlá sůl, syřidlo, mlékařské kultury)], voda, šunkový nářez:
(vepřové maso 69 %, voda, dusitanová solící směs:/NaCL, NaNO2, E250, dělící přípravek E 536/, dextróza, škrob, 
stabilizátor E450, E451, zahušťovadlo E407a, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, E635, 
extrakty koření), cereální směs:(celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová semínka, špaldové vločky, ovesné 
vločky, sezamová semena, jedlá sůl, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), řepkový olej, 
droždí, česnek čerstvý, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, 
emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a 
diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1352 kJ
322 kcal

Tuky 14,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 5,3 g
Sacharidy 32,0 g
  z toho cukry 0,7 g
Vláknina 2,2 g
Bílkoviny 16,0 g
Sůl 2,0 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Pečivo skupina: Vícezrnné EAN: 8594030802021

2185 Rustico 3 ks, B Hmotnost: 210g Minimální trvanlivost: 3 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, trhanková směs:(pšeničná mouka, slunečnicová semínka, mouka žitná, tykev, 
ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, lepek pšeničný, stabilizátor: guma guar, pražená pšeničná sladová 
mouka, glukózový sirup, hrachové otruby, glukóza, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou mono a diacetylvinnou/, regulátor kyselosti:/octan vápenatý, kyselina mléčná/, ječná sladová mouka, 
látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), slunečnicová semena, semena dýně, droždí, řepkový olej, 
jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1367 kJ
326 kcal

Tuky 12,0 g
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  z toho nasycené mastné kyseliny 1,6 g
Sacharidy 40,0 g
  z toho cukry 2,5 g
Vláknina 4,9 g
Bílkoviny 12,0 g
Sůl 1,2 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Pečivo skupina: Vícezrnné EAN: 8594030802045

2186 Sedlácký rohlík 5ks, B Hmotnost: 215g Minimální trvanlivost: 3 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs:(celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová semínka, špaldové 
vločky, ovesné vločky, sezamová semena, jedlá sůl, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), 
droždí, řepkový olej, směs sladová:(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, 
emulgátor/estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka 
zlepšující mouku: kyselina L-askorbová), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
983 kJ

233 kcal
Tuky 5,8 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 36,0 g
  z toho cukry 0,7 g
Vláknina 2,7 g
Bílkoviny 7,9 g
Sůl 1,1 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Pečivo skupina: pšeničné EAN: 8594030800584

2187 Pletýnka maková 3 ks, B Hmotnost: 240g Minimální trvanlivost: 3 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), směs sladová:
(pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor: diacethy kyseliny vinné, emulgátor/estery mono- a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou/, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-
askorbová), mák 1%[mák]
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1381 kJ
327 kcal

Tuky 6,8 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,8 g
Sacharidy 55,0 g
  z toho cukry 0,9 g
Vláknina 3,0 g
Bílkoviny 10,0 g
Sůl 1,5 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Pečivo skupina: Vícezrnné EAN: 8594030801901

2190 Mamma Mia rohlík 2ks, B Hmotnost: 140g Minimální trvanlivost: 3 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, rustikální směs:(pšenice:/mouka, šrot, otruby, sladový šrot, lepek,/, lněná 
semena, slunečnicová semínka, žito:/šrot, sušený kvásek /, jedlá sůl, sója:/šrot, mouka /, ječmen:/sladový 
extrakt, sladová mouka /, směs vitamínů a minerálních látek:/uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, 
fosforečnan železitý, vitamin D3, kyselina listová/, cukr, pekařský přípravek:/emulgátor E472e, řepkový lecitin, 
stabilizátor guma guar a E466, protispékavá látka: fosforečnany vápenaté, látka zlepšující mouku: kyselina 
askorbová, enzymy/), sezamové semeno, slunečnicová semena, droždí
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, mléko, mandle

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1218 kJ
290 kcal

Tuky 9,7 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g
Sacharidy 37,0 g
  z toho cukry 2,0 g
Vláknina 5,4 g
Bílkoviny 11,0 g
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Sůl 1,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničnožitné

2195 Dalamánek Hmotnost: 70g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, žitná mouka, sůl: 3%[jedlá sůl hrubá, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný)], 
droždí, žitný kvas:(kvas/žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina: (mléčná, octová)/), kmín, zlepšující směs:
(pšeničná mouka, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou/, 
látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy:/amyláza, GOX, xylanáza pšenice /)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1071 kJ
253 kcal

Tuky 1,3 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,2 g
Sacharidy 50,0 g
  z toho cukry 1,1 g
Vláknina 4,6 g
Bílkoviny 8,0 g
Sůl 4,0 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2200 Žmolenkový rohlík Hmotnost: 70g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, žmolenka 34%[pšeničná mouka - polohrubá, rama margarín:(palmový tuk, řepkový 
olej 30%, voda, podmáslí, jedlá sůl, emulgátor:/lecitin (slunečnicový)/, přírodní aroma, kyselina mléčná, 
vitaminy/A, D/), cukr noučka:(cukr mletý (nejméně 96,7%), protispékavé látky:/nativní škrob/), vanilinový cukr:
(cukr, aroma)], voda, řepkový olej, cukr, droždí, vaječná melanž:(vejce, jedlá sůl), jedlá sůl s jódem: (jodičnan 
draselný), zlepšující přípravek:(pšeničná mouka, emulgátor: stearoyl-2-mléčnan sodný, pšeničná bobtnavá 
mouka, regulátor kyselosti:/uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý/, zahušťovadlo: guma guar, rostlinný olej 
řepkový, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzymy)
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1857 kJ
442 kcal

Tuky 16,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 4,2 g
Sacharidy 64,0 g
  z toho cukry 16,0 g
Vláknina 2,8 g
Bílkoviny 9,1 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: EAN: 8594030802205

2202 Sladký rohlík - loupák Hmotnost: 40g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, cukr, sladová směs:(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná 
sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, látka zlepšující mouku: 
kyselina L-askorbová, enzymy), vaječná melanž:(vejce, jedlá sůl), droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), 
mák, sušená vaječná melanž
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1725 kJ
410 kcal

Tuky 12,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,5 g
Sacharidy 64,0 g
  z toho cukry 12,0 g
Vláknina 2,9 g
Bílkoviny 10,0 g
Sůl 0,9 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: EAN: 8594030802533

2203 Makovka Hmotnost: 80g Minimální trvanlivost: 1 den
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Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, sladová směs:(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná 
sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, látka zlepšující mouku: 
kyselina L-askorbová, enzymy), droždí, vaječná melanž:(vejce, jedlá sůl), mák, jedlá sůl s jódem: (jodičnan 
draselný), sušená vaječná melanž
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1447 kJ
343 kcal

Tuky 7,5 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,1 g
Sacharidy 58,0 g
  z toho cukry 12,0 g
Vláknina 2,8 g
Bílkoviny 9,5 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Jemné pečivo skupina: EAN: 8594030801079

2204 Makovky 2 ks, B Hmotnost: 160g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, sladová směs:(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná 
sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, látka zlepšující mouku: 
kyselina L-askorbová, enzymy), droždí, vaječná melanž:(vejce, jedlá sůl), mák, jedlá sůl s jódem: (jodičnan 
draselný), sušená vaječná melanž
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1447 kJ
343 kcal

Tuky 7,5 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,1 g
Sacharidy 58,0 g
  z toho cukry 12,0 g
Vláknina 2,8 g
Bílkoviny 9,5 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2205 Čertík Hmotnost: 110g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, sladová směs:(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná 
sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, látka zlepšující mouku: 
kyselina L-askorbová, enzymy), droždí, vaječná melanž:(vejce, jedlá sůl), rozinky:(slunečnicový olej, oxid 
siřičitý), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), sušená vaječná melanž
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1651 kJ
391 kcal

Tuky 7,7 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,1 g
Sacharidy 68,0 g
  z toho cukry 14,0 g
Vláknina 2,9 g
Bílkoviny 11,0 g
Sůl 0,9 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2206 BEZ máku sladký rohlík - loupák Hmotnost: 40g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, cukr, sladová směs:(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná 
sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, látka zlepšující mouku: 
kyselina L-askorbová, enzymy), vaječná melanž:(vejce, jedlá sůl), droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), 
sušená vaječná melanž
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota 1758 kJ
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418 kcal
Tuky 12,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,5 g
Sacharidy 65,0 g
  z toho cukry 12,0 g
Vláknina 2,8 g
Bílkoviny 11,0 g
Sůl 0,9 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé* jemné pečivo skupina: 

2211 Vánočka tuková s rozinkami - 2 Hmotnost: 400g Minimální trvanlivost: 2 den

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, tuk 4%[řepkový olej], sladová směs:(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, 
ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), rozinky 3%[rozinky:(slunečnicový olej, oxid siřičitý)], droždí, vaječná 
melanž:(vejce, jedlá sůl), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), sušená vaječná melanž
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1354 kJ
321 kcal

Tuky 6,4 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,9 g
Sacharidy 56,0 g
  z toho cukry 13,0 g
Vláknina 2,4 g
Bílkoviny 8,6 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé* jemné pečivo skupina: 

2212 Vánočka tuková s rozinkami Hmotnost: 400g Minimální trvanlivost: 2 den

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, tuk 4%[řepkový olej], sladová směs:(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, 
ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), rozinky 3%[rozinky:(slunečnicový olej, oxid siřičitý)], droždí, vaječná 
melanž:(vejce, jedlá sůl), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), sušená vaječná melanž
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1354 kJ
321 kcal

Tuky 6,4 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,9 g
Sacharidy 56,0 g
  z toho cukry 13,0 g
Vláknina 2,4 g
Bílkoviny 8,6 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé* jemné pečivo skupina: 

2213 Mazanec tukový s rozinkami Hmotnost: 400g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, tuk 4%[řepkový olej], sladová směs:(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, 
ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), rozinky 3%[rozinky:(slunečnicový olej, oxid siřičitý)], droždí, vaječná 
melanž:(vejce, jedlá sůl), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), sušená vaječná melanž
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1392 kJ
330 kcal

Tuky 6,4 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g
Sacharidy 58,0 g
  z toho cukry 13,0 g
Vláknina 2,5 g
Bílkoviny 8,8 g
Sůl 0,8 g
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Aktualizace:19.01.2023

Druh: Jemné pečivo skupina: 

2221 Makovník s fondánovou polevou v alobalu Hmotnost: 440g Minimální trvanlivost: 3 dny

Složení: voda, pšeničná mouka, cukr, mák 11%[mák], fondánová poleva 11%[poleva(cukr, glukózový sirup, 
voda)], vaječná melanž:(vejce, jedlá sůl), řepkový olej, náplň:(cukr, ovocný protlak jablko, glukózo-fruktózový 
sirup, ovocný protlak višeň, modifikovaný škrob/acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu/, ovocný protlak arónie, 
kyselina citronová, želírující látka: pektiny (i), aroma, voda), sušená směs:(sušené mléko odstředěné, sušená 
syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, fosforečnan vápenatý), kypřící prášek:(kypřící 
látky:/difosforečnany, uhličitany sodné/, pšeničná mouka, slunečnicový olej), citropasta:(jablka, fruktózo-
glukózový sirup, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti/kyselina citrónová/, aroma, konzervant: sorban draselný, 
barvivo beta karoten), vanilinový cukr:(cukr, aroma), citronové aroma:(voda, glycerol, propylenglykol, aromatické 
složky/aromatické látky, aromatické přípravky/, konzervační látka - sorban draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1352 kJ
321 kcal

Tuky 8,8 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g
Sacharidy 52,0 g
  z toho cukry 31,0 g
Vláknina 3,8 g
Bílkoviny 6,6 g
Sůl 0,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Jemné pečivo skupina: EAN: 8594030802236

2223 Makovník s fondánovou polevou v alobalu, B Hmotnost: 440g Minimální trvanlivost: 3 dny

Složení: voda, pšeničná mouka, cukr, mák 11%[mák], fondánová poleva 11%[poleva(cukr, glukózový sirup, 
voda)], vaječná melanž:(vejce, jedlá sůl), řepkový olej, náplň:(cukr, ovocný protlak jablko, glukózo-fruktózový 
sirup, ovocný protlak višeň, modifikovaný škrob/acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu/, ovocný protlak arónie, 
kyselina citronová, želírující látka: pektiny (i), aroma, voda), sušená směs:(sušené mléko odstředěné, sušená 
syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, fosforečnan vápenatý), kypřící prášek:(kypřící 
látky:/difosforečnany, uhličitany sodné/, pšeničná mouka, slunečnicový olej), citropasta:(jablka, fruktózo-
glukózový sirup, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti/kyselina citrónová/, aroma, konzervant: sorban draselný, 
barvivo beta karoten), vanilinový cukr:(cukr, aroma), citronové aroma:(voda, glycerol, propylenglykol, aromatické 
složky/aromatické látky, aromatické přípravky/, konzervační látka - sorban draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1352 kJ
321 kcal

Tuky 8,8 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g
Sacharidy 52,0 g
  z toho cukry 31,0 g
Vláknina 3,8 g
Bílkoviny 6,6 g
Sůl 0,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Jemné pečivo skupina: EAN: 8594030801130

2250 Vánočka tuková bez rozinek, B Hmotnost: 400g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, tuk 4%[řepkový olej], sladová směs:(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, 
ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), droždí, vaječná melanž:(vejce, jedlá sůl), jedlá sůl s jódem: (jodičnan 
draselný), sušená vaječná melanž
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1359 kJ
322 kcal

Tuky 6,5 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g
Sacharidy 56,0 g
  z toho cukry 11,0 g
Vláknina 2,3 g
Bílkoviny 8,7 g
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Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Jemné pečivo skupina: EAN: 8594030801048

2251 Vánočka tuková s rozinkami, B Hmotnost: 400g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, tuk 4%[řepkový olej], sladová směs:(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, 
ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), rozinky 3%[rozinky:(slunečnicový olej, oxid siřičitý)], droždí, vaječná 
melanž:(vejce, jedlá sůl), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), sušená vaječná melanž
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1354 kJ
321 kcal

Tuky 6,4 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,9 g
Sacharidy 56,0 g
  z toho cukry 13,0 g
Vláknina 2,4 g
Bílkoviny 8,6 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Jemné pečivo skupina: EAN: 8594030801055

2252 Vánočka tuková s rozinkami a mandlemi, B Hmotnost: 400g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, tuk 4%[řepkový olej], sladová směs:(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, 
ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), mandle 3%[mandlové plátky], rozinky 3%[rozinky:(slunečnicový olej, 
oxid siřičitý)], droždí, vaječná melanž:(vejce, jedlá sůl), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), sušená vaječná 
melanž
Může obsahovat stopy alergenů: sója, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1433 kJ
340 kcal

Tuky 8,1 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,1 g
Sacharidy 56,0 g
  z toho cukry 13,0 g
Vláknina 2,7 g
Bílkoviny 9,4 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Jemné pečivo skupina: EAN: 8594030801031

2253 Mazanec tukový s rozinkami a mandlemi, B Hmotnost: 400g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, tuk 4%[řepkový olej], sladová směs:(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, 
ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor:/mono-a diglyceridy mastných kyselin/, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), rozinky 3%[rozinky:(slunečnicový olej, oxid siřičitý)], droždí, mandle 2%
[mandlové plátky], vaječná melanž:(vejce, jedlá sůl), jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), sušená vaječná 
melanž
Může obsahovat stopy alergenů: sója, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1405 kJ
333 kcal

Tuky 7,5 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g
Sacharidy 56,0 g
  z toho cukry 13,0 g
Vláknina 2,6 g
Bílkoviny 9,1 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2300 Kobliha s náplní s příchutí vanilky Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den
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Složení: pšeničná mouka, voda, náplň s příchutí vanilky: 16%[náplň:(voda, cukr, sušené mléko, modifikovaný 
kukuřičný škrob, palmový tuk, zahušťovadla: celulosa, xanthan, guma gellan, regulátory kyselosti:/citronany sodné, 
citronany vápenaté, kyselina mléčná/, jedlá sůl, konzervant: sorban draselný, aromata (mléko), emulgátor: mono-
a diglyceridy mastných kyselin, barviva: lutein)], tmavá poleva:(cukr, plně ztužený rostlinný tuk /palmojádrový/, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor/sojový lecitin, polyglycerylpolyricinoleát/, vanilkový 
extrakt), fritovací tuk:(rostlinný tuk: palmový), koblihová směs(pšeničná mouka, cukr, jedlá sůl, 
emulgátory:/sojový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin, estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou mono- a diacetyl-vinnou/, sušená syrovátka, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, barvivo: 
karoteny), řepkový olej, droždí, sušená vaječná melanž, tuk do polevy:(rostlinné tuky:/palmový, plně ztužený 
řepkový, plně ztužený kokosový, v různém poměru/), kokos strouhaný:(kokos, konzervant:/oxid siřičitý /), cukr
Může obsahovat stopy alergenů: mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
2413 kJ
578 kcal

Tuky 34,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 19,0 g
Sacharidy 58,0 g
  z toho cukry 22,0 g
Vláknina 2,2 g
Bílkoviny 8,9 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2301 Kobliha - korpus bez náplně Hmotnost: 40g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, fritovací tuk:(rostlinný tuk: palmový), koblihová směs(pšeničná mouka, cukr, 
jedlá sůl, emulgátory:/sojový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin, estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou mono- a diacetyl-vinnou/, sušená syrovátka, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, 
barvivo: karoteny), řepkový olej, droždí, sušená vaječná melanž, cukr
Může obsahovat stopy alergenů: mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
2039 kJ
488 kcal

Tuky 28,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 11,0 g
Sacharidy 48,0 g
  z toho cukry 5,4 g
Vláknina 2,3 g
Bílkoviny 9,9 g
Sůl 0,9 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2302 Kobliha s ovocnou náplní Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, fritovací tuk:(rostlinný tuk: palmový), ovocná náplň-meruňka 9%[náplň:(cukr, 
glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak jablko, ovocný protlak meruňka -16%, modifikovaný škrob/acetylovaný 
zesíťovaný adipan škrobu/, kyselina citronová, želírující látka: pektiny (i), aroma, voda)], ovocná náplň: 9%[náplň:
(cukr, ovocný protlak jablko, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak višeň, modifikovaný škrob/acetylovaný 
zesíťovaný adipan škrobu/, ovocný protlak arónie, kyselina citronová, želírující látka: pektiny (i), aroma, voda)], 
koblihová směs(pšeničná mouka, cukr, jedlá sůl, emulgátory:/sojový lecitin, mono a diglyceridy mastných 
kyselin, estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetyl-vinnou/, sušená syrovátka, 
látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, barvivo: karoteny), řepkový olej, cukr moučka:(cukr, 
škorby /kukuřice/, hroznový cukr/dextróza/, rostlinný tuk neztužený /palmový/, protispékavá látka//hořečnaté soli 
mastných kyselin//, aroma/vanilin/), droždí, sušená vaječná melanž, cukr
Může obsahovat stopy alergenů: mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1952 kJ
466 kcal

Tuky 22,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 9,2 g
Sacharidy 58,0 g
  z toho cukry 21,0 g
Vláknina 2,0 g
Bílkoviny 8,0 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023
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Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2307 Kobliha s lískovooříškovou náplní Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, lískooříšková náplň: 16%[náplň:(cukr, palmový tuk, sušená syrovátka, 
slunečnicový olej, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, lískooříšková pasta/3 %/, emulgátor: lecitiny, 
aroma/obsahuje mléko /, jedlá sůl, antioxidant: alfa-tokoferol)], fritovací tuk:(rostlinný tuk: palmový), koblihová 
směs(pšeničná mouka, cukr, jedlá sůl, emulgátory:/sojový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin, estery 
mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetyl-vinnou/, sušená syrovátka, látka zlepšující 
mouku: kyselina L-askorbová, barvivo: karoteny), tmavá poleva:(cukr, plně ztužený rostlinný tuk /palmojádrový/, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor/sojový lecitin, polyglycerylpolyricinoleát/, vanilkový 
extrakt), řepkový olej, droždí, sušená vaječná melanž, tuk do polevy:(rostlinné tuky:/palmový, plně ztužený 
řepkový, plně ztužený kokosový, v různém poměru/), cukr
Může obsahovat stopy alergenů: mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
2337 kJ
560 kcal

Tuky 34,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 15,0 g
Sacharidy 54,0 g
  z toho cukry 20,0 g
Vláknina 1,9 g
Bílkoviny 8,6 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Jemné pečivo skupina: EAN: 8594030804513

2330 Vánočka DIANA, B Hmotnost: 400g Minimální trvanlivost: 14 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, směs:(fruktóza/min. 89%/, pšeničná mouka, emulgátor: stearoyl-2-mléčnan 
sodný, regulátor kyselosti:/uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý/, zahušťovadlo: guma guar, rostlinný olej 
řepkový, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, aroma s mléčnou složkou, enzymy), margarín:(rostlinný 
tuk - palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátory:/polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a 
diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, jedlá sůl, konzervační látka:/kyselina sorbová/, máslové aroma, 
regulátor kyselosti/kyselina citrónová/, barvivo (karoteny)), vaječná melanž:(vejce, jedlá sůl), droždí, jedlá sůl s 
jódem: (jodičnan draselný), citronové aroma:(voda, glycerol, propylenglykol, aromatické složky/aromatické látky, 
aromatické přípravky/, konzervační látka - sorban draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: sója, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1259 kJ
298 kcal

Tuky 5,7 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 2,1 g
Sacharidy 52,0 g
  z toho cukry 6,7 g
Vláknina 2,4 g
Bílkoviny 8,5 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2335
Koláč tlačený s tvarohovou náplní a náhradním 
sladidlem

Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, tvarohová náplň 28%[tvaroh (53%)(mléko), voda, stabilizátor tvarohu(fruktóza 
(min.70%), modifikovaný škrob (E1412, E1422-kukuř, E1414-bram, sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina 
E330, barvivo E160a)], povidlová napl 11%[povidlová náplň(švestky, voda, fruktóza (24%), jablečná vláknina, 
stabilizátor E1422, stabilizátor E412, barvivo E150d, kyselina E330, aroma, konzervant E202)], voda, fruktóza 5%
[náhradní sladidlo(fruktóza)], rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, 
emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej 
řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1432 kJ
339 kcal

Tuky 7,5 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,9 g
Sacharidy 57,0 g
  z toho cukry 22,0 g
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Vláknina 2,3 g
Bílkoviny 9,8 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2336
Koláč tlačený s povidlovou náplní a náhradním 
sladidlem

Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, povidlová náplň 27%[povidlová náplň(švestky, voda, fruktóza (24%), jablečná 
vláknina, stabilizátor E1422, stabilizátor E412, barvivo E150d, kyselina E330, aroma, konzervant E202)], 
tvarohová náplň 11%[tvaroh (53%)(mléko), voda, stabilizátor tvarohu(fruktóza (min.70%), modifikovaný škrob 
(E1412, E1422-kukuř, E1414-bram, sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina E330, barvivo E160a)], voda, 
fruktóza 5%[náhradní sladidlo(fruktóza)], rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, zlepšující přípravek do těsta
(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo 
E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1542 kJ
365 kcal

Tuky 7,6 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g
Sacharidy 64,0 g
  z toho cukry 27,0 g
Vláknina 2,9 g
Bílkoviny 8,8 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2337
Koláč leštinský s tvarohovou náplní a náhradním 
sladidlem

Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, tvarohová náplň 27%[tvaroh (53%)(mléko), voda, stabilizátor tvarohu(fruktóza 
(min.70%), modifikovaný škrob (E1412, E1422-kukuř, E1414-bram, sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina 
E330, barvivo E160a)], povidlová náplň(švestky, voda, fruktóza (24%), jablečná vláknina, stabilizátor E1422, 
stabilizátor E412, barvivo E150d, kyselina E330, aroma, konzervant E202), voda, fruktóza 4%[náhradní sladidlo
(fruktóza)], rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, fruktóza 2%[náhradní sladidlo(fruktóza)], rostlinný tuk(rostlinný 
olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory 
(E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo 
E160a, vitamín A), zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, 
regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, 
enzymy), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1386 kJ
329 kcal

