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Přehled nebalených výrobků
V souladu s nařízením EU č.1169/2011
(Alergeny jsou vyznačeny tučně.)

Veškeré naše výrobky jsou uváděny do oběhu čerstvé, nejsou zamrazovány ani rozpékány.
Tento přehled je k dispozici v elektronické podobě na www.pekarnacvrcovice.cz.
Odběratelé jsou povinni tento seznam pravidelně aktualizovat zároveň s výrobcem. Výrobce upozorní dodavatele na novou
aktualizaci přehledu nebalených výrobků formou písemné informace na dodacím listu před aktualizací.

Cvrčovice 1. 2. 2018
jednatel

Andrea Aylsworthová

Chléb:
název výrobku:
Chléb cvrčovický kulatý – 91
skupina:
Chléb
hmotnost:
820g
minimální trvanlivost:
3 dny
složení:
mouky (pšeničná, žitná), pitná voda, žitný kvas (pitná voda, žitná mouka), pekařský přípravek [(extrudát
kukuřičný, extrudátžitný, enzym (lepek)], pekařské droždí,jedlá sůl, kmín
název výrobku:
Chléb cvrčovický kulatý –92
skupina:
Chléb
hmotnost:
600g
minimální trvanlