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PEKAŘSKÉ VÝROBKY- JEMNÉ PEČIVO, KORPUSY,
TRVANLIVÉ PEČIVO A VÝROBKY ….……………SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 35°C
NEBALENÉ CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY ….…………SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 8 OC
BALENÉ CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY……..……………SKLADUJTE viz. ETIKETA výrobku
TĚSTA…………………………………………………..SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 10 OC
MRAŽENÉ VÝROBKY…………………………SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ -18°C A NIŽŠÍ
Trvanlivé pečivo ze šlehané hmoty
3101 laskonky korpus balené

hmotnost: 150 g
minimální trvanlivost: 3 měsíce
složení: cukr, vaječný bílek, voda, pšeničné klíčky, vlašské ořechy
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 805 015
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3102 jádrové rohlíčky korpus balené
hmotnost: 150 g
minimální trvanlivost: 3 měsíce
složení: cukr, vaječný bílek sušený (skořápková vejce, tekutý vaječný bílek, E330-kyselina citronová, E1505-triethylcitrát), podzemnice
17%, sojová mouka, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervant
E202, barvivo: beta karoten)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 805 022
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3103 kokosky balené
hmotnost: 150 g
minimální trvanlivost: 2 měsíce
složení: cukr, kokos 32% (kokos, cukr, konzervant E200), vaječný bílek sušený (skořápková vejce, tekutý vaječný bílek, E330-kyselina
citronová, E1505-triethylcitrát), ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka - pektin)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 805 039
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
3104 piškoty cukrářské balené
hmotnost: 150 g
minimální trvanlivost: 2 měsíce
Složení: vejce, cukr, pšeničná mouka
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 805 046
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3105 sněhové pečivo balené
hmotnost: 150 g
minimální trvanlivost: 5 měsíců
složení: cukr, vaječný bílek sušený (skořápková vejce, tekutý vaječný bílek, E330-kyselina citronová, E1505-triethylcitrát), voda, cukr
vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), barvivo E514, E110, E124, E102, E104, E133, E122, E129, E151, E132)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
EAN kód: 8 594 030 805 053
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3106 sněhové pečivo s tmavou polevou balené
hmotnost: 150 g
minimální trvanlivost: 2 měsíce
složení: cukr, cukr.poleva 27 % (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin E322, aroma vanilkové), vaječný bílek
sušený (skořápková vejce, tekutý vaječný bílek, E330-kyselina citronová, E1505-triethylcitrát), voda, ztužený tuk ( rostlinný tuk a ztužený
rostlinný tuk 100%), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilin)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, podzemnice, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 805 060
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3151 dortový korpus světlý balený

hmotnost: 450 g
minimální trvanlivost: 9 dnů
složení: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilin), kypřící prášek (kypřící látky E500, E450, pšeničná
mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 805 510
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3152 dortový korpus kakaový balený
hmotnost: 450 g
minimální trvanlivost: 9 dnů
složení: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, kakao 2,5%, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilin), kypřící prášek (kypřící látky E500, E450,
pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 805 527
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3153 babeta s citrónovou příchutí balená
hmotnost: 250 g
minimální trvanlivost: 4 dny
složení: směs na babety 80% (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471), kypřící látka (E450,
E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, aroma), rostlinný řepkový olej, voda, citropasta 3,4% (cukr, jablka, zahušťovadlo: modifikovaný
škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervant E202, barvivo: beta karoten), cukr moučka
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 805 534
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3154 bábovka šlehaná balená
hmotnost: 400 g
minimální trvanlivost: 9 dnů
3156 bábovka šlehaná půlená balená
hmotnost: 200 g
složení: korpusová směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor /E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka
E450i, E500ii, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor E415, barvivo E160a), vejce, voda, rostlinný řepkový
olej, pšeničná mouka, cukr
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
3154 - EAN kód: 8 594 030 805 541
3156 - EAN kód: 8 594 030 805 589
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3155 bábovka šlehaná s tmavou polevou balená
hmotnost: 450 g
minimální trvanlivost: 9 dnů
3157 bábovka šlehaná s tmavou polevou půlená balená hmotnost: 225 g
složení: korpusová směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor /E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka
E450i, E500ii, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor E415, barvivo E160a), vejce, cukr. poleva 16% (cukr,
rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin E322, aroma vanilkové), voda, rostlinný řepkový olej, ztužený rostlinný tuk
(rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), pšeničná mouka
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
3155 - EAN kód: 8 594 030 805 558
3157 - EAN kód: 8 594 030 805 596
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3158 velikonoční beránek balený
hmotnost: 200 g
minimální trvanlivost: 9 dnů
Složení: korpusová směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor /E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka
E450i, E500ii, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor E415, barvivo E160a), vejce, voda, rostlinný řepkový
olej, pšeničná mouka, cukr
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 805 565
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3159 velikonoční beránek s tmavou polevou balený hmotnost: 225 g
minimální trvanlivost: 9 dnů
složení: korpusová směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor /E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka
E450i, E500ii, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor E415, barvivo E160a), vejce, cukr. poleva 29% (cukr,
rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin E322, aroma vanilkové), voda, ztužený rostlinný tuk (rostlinný tuk a ztužený
rostlinný tuk 100%), rostlinný řepkový olej, pšeničná mouka
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 805 572
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3160 velikonoční beránek s bílou polevou balený
hmotnost: 225 g
minimální trvanlivost: 9 dnů
složení: korpusová směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor /E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka
E450i, E500ii, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor E415, barvivo E160a), vejce, bílá poleva 29% (cukr,
rostlinný tuk částečně ztužený (palmový, sojový, řepkový, shea olej, v různém poměru), sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, sojová
mouka, emulgátor: sojový lecitin E322, E476, vanilkový extrakt), voda, ztužený rostlinnný tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%),
rostlinný řepkový olej, pšeničná mouka
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
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EAN kód: 8 594 030 805 602
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3163 mufin s karamelovou příchutí
hmotnost: 60 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: směs 43% (cukr, pšeničná mouka, bramborový škrob, E1422 (modifikovaný škrob), E450i, E500ii (kypřící látky), sušená syrovátka,
E150a (barvivo), E472b, E477 (emulgátory), glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, sůl, aroma, enzym), vejce, rostlinný řepkový olej,
poleva tmavá (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin E322, aroma vanilkové), ztužený rostlinný tuk (rostlinný tuk a
ztužený rostlinný tuk 100%)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3164 mufin s čokoládovou příchutí
hmotnost: 60 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: směs 43% (cukr, pšeničná mouka, bramborový škrob, E1422 (modifikovaný škrob), nízkotučný kakaový prášek, E450, E500
(kypřící látky), sušená syrovátka, E472b, E477 (emulgátory), glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, čokoládový prášek (0,5%), sůl,
aroma, enzym), vejce, rostlinný řepkový olej, bílá poleva (cukr, rostlinný tuk částečně ztužený (palmový, sojový, řepkový, shea olej, v různém
poměru), sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, sojová mouka, emulgátor: sojový lecitin E322, E476, vanilkový extrakt), ztužený
rostlinný tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3221 bublanina s meruňkovou náplní
hmotnost: 100 g
minimální trvanlivost: 2 dny
složení: korpusová směs (pšeničná mouka, cukr, rýžová krupice, pšeničný škrob, bramborový škrob předželatinizovaný, kypřící látka E450,
emulgátory E471, E475, dextróza, kypřící látka E500, rýžová mouka, zahušťovadlo E415, sůl, emulgátor E322 (kukuřice), barvivo E160a),
kompot meruňky 27% (meruňky, voda, cukr, antioxidant E300 nebo regulátor kyselosti E330), rostlinný řepkový olej, vejce, voda, pšeničná
mouka, cukr moučka, rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin,
slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/),cukr
vanilka (cukr, aroma ethylvanilin)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3222 bublanina se špaldou a jablečnou náplní
hmotnost: 100 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: korpusová směs (cukr, pšeničná mouka, špaldová mouka 13%, bramborový škrob, modifikovaný škrob E1422, lískový ořech mletý
5%, kukuřičný škrob, emulgátory E472b, E477, syrovátka sušená, barvivo E150a, kypřící látky E450, E500, sůl, aroma), jablečný gel 31%
(jablko-kusové ovoce, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob E1442, voda, kyselina E330, antioxidant E300, konzervant E418, skořice,
aroma), rostlinný řepkový olej, vejce
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jemné pečivo:
3162 linecká tyčinka s ovocnou náplní

hmotnost: 60 g
spotřebujte do: 42 dnů
složení: pšeničná mouka, margarín stolní (rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej, voda, emulgátor ( E322, E471, E475), sůl, konzervační
látka E200, máslové aroma, přírodní barvivo E160a), ovocná směs 11% (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
želírující látka - pektin), cukr. poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin E322, aroma vanilkové), cukr moučka,
krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní barvivo E160a, vanilkové aroma), mléko, ztužený rostlin. tuk (rostlinný tuk a
ztužený rostlinný tuk 100%), vaječné žloutky, vanilkový cukr (cukr, aroma ethylvanilin).
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3202 psaníčko z list. těsta s povidlovou náplní
hmotnost: 60g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: povidlová náplň 41% (švestkový lekvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, E1442 (modifikovaný škrob), voda,
E330 (kyselina), aroma), pšen. mouka, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), voda, žloutky, cukr, ocet (voda, ocet kvasný líhový, estragonové aroma, barvivo E150c), sůl,
malzhit (pšen. mouka sladová, emulgátor E472e, E322 - sojový, cukr, lepek, pšen. mouka, dextróza, stabilizátor E341, E466, enzymy, látka
zlepšující mouku E300).
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3203 psaníčko z list. těsta s ořechovou náplní
hmotnost: 60g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: pšen. mouka, ořechová náplň 28% (cukr, glukóza, vlašské ořechy, arašídová drť pražená, sojové vločky, sušená syrovátka,
rýžová mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, antioxidant (E300), karobová mouka), voda, tažný tuk pláty
(směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), rumový
výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové
aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202), drcené korpusy - (pšeničná mouka, sojová mouka, voda, pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, bramborový škrob, rýžový škrob, cukr, pšeničné klíčky, vejce, lískové a vlašské ořechy, podzemnice, kokos, kakao, rostlinný a
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živočišný tuk, rostlinný olej, citropasta, směs ovocných dření, laktóza, glukózový sirup, fruktóza, sušené mléko, sůl, sušená syrovátka
jogurtový prášek, , mrkvový prášek, želírující látka pektin, emulgátory - /E471, E472a, E472b, E475, E477, E481, E322/, stabilizátory /E327, E339ii, E341, E412, E415, E466, E516/, zahušťovadla - /E401, E407, E412, E415, E418, E464, E1422/, kypřící látky - /E336i, E341,
E450, E450i, E450iii, E500, E500ii, E503ii/, barviva - /E100, E104, E108, E110, E122, E124, E129, E132, E133, E150, E150c, E151, E160a/,
regulátor kyselosti - /E263, E330, E331ii, E340i, E263, E514/, aroma - /vanilkové, citronové, máslové, mandlové, estragonové, pomerančové/,
konzervační látky - /E200, E202, E211, E223, E941/, antioxidant - E300, protispékavá látka - E170i, dextróza, ocet, enzym), žloutky, cukr,
ocet (voda, ocet kvasný líhový, estragonové aroma, barvivo E150c), sůl, malzhit (pšen. mouka sladová, emulgátor E472e, E322 - sojový,
cukr, lepek, pšen. mouka, dextróza, stabilizátor E341, E466, enzymy, látka zlepšující mouku E300).
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lískové ořechy, sezam
Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3205 psaníčko z list. těsta s tvarohovou náplní
hmotnost: 60g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: pšen. mouka, tvaroh 29%, voda, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), přípravek do tvarohu (cukr, sušená syrovátka, E1414, E1422 (modifikované škroby),
maltodextrin, E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma), žloutky, cukr, rozinky (oxid siřičitý), ocet
(voda, ocet kvasný líhový, estragonové aroma, barvivo E150c), sůl, malzhit (pšen. mouka sladová, emulgátor E472e, E322 - sojový, cukr,
lepek, pšen. mouka, dextróza, stabilizátor E341, E466, enzymy, látka zlepšující mouku E300).
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3206 psaníčko z list. těsta s pudinkovou náplní
hmotnost: 60g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: voda, pšen. mouka, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), pudinková náplň 12% (cukr, modifikovaný škrob (E1414), rostlin. tuk, suš. syrovátka, sušené
plnotučné mléko, zahušťovadlo (E401), glukózový sirup, nízkotučné sušené mléko, aroma, sůl, mléčný protein, emulgátor (E472a, E471),
barviva (beta-karoten), žloutky, cukr, ocet (voda, ocet kvasný líhový, estragonové aroma, barvivo E150c), sůl, malzhit (pšen. mouka sladová,
emulgátor E472e, E322 - sojový, cukr, lepek, pšen. mouka, dextróza, stabilizátor E341, E466, enzymy, látka zlepšující mouku E300).
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3207 šáteček z kynutého těsta s tvarohovou náplní
hmotnost: 80 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení: pšeničná mouka, voda, tvaroh 15%, přípravek do tvarohu (cukr, sušená syrovátka, E1414, E1422 (modifikované škroby),
maltodextrin, E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma), cukr, rostlinný řepkový olej, droždí, diapol:
(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/,
konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/), vejce, cukr vanilka (cukr,
aroma ethylvanilin), zlepšující přípravek: (pš. mouka, emulgátory: E481, E471, E472e, protispékavá látka E170, dextróza, látka zlepšující
mouku E300, enzymy), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3208 šáteček z kynutého těsta s ovocnou náplní
hmotnost: 80 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení: pšeničná mouka, voda, ovocná náplň termo 27% (ovocné protlaky /jablko, rybíz, aronie/, cukr, glukózový sirup, voda, E1442
/modifikovaný škrob/, E440 /želírující látka/, E330 /kyselina/, E202 /konzervant/, E333 /regulátor kyselosti/, aroma), cukr, rostlinný řepkový
olej, droždí, diapol: (pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující
mouku E300, enzymy), rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin,
slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/),
vejce, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilin), zlepšující přípravek:(pš. mouka, emulgátory: E481, E471, E472e, protispékavá látka E170,
dextróza, látka zlepšující mouku E300, enzymy), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3209 šáteček z kynutého těsta s povidlovou náplní
hmotnost: 80 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení: pšeničná mouka, voda, povidlová náplň 27% (švestkový lekvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, E1442
(modifikovaný škrob), voda, E330 (kyselina), aroma), cukr, rostlinný řepkový olej, droždí, diapol: (pšeničná mouka, cukr, sušené mléko,
ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda,
sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor
kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/), vejce, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilin), zlepšující
přípravek: (pš. mouka, emulgátory: E481, E471, E472e, protispékavá látka E170, dextróza, látka zlepšující mouku E300, enzymy), sůl.
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3210 šáteček z kynutého těsta s ořechovou náplní
hmotnost: 80 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení: pšeničná mouka, voda, ořechová náplň 17% (cukr, glukóza, vlašské ořechy, 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, zlepšující přípravek: (pšeničná mouka, emulgátor E 481, regulátor kyselosti E 170, E 341,
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zahušťovadlo E 412, rostlinný olej, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy, sladová moučka, emulgátor: estery mono- a
diglyceridů mastných kyselin, alfa amyláza, mouka ječná sladová, mouka žitná, E472e emulgátor, enzym, aroma), droždí, sůl s jódem), cukr,
rostlinný řepkový olej, droždí, diapol: (pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471,
látka zlepšující mouku E300, enzymy), rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy
mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten,
vitamín /A, D3/), vejce, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilin), zlepšující přípravek: (pš. mouka, emulgátory: E481, E471, E472e,
protispékavá látka E170, dextróza, látka zlepšující mouku E300, enzymy), sůl.
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lískové ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3211 buchty s tvarohovou náplní balené
hmotnost: 400 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: pšeničná mouka, voda, tvaroh 14%, rostlinný řepkový olej, přípravek do tvarohu (cukr, sušená syrovátka, E1414, E1422
(modifikované škroby), maltodextrin, E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma), vejce, droždí, cukr,
sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 814
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3212 buchty s povidlovou náplní balené
hmotnost: 400 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: pšeničná mouka, povidlová náplň 30% (švestkový lektvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, E1442
(modifikovaný škrob), voda, E330 (kyselina), aroma), voda, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, cukr, sušené mléko (suš. mléko odstředěné,
suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 821
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3213 buchty s makovou náplní balené
hmotnost: 400 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: pšeničná mouka, voda, maková náplň 26% (mák, cukr, rýžová mouka, modifikovaný škrob (E1422), kukuřičný škrob, pšeničná
mouka, sůl, regulátor kyselosti (E263), zahušťovadlo (E401), aroma), rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, cukr, sušené mléko (suš. mléko
odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 838
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3215 kytička s meruňkovou náplní
hmotnost: 60 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení: pšeničná mouka, kompotované meruňky 23% (meruňky, voda, cukr, antioxidant E300 nebo regulátor kyselosti E330), voda,
rostlinný řepkový olej, meruňková náplň 8% (voda, meruňky 25%, cukr, meruňkové pyré, glukózo-fruktózový sirup, jablečná dřeň,
modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo: guma gellan, regulátory kyselosti: kyselina citronová, citronan vápenatý a citronan sodný,
aroma, konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny), cukr, vejce, droždí, sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka,
emulgátor, enzymy), rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin,
slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/),
cukr vanilkový (cukr, aroma ethylvanilín), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3216 kynutý rohlíček s makovou náplní
hmotnost: 80 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení: maková náplň 60 % (mák, cukr, rýžová mouka, modifikovaný škrob (E1422), kukuřičný škrob, pšeničná mouka, sůl, regulátor
kyselosti (E263), zahušťovadlo (E401), aroma), voda, pšeničná mouka, olej rostlinný řepkový, cukr, droždí, zlepšující přípravek-diapol:
(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
vejce, máslo, zlepšující přípravek-softr: (pš. mouka, emulgátory: E481, E471, E472e, protispékavá látka E170, dextróza, látka zlepšující
mouku E300, enzymy), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3217 kynutý rohlíček s ořechovou náplní
hmotnost: 80 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení: ořechová náplň 57% (cukr, glukóza, vlašské ořechy, arašídová drť pražená, sojové vločky, sušená syrovátka, rýžová mouka,
sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, antioxidant (E300), karobová mouka), pšeničná mouka, voda, strouhanka
(mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, zlepšující přípravek: (pšeničná mouka, emulgátor E 481, regulátor kyselosti E 170, E 341,
zahušťovadlo E 412, rostlinný olej, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy, sladová moučka, emulgátor: estery mono- a
diglyceridů mastných kyselin, alfa amyláza, mouka ječná sladová, mouka žitná, E472e emulgátor, enzym, aroma), droždí, sůl s jódem), olej
rostlinný řepkový, cukr, droždí, zlepšující přípravek-diapol: (pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená
syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), vejce, máslo, zlepšující přípravek-softr: (pš. mouka, emulgátory: E481,
E471, E472e, protispékavá látka E170, dextróza, látka zlepšující mouku E300, enzymy), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lískové ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3218 taštička s kokosovo-čokoládovou náplní
hmotnost: 100 g
minimální trvanlivost: 2 dny
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složení: pšeničná mouka, voda, čokoládová pasta Corra 21% (cukr, čokoládový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaová hmota, přírodní
vanilkové aroma), E1442 (modifikovaný škrob), voda, E330 (kyselina), E333 (regulátor kyselosti), E418 (zahušťovadlo), E202 (konzervant)),
kokosová náplň 18% (kokos strouhaný, cukr, modifikovaný škrob E1414, sušené mléko, stabilizátor E401, E516, E450, aromatické látky
přírodní a přírodně identické, barvivo E160a), rostlinný řepkový olej, cukr, cukrářská poleva tmavá (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra
tmavý, sojový lecitin E322, aroma vanilkové), droždí, zlepšující přípravek diapol (pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová
mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), vejce, ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk
100%), zlepšující přípravek softr (pš. mouka, emulgátory: E481, E471, E472e, protispékavá látka E170, dextróza, látka zlepšující mouku
E300, enzymy), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako : podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3220 zábřežský frgál
hmotnost: 600 g
minimální trvanlivost: 3 dny
3223 zábřežský frgál mini
hmotnost: 300 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: pšeničná mouka, voda, náplň hrušková (hrušky sušené 54% /SO2/,cukr, jablečné kostky, perníkové koření, E150c-barvivo, E330kyselina), tvaroh, cukr, náplň ořechová (cukr, glukóza, vlašské ořechy, arašídová drť pražená, sojové vločky, sušená syrovátka, rýžová
mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, antioxidant (E300), karobová mouka), náplň maková (mák, cukr,
rýžová mouka, modifikovaný škrob (E1422), kukuřičný škrob, pšeničná mouka, sůl, regulátor kyselosti (E263), zahušťovadlo (E401), aroma),
rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202
(konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), přípravek Korent (dextróza, pšeničný lepek, sušená
syrovátka, olej rostlinný (řepkový, palmový), mouka sojová, plně ztužený rostlinný olej (palmový), E471-emulgátor, glukózový sirup, aroma,
mléčné bílkoviny, E300, E920 – látky zlepšující mouku, E100-barvivo, enzym), přípravek do tvarohu (cukr, sušená syrovátka, E1414, E1422
(modifikované škroby), maltodextrin, E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma), rumový výtažek
(rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma
(benzo(a)pyren), konzervační látka E202), rostlinný tuk - rama (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a
diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo
/beta-karoten, vitamín /A, D3/), drcené korpusy - (pšeničná mouka, sojová mouka, voda, pšeničný škrob, kukuřičný škrob, bramborový
škrob, rýžový škrob, cukr, pšeničné klíčky, vejce, lískové a vlašské ořechy, podzemnice, kokos, kakao, rostlinný a živočišný tuk, rostlinný
řepkový olej, citropasta, směs ovocných dření, laktóza, glukózový sirup, fruktóza, sušené mléko, sůl, sušená syrovátka, jogurtový prášek,
mrkvový prášek, želírující látka pektin, emulgátory - /E471, E472a, E472b, E475, E477, E481, E322/, stabilizátory - /E327, E339ii, E341,
E412, E415, E466, E516/, zahušťovadla - /E401, E407, E412, E415, E418, E464, E1422/, kypřící látky - /E336i, E341, E450, E450i, E450iii,
E500, E500ii, E503ii/, barviva - /E100, E104, E108, E110, E122, E124, E129, E132, E133, E150, E150c, E151, E160a/, regulátor kyselosti /E263, E330, E331ii, E340i, E263, E514/, aroma - /vanilkové, citronové, máslové, mandlové, estragonové, pomerančové/, konzervační látky /E200, E202, E211, E223, E941/, antioxidant - E300, protispékavá látka - E170i, dextróza, ocet, enzym), droždí, máslo živočišný tuk, cukr
vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), vejce, sůl, citrón.výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky:
aromatické látky, aromatické přípravky, konzervační látka E202)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: sezam, vlčí bob
Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3253 linecké koše korpus balené
hmotnost: 160 g
minimální trvanlivost: 2 měsíce
složení: pšen. mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a diglyceridy mastných
kyselin (E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-karoten), cukr, voda,
žloutky, vanil. cukr (cukr, aroma ethylvanilín)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 517
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3254 vanilkové rohlíčky balené
hmotnost: 250 g
minimální trvanlivost: 2 měsíce
složení: pšen. mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a diglyceridy mastných
kyselin (E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-karoten), cukr,
vlašské ořechy, voda, cukr vanilka 2% (cukr, aroma ethylvanilín), sušené žloutky
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 524
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3256 závin z list.těsta s jablkovou náplní balený hmotnost: 250 g
minimální trvanlivost: 5 dnů
složení: jablečné kostky 55% (jablka, cukr, konzervant E202 - sorbát draselný, E223 – pyrosiřičitan sodný, regulátor kyselosti E330 - kyselina
citronová), pšeničná mouka, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), voda, cukr, suš. žloutky, ocet (voda, ocet kvasný líhový, estragonové aroma, barvivo E150c), sůl,
skořice, malzhit (pšen. mouka sladová, emulgátor E472e, E322 - sojový, cukr, lepek, pšen. mouka, dextróza, stabilizátor E341,E466,
enzymy, látka zlepšující mouku E300)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 531
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3260 frgálek balený

hmotnost: 250g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: pšeničná mouka, švestková povidla (švestkový lekvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, E1442 (modifikovaný
škrob), voda, E330 (kyselina), aroma), voda, tvaroh, cukr, olej řepkový rostlinný, přípravek do tvarohu (cukr, sušená syrovátka, E1414,
E1422 (modifikované škroby), maltodextrin, E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma, vejce,
droždí, rostlin.tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/,
konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/), sušené mléko (sušené
mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilin), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam, oxid siřičitý
EAN kód: 8 594 030 806 548
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3261 gril. trubičky korpus balená
hmotnost: 140 g
minimální trvanlivost: 2 měsíce
složení: cukr, cukr. poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin E322, aroma vanilkové), voda, ztužený tuk
(rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), sušené bílky, sojová mouka, podzemnice, pšeničná mouka, rostlinný řepkový olej
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 555
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3262 tvarohový řez
hmotnost: 80g
minimální trvanlivost: 3 dny
3278 tvarohový řez balený
hmotnost: 150 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: pšeničná mouka, tvaroh 26%, cukr, voda, přípravek do tvarohu (cukr, sušená syrovátka, E1414, E1422 (modifikované škroby),
maltodextrin, E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma), vejce, rostlinný tuk (rostlinné tuky,
rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a diglyceridy mastných kyselin (E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný
E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-karoten), rozinky (rostlinný olej, oxid siřičitý), cukr vanilka (cukr, aroma
ethylvanilín), kypřící prášek (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
3278 - EAN kód: 8 594 030 806 685
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3263 jablečná kostka
hmotnost: 230g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: jablečný kostky 54% (jablka, cukr, konzervant E202 - sorbát draselný, E223 – pyrosiřičitan sodný, regulátor kyselosti E330 - kyselina
citronová), pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a diglyceridy
mastných kyselin (E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-karoten),
cukr, voda, vejce, kypřící prášek (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka), skořice
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam

………………………………………………………………………………………………………………………………..
3265 listová trubička korpus
hmotnost: 20 g
minimální trvanlivost: 35 dnů
složení: pšeničná mouka, máslo, podmáslí (podmáslí, mléko, mléčné kultury), vejce
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3266 meruňkový lívaneček balený
hmotnost: 280g
minimální trvanlivost: 5 dnů
složení: kompot meruňky 42% (meruňky, voda, cukr, antioxidant E300 nebo regulátor kyselosti E330), pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný
řepkový olej, vejce, droždí, rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných
kyselin, slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A,
D3/), sušené mléko (sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor, enzymy), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 586
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3268 tvarohová kostka
hmotnost: 230g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: tvaroh 28%, pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a
diglyceridy mastných kyselin (E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo:
beta-karoten), voda, přípravek do tvarohu (cukr, sušená syrovátka, E1414, E1422 (modifikované škroby), maltodextrin, E450, E516, E339
(želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma), cukr, vejce, kypřící prášek (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3274 koláč s tvarohovou náplní
hmotnost: 40 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: pšeničná mouka, tvaroh 27%, přípravek do tvarohu (cukr, sušená syrovátka, E1414, E1422 (modifikované škroby), maltodextrin,
E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma), voda, rostl. řepkový olej, cukr, vejce, rozinky (rostlinný
olej, oxid siřičitý), droždí, rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin,
slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/),
sušené mléko (sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor, enzymy), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), jodizovaná sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3275 koláč s tvarohovou náplní 30 g
3276 svatební koláč s náplní 20 g
(tvaroh, mák, ořech, povidla)
3280 koláčky svatební s tvaroh.náplní 8x30g bal.