Tuky 7,6 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g
Sacharidy 55,0 g
  z toho cukry 23,0 g
Vláknina 2,1 g
Bílkoviny 9,0 g
Sůl 0,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2338
Šáteček s jablečnou náplní a náhradním 
sladidlem

Hmotnost: 80g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, náplň 20%[jablečná náplň(jablka (85%), fruktóza (14%), stabilizátor E1412, kyselina 
E330, skořice, konzervant E202, aroma, voda, konzervant E220)], voda, rostlinný řepkový olej, fruktóza 4%
[náhradní sladidlo(fruktóza)], náhradní sladidlo 3%[náhradní sladidlo(fruktóza)], droždí, zlepšující přípravek těsta
(mouka pšeničná, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující 
mouku E300, enzymy), vejce, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, 
voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty 
(E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam
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Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1531 kJ
363 kcal

Tuky 10,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,9 g
Sacharidy 59,0 g
  z toho cukry 18,0 g
Vláknina 2,5 g
Bílkoviny 8,1 g
Sůl 0,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2340 Loupák s náhradním sladidlem Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, fruktóza 8%[náhradní sladidlo(fruktóza)], rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, 
zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti 
(E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem
(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1583 kJ
376 kcal

Tuky 10,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,3 g
Sacharidy 60,0 g
  z toho cukry 12,0 g
Vláknina 2,9 g
Bílkoviny 10,0 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé pečivo skupina: pšeničné

2351 Banketka Hmotnost: 18g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), diapol:(pšeničná 
krupice, ječná sladová mouka, kukuřičná vláknina, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou mono a diacetylvinnou/, glukóza, cukr, regulátor kyselosti: fosforečnan vápenatý, enzymy)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1003 kJ
238 kcal

Tuky 5,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g
Sacharidy 40,0 g
  z toho cukry 0,7 g
Vláknina 2,1 g
Bílkoviny 7,1 g
Sůl 1,1 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Trvanlivé pečivo skupina: EAN: 8594030800560

2353 Strouhanka pečivová, B Hmotnost: 1000g Minimální trvanlivost: 3 měsíce

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem: (jodičnan draselný), diapol:(pšeničná 
krupice, ječná sladová mouka, kukuřičná vláknina, emulgátor:/Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou mono a diacetylvinnou/, glukóza, cukr, regulátor kyselosti: fosforečnan vápenatý, enzymy)
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1458 kJ
346 kcal

Tuky 7,5 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 58,0 g
  z toho cukry 1,0 g
Vláknina 3,0 g
Bílkoviny 10,0 g
Sůl 1,6 g
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Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvý* chléb skupina: pšeničnožitný

2357 Chléb tradiční kváskový Miska Hmotnost: 390g Minimální trvanlivost: 2 dny

Složení: žitný kvas: 47%[voda, žitná mouka], pšeničná mouka chlebová, voda, jedlá sůl s jódem: (jodičnan 
draselný), žitná mouka, kmín
Může obsahovat stopy alergenů: vejce, sója, mléko, mandle, sezam

Vyrobeno z žitného kvásku připraveného v naší pekárně. Žitná mouka v kvásku prošla dlouho a 
hlubokou fermentací-(kvašením) přirozenými mikrobiálními kulturami, zejména mléčným kvašením 
mnoha druhů bakterií.

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
998 kJ

236 kcal
Tuky 1,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,1 g
Sacharidy 47,0 g
  z toho cukry 1,2 g
Vláknina 4,3 g
Bílkoviny 7,5 g
Sůl 1,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: EAN: 8594030803011

2801 Koláč tlačený s makovou náplní Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, maková náplň 21%[Maková náplň(mák (min.50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný 
kukuřičný škrob (E1422), kukuřičný škrob, mouka pšeničná, sůl, regulátor kyselosti E263, zahušťovadlo E401, 
aroma), voda], voda, cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, 
emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej 
řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1419 kJ
338 kcal

Tuky 11,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,3 g
Sacharidy 49,0 g
  z toho cukry 13,0 g
Vláknina 3,5 g
Bílkoviny 8,9 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2802 Koláč tlačený s tvarohovou náplní Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, tvarohová náplň 24%[tvaroh (53%)(mléko), voda, přípravek do tvarohu(cukr, 
modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá 
jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i))], voda, cukr, 
rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, rozinky(rozinky, rostlinný olej (slunečnicový neztužený), konzervant E220), 
zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti 
(E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem
(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1308 kJ
310 kcal

Tuky 7,5 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,9 g
Sacharidy 50,0 g
  z toho cukry 15,0 g
Vláknina 2,2 g
Bílkoviny 9,6 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 
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2803 Koláč tlačený s ovocnou náplní Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, ovocná náplň 19%[ovocná náplň(cukr, ovocný protlak - červený rybíz (27%), ovocný 
protlak (jablko), glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak (aronie), želírující látka E440, kyselina E330, regulátor 
kyselosti E333, aroma přírodní, voda)], voda, cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, rostlinný tuk(rostlinný 
olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory 
(E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo 
E160a, vitamín A), zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, 
regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, 
enzymy), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1546 kJ
367 kcal

Tuky 8,7 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,5 g
Sacharidy 63,0 g
  z toho cukry 26,0 g
Vláknina 2,6 g
Bílkoviny 7,8 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: EAN: 8594030803028

2804 Koláč tlačený s meruňkovou náplní Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, meruňková náplň 17%[náplň s meruňkami(voda, glukózo-fruktózový sirup, meruňky 
19%, cukr, zahuštěné meruňkové pyré 7,3% (21% ovoce), modifikovaný škrob E1442, zahušťovadlo guma gellan 
E418, regulátory kyselosti (E330, E333, E331), aroma, konzervant E202, barvivo E160a)], voda, tvaroh (53%)
(mléko), cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, přípravek do tvarohu(cukr, modifikovaný škrob E1414, modifikovaný 
škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, 
kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i)), droždí, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej 
kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), 
aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), 
zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti 
(E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem
(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1578 kJ
374 kcal