hmotnost: 30 g
hmotnost: 20 g

minimální trvanlivost: 3 dny

hmotnost: 240 g

složení: pšeničná mouka, tvarohová náplň - tvaroh 27%, přípravek do tvarohu (cukr, sušená syrovátka, E1414, E1422 (modifikované
škroby), maltodextrin, E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma), voda, rostl.olej, cukr, vejce,
rozinky (rostlinný olej, oxid siřičitý), droždí, rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy
mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten,
vitamín /A, D3/), sušené mléko (sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor, enzymy), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilín),
jodizovaná sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
3280 - EAN kód: 8 594 030 806 708
- pšeničná mouka, ořechová náplň 30% (cukr, glukóza, vlašské ořechy, arašídová drť pražená, sojové vločky, sušená syrovátka, rýžová
mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, antioxidant (E300), karobová mouka), voda, rumový výtažek (voda,
glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické látky: přírodně identické a přírodní, konzervační látka E202), cukr, drcené korpusy
(pšeničná mouka, sojová mouka, voda, pšeničný škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob, rýžový škrob, cukr, pšeničné klíčky, vejce,
lískové a vlašské ořechy, podzemnice, kokos, kakao, rostlinný a živočišný tuk, rostlinný řepkový olej, citropasta, směs ovocných dření,
laktóza, glukózový sirup, fruktóza, sušené mléko, sůl, sušená syrovátka, jogurtový prášek, mrkvový prášek, želírující látka pektin,
emulgátory - /E471, E472a, E472b, E475, E477, E481, E322/, stabilizátory - /E327, E339ii, E341, E412, E415, E466, E516/, zahušťovadla /E401, E407, E412, E415, E418, E464, E1422/, kypřící látky - /E336i, E341, E450, E450i, E450iii, E500, E500ii, E503ii/, barviva - /E100,
E104, E108, E110, E122, E124, E129, E132, E133, E150, E150c, E151, E160a/, regulátor kyselosti - /E263, E330, E331ii, E340i, E263,
E514/, aroma - /vanilkové, citronové, máslové, mandlové, estragonové, pomerančové/, konzervační látky - /E200, E202, E211, E223, E941/,
antioxidant - E300, protispékavá látka - E170i, dextróza, ocet, enzym), rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, rostlinný tuk (rostlinné oleje a
tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/,
regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/), sušené mléko (sušené mléko odstředěné, sušená
syrovátka, emulgátor, enzymy), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), jodizovaná sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: sezam
Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
- pšeničná mouka, maková náplň 33% (mák, cukr, rýžová mouka, modifikovaný škrob (E1422), kukuřičný škrob, pšeničná mouka, sůl,
regulátor kyselosti (E263), zahušťovadlo (E401), aroma), voda, cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky,
voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor
kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/), sušené mléko (sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka,
emulgátor, enzymy), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), jodizovaná sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
- povidlová náplň 55% (švestkový lektvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, E1442 (modifikovaný škrob), voda, E330
(kyselina), aroma), pšeničná mouka, cukr, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí,
sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina
citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/), suš. mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), cukr
vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), jodizovaná sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
3277 ořechový rohlíček
hmotnost: 40 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: ořechová náplň 35% (cukr, glukóza, vlašské ořechy, arašídová drť pražená, sojové vločky, sušená syrovátka, rýžová mouka,
sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, antioxidant (E300), karobová mouka), pšeničná mouka, voda, margarín stolní
(rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej, voda, emulgátor E322, E471, E475, sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, přírodní barvivo
E160a), rumový výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické
přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202), drcené korpusy (pšeničná mouka, sojová mouka, voda, pšeničný
škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob, rýžový škrob, cukr, pšeničné klíčky, vejce, lískové a vlašské ořechy, podzemnice, kokos, kakao,
rostlinný a živočišný tuk, rostlinný olej, citropasta, směs ovocných dření, laktóza, glukózový sirup, fruktóza, sušené mléko, sůl, sušená
syrovátka, jogurtový prášek, mrkvový prášek, želírující látka pektin, emulgátory - /E471, E472a, E472b, E475, E477, E481, E322/,
stabilizátory - /E327, E339ii, E341, E412, E415, E466, E516/, zahušťovadla - /E401, E407, E412, E415, E418, E464, E1422/, kypřící látky /E336i, E341, E450, E450i, E450iii, E500, E500ii, E503ii/, barviva - /E100, E104, E108, E110, E122, E124, E129, E132, E133, E150, E150c,
E151, E160a/, regulátor kyselosti - /E263, E330, E331ii, E340i, E263, E514/, aroma - /vanilkové, citronové, máslové, mandlové, estragonové,
pomerančové/, konzervační látky - /E200, E202, E211, E223, E941/, antioxidant - E300, protispékavá látka - E170i, dextróza, ocet, enzym),
vejce, cukr, sušené mléko (sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor, enzymy), droždí, sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: sezam
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Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

……………………………………………………………………………………………………………………………… 3283
croissant neplněný
hmotnost: 70 g
minimální trvanlivost: 2 dny
složení: pšeničná mouka, voda, tažný rostlinný tuk (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), cereální směs (pšeničná mouka, len – žlutý, pšeničné otruby, kukuřičná krupice, pšeničná krupice,
pšeničná celozrnná mouka, ječná sladová mouka, cukr, sušená syrovátka, glukóza, stabilizátor E412, rajčatový prášek, emulgátor E472e,
látka zlepšující mouku E300, barvivo E101), enzymy), droždí, margarín rostlinný (rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej, voda, emulgátor
(E322-sojový, E471, E475), sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, přírodní barvivo E160a), sůl, zlepšující přípravek (emulgátor
E472e, protispékavá látka: uhličitan vápenatý E170i, pšeničný lepek, stabilizátor: guma guar E412, pšeničná mouka, dextróza, látky
zlepšující mouku: kyselina askorbová E300, enzymy).
Vyrobeno ze zamrazeného polotovaru.
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: vejce a výrobky z nich, podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3284 croissant plněný párkem
hmotnost: 90 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení: párky jemné 34% (vepřové a hovězí maso -50%, tuk do 35%, dusitanová solící směs, směs koření s hořčicí, směs extraktů koření (na
nosiči dextróza), stabilizátor E450, antioxidant E315, cukr, aroma, jedlá sůl), pšeničná mouka, zeleninová omáčka (rajčatová dřeň, cibule,
voda, okurky, cukr, vinný ocet, paprika, modifikovaný kukuřičný škrob, koření s hořčičným semínkem, sůl, koncentrát ze šťávy červené
řepy, náhradní sladidlo sacharin, konzervační látky benzoát sodný a sorbát draselný, aroma), voda, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky,
rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), směs kalifornie (pšeničná mouka, len
– žlutý, pšeničné otruby, kukuřičná krupice, pšeničná krupice, pšeničná celozrnná mouka, ječná sladová mouka, cukr, sušená syrovátka,
glukóza, stabilizátor E412, rajčatový prášek, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300, barvivo E101), enzymy), droždí, margarín stolní
(rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej, voda, emulgátor (E322, E471, E475), sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, přírodní barvivo
E160a), sůl, magimix krystal (emulgátor E472e, protispékavá látka: uhličitan vápenatý E170i, pšen. lepek, stabilizátor: guma guar E412, pšen.
mouka, dextróza, látky zlepšující mouku: kyselina askorbová E300, enzymy)
Vyrobeno ze zamrazeného polotovaru.
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3285 croissant korpus
hmotnost: 55 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: pšeničná mouka, voda, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), směs na croissanty 6% (cukr, pšen. lepek, pšen. mouka, sušené ostřed. mléko, sůl, sušená vejce,
emulgátor: estery mastných kyselin E472e, aroma, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová E300, sušené droždí, pomocná látka:
enzymy), cukr, droždí, margarín stolní (rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej, voda, emulgátor (E322, E471, E475), sůl, konzervační látka
E200, máslové aroma, přírodní barvivo E160a), vejce, magimix krystal (emulgátor E472e, protispékavá látka: uhličitan vápenatý E170i, pšen.
lepek, stabilizátor: guma guar E412, pšen. mouka, dextróza, látky zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy), sůl
Vyrobeno ze zamrazeného polotovaru.
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3286 croissant s lískooříškovou náplní
hmotnost: 70 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: pšen. mouka, voda, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), náplň lískooříšková 15% (cukr, ztužený rostlinný palmový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, sojový lecitin E322, lískooříšková pasta, přírodní a přírodně identické aroma (lískový oříšek, vanilka), sůl jedlá),
směs na croissanty 6% (cukr, pšen. lepek, pšen. mouka, sušené ostřed. mléko, sůl, sušená vejce, emulgátor: estery mastných kyselin E472e,
aroma, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová E300, sušené droždí, pomocná látka: enzymy), cukrářská poleva (cukr, rostlinný tuk,
kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové), cukr, droždí, margarín stolní (rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej,
voda, emulgátor (E322, E471, E475), sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, přírodní barvivo E160a), vejce, ztužený tuk (rostlinný
tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), magimix krystal (emulgátor E472e, protispékavá látka: uhličitan vápenatý E170i, pšen. lepek, stabilizátor:
guma guar E412, pšen. mouka, dextróza, látky zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy), sůl
Vyrobeno ze zamrazeného polotovaru.
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3292 koláč tlačený s meruňkovou náplní
hmotnost: 50 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení: pšeničná mouka, meruňková náplň 30% (voda, meruňky 25%, cukr, meruňkové pyré, glukózo-fruktózový sirup, jablečná dřeň,
modifikovaný škrob, zahušťovadlo: guma gellan, regulátory kyselosti: kyselina citronová, citronan vápenatý a citronan sodný, aroma,
konzervant: sorban draselný, barvivo: karoteny), voda, cukr, rostlinný řepkový olej, droždí, rostlinný (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené
podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti
/kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervant E202, barvivo: beta karoten), sůl, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), zlepšující přípravek
(pš. mouka, emulgátor E481, pš. mouka bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, rostl. olej, látka zlepšující mouku
E300, enzymy), suš. mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), vejce
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
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3293 koláč tlačený s borůvkovou náplní
hmotnost: 50 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení: pšeničná mouka, borůvková náplň 30% (borůvky 35%, voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, zahušťovadlo: guma gellan,
regulátory kyselosti: kyselina citronová, citronan vápenatý, citronan sodný, konzervant: sorban draselný, aroma), voda, borůvky mražené 10%,
cukr, rostlinný řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy
mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten,
vitamín /A, D3/), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervant E202,
barvivo: beta karoten), sůl, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), zlepšující přípravek (pš. mouka, emulgátor E481, pš. mouka bobtnavá,
regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, rostl. olej, látka zlepšující mouku E300, enzymy), suš. mléko (suš. mléko odstředěné,
suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), vejce
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3294 koláč maxi s tvarohovou náplní
hmotnost: 80 g
minimální trvanlivost: 3 dny
3295 koláč maxi s tvarohovou náplní balený po 3 ks
hmotnost: 240 g
minimální trvanlivost: 3 dny
složení: pšeničná mouka, voda, tvaroh, povidla (švestkový lekvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, E1442
(modifikovaný škrob), voda, E330 (kyselina), aroma), přípravek do tvarohu - cukr, sušená syrovátka, E1414, E1422 (modifikované škroby),
maltodextrin, E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma), rostlinný řepkový olej, vejce, cukr, droždí,
rozinky (rostlinný olej, oxid siřičitý), sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), rostlinný tuk (rostlinné
oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát
draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, , lískové a vlašské ořechy, sezam
3295 - EAN kód: 8 594 030 806 746
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3297 dukátové buchtičky balené
hmotnost: 250 g
minimální trvanlivost: 3 dny
3298 dukátové buchtičky (na volno)
hmotnost: 1000 g
minimální trvanlivost: 2 dny
složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, cukr, sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka,
emulgátor, enzymy), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
3297 - EAN kód: 8 594 030 806 760
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3665 čajové pečivo balené
hmotnost: 1000 g
minimální trvanlivost: 2 měsíce
3666 čajové pečivo balené
hmotnost: 500 g
minimální trvanlivost: 2 měsíce
Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a diglyceridy mastných
kyselin (E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-karoten), ovocná
směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka - pektin), cukr, poleva tmavá (cukr, rostlinný tuk,
kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové), bílá poleva (cukr, rostlinný tuk částečně ztužený (palmový, sojový,
řepkový, shea olej, v různém poměru), sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, sojová mouka, emulgátor: sojový lecitin E322, E476,
vanilkový extrakt), náplň lískooříšková (cukr, rostlinný tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sojový lecitin
E322, lískooříšková pasta, přírodní a přírodně identické aroma (lískový oříšek, vanilka), sůl jedlá), ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený
rostlinný tuk 100%), vlašské ořechy, kokos (kokos, cukr, konzervant E200), voda, rostlinný margarín stolní (rostlinný tuk, ztužený tuk,
rostlinný olej, voda, emulgátor (E322, E471, E475), sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, přírodní barvivo E160a), vaječné žloutky,
mléko, krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní a přírodně identické aroma, barvivo E160a), vanilkový cukr (cukr, aroma
ethylvanilin), proslazené ovoce (ovoce a zelenina v různých poměrech, pomerančová kůra, cukr, škrobový sirup, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, konzervační látky: E202 a E211, aroma, barviva: E122,E124,E110,E104,E133), kakao, cukrové sypání barevné (E102, E104, E110,
E122, E124, E129)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sezam
Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
EAN kód: 8 594 030 808 535
EAN kód: 8 594 030 808 542
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3667 zlaté sušenky balené
hmotnost: 200 g
minimální trvanlivost: 2 měsíce
Složení: rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory),
E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), pšeničná mouka, sušenková směs 25% (mouka
pšeničná, cukr, strouhanka, mouka žitná, mléko plnotučné sušené, vaječná směs sušená, E500ii (kypřící látka), aroma), cukr moučka, voda,
směs crispy (cukr, sušený glukózový sirup, rostlinný olej, med, emulgátor slunečnicový lecitin, sušená smetana, aroma), cukrářská poleva
tmavá (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové), bílá poleva (cukr, rostlinný tuk částečně
ztužený (palmový, sojový, řepkový, shea olej, v různém poměru), sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, sojová mouka, emulgátor:
sojový lecitin E322, E476, vanilkový extrakt), ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), slunečnicová semena, sezam, ovesné
vločky
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy
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EAN kód: 8 594 030 806 678
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cukrářské výrobky s náplní šlehačkovou
3301 věneček se šlehačkou

hmotnost: 50 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: voda, pálené těsto (pšenič. škrob, škrob, olej rostlinný (řepkový), vejce sušená, ztužený rostlinný olej (palmový), bílek sušený,
kypřící látky /E450, E500/, zahušťovadla /E464, E412/, emulgátory /E472b, E477/, sůl, glukózový sirup, sušené odstř. mléko), živočišná
šlehačka 15% (smetana, stabilizátor karagenan), rostlinná šlehačka 3% (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i,
E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)),
krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní barvivo E160a, vanilkové aroma), cukr, živočišný tuk, rostlinný tuk - zela
(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma,
E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), sušené mléko odstředěné (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor,
enzymy), rumový výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické
přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilín) ztužovač šlehačky
(karboxymetylcelulóza E466, cukr)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3303 karamelový větrník
hmotnost: 100 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: voda, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), živočišná šlehačka (smetana, stabilizátor karagenan), pálené těsto (pšenič. škrob, škrob,
olej rostlinný (řepkový), vejce sušená, ztužený rostlinný olej (palmový), bílek sušený, kypřící látky /E450, E500/, zahušťovadla /E464, E412/,
emulgátory /E472b, E477/, sůl, glukózový sirup, sušené odstř. mléko), rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr,
stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340,
E331iii), barvivo (E160a)), cukr, krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní barvivo E160a, vanilkové aroma), ztužovač
šlehačky (karboxymetylcelulóza E466, cukr), sušené mléko odstředěné (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), cukr
vanilka (cukr, aroma ethylvanilín)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3305 malinový řez
hmotnost: 70 g
spotřebujte do: 3 dnů
složení: rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin
E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), vejce, maliny 13%, cukr, voda, pšeničná mouka,
ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka - pektin), ztužovač šlehačky jogurtový (cukr,
sušený jogurt se sníženým obsahem tuku, želatina (vepřová), modifikované škroby (E1414), regulátor kyselosti: kyselina citronová (E330),
aroma, sůl), rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící
prášek (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3306 smetanové želé
hmotnost: 60 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: voda, rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b,
sojový lecitin E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), ovocná směs (směs
ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka - pektin), vejce, cukr, živočišná šlehačka 6% (smetana,
stabilizátor karagenan), ztužovač malina (cukr, sušený glukózový sirup, želatina, kousky malin, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
barvivo: extrakt z červené řepy, antioxidant: kyselina askorbová E300, aroma, sůl)), pšeničná mouka, želírující přípravek (cukr,
zahušťovadla: karagenan (E407), karubin (E410) a karboxymethylcelulóza (E466), regulátory kyselosti: citrát sodný (E331) a kyselina
citronová (E330), aroma), kyselina citronová, rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol,
přírodní pomerančové aroma), ztužovač šlehačky (karboxymetylceluloza E466, cukr), kypřící prášek (kypřící látky E500, E450, pšeničná
mouka), barvivo červené (E514, E124, E110)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barviva E110, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3307 pařížský dort
hmotnost: 60 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin
E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), živočišná šlehačka (smetana, stabilizátor
karagenan), vejce, cukr, cukr. poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové), pšeničná
mouka, ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), kakaový prášek, voda, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), prášek do
pečiva (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3308 dvoubarevný řez
hmotnost: 70 g
spotřebujte do: 3 dnů
Složení: qimiq (smetana, želatina), rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466),
emulgátory ( E472b, sojový lecitin E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), tvaroh, vejce,
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cukr, pšeničná mouka, čokoládová pasta (cukr, čokoládový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaová hmota, přírodní vanilkové aroma),
E1442 (modifikovaný škrob), voda, E330 (kyselina), E333 (regulátor kyselosti), E418 (zahušťovadlo), E202 (konzervant)), voda, ozdoba
kudrny (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, sušená syrovátka, laktóza, sušené odstředěné mléko, emulgátor
sojový lecitin E322, přírodní vanilkové aroma), kakao, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanillin), prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450,
pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3309 harlekýn
hmotnost: 50 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin
E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), živočišná šlehačka (smetana, stabilizátor
karagenan), vejce, cukr, pšenič. mouka, cukr. poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma:
vanilkové), voda, kakaový prášek, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanillin), prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka),
ztužovač šlehačky (karboxymetylcelulóza E466, cukr)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
….………………………………………………………………………………………………………………………………....................
3310 harlekýn dort
hmotnost: 600 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin
E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), živočišná šlehačka (smetana, stabilizátor
karagenan), vejce, cukr, pšenič. mouka, cukr. poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma:
vanilkové), voda, kakaový prášek, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanillin), prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka),
ztužovač šlehačky (karboxymetylcelulóza E466, cukr)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3311 růžový mls
hmotnost: 100 g
spotřebujte do: 4 dnů
složení: voda, vejce, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka - pektin), rostlinná
šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin E322, E471),
mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), cukr, ovoce hluboce zmrazené (maliny, ostružiny,
borůvky), pšeničná mouka, ztužovač malina (cukr, sušený glukózový sirup, želatina, kousky malin, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, barvivo: extrakt z červené řepy, antioxidant: kyselina askorbová E300, aroma, sůl)), želírující přípravek (cukr, zahušťovadla:
karagenan (E407), karubin (E410) a karboxymethylcelulóza (E466), regulátory kyselosti: citrát sodný (E331) a kyselina citronová (E330),
aroma), kyselina citronová, rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol, přírodní pomerančové
aroma), kypřící prášek (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka), barvivo červené (E514, E124, E110)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barviva E110, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3312 ovocný řez jahodový
hmotnost: 100 g
spotřebujte do: 4 dnů
složení: rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový
lecitin E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), sterilované mandarinky 18 %
(mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti kyselina citronová), sterilované jahody 18% ( jahody, voda, cukr, zpevňující látka E327,
antioxidant E300, regulátor kyselosti E330, barvivo E 120 nebo E124), vejce, voda, cukr, ztužovač šlehačky jogurtový (cukr, sušený
jogurt se sníženým obsahem tuku, želatina (vepřová), modifikované škroby (E1414), regulátor kyselosti: kyselina citronová (E330),
aroma, sůl), pšeničná mouka, želírující přípravek (cukr, zahušťovadla: karagenan (E407), karubin (E410) a karboxymethylcelulóza
(E466), regulátory kyselosti: citrát sodný (E331) a kyselina citronová (E330), aroma), kyselina citronová, rychlošlehací přípravek (voda,
emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek (kypřící látky E500, E450,
pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barvivo E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3313 letní řez
hmotnost: 100 g
spotřebujte do: 4 dnů
Složení: voda, rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b,
sojový lecitin E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), vejce, ovocná směs
(směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka - pektin), cukr, ovoce – alternativně (meruňky
/meruňky, voda, cukr, antioxidant E300 nebo regulátor kyselosti E330 /, borůvky, maliny, ostružiny), pšeničná mouka, meruňkový ztužovač
(cukr, sušený glukózový sirup (kukuřice, pšenice), kousky meruněk 46,40 %, želatina (vepřová), regulátor kyselosti: kyselina citronová
E330, aroma, barveno ovocným a rostlinným extraktem (červená řepa, karotka), sůl), želírující přípravek (cukr, zahušťovadla: karagenan
(E407), karubin (E410) a karboxymethylcelulóza (E466), regulátory kyselosti: citrát sodný (E331) a kyselina citronová (E330), aroma),
kyselina citronová, rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471,E475), stabilizátor, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek
(kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka), barvivo oranž E514, E110)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barvivo E110 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3314 valentýnek
hmotnost: 60 g
spotřebujte do: 4 dnů
složení: voda, rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b,
sojový lecitin E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), ovocná směs (směs
ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka - pektin), vejce, cukr, ztužovač malina (cukr, sušený
glukózový sirup, želatina, kousky malin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: extrakt z červené řepy, antioxidant: kyselina
askorbová E300, aroma, sůl), pšeničná mouka, želírující přípravek (cukr, zahušťovadla: karagenan (E407), karubin (E410) a
karboxymethylcelulóza (E466), regulátory kyselosti: citrát sodný (E331) a kyselina citronová (E330), aroma), kyselina citronová,
rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek
(kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka), barvivo červené (E514, E124, E110)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barviva E110, E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
3315 karamelový větrník
hmotnost: 50 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: voda, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), pálené těsto (pšenič. škrob, škrob, olej rostlinný (řepkový), vejce sušená, ztužený
rostlinný olej (palmový), bílek sušený, kypřící látky /E450, E500/, zahušťovadla /E464, E412/, emulgátory /E472b, E477/, sůl, glukózový
sirup, sušené odstř. mléko), živočišná šlehačka (smetana, stabilizátor karagenan), rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk,
cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340,
E331iii), barvivo (E160a)), cukr, krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní barvivo E160a, vanilkové aroma), ztužovač
šlehačky (karboxymetylcelulóza E466, cukr), sušené mléko odstředěné (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), cukr
vanilka (cukr, aroma ethylvanilín)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3316 sušenkový řez
hmotnost: 100 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: živočišná šlehačka (smetana, stabilizátor karagenan), pšeničná mouka, rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje
(palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330
(kyselina), E160a (barvivo)), rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory
( E472b, sojový lecitin E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), kokosová náplň
(cukr, glukózový sirup, voda, kokos (5%), E1442 (modifikovaný škrob), E171 (barvivo), E270 (kyselina), E325, E331 (regulátor
kyselosti), E418 (zahušťovadlo), aroma), sušenková směs 11% (mouka pšeničná, cukr, strouhanka, mouka žitná, mléko plnotučné
sušené, vaječná směs sušená, E500ii (kypřící látka), aroma), ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, želírující látka - pektin), cukr, vejce, čokoládová pasta (cukr, čokoládový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaová hmota,
přírodní vanilkové aroma), E1442 (modifikovaný škrob), voda, E330 (kyselina), E333 (regulátor kyselosti), E418 (zahušťovadlo), E202
(konzervant)), poleva bílá (glukózový sirup, cukr, voda, E1442 (modifikovaný škrob), E171 (barvivo), E330 (kyselina), E202
(konzervant), aroma), kakaový prášek, voda, rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol,
přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka), ztužovač šlehačky (karboxymetylcelulóza
E466, cukr)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3317 banánek
hmotnost: 70 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: voda, pálené těsto (pšenič. škrob, škrob, olej rostlinný (řepkový), vejce sušená, ztužený rostlinný olej (palmový), bílek sušený,
kypřící látky /E450, E500/, zahušťovadla /E464, E412/, emulgátory /E472b, E477/, sůl, glukózový sirup, sušené odstř. mléko), živočišná
šlehačka (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářská poleva tmavá (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322),
aroma: vanilkové), rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory (E472b,
sojový lecitin E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), cukr, ztužený tuk (rostlinný tuk a
ztužený rostlinný tuk 100%), krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní barvivo E160a, vanilkové aroma), sušené mléko
(suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), ztužovač šlehačky (karboxymetylceluloza E466, cukr), cukr vanilka (cukr,
aroma ethylvanillin)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3318 duha dort
hmotnost: 110 g
spotřebujte do: 4 dnů
složení: vejce, rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b,
sojový lecitin E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), ovoce kompot (jahody / (jahody,
voda, cukr, zpevňující látka E327, antioxidant E300, regulátor kyselosti E330, barvivo E 120 nebo E124) /, broskve / broskve, voda, cukr,
glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330/, mandarinky / mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti kyselina citronová, / kiwi),
voda, cukr, pšeničná mouka, ztužovač šlehačky ovocný – ((ztužovač pomeranč (sušený glukózový sirup (kukuřice, pšenice), cukr, želatina
(vepřová), sušený krvavý pomeranč, kyselina citronová E330, aroma, antioxidant: kyselina askorbová E300, emulgátor: sojový lecitin
E322, sušený glukózový sirup (kukuřice, pšenice), mléčná bílkovina, sůl), ztužovač malina (cukr, sušený glukózový sirup, želatina,
kousky malin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: extrakt z červené řepy, antioxidant: kyselina askorbová E300, aroma, sůl)),
kokos (kokos, cukr, konzervant E200), (potravinářská barva E110, E124, E102, E133, E122, E151, E514, E132), rychlošlehací přípravek
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(voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek (kypřící látky E500, E450,
pšeničná mouka), želírující přípravek (cukr, zahušťovadla: karagenan (E407), karubin (E410) a karboxymethylcelulóza (E466), regulátory
kyselosti: citrát sodný (E331) a kyselina citronová (E330), aroma), kyselina citronová
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barviva E102, E110, E122, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3319 nanukový řez
hmotnost: 70 g
spotřebujte do: 4 dnů
složení: rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin
E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), vejce, čokoládová pasta (cukr, čokoládový prášek
se sníženým obsahem tuku, kakaová hmota, přírodní vanilkové aroma), E1442 (modifikovaný škrob), voda, E330 (kyselina), E333 (regulátor
kyselosti), E418 (zahušťovadlo), E202 (konzervant)), pšeničná mouka, cukr krupice, mléčná náplň (sušené mléko plnotučné, cukr,
podmáslí sušené, suš. mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný a živočišný tuk, suš. kukuřičný sirup, hydrogenovaný rostlinný
olej, aroma), E472a (emulgátor), E160a (barvivo), E466 (zahušťovadlo), aroma), voda, rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471,
E475), stabilizátor (E420), etylalkohol, přírodní pomerančové aroma), fondán (cukr, glukózový sirup, voda), tuzemský rum (jemný rafinovaný
líh, voda, rafinovaný cukr, barva: E108, E150, rumová tresť, vanilkové aroma), kypřící prášek (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3320 arašídový řez
hmotnost: 70 g
spotřebujte do: 4 dnů
složení: rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin
E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr,
stabilizátory (E420, E460, E466), emulgátory (E472b, sojový lecitin E322, E471), mléčný protein, sůl, aroma, regulátory kyselosti (E340i,
E331ii), barvivo (E160a)), arašídová náplň 35% (cukr, arašídy pražené (31%), rostlinný tuk (tuk z ořechů Shea, palmový tuk v různém
poměru), laktóza, suš. syrovátka, kakaový prášek, emulgátory (E322-sójový lecitin, E476), aroma), vejce, cukr, pšeničná mouka,
rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek (kypřící
látky E500, E450, pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3323 jablečný řez
hmotnost: 80g
spotřebujte do: 4 dnů
složení: rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin
E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), vejce, jablečné hranolky 19% (jablka, cukr,
konzervant E202 - sorbát draselný, E223 – pyrosiřičitan sodný, regulátor kyselosti E330 - kyselina citronová), voda, cukr, pšenič.mouka,
ztužovač šlehačky jogurtový (cukr, sušený jogurt se sníženým obsahem tuku, želatina (vepřová), modifikované škroby (E1414), regulátor
kyselosti: kyselina citronová (E330), aroma, sůl), rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol,
přírodní pomerančové aroma), prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka), skořice, kakao
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3324 míša řez
hmotnost: 70 g
spotřebujte do: 4 dnů
složení: rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory (E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin
E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo (E160a)), vejce, kakaová pasta (rostlinné oleje, cukr, kakao,
lískové oříšky, sušené odtuč. mléko, emulgátor lecitin E322, aroma), voda, ochucující tvarohový přípravek (cukr, sušený tvaroh
nízkotučný, sušený glukózový sirup (kukuřice, pšenice), modifikované škroby E1414, želatina (vepřová), přírodní aroma, jedlá sůl,
regulátor kyselosti: kyselina citronová (E330)), cukr, pšeničná mouka, kakaový prášek, rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471,
E475), stabilizátor (E420), etylalkohol, přírodní pomerančové aroma), prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cukrářské výrobky s náplní lehkou máslovou
3351 listový řez