Tuky 8,7 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,6 g
Sacharidy 63,0 g
  z toho cukry 24,0 g
Vláknina 2,3 g
Bílkoviny 9,8 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2805 Koláč tlačený s borůvkovou náplní Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, borůvková náplň 17%[náplň s borůvkami(borůvky 35%, voda, cukr, jablečné pyré (15%
ovoce), modifikovaný škrob E1442, zahušťovadlo E418, regulátory kyselosti (E330, E333, E331), konzervant 
E202, aroma)], voda, tvaroh (53%)(mléko), cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, přípravek do tvarohu(cukr, 
modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá 
jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i)), droždí, rostlinný 
tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, 
emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti 
E330, barvivo E160a, vitamín A), zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná 
bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující 
mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1582 kJ
375 kcal

Tuky 8,8 g

Page 35 of 43Katalog výrobků (HTML) Vašíček Zábřeh

19.01.2023about:blank



  z toho nasycené mastné kyseliny 1,6 g
Sacharidy 63,0 g
  z toho cukry 25,0 g
Vláknina 2,3 g
Bílkoviny 9,8 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2806 Koláč tlačený s povidlovou náplní Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, povidlová náplň 17%[povidlová náplň(švestkový protlak (42%), sušené švestky (27%), 
jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422, voda, kyselina E330, aroma)], voda, 
tvaroh (53%)(mléko), cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, přípravek do tvarohu(cukr, modifikovaný škrob E1414, 
modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan 
draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i)), droždí, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, 
rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 -
slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, 
vitamín A), zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 
kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá 
sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1714 kJ
406 kcal

Tuky 8,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,6 g
Sacharidy 70,0 g
  z toho cukry 31,0 g
Vláknina 3,1 g
Bílkoviny 10,0 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: EAN: 8594030803035

2807 Koláč tlačený s višňovou náplní Hmotnost: 50g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, višňová náplň 17%[náplň s višněmi(voda, cukr, višeň 20%, glukózo-fruktózový sirup, 
kakaový prášek se sníž. obsahem tuku 4,3%, modifikovaný škrob E1442, čokoládový prášek 2,5% (cukr, kakaový 
prášek), čokoláda tmavá 1%/(cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: lecitin, přírodní vanilkové aroma),/, 
regulátory kyselosti: (E333, E330, E334), aromata, zahušťovadlo guma gellan E418, konzervant E202)], voda, 
tvaroh (53%)(mléko), cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, přípravek do tvarohu(cukr, modifikovaný škrob E1414, 
modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan 
draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i)), droždí, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, 
rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 -
slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, 
vitamín A), zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 
kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá 
sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1658 kJ
393 kcal

Tuky 9,8 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,7 g
Sacharidy 65,0 g
  z toho cukry 26,0 g
Vláknina 2,6 g
Bílkoviny 10,0 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2815 Koláč tlačený s meruňkovou náplní velký Hmotnost: 140g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, meruňková náplň 24%[náplň s meruňkami(voda, glukózo-fruktózový sirup, meruňky 
19%, cukr, zahuštěné meruňkové pyré 7,3% (21% ovoce), modifikovaný škrob E1442, zahušťovadlo guma gellan 
E418, regulátory kyselosti (E330, E333, E331), aroma, konzervant E202, barvivo E160a)], voda, tvaroh (53%)
(mléko), cukr, přípravek do tvarohu(cukr, modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný 
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bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, 
barvivo E160a(i)), rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej 
kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), 
aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), 
zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti 
(E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem
(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1165 kJ
276 kcal

Tuky 5,8 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,3 g
Sacharidy 48,0 g
  z toho cukry 23,0 g
Vláknina 1,5 g
Bílkoviny 7,2 g
Sůl 0,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: EAN: 8594030802557

2816 Koláč tlačený s borůvkovou náplní velký Hmotnost: 140g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, borůvková náplň 24%[náplň s borůvkami(borůvky 35%, voda, cukr, jablečné pyré (15%
ovoce), modifikovaný škrob E1442, zahušťovadlo E418, regulátory kyselosti (E330, E333, E331), konzervant 
E202, aroma)], voda, tvaroh (53%)(mléko), cukr, přípravek do tvarohu(cukr, modifikovaný škrob E1414, 
modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan 
draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i)), rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, rostlinný 
tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, 
emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti 
E330, barvivo E160a, vitamín A), zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná 
bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující 
mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1186 kJ
281 kcal

Tuky 5,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,3 g
Sacharidy 49,0 g
  z toho cukry 24,0 g
Vláknina 1,5 g
Bílkoviny 7,2 g
Sůl 0,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2817 Koláč tlačený s višňovou náplní velký Hmotnost: 140g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, višňová náplň 24%[náplň s višněmi(voda, cukr, višeň 20%, glukózo-fruktózový sirup, 
kakaový prášek se sníž. obsahem tuku 4,3%, modifikovaný škrob E1442, čokoládový prášek 2,5% (cukr, kakaový 
prášek), čokoláda tmavá 1%/(cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: lecitin, přírodní vanilkové aroma),/, 
regulátory kyselosti: (E333, E330, E334), aromata, zahušťovadlo guma gellan E418, konzervant E202)], voda, 
tvaroh (53%)(mléko), cukr, přípravek do tvarohu(cukr, modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, 
sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, 
aroma přírodní, barvivo E160a(i)), rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, 
rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 -
slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, 
vitamín A), zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 
kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá 
sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1269 kJ
301 kcal

Tuky 7,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g
Sacharidy 51,0 g
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  z toho cukry 25,0 g
Vláknina 1,9 g
Bílkoviny 7,5 g
Sůl 0,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2818 Koláč tlačený s povidlovou náplní velký Hmotnost: 140g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, povidlová náplň 24%[povidlová náplň(švestkový protlak (42%), sušené švestky (27%), 
jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422, voda, kyselina E330, aroma)], voda, 
tvaroh (53%)(mléko), cukr, přípravek do tvarohu(cukr, modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, 
sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, 
aroma přírodní, barvivo E160a(i)), rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, 
rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 -
slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, 
vitamín A), zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 
kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá 
sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1338 kJ
317 kcal

Tuky 6,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,3 g
Sacharidy 57,0 g
  z toho cukry 31,0 g
Vláknina 2,4 g
Bílkoviny 7,5 g
Sůl 0,4 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: EAN: 25897586