hmotnost: 70 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: voda, pšen. mouka, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), fondán (cukr, glukózový sirup, voda), krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní
barvivo E160a, vanilkové aroma), živočišný tuk, rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda,
odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)),
sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, škrobový sirup,
kyselina citrónová, želírující látka - pektin, barvivo – bezinková dřeň, kyselina sorbová), cukr, rumový výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol
E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka
E202), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanillin), citrón.výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické
složky: aromatické látky, aromatické přípravky, konzervační látka E202), vaječné. žloutky, ocet (voda, ocet kvasný lihový, estragonové
aroma, barvivo E150c), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3352 věneček

hmotnost: 40 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: voda, pálené těsto (pšenič. škrob, škrob, olej rostlinný (řepkový), vejce sušená, ztužený rostlinný olej (palmový), bílek sušený,
kypřící látky /E450, E500/, zahušťovadla /E464, E412/, emulgátory /E472b, E477/, sůl, glukózový sirup, sušené odstř. mléko), fondán (cukr,
glukózový sirup, voda), krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní barvivo E160a, vanilkové aroma), živočišný tuk,
rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202
(konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka,
emulgátor, enzymy), rumový výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky,
aromatické přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202), cukr, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanillin), citrón.výtažek
(rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, konzervační látka
E202)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3353 košíček s ovocem
hmotnost: 60 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: voda, ovocný kompot 34% (jahody (jahody, voda, cukr, zpevňující látka E327, antioxidant E300, regulátor kyselosti E330, barvivo
E 120 nebo E124)), /broskve (broskve, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330), / mandarinky (mandarinky, voda,
cukr, regulátor kyselosti kyselina citronová), /ananas (ananas, voda, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová), / kiwi/), pšeničná
mouka, cukr, rostlinný tuk (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a diglyceridy mastných kyselin
(E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-karoten), krémový
prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní barvivo E160a, vanilkové aroma), živočišný tuk 3%, rostlinný tuk - zela (částečně
ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320,
E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy),
rumový výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky,
kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanillin), želírující přípravek (cukr,
ahušťovadla: karagenan (E407), karubin (E410) a karboxymethylcelulóza (E466), regulátory kyselosti: citrát sodný (E331) a kyselina
citronová (E330), aroma), suš. žloutky, kyselina citrónová
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barvivo E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3354 ananas želé dort
hmotnost: 70 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: ovocný kompot 12% /ananas (ananas, voda, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová)/, jahody (jahody, voda, cukr, zpevňující
látka E327, antioxidant E300, regulátor kyselosti E330, barvivo E 120 nebo E124), /mandarinky (mandarinky, voda, cukr, regulátor
kyselosti kyselina citronová),/ broskve (broskve, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330) / kiwi), voda, vejce, cukr,
pšeničná mouka, krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní barvivo E160a, vanilkové aroma), živočišný tuk, rostlinný tuk
- zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant),
aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor,
enzymy), želírující přípravek (cukr, zahušťovadla: karagenan (E407), karubin (E410) a karboxymethylcelulóza (E466),
regulátory kyselosti: citrát sodný (E331) a kyselina citronová (E330), aroma), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanillin), rumový výtažek
(rozpouštědla – voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma
(benzo(a)pyren), konzervační látka E202), prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka), kyselina citronová
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam,
Barvivo E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3355 ananas želé dort
hmotnost: 840 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: ovocný kompot 12% ananas (ananas, voda, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová /, jahody (jahody, voda, cukr, zpevňující
látka E327, antioxidant E300, regulátor kyselosti E330, barvivo E 120 nebo E124), /broskve, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup,
regulátor kyselosti E330 /kiwi), voda, vejce, cukr, pšeničná mouka, krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní barvivo
E160a, vanilkové aroma), živočišný tuk, rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné
mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), sušené mléko
(suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), želírující přípravek (cukr, zahušťovadla: karagenan (E407), karubin
(E410) a karboxymethylcelulóza (E466), regulátory kyselosti: citrát sodný (E331) a kyselina citronová (E330), aroma), cukr vanilka (cukr,
aroma ethylvanillin), rumový výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky,
aromatické přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202), prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450, pšeničná
mouka), kyselina citronová
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barvivo E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3356 listový šáteček krémový
hmotnost: 50 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: voda, pšen. mouka, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní barvivo E160a, vanilkové aroma),
živočišný tuk, rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471
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(emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), cukr, sušené mléko (suš. mléko
odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), rumový výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické
složky: aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202), cukr vanilka (cukr, aroma
ethylvanillin), vejce, ocet (voda, ocet kvasný lihový, estragonové aroma, barvivo E150c), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3403 laskonka
hmotnost: 30 g
spotřebujte do: 5 dnů
složení: cukr, voda, živočišný tuk, směs na přípravu krémů (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný – obsahuje lepek), suš. mléko,
modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), vaječný bílek, rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje
(palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330
(kyselina), E160a (barvivo)), pšeničné klíčky, vlašské ořechy, lískové ořechy
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3406 jádrová tyčinka
hmotnost: 40 g
spotřebujte do: 5 dnů
složení: voda, živočišný tuk, cukr. poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin E322, aroma: vanilkové), směs na
přípravu krémů (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný – obsahuje lepek), suš. mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471,
barvivo E160a), cukr, rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471
(emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), vaječný bílek sušený (skořápková
vejce, tekutý vaječný bílek, E330-kyselina citronová, E1505-triethylcitrát), ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%),
podzemnice, kakaová pasta (rostlinné oleje, cukr, kakao, lískové oříšky, sušené odtuč. mléko, emulgátor sojový lecitin E322, aroma),
sojová mouka, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervant E202,
barvivo: beta karoten)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3407 střecha
hmotnost: 60 g
spotřebujte do: 5 dnů
složení: vejce, voda, cukr. poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin E322, aroma: vanilkové), živočišný tuk,
proslazené ovoce (ovoce a zelenina v různých poměrech, pomerančová kůra, cukr, škrobový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
konzervační látky: E202 a E211, aroma, barviva: E122, E124, E110, E104, E133), směs na přípravu krémů (cukr, škroby (bramborový,
kukuřičný, pšeničný – obsahuje lepek), suš. mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), pšeničná mouka, cukr,
rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202
(konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%),
rumový výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky,
kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202), rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420),
etylalkohol, přírodní pomerančové aroma), prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka), kakao
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barviva E104, E110, E122, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3408 kakaová roláda
hmotnost: 50 g
spotřebujte do: 5 dnů
složení: vejce, voda, živočišný tuk, směs na přípravu krémů (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný – obsahuje lepek), suš. odtuč.
mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo 160a), pšen. mouka, cukr, cukr. poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek
extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové), rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda,
odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)),
ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), kakaová pasta 2,6% (rostlinné oleje, cukr, kakao, lískové oříšky, sušené odtuč.
mléko, emulgátor sojový lecitin E322, aroma), rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol,
přírodní pomerančové aroma), prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3412 ananasový dort
hmotnost: 1000 g
spotřebujte do: 5 dnů
Složení: ananasový kompot 33% (ananas, voda, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, živočišný
tuk, směs na přípravu krémů (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný – obsahuje lepek), suš. mléko, modifikovaný škrob E1404,
emulgátor E471, barvivo E160a), cukrářská poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma:
vanilkové), rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471
(emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), ztužený tuk (rostlinný tuk a
ztužený rostlinný tuk 100%), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanillin), prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka), dle
přání zákazníka – želírující přípravek (cukr, zahušťovadla: karagenan (E407), karubin (E410) a karboxymethylcelulóza (E466), regulátory
kyselosti: citrát sodný (E331) a kyselina citronová (E330), aroma), marcipán mléčný (suš. odstř. mléko, fondán, cukr, rostl. olej, mandlové
aroma (voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, konzervační látky E202),
barviva E110, E124, E102, E104, E131, E133, E122, E151, E153, E132, E514, E555, E129, E171, E172, (E1442, E406, E420, E422,
E202, E211, E330, E331, E311), mandle, E420 (stabilizátor), E466 (zahušťovadlo), E330 (regulátor kyselosti), invertáza, glukózový sirup,
rostlinný olej (palmový))
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Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3415 dort kakaový s lehkou másl. náplní
hmotnost: 1000 g
spotřebujte do: 5 dnů
3414 dort dle zadání
hmotnost: 1000 g
spotřebujte do: 5 dnů
složení: vejce, voda, pšeničná mouka, cukr, cukr. poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma:
vanilkové), živočišný tuk 11%, směs na přípravu krémů (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný – obsahuje lepek), suš. odst.
mléko, modifikovaný škrob E1404 , emulgátor E471, barvivo E160a), rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje
(palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330
(kyselina), E160a (barvivo)), ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), kakaová pasta 2% (rostlinné oleje, cukr, kakao,
lískové oříšky, sušené odtuč. mléko, emulgátor sojový lecitin E322, aroma), kakaový prášek 1%, marcipán a mléčná modelovací hmota
(suš. odstř.a plnotuč. mléko, vanilkový cukr, cukr moučka, fondán (glukóza), mandlové aroma (voda, glycerol E422, propylenglykol
E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, konzervant E202), mandle, invertní cukr, sirup, glukóza, sorbit,
alkohol, invertáže, suš. vaječný bílek, kakao, barviva E110, E124, E102, E104, E131, E133, E122, E151, E153, E132, E514, E555, E129,
E171, E172, (E1442, E406, E420, E422, E202, E330, E331, E211, E311 E420 (stabilizátor), E466 (zahušťovadlo)), vanilkový cukr (cukr,
aroma ethylvanillin), kypřící prášek (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka), dle přání vlašské ořechy
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sezam
Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3416 kokosová roláda
hmotnost: 50 g
spotřebujte do: 5 dnů
složení: vejce, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, škrobový sirup, kyselina citrónová, želírující látka - pektin, barvivo – bezinková dřeň,
kyselina sorbová), cukr, voda, pšeničná mouka, živočišný tuk, směs na přípravu krémů (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný –
obsahuje lepek), suš. odtuč. mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), kokos 6 % (kokos, cukr, konzervant
E200), rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory),
E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471,
E475), stabilizátor (E420), etylalkohol, přírodní pomerančové aroma), prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka),
rostlin.řepkový olej
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cukrářské výrobky s náplní tukovou
3501 roláda s náhradním sladidlem

hmotnost: 50 g
spotřebujte do: 5 dnů
složení: vejce, voda, margarín stolní (rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej, voda, emulgátor E322, E471, E475, sůl, konzervační látka
E200, máslové aroma, přírodní barvivo E160a), lískové ořechy, fruktóza 7%, lepek, sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka,
emulgátor, enzymy), pšeničná mouka
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3502 řez s náhradním sladidlem
hmotnost: 80 g
spotřebujte do: 5 dnů
složení: kompotované ovoce (broskve, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina citronová, / jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti
E330, barvivo E124), vejce, voda, margarín stolní (rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej, voda, emulgátor E322, E471, E475, sůl,
konzervační látka E200, máslové aroma, přírodní barvivo E160a), lískové ořechy, fruktóza 6%, lepek, pšeničná mouka, suš.mléko
(suš.mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), želírující přípravek (cukr, zahušťovadla: karagenan (E407), karubin (E410) a
karboxymethylcelulóza (E466), regulátory kyselosti: citrát sodný (E331) a kyselina citronová (E330), aroma)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, vlašské ořechy, sezam
Barvivo E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3503 melisa dort
hmotnost: 840 g
spotřebujte do: 5 dnů
3504 melisa řez
hmotnost: 70 g
spotřebujte do: 5 dnů
složení: melisa směs 37% (pšeničná mouka, cukr, vlašský ořech mletý, strouhaný perník, pšeničný škrob, E472b, E477 (emulgátory), E450,
E500 (kypřící látky), glukózový sirup, mléko odstředěné sušené, sůl, E330 ( kyselina), E415 (zahušťovadlo), aroma, E160a (barvivo)), vejce,
melisa náplň 27% (cukr, mléko sušené plnotučné, syrovátka sušená, E1414 (modifikovaný škrob), sušený mléčný výrobek (laktóza,
mléčná bílkovina, rostlinný (palmový) a živočišný (mléčný) tuk, sušený kukuřičný sirup, částečně ztužený rostlinný olej (palmový), aroma),
E472a (emulgátor), E401 (zahušťovadlo), E516, E450iii (želírující látky), E160a (barvivo), aroma)), voda, rostlinný tuk - zela (částečně
ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310
(antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), melisa posyp 4% (pšenič. mouka, cukr, vlašské ořechy, med 4,4%, vejce, ovocné protlaky
(jablko, višeň, arónie), glukózo-fruktózový sirup, E440 (želírující látka), E1422 (modifikovaný škrob), E330 (kyselina), rostlinné barvivo,
aroma, E503ii (kypřící látka), koření), cukr (karamel)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
3505 řez s kokosovou příchutí s náhradním sladidlem
hmotnost: 60 g
spotřebujte do: 5 dnů
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složení: voda, cukrářská směs (pšeničná mouka, pšeničný škrob, fruktóza, sušená vejce, isomaltulóza, emulgátor (E472b, E477, E471),
kypřící látka (E450, E500, E341), sušené mléko, glukózový sirup, sušená syrovátka, stabilizátor (E516, E466), aroma, barvivo (E160a)),
vejce, vanilkový krém (fruktóza, modifikovaný bramborový škrob (E1414), sušené mléko, rostlinný olej (palmový), zahušťovadlo (E401),
sušená syrovátka, sůl, barvivo (E160a, E101), aroma), rostlinný tuk - zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda,
odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)),
linecká náplň (voda, směs ovoce (jablka, meruňky, aronie), fruktóza, nosič (E1422, E422), kyselina (E330), zahušťovadlo (E401), konzervant
(E202), náhradní sladidlo (E950), aroma, barvivo (E120), balící plyn (E941)), pšeničná mouka, kokos 2% (kokos, cukr, konzervant E200),
rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol, přírodní pomerančové aroma), rostlin.řepkový olej,
kypřící prášek (kypřící látky E500, E450, pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Cukrářské výrobky s náplní bílkovou
3551 listová trubička