2822 Koláč leštinský s tvarohovou náplní Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, tvarohová náplň 27%[tvaroh (53%)(mléko), voda, přípravek do tvarohu(cukr, 
modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá 
jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i))], povidlová 
náplň(švestkový protlak (42%), sušené švestky (27%), jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, 
modifikovaný škrob E1422, voda, kyselina E330, aroma), voda, cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, 
rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné 
mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor 
kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, 
pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka 
zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1449 kJ
343 kcal

Tuky 7,6 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g
Sacharidy 58,0 g
  z toho cukry 24,0 g
Vláknina 2,3 g
Bílkoviny 9,6 g
Sůl 0,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: EAN: 25431452

2825 Koláč řezaný s tvarohovou náplní Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, tvarohová náplň 28%[tvaroh (53%)(mléko), přípravek do tvarohu(cukr, modifikovaný 
škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, 
jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i)), voda], povidlová náplň(švestkový 
protlak (42%), sušené švestky (27%), jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422, 
voda, kyselina E330, aroma), voda, cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, rostlinný tuk(rostlinný olej 
palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 -
slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, 
vitamín A), zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 
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kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá 
sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1507 kJ
357 kcal

Tuky 7,6 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g
Sacharidy 61,0 g
  z toho cukry 27,0 g
Vláknina 2,3 g
Bílkoviny 10,0 g
Sůl 0,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2826 Koláč řezaný s ořechovou náplní Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, ořechová náplň 26%[směs(cukr, glukóza, vlašské ořechy (12,5%), arašídová drť 
pražená, sojové vločky, sušená syrovátka, rýžová mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný 
škrob, aroma, antioxidant E300, karobová mouka), strouhanka(mouka pšeničná, voda, rostlinný olej řepkový, 
droždí, sůl jedlá s jódem (jodičnan draselný), sypká sladová směs/mouka ječná sladová, mouka žitná, 
emulgátory: Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a dicetyl vinnou, enzym lepek, látka 
zlepšující mouku E300, aroma)/), voda], voda, cukr, tvaroh (53%)(mléko), rostlinný řepkový olej, přípravek do 
tvarohu(cukr, modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, 
sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i)), vejce, 
droždí, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní 
odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), 
regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor 
E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, 
látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, lískové ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1669 kJ
396 kcal

Tuky 11,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,7 g
Sacharidy 63,0 g
  z toho cukry 25,0 g
Vláknina 2,6 g
Bílkoviny 10,0 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: EAN: 25431438

2827 Koláč řezaný s makovou náplní Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, maková náplň 27%[Maková náplň(mák (min.50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný 
kukuřičný škrob (E1422), kukuřičný škrob, mouka pšeničná, sůl, regulátor kyselosti E263, zahušťovadlo E401, 
aroma), voda], voda, cukr, tvaroh (53%)(mléko), rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, přípravek do tvarohu(cukr, 
modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá 
jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i)), rostlinný tuk
(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, 
emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti 
E330, barvivo E160a, vitamín A), zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná 
bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující 
mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1600 kJ
380 kcal

Tuky 12,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,9 g
Sacharidy 56,0 g
  z toho cukry 20,0 g
Vláknina 4,2 g
Bílkoviny 10,0 g
Sůl 0,7 g
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Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2835 Motýl s makovou náplní Hmotnost: 140g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: maková náplň 48%[Maková náplň(mák (min.50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný kukuřičný škrob 
(E1422), kukuřičný škrob, mouka pšeničná, sůl, regulátor kyselosti E263, zahušťovadlo E401, aroma), voda], 
pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, 
emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej 
řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1419 kJ
338 kcal

Tuky 12,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,5 g
Sacharidy 46,0 g
  z toho cukry 17,0 g
Vláknina 5,0 g
Bílkoviny 9,0 g
Sůl 0,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: 

2836 Motýl s ořechovou náplní Hmotnost: 140g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: ořechová náplň 48%[směs(cukr, glukóza, vlašské ořechy (12,5%), arašídová drť pražená, sojové 
vločky, sušená syrovátka, rýžová mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, 
antioxidant E300, karobová mouka), strouhanka(mouka pšeničná, voda, rostlinný olej řepkový, droždí, sůl jedlá s 
jódem (jodičnan draselný), sypká sladová směs/mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátory: Estery mono- a 
diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a dicetyl vinnou, enzym lepek, látka zlepšující mouku E300, 
aroma)/), voda], pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, zlepšující přípravek do těsta
(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo 
E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, lískové ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1472 kJ
350 kcal

Tuky 10,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g
Sacharidy 55,0 g
  z toho cukry 23,0 g
Vláknina 2,6 g
Bílkoviny 8,6 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: EAN: 8594030802519

2837 Motýl s tvarohovo-povidlovou náplní Hmotnost: 140g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, tvarohová náplň 24%[tvaroh (53%)(mléko), voda, přípravek do tvarohu(cukr, 
modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá 
jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i))], povidlová 
náplň 24%[povidlová náplň(švestkový protlak (42%), sušené švestky (27%), jablečný protlak, glukózo-fruktózový 
sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422, voda, kyselina E330, aroma)], voda, cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, 
droždí, zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 
kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá 
sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1204 kJ
285 kcal

Tuky 5,2 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,7 g
Sacharidy 51,0 g
  z toho cukry 26,0 g
Vláknina 2,3 g
Bílkoviny 7,4 g
Sůl 0,5 g
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Aktualizace:19.01.2023

Druh: Jemné pečivo skupina: EAN: 8594030801116

2854 Koláč MIX s tvaroh., mak. a ovoc. náplní, B Hmotnost: 150g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: pšeničná mouka, voda, tvarohová náplň 8%[tvaroh (53%)(mléko), voda, přípravek do tvarohu(cukr, 
modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá 
jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i))], cukr, maková 
náplň 7%[Maková náplň(mák (min.50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), kukuřičný 
škrob, mouka pšeničná, sůl, regulátor kyselosti E263, zahušťovadlo E401, aroma), voda], ovocná náplň 7%
[ovocná náplň(cukr, ovocný protlak - červený rybíz (27%), ovocný protlak (jablko), glukózo-fruktózový sirup, 
ovocný protlak (aronie), želírující látka E440, kyselina E330, regulátor kyselosti E333, aroma přírodní, voda)], 
rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná 
bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující 
mouku E300, enzymy), rozinky(rozinky, rostlinný olej (slunečnicový neztužený), konzervant E220), jedlá sůl s 
jódem(jodičnan draselný), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, 
voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty 
(E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1419 kJ
337 kcal

Tuky 8,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g
Sacharidy 54,0 g
  z toho cukry 18,0 g
Vláknina 2,8 g
Bílkoviny 8,8 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Jemné pečivo skupina: EAN: 8594030800287

2860
Buchty mix s tvarohovou, makovou a povidlovou 
náplní B

Hmotnost: 124g Minimální trvanlivost: 3 dny

Složení: pšeničná mouka, maková náplň 12%[Maková náplň(mák (min.50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný 
kukuřičný škrob (E1422), kukuřičný škrob, mouka pšeničná, sůl, regulátor kyselosti E263, zahušťovadlo E401, 
aroma), voda], tvarohová náplň 12%[tvaroh (53%)(mléko), voda, přípravek do tvarohu(cukr, modifikovaný škrob 
E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, 
jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i))], povidlová náplň 12%[povidlová 
náplň(švestkový protlak (42%), sušené švestky (27%), jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, 
modifikovaný škrob E1422, voda, kyselina E330, aroma)], voda, cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, 
zlepšující přípravek do těsta(mouka pšeničná, emulgátor E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti 
(E170, E341), zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jódem
(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1496 kJ
355 kcal

Tuky 9,2 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,1 g
Sacharidy 57,0 g
  z toho cukry 23,0 g
Vláknina 3,5 g
Bílkoviny 9,3 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina: EAN: 8594030802526

2870 Švýcarka s jablečnou náplní Hmotnost: 80g Minimální trvanlivost: 1 den

Složení: pšeničná mouka, voda, jablečná náplň 19%[jablečná náplň(jablka 90%, cukr, stabilizátor E1422, 
regulátor kyselosti E330, konzervant E202, konzervant E221), cukr, strouhanka(mouka pšeničná, voda, rostlinný 
olej řepkový, droždí, sůl jedlá s jódem (jodičnan draselný), sypká sladová směs/mouka ječná sladová, mouka 
žitná, emulgátory: Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a dicetyl vinnou, enzym lepek, 
látka zlepšující mouku E300, aroma)/), skořice mletá], rostlinný řepkový olej, cukr, droždí, zlepšující přípravek 
těsta(mouka pšeničná, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka 
zlepšující mouku E300, enzymy), vejce, jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam
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Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1684 kJ
400 kcal

Tuky 11,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,3 g
Sacharidy 65,0 g
  z toho cukry 20,0 g
Vláknina 2,4 g
Bílkoviny 9,0 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní ostatní

2881 Fontík s pudinkovou náplní Hmotnost: 85g Doba použitelnosti: 1 den

Složení: pudinková náplň 41%[pudinkový prášek(cukr, modifikovaný škrob E1414, rostlinný tuk palmový, sušená 
syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo E401, glukózový sirup, sušené mléko odstředěné, aroma, sůl 
jedlá, mléčné bílkoviny, emulgátor E471, barvivo E160a), voda], pšeničná mouka, voda, mléčná směs(cukr, 
mouka pšeničná, pšeničný lepek, sušené mléko odstředěné (9%), sůl jedlá, sušený vaječný žloutek, emulgátory 
(E471, E481), aroma, enzymy, látka zlepšující mouku E300), rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný 
olej řepkový, voda, emulgátor (E475, E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové aroma, 
regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), poleva bílá(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk/palmový, sójový, 
řepkový, shea olej: v různém poměru/, sojová mouka, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, 
emulgátor/sójový lecitin, E476/, vanilkový extrakt), droždí, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený 
řepkový, kokosový, v různém poměru/)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 8 °C

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1093 kJ
260 kcal

Tuky 7,7 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 3,3 g
Sacharidy 41,0 g
  z toho cukry 15,0 g
Vláknina 1,4 g
Bílkoviny 5,9 g
Sůl 0,7 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Jemné pečivo skupina: EAN: 8594030801000

2901 Závin s makovou náplní, B Hmotnost: 350g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: maková náplň 49%[Maková náplň(mák (min.50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný kukuřičný škrob 
(E1422), kukuřičný škrob, mouka pšeničná, sůl, regulátor kyselosti E263, zahušťovadlo E401, aroma), voda], 
pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný řepkový olej, zlepšující přípravek těsta(mouka pšeničná, cukr, sušené 
mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), droždí, 
vejce, jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1432 kJ
341 kcal

Tuky 11,0 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g
Sacharidy 49,0 g
  z toho cukry 17,0 g
Vláknina 4,9 g
Bílkoviny 9,0 g
Sůl 0,6 g

Aktualizace:19.01.2023

Druh: Jemné pečivo skupina: EAN: 8594030801017

2905 Závin s ořechovou náplní, B Hmotnost: 350g Minimální trvanlivost: 4 dny

Složení: ořechová náplň 49%[směs(cukr, glukóza, vlašské ořechy (12,5%), arašídová drť pražená, sojové 
vločky, sušená syrovátka, rýžová mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, 
antioxidant E300, karobová mouka), strouhanka(mouka pšeničná, voda, rostlinný olej řepkový, droždí, sůl jedlá s 
jódem (jodičnan draselný), sypká sladová směs/mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátory: Estery mono- a 

Page 42 of 43Katalog výrobků (HTML) Vašíček Zábřeh

19.01.2023about:blank



. 

diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a dicetyl vinnou, enzym lepek, látka zlepšující mouku E300, 
aroma)/), voda], pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný řepkový olej, zlepšující přípravek těsta(mouka pšeničná, 
cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, 
enzymy), droždí, vejce, jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný)
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, lískové ořechy, sezam

Výživové údaje na 100g

Energetická hodnota
1500 kJ
356 kcal

Tuky 8,9 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 1,1 g
Sacharidy 59,0 g
  z toho cukry 24,0 g
Vláknina 2,5 g
Bílkoviny 8,7 g
Sůl 0,8 g

Aktualizace:19.01.2023
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