hmotnost: 30 g
spotřebujte do: 4 dnů
složení: pšeničná mouka, živočišný tuk, cukr, vejce, podmáslí (podmáslí, mléko, mléčné kultury), voda
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
3555 indiánek
hmotnost: 40 g
spotřebujte do: 4 dnů
složení: cukr, cukr. poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové), směs na buflery
(pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b,E477, E471, E472a, E481, E475), kypřící prášek (E450i, E500ii),
glukózový sirup, sušené mléko, rýžový škrob, sůl, barvivo (E160a), aroma), vejce, voda, ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk
100%), dřeň meruňka (meruňky, konzervant sorban draselný (E202)), kyselina citrónová, barvivo E514, E124, E110
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barviva E110, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
3556 velikoční kuřátko
hmotnost: 30 g
spotřebujte do: 4 dnů
složení: cukr, bílá poleva (cukr, rostlinný tuk částečně ztužený (palmový, sojový, řepkový, shea olej, v různém poměru), sušená syrovátka,
sušené mléko odstředěné, sojová mouka, emulgátor: sojový lecitin E322, E476, vanilkový extrakt), směs na buflery (pšeničná mouka, cukr,
pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b,E477, E471, E472a, E481, E475), kypřící prášek (E450i, E500ii), glukózový sirup, sušené
mléko, rýžový škrob, sůl, barvivo (E160a), aroma), vejce, voda, ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), dřeň meruňka
(meruňky, konzervant sorban draselný (E202)), kyselina citrónová, barvivo E514, E124, E110
Výrobek obsahuje alergeny uvedené ve složení: lepek, vejce a výrobky z nich, sója, mléko a výrobky z něj
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, mandle, lískové a vlašské ořechy, hořčice, sezam, oxid siřičitý, vlčí bob
Barviva E110, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3557 čertík pěnový
hmotnost: 30 g
spotřebujte do: 4 dnů
složení: cukr, cukr. poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové), směs na buflery
(pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b,E477, E471, E472a, E481, E475), kypřící prášek (E450i, E500ii),
glukózový sirup, sušené mléko, rýžový škrob, sůl, barvivo (E160a), aroma), vejce, voda, ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk
100%), dřeň meruňka (meruňky, konzervant sorban draselný (E202)), kyselina citrónová, barvivo E514, E124, E110
Výrobek obsahuje alergeny uvedené ve složení: lepek, vejce a výrobky z nich, sója, mléko a výrobky z něj
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, mandle, lískové a vlašské ořechy, hořčice, sezam, oxid siřičitý, vlčí bob
Barviva E110, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cukrářské výrobky s náplní ostatní
3288 croissant s pudinkovou náplní

hmotnost: 70 g
spotřebujte do: 1 den
složení: pšen. mouka, voda, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), pudinková náplň 11% (cukr, modifikovaný škrob (E1414), rostlin. tuk, suš. syrovátka, sušené
plnotučné mléko, zahušťovadlo (E401), glukózový sirup, nízkotučné sušené mléko, aroma, sůl, mléčný protein, emulgátor (E472a, E471),
barviva (beta-karoten)), směs na croissanty 6% (cukr, pšen. lepek, pšen. mouka, sušené ostřed. mléko, sůl, sušená vejce, emulgátor: estery
mastných kyselin E472e, aroma, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová E300, sušené droždí, pomocná látka: enzymy), bílá poleva
(cukr, rostlinný tuk částečně ztužený (palmový, sojový, řepkový, shea olej, v různém poměru), sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné,
sojová mouka, emulgátor: sojový lecitin E322, E476, vanilkový extrakt), cukr, droždí, margarín stolní (rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný
olej, voda, emulgátor (E322, E471, E475), sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, přírodní barvivo E160a), vejce, ztužený tuk (rostlinný
tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), magimix krystal (emulgátor E472e, protispékavá látka: uhličitan vápenatý E170i, pšen. lepek, stabilizátor:
guma guar E412, pšen. mouka, dextróza, látky zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy), sůl
Vyrobeno ze zamrazeného polotovaru.
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3602 špička s tekutou náplní

hmotnost: 50 g
spotřebujte do: 7 dnů
složení: náplňový krém (glukózový sirup, kakaový prášek, sušené odstředěné mléko, sojová mouka, voda, emulgátor E322, přírodně
identické aroma čokoládové), ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), margarín stolní (rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný
olej, voda, emulgátor (E322, E471, E475), sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, přírodní barvivo E160a), cukrářská poleva (cukr,
rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové), vejce, mléčný krém (sušené mléko plnotučné, cukr,
podmáslí sušené, suš. mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný a živočišný tuk, suš. kukuřičný sirup, hydrogenovaný rostlinný
olej, aroma), E472a (emulgátor), E160a (barvivo), E466 (zahušťovadlo), aroma), cukr, pšeničná mouka, voda, rum (líh, rumová tresť, cukr,
barvivo-karamel, vanilkové aroma), kukuřičný škrob
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Výrobek obsahuje alkohol - rum

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3605 bomba Malakov
hmotnost: 60 g
spotřebujte do: 2 dnů
složení: voda, živočišná šlehačka (smetana, stabilizátor karagenan), cukr, vejce, pšeničná mouka, živočišný tuk, rostlinný tuk - zela
(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma,
E320, E310 (antioxidanty), E330 (kyselina), E160a (barvivo)), rostlin. šlehačka (voda, částečně ztužený rostlinný tuk, cukr, stabilizátory
(E420i, E460i, E466), emulgátory ( E472b, sojový lecitin E322, E471), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo
(E160a)), rum (líh, rumová tresť, cukr, barvivo-karamel, vanilkové aroma), cukrářská poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý,
sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové), sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), ztužovač šlehačky
(karboxymetylcelulóza E466, cukr), kakao, mandlové aroma (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky:
aromatické látky, aromatické přípravky, konzervační látka E202), krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní a přírodně
identické aroma, barvivo E160a)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Výrobek obsahuje alkohol - rum
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3609 linecké koláčky balený
hmotnost: 250 g
spotřebujte do: 2 měsíce
složení: pšeničná mouka, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka - pektin), rostlinný
tuk (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a diglyceridy mastných kyselin (E471), jedlá sůl,
konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-karoten), cukr, voda, žloutky, vanilkový cukr
(cukr, aroma ethylvanilin)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 808 511
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3658 svatební cukroví
hmotnost: 1 kg
spotřebujte do: 5 dnů
složení: pšeničná mouka, cukr, voda, rostlinný tuk na linecké (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor:
mono-a diglyceridy mastných kyselin (E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
barvivo: beta-karoten), živočišný tuk máslo, cukrářská poleva tmavá (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin
(E322), aroma: vanilkové), vejce, směs na přípravu krémů (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný – obsahuje lepek), suš. odtuč.
mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), rostlinný tuk zela (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje
(palmový, řepkový), voda, odstředěné mléko, E322, E471 (emulgátory), E202 (konzervant), aroma, E320, E310 (antioxidanty), E330
(kyselina), E160a (barvivo)), ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka –
pektin), rostlinný ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), cukrářská poleva bílá (cukr, rostlinný tuk částečně ztužený
(palmový, sojový, řepkový, shea olej, v různém poměru), sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, sojová mouka, emulgátor: sojový
lecitin E322, E476, vanilkový extrakt), rostlinný margarín stolní (rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej, voda, emulgátor E322, E471,
E475, sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, přírodní barvivo E160a), kokos strouhaný, vlašskoořechová náplň (cukr, glukóza,
vlašské ořechy, arašídová drť pražená, sojové vločky, sušená syrovátka, rýžová mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný
škrob, aroma, antioxidant (E300), karobová mouka), podzemnice, vlašské ořechy, sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka,
emulgátor, enzymy), rum (líh, rumová tresť, cukr, barvivo-karamel, vanilkové aroma), rumové aroma (rozpouštědla - voda, glycerol E422,
propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka
E202), vaječné sušené žloutky, sójová moučka, pudinkový krémový prášek (kukuřičný škrob, pšeničný škrob, přírodní barvivo E160a,
vanilkové aroma), rychlošlehací přípravek (voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol, přírodní pomerančové aroma),
pšeničné klíčky, kakaová pasta (rostlinné oleje, cukr, kakao, lískové oříšky, sušené odtuč. mléko, emulgátor sojový lecitin E322, aroma),
drcené korpusy (pšeničná mouka, sojová mouka, voda, pšeničný škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob, rýžový škrob, cukr, pšeničné
klíčky, vejce, lískové a vlašské ořechy, podzemnice, kokos (kokos, cukr, konzervant E200), kakao, rostlinný a živočišný tuk, rostlinný olej,
citropasta, směs ovocných dření, laktóza, glukózový sirup, fruktóza, sušené mléko, sůl, sušená syrovátka, jogurtový prášek, mrkvový
prášek, želírující látka pektin, emulgátory - /E471, E472a, E472b, E475, E477, E481, E322/, stabilizátory - /E327, E339ii, E341, E412,
E415, E466, E516/, zahušťovadla - /E401, E407, E412, E415, E418, E464, E1422/, kypřící látky - /E336i, E341, E450, E450i, E450iii,
E500, E500ii, E503ii/, barviva – /E100, E104, E108, E110, E122, E124, E129, E132, E133, E150, E150c, E151, E160a/, regulátor
kyselosti - /E263, E330, E331ii, E340i, E263, E514/, aroma - /vanilkové, citronové, máslové, mandlové, estragonové, pomerančové/,
konzervační látky - /E200, E202, E211, E223, E941/, antioxidant - E300, protispékavá látka - E170i, dextróza, ocet, enzym), podmáslí,
vanilkový cukr (cukr, aroma ethylvanilin), mléko,kakaový prášek, lískové ořechy, prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450, pšeničná
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mouka), káva, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervant
E202, barvivo: beta karoten), marcipán mléčný (suš. odstř. mléko, fondán, cukr, rostl. olej, mandlové aroma (voda, glycerol E422,
propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, konzervační látky E202), barviva E110, E124, E102,
E104, E131, E133, E122, E151, E153, E132, E514, E555, E129, E171, E172, (E1442, E406, E420, E422, E202, E211, E330, E331,
E311), mandle, E420 (stabilizátor), E466 (zahušťovadlo), E330 (regulátor kyselosti), invertáza, glukózový sirup, rostlinný olej), cukrové
sypání barevné (E102, E104, E110, E122, E124, E129)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: sezam
Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cukrářské výrobky - ostatní
3651 marokánka

hmotnost: 40 g
spotřebujte do: 56 dnů
složení: podzemnice, cukr, cukrářská poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové),
proslazené ovoce (ovoce a zelenina v různých poměrech, pomerančová kůra, cukr, škrobový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
konzervační látky: E202 a E211, aroma, barviva: E122, E124, E110, E104, E133), pšeničná mouka, voda, glukózový sirup, rostlinný tuk
stolní (rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej, voda, emulgátor (E322, E471, E475), sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, přírodní
barvivo E160a), sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný
tuk 100%), rostlin.řepkový olej
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: vejce a výrobky z nich, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barviva E104, E110, E122, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3652 punčový řez
hmotnost: 60 g
spotřebujte do: 7 dnů
složení: korpusová směs (pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná melanž, E472b, E477 (emulgátory), vaječný bílek sušený, kukuřičný
škrob, pšeničný škrob, glukózový sirup, sušené mléko odstředěné, E450i, E500ii (kypřící látky), sůl, aroma, E330 (kyselina), E415
(zahušťovadlo), E160a barvivo)), voda, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, rumový výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422,
propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202),
citrón.výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky,
konzervační látka E202), ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka - pektin), výtažek
punč. 1% (rozpouštědla: voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, konzervační
látka E202), pšeničná mouka, barvivo červené (E514, E124, E110)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barviva E110, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3654 punčová kostka
hmotnost: 40 g
spotřebujte do: 5 dnů
složení: upotřebitelný odpad - ((pšeničná mouka, voda, pšeničný škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob, rýžový škrob, cukr, pšeničné
klíčky, vejce, lískové a vlašské ořechy, podzemnice, kokos (kokos, cukr, konzervant E200), kakao, rostlinný a živočišný tuk, rostlinný olej
řepkový, citropasta, směs ovocných dření, laktóza, glukózový sirup, fruktóza, sušené mléko, sůl, sušená syrovátka, jogurtový prášek,
sušený tvaroh, mrkvový prášek, želírující látka pektin, vepřová želatina, mléčný protein, extrakt z červené řepy, rohovníková moučka,
kousky jahod, malin, pomeranče, ostružiny, borůvky, meruňky, broskve, banánový prášek, proslazené ovoce, strouhaný perník, med,
emulgátory - /E471, E472a, E472b, E475, E477, E481, E322/, stabilizátory - /E407, E327, E339ii, E420, E341, E412, E415, E460, E466,
E516/, zahušťovadla-/E401, E407, E412, E415, E418, E464, E1422/, kypřící látky - /E336i, E341, E450, E450i, E450iii, E500, E500ii,
E503ii/, modifikované škroby - /E1404, E1414, E1442, E422/, barviva - /E514, E100, E102, E104, E108, E110, E122, E124, E129, E132,
E133, E150, E150c, E151, E160a/, regulátor kyselosti - /E263, E330, E331ii, E340i, E263, E514/, aroma - /vanilkové, citronové, máslové,
mandlové, estragonové, pomerančové/, konzervační látky - /E200, E202, E211, E223, E941/, antioxidant - E300, protispékavá látka - E170i,
dextróza, ocet, náhradní sladidlo - /E950, sorbitol/, činidlo - E1520, enzym)),bílá poleva (cukr, rostlinný tuk částečně ztužený (palmový,
sojový, řepkový, shea olej, v různém poměru), sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, sojová mouka, emulgátor: sojový lecitin E322,
E476, vanilkový extrakt), vejce, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka - pektin),
pšeničná mouka, cukr, ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), rumový výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422,
propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202),
cukrářská poleva tmavá (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové), rychlošlehací přípravek
(voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), etylalkohol, přírodní pomerančové aroma), prášek do pečiva (kypřící látky E500, E450,
pšeničná mouka)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: sezam
Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3655 punčový rohlíček
hmotnost: 40 g
spotřebujte do: 5 dnů
složení: upotřebitelný odpad - ((pšeničná mouka, voda, pšeničný škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob, rýžový škrob, cukr, pšeničné
klíčky, vejce, lískové a vlašské ořechy, podzemnice, kokos (kokos, cukr, konzervant E200), kakao, rostlinný a živočišný tuk, rostlinný olej
řepkový, směs ovocných dření, laktóza, glukózový sirup, fruktóza, sušené mléko, sůl, sušená syrovátka, jogurtový prášek, sušený tvaroh,
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mrkvový prášek, želírující látka pektin, vepřová želatina, mléčný protein, extrakt z červené řepy, rohovníková moučka, kousky jahod, malin,
pomeranče, ostružiny, borůvky, meruňky, broskve, banánový prášek, proslazené ovoce, strouhaný perník, med, emulgátory - /E471, E472a,
E472b, E475, E477, E481, E322/, stabilizátory - /E407, E327, E339ii, E420, E341, E412, E415, E460, E466, E516/, zahušťovadla-/E401,
E407, E412, E415, E418, E464, E1422/, kypřící látky - /E336i, E341, E450, E450i, E450iii, E500, E500ii, E503ii/, modifikované škroby /E1404, E1414, E1442, E422/, barviva - /E514, E100, E102, E104, E108, E110, E122, E124, E129, E132, E133, E150, E150c, E151, E160a/,
regulátor kyselosti - /E263, E330, E331ii, E340i, E263, E514/, aroma - /vanilkové, citronové, máslové, mandlové, estragonové, pomerančové/,
konzervační látky - /E200, E202, E211, E223, E941/, antioxidant - E300, protispékavá látka - E170i, dextróza, ocet, náhradní sladidlo - /E950,
sorbitol/, činidlo - E1520, enzym)), cukrářská poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma:
vanilkové), (cukr, rostl. tuk, kakao, sojový lecitin E322, E476, aroma), cukr, vaječný bílek sušený (skořápková vejce, tekutý vaječný bílek,
E330-kyselina citronová, E1505-triethylcitrát), podzemnice, ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), rumový výtažek
(rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma
(benzo(a)pyren), konzervační látka E202), posypová rýže bílá (cukr, rostl.ztužené tuky, laktóza, syrovátka, emulgátor: sojový lecitin E322),
sojová mouka, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervant E202,
barvivo: beta karoten)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: sezam
Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3656 punčová koule
hmotnost: 40 g
spotřebujte do: 5 dnů
složení: upotřebitelný odpad - ((pšeničná mouka, voda, pšeničný škrob, kukuřičný škrob, bramborový škrob, rýžový škrob, cukr, pšeničné
klíčky, vejce, lískové a vlašské ořechy, podzemnice, kokos (kokos, cukr, konzervant E200), kakao, rostlinný a živočišný tuk, rostlinný olej
řepkový, citropasta, směs ovocných dření, laktóza, glukózový sirup, fruktóza, sušené mléko, sůl, sušená syrovátka, jogurtový prášek,
sušený tvaroh, mrkvový prášek, želírující látka pektin, vepřová želatina, mléčný protein, extrakt z červené řepy, rohovníková moučka,
kousky jahod, malin, pomeranče, ostružiny, borůvky, meruňky, broskve, banánový prášek, proslazené ovoce, strouhaný perník, med,
emulgátory - /E471, E472a, E472b, E475, E477, E481, E322/, stabilizátory - /E407, E327, E339ii, E420, E341, E412, E415, E460, E466,
E516/, zahušťovadla-/E401, E407, E412, E415, E418, E464, E1422/, kypřící látky - /E336i, E341, E450, E450i, E450iii, E500, E500ii,
E503ii/, modifikované škroby - /E1404, E1414, E1442, E422/, barviva - /E514, E100, E102, E104, E108, E110, E122, E124, E129, E132,
E133, E150, E150c, E151, E160a/, regulátor kyselosti - /E263, E330, E331ii, E340i, E263, E514/, aroma - /vanilkové, citronové, máslové,
mandlové, estragonové, pomerančové/, konzervační látky - /E200, E202, E211, E223, E941/, antioxidant - E300, protispékavá látka - E170i,
dextróza, ocet, náhradní sladidlo - /E950, sorbitol/, činidlo - E1520, enzym)), kokos, rumový výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422,
propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202),
cukrářská poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové), ztužený tuk (rostlinný tuk a
ztužený rostlinný tuk 100%)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: sezam
Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3660 kokosový kmen balený
hmotnost: 80 g
spotřebujte do: 2 měsíců
složení: cukr, kokos 19%, glukózový sirup, suš.mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), cukr. poleva (cukr,
rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové), voda, ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk
100%), rumový výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické
přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilin), potravinářská barva E110, E124,
E102, E133, E122, E151, E132, E514
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, vejce a výrobky z nich, podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Barviva E102, E110, E122, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
EAN kód: 8 594 030 807 026
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3664 trojhránek
hmotnost: 80 g
spotřebujte do: 42 dnů
Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a diglyceridy mastných
kyselin (E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-karoten), směs crispy
(cukr, sušený glukózový sirup, rostlinný olej, med, emulgátor slunečnicový lecitin, sušená smetana /33% tuku/,aroma), podzemnice, cukr
moučka, slunečnicová semena, cukr. poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek extra tmavý, sojový lecitin (E322), aroma: vanilkové),
ovesné vločky, ztužený tuk (rostlinný tuk a ztužený rostlinný tuk 100%), voda, sušené žloutky, vanilkový cukr (cukr, aroma ethylvanilin).
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lískové a vlašské ořechy, sezam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Těsta
3751 listové těsto balené

hmotnost: 400 g
spotřebujte do: 3 dnů
složení: pšen. mouka, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, barvivo: E160a(ii)), voda, vaječné žloutky, ocet (voda, ocet kvasný líhový, estragonové aroma, barvivo E150c), jodizovaná sůl,
malzhit (pšen. mouka sladová, emulgátor E472e, E322 - sojový, cukr, lepek, pšen. mouka, dextróza, stabilizátor E341, E466, enzymy, látka
zlepšující mouku E300)
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Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 012
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3752 linecké těsto balené
hmotnost: 500 g
spotřebujte do: 22 dnů
složení: pšen. mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a diglyceridy mastných
kyselin (E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-karoten), cukr, voda,
vaječné žloutky, vanilkový cukr (cukr, aroma ethylvanilin)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 029
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3753 linecké těsto vaflové balené
hmotnost: 500 g
spotřebujte do: 22 dnů
složení: pšen. mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a diglyceridy mastných
kyselin (E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-karoten), cukr, voda,
vlašské ořechy 4%, vaječné žloutky, vanilkový cukr (cukr, aroma ethylvanilin)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 036
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3754 linecké těsto kakaové balené
hmotnost: 500 g
spotřebujte do: 22 dnů
složení: pšen. mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a diglyceridy mastných
kyselin (E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-karoten), cukr, voda,
kakao 2 %, vaječné žloutky, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilin)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 043
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3755 linecké těsto kokosové balené
hmotnost: 500 g
spotřebujte do: 22 dnů
složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, rostlinné tuky ztužené, emulgátor: mono-a diglyceridy mastných
kyselin (E471), jedlá sůl, konzervant: sorbát draselný E202), aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-karoten), cukr, voda,
kokos 4 % (kokos, cukr, konzervant E200), vaječné žloutky, cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilin)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
EAN kód: 8 594 030 806 050
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mražené výrobky
3801 Jemné pečivo Croissant korpus

hmotnost: 55 g
minimální trvanlivost: 20 dnů
složení: pšeničná mouka, voda, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), směs na croissanty 6% (cukr, pšen. lepek, pšen. mouka, sušené ostřed. mléko, sůl, sušená vejce,
emulgátor: estery mastných kyselin E472e, aroma, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová E300, sušené droždí, pomocná látka:
enzymy), cukr, droždí, margarín stolní (rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej, voda, emulgátor (E322, E471, E475), sůl, konzervační látka
E200, máslové aroma, přírodní barvivo E160a), vejce, magimix krystal (emulgátor E472e, protispékavá látka: uhličitan vápenatý E170i, pšen.
lepek, stabilizátor: guma guar E412, pšen. mouka, dextróza, látky zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Skladování při teplotě -18°C a více
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3802 Jemné pečivo Závin s jablkovou náplní z list. těsta
hmotnost: 250 g
minimální trvanlivost: 20 dnů
složení: jablečné kostky 55% (jablka, cukr, konzervant E202 - sorbát draselný, E223 – pirosiřičitan sodný, regulátor kyselosti E330 - kyselina
citronová), pšeničná mouka, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), voda, cukr, suš. žloutky, ocet (voda, ocet kvasný líhový, estragonové aroma, barvivo E150c), sůl,
skořice, malzhit (pšen. mouka sladová, emulgátor E472e, E322 - sojový, cukr, lepek, pšen. mouka, dextróza, stabilizátor E341,E466,
enzymy, látka zlepšující mouku E300)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam
Skladování při teplotě -18°C a více
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3803 Jemné pečivo Psaníčko z list. těsta s náplní
hmotnost: 60g
minimální trvanlivost: 20 dnů

psaníčko z list. těsta s povidlovou náplní
složení: povidlová náplň 41% (švestkový lekvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, E1442 (modifikovaný škrob), voda,
E330 (kyselina), aroma), pšen. mouka, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), voda, žloutky, cukr, ocet (voda, ocet kvasný líhový, estragonové aroma, barvivo E150c), sůl,
malzhit (pšen. mouka sladová, emulgátor E472e, E322 - sojový, cukr, lepek, pšen. mouka, dextróza, stabilizátor E341, E466, enzymy, látka
zlepšující mouku E300).
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Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam

psaníčko z list. těsta s ořechovou náplní
složení: pšen. mouka, ořechová náplň 28% (cukr, glukóza, vlašské ořechy, arašídová drť pražená, sojové vločky, sušená syrovátka,
rýžová mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, antioxidant (E300), karobová mouka), voda, tažný tuk pláty
(směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), rumový
výtažek (rozpouštědla - voda, glycerol E422, propylenglykol E1520, aromatické složky: aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové
aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka E202), drcené korpusy - (pšeničná mouka, sojová mouka, voda, pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, bramborový škrob, rýžový škrob, cukr, pšeničné klíčky, vejce, lískové a vlašské ořechy, podzemnice, kokos, kakao, rostlinný a
živočišný tuk, rostlinný olej, citropasta, směs ovocných dření, laktóza, glukózový sirup, fruktóza, sušené mléko, sůl, sušená syrovátka,
jogurtový prášek, mrkvový prášek, želírující látka pektin, emulgátory - /E471, E472a, E472b, E475, E477, E481, E322/, stabilizátory - /E327,
E339ii, E341, E412, E415, E466, E516/, zahušťovadla - /E401, E407, E412, E415, E418, E464, E1422/, kypřící látky - /E336i, E341, E450,
E450i, E450iii, E500, E500ii, E503ii/, barviva - /E100, E104, E108, E110, E122, E124, E129, E132, E133, E150, E150c, E151, E160a/,
regulátor kyselosti - /E263, E330, E331ii, E340i, E263, E514/, aroma - /vanilkové, citronové, máslové, mandlové, estragonové, pomerančové/,
konzervační látky - /E200, E202, E211, E223, E941/, antioxidant - E300, protispékavá látka - E170i, dextróza, ocet, enzym), žloutky, cukr,
ocet (voda, ocet kvasný líhový, estragonové aroma, barvivo E150c), sůl, malzhit (pšen. mouka sladová, emulgátor E472e, E322 - sojový,
cukr, lepek, pšen. mouka, dextróza, stabilizátor E341, E466, enzymy, látka zlepšující mouku E300).
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: sezam
Barviva E102, E104, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

psaníčko z list. těsta s tvarohovou náplní
složení: pšen. mouka, tvaroh 29%, voda, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), přípravek do tvarohu (cukr, sušená syrovátka, E1414, E1422 (modifikované škroby),
maltodextrin, E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma), žloutky, cukr, rozinky (oxid siřičitý), ocet
(voda, ocet kvasný líhový, estragonové aroma, barvivo E150c), sůl, malzhit (pšen. mouka sladová, emulgátor E472e, E322 - sojový, cukr,
lepek, pšen. mouka, dextróza, stabilizátor E341, E466, enzymy, látka zlepšující mouku E300).
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam

psaníčko z list. těsta s pudinkovou náplní
složení: voda, pšen. mouka, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl, emulgátor: E471, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), pudinková náplň 12% (cukr, modifikovaný škrob (E1414), rostlin. tuk, suš. syrovátka, sušené
plnotučné mléko, zahušťovadlo (E401), glukózový sirup, nízkotučné sušené mléko, aroma, sůl, mléčný protein, emulgátor (E472a, E471),
barviva (beta-karoten), žloutky, cukr, ocet (voda, ocet kvasný líhový, estragonové aroma, barvivo E150c), sůl, malzhit (pšen. mouka sladová,
emulgátor E472e, E322 - sojový, cukr, lepek, pšen. mouka, dextróza, stabilizátor E341, E466, enzymy, látka zlepšující mouku E300).
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Skladování při teplotě -18°C a více
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3804 Běžné pečivo Bageta
hmotnost: 70 g (baleno 5x70 g)
minimální trvanlivost: 20 dnů
složení: pšeničná mouka, voda, sezam, olej rostlinný (řepkový), droždí, sůl s jódem, zlepšující přípravek: (pšeničná mouka, sladová moučka,
emulgátor: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin, alfa amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová), zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, emulgátory: E481, E471, E472e, protispékavá látka: E170, látka zlepšující mouku: E300, dextróza, enzymy)
Výrobek obsahuje alergeny uvedené ve složení: lepek, sezam
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: vejce a výrobky z nich, podzemnice, sója, mléko a výrobky z něj, mandle, lískové a vlašské
ořechy, hořčice, oxid siřičitý, vlčí bob
Skladování při teplotě -18°C a více
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3805 Vícezrnné pečivo Kornspitz
hmotnost: 60 g (baleno 6x60 g)
minimální trvanlivost: 20 dnů
složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs: žitná a pšeničná mouka (částečně pražená), pšeničný šrot, žitný šrot, pekařský zlepšující
přípravek (cukr, pšeničná sladová mouka, kyselina: kyselina citronová, emulgátor (E472e, řepkový lecitin), látka zlepšující mouku kyselina
askorbová, enzymy), pšeničné otruby, sojový šrot, lněná semena, pšeničný sladový šrot, koření), žitná mouka, sůl s jódem, rostlinný olej
(řepkový), droždí, kmín
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: vejce a výrobky z nich, podzemnice, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy, sezam,
vlčí bob
Skladování při teplotě -18°C a více
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
3806 Jemné pečivo Koláč maxi s tvarohovou náplní hmotnost: 80 g
minimální trvanlivost: 20 dnů
složení: pšeničná mouka, voda, tvaroh, povidla (švestkový lekvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, E1442
(modifikovaný škrob), voda, E330 (kyselina), aroma), přípravek do tvarohu - cukr, sušená syrovátka, E1414, E1422 (modifikované škroby),
maltodextrin, E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma), rostlinný řepkový olej, vejce, cukr, droždí,
rozinky (rostlinný olej, oxid siřičitý), sušené mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), rostlinný tuk (rostlinné
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oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát
draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
Skladování při teplotě -18°C a více
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3807 Jemné pečivo Frgálek
hmotnost: 250g
minimální trvanlivost: 20 dnů
složení: pšeničná mouka, švestková povidla (švestkový lekvar, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, E1442 (modifikovaný
škrob), voda, E330 (kyselina), aroma), voda, tvaroh, cukr, olej řepkový rostlinný, přípravek do tvarohu (cukr, sušená syrovátka, E1414,
E1422 (modifikované škroby), maltodextrin, E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma, vejce,
droždí, rostlin.tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/,
konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/), suš. mléko (suš. mléko
odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilin), sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam, oxid siřičitý
Skladování při teplotě -18°C a více
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3808 Jemné pečivo Tvarohový koláč
hmotnost: 40 g
minimální trvanlivost: 20 dnů
složení: pšeničná mouka, tvaroh 27%, přípravek do tvarohu (cukr, sušená syrovátka, E1414, E1422 (modifikované škroby), maltodextrin,
E450, E516, E339 (želírovací látky), E401 (zahušťovadlo), E160a (barvivo), aroma), voda, rostl. olej, cukr, vejce, rozinky (rostlinný olej,
oxid siřičitý), droždí, rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátor /mono- a diglyceridy mastných kyselin,
slunečnicový lecitin/, konzervant /sorbát draselný/, regulátor kyselosti /kyselina citronová/, aroma, barvivo /beta-karoten, vitamín /A, D3/),
suš. mléko (suš. mléko odstředěné, suš. syrovátka, emulgátor, enzymy), cukr vanilka (cukr, aroma ethylvanilín), jodizovaná sůl
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy, sezam
Skladování při teplotě -18°C a více
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3810 Jemné pečivo Croissant plněný párkem
hmotnost: 90 g
minimální trvanlivost: 20 dnů
složení: párky jemné 34% (vepřové a hovězí maso-50%, tuk do 35%, dusitanová solící směs, dextróza, směs koření s hořčicí, stabilizátor
E450, antioxidant E300, cukr, voda), pšeničná mouka, zeleninová omáčka (rajčatová dřeň, cibule, voda, okurky, cukr, vinný ocet, paprika,
modifikovaný kukuřičný škrob, koření s hořčičným semínkem, sůl, koncentrát ze šťávy červené řepy, náhradní sladidlo sacharin,
konzervační látky benzoát sodný a sorbát draselný, aroma), voda, tažný tuk pláty (směs tuků: rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl,
emulgátor: E471, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: E160a(ii)), směs kalifornie (pšeničná mouka, len – žlutý, pšeničné otruby,
kukuřičná krupice, pšeničná krupice, pšeničná celozrnná mouka, ječná sladová mouka, cukr, sušená syrovátka, glukóza, stabilizátor
E412, rajčatový prášek, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300, barvivo E101), enzymy), droždí, margarín stolní (rostlinný tuk,
ztužený tuk, rostlinný olej, voda, emulgátor (E322, E471, E475), sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, přírodní barvivo E160a), sůl,
magimix krystal (emulgátor E472e, protispékavá látka: uhličitan vápenatý E170i, pšen. lepek, stabilizátor: guma guar E412, pšen. mouka,
dextróza, látky zlepšující mouku: kyselina askorbová E300, enzymy)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: vejce a výrobky z nich, podzemnice, lískové a vlašské ořechy, sezam
Skladování při teplotě -18°C a více
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mražené krémy - z m r z l i n y
Balené - skladování při teplotě -18°C a více po dobu 14 dnů

Mražený krém - ovocný

hmotnost: 1 kg

po rozbalení spotřebujte do : 2 dnů

3002 Jahodová
složení: voda, mražené jahody 22%, cukr, totalbase (dextrosa, hydrogenovaný rostlinný tuk, dehydrovaný glukózový sirup, sušené mléko
odtučněné, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, E472a, E472b, E477, stabilizátory: guarová guma, moučka ze svatojánského
chleba), ovocná pasta 2% (glukózový sirup, šťáva a dužina z jahod, cukr, kyselina: kyselina citrónová, stabilizátor: pektin, aroma, barvivo:
E102, E110, E122, E124)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, vejce a výrobky z nich, podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy
Barviva E102, E110, E122, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3003 Malinová
složení: voda, mražené maliny 22%, cukr, totalbase (dextrosa, hydrogenovaný rostlinný tuk, dehydrovaný glukózový sirup, sušené mléko
odtučněné, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, E472a, E472b, E477, stabilizátory: guarová guma, moučka ze svatojánského
chleba), ovocná pasta 2% (glukózový sirup, cukr, maliny, kyselina: kyselina citronová, stabilizátor: pektin, aroma, barvivo: E122, E132)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, vejce a výrobky z nich, podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy
Barvivo E122 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mražený krém – vodový s příchutí
3001 Citronovou
složení: voda, cukr, směs citron 3,5% (dextróza, kyselina: kyselina citronová, citrónová šťáva, emulgátory: mono adiglyceridy mastných
kyselin, E472b, E477, stabilizátory: guarová moučka, E466, aroma, sušený glukózový sirup, sójová bílkovina)
Výrobek může obsahovat stopy alergenů jako: lepek, vejce a výrobky z nich, podzemnice, mléko a výrobky z něj, lískové a vlašské ořechy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3004 Meruňkovou
složení: voda, cukr, totalbase (dextrosa, hydrogenovaný rostlinný tuk, dehydrovaný glukózový sirup, sušené mléko odtučněné, emulgátory:
mono a diglyceridy mastných kyselin, E472a, E472b, E477, stabilizátory: guarová guma, moučka ze svatojánského chleba), ovocná pasta 6%
(glukózový sirup, cukr, meruňky, kyselina: kyselina citronová, stabilizátor: pektin, aroma, barvivo: E102, E110)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, vejce a výrobky z nich, podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy
Barviva E102, E110 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3005 Zeleného jablka
složení: voda, cukr, totalbase (dextrosa, hydrogenovaný rostlinný tuk, dehydrovaný glukózový sirup, sušené mléko odtučněné, emulgátory:
mono a diglyceridy mastných kyselin, E472a, E472b, E477, stabilizátory: guarová guma, moučka ze svatojánského chleba), ovocná pasta 6%
(glukózový sirup, zelená jablka, cukr, kyselina: kyselina citronová, kyselina vinná, rostlinné výtažky, stabilizátor: pektin, aroma)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, vejce a výrobky z nich, podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mražený krém – mléčný s příchutí
hmotnost: 1 kg
po rozbalení spotřebujte do : 2 dnů
3051 Vanilkovou
složení: voda, cukr, suš. mléko plnotučné, základ (hydrogenovaný rostlinný tuk, sušené mléko odtučněné, sušený glukózový sirup, dextróza,
emulgátory: E471, E472a, E472b, E473, stabilizátory: karob, karboxymetylcelulóza, guarová moučka, aroma), živočišná šlehačka, pasta
vanilka 2,5% (glukózový sirup, cukr, vaječné žloutky, vanilka, modifikovaný škrob, aroma, kondenzované slazené mléko, kyselina: kyselina
chlorovodíková, barvivo: E101i, E160a)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3055 Pistáciovou
složení: voda, cukr, suš. mléko plnotučné, základ (hydrogenovaný rostlinný tuk, sušené mléko odtučněné, sušený glukózový sirup, dextróza,
emulgátory: E471, E472a, E472b, E473, stabilizátory: karob, karboxymetylcelulóza, guarová moučka, aroma), živočišná šlehačka, pasta
pistácie 2,5%(glukózový sirup, mandle, pistácie, aroma, barvivo: E102, E132)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, vejce a výrobky z nich, podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy
Barvivo E102 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3053 Šmoulovou
složení: voda, cukr, suš. mléko plnotučné, základ (hydrogenovaný rostlinný tuk, sušené mléko odtučněné, sušený glukózový sirup, dextróza,
emulgátory: E471, E472a, E472b, E473, stabilizátory: karob, karboxymetylcelulóza, guarová moučka, aroma), živočišná šlehačka, pasta
šmoula 2,5% (glukózový sirup, cukr, aroma, modifikovaný škrob, kondenzované slazené mléko, barvivo: E133)
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, vejce a výrobky z nich, podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3052 Lískového ořechu
složení: voda, cukr, suš. mléko plnotučné, základ (hydrogenovaný rostlinný tuk, sušené mléko odtučněné, sušený glukózový sirup, dextróza,
emulgátory: E471, E472a, E472b, E473, stabilizátory: karob, karboxymetylcelulóza, guarová moučka, aroma), pasta lískový oříšek 5%
(lískové oříšky Piemonte PGI), živočišná šlehačka
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, vejce a výrobky z nich, podzemnice, sója, vlašské ořechy
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3056 Čokolády
složení: voda, směs čokoláda 15% (nízkotučný kakaový prášek, dextróza, stabilizátor: sorbitol, alginát sodný, cukr, emulgátor: mono a
diglyceridy mastných kyselin, E472a, E472b, E477, ztužený rostlinný tuk, sušený glukózový sirup, sušené mléko odtučněné, aroma), cukr,
suš. mléko plnotučné, živočišná šlehačka
Může obsahovat stopy dalších alergenů jako: lepek, vejce a výrobky z nich, podzemnice, sója, lískové a vlašské ořechy
.……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBALENÝCH VÝROBKŮ:
Podle Zákona o potravinách č. 110/1997 Sb., § 8 odst. 2, je podnikatel, který uvádí do oběhu potraviny nebalené povinen tam, kde je potravina
přímo nabízena k prodeji spotřebiteli, viditelně umístit písemný údaj podle § 6 odst. 1 písm. b), c), nebo e), k) a 1).
§ 6 – Označování potravin
odst. 1 písm. b) Podnikatel je povinen způsobem stanoveným vyhláškou potravinu řádně označit názvem druhu, skupiny nebo podskupiny
potravin stanoveným ve vyhlášce, po níž je potravina uváděna do oběhu. Potravina, kterou nelze označit druhem, skupinou nebo podskupinou
vzhledem k použitým surovinám nebo použité technologie, se označí názvem odvozeným od základní použité suroviny nebo technologie.
c) údajem o množství výrobku (objemem plnění nebo hmotností), u pevných potravin nacházejících se v nálevu musí být kromě celkové
hmotnosti uvedena i hmotnost pevné potraviny
d) datem použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychle zkáze, které stanoví vyhláška
e) datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti u jiných, než pod písmenem d) uvedených druhů potravin, které podle vyhlášky
nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti
k) údaji o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí, stanoví-li tak zvláštní předpisy
l) údajem o ošetření potraviny ozářením ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením nebo potraviny vyrobené ze suroviny takto ozářené
Dále je podnikatel povinen podle vyhlášky č. 333/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novela vyhlášky č. 182 ze dne 23. května 2012) uvést
písemný údaj podle §13 písm. j) nebo k).
§ 13 písm. k) – u nebaleného pekařského výrobku, který byl dokončen ze zmrazeného polotovaru, se tam, kde je výrobek přímo nabízen
k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj „ze zmrazeného polotovaru“.
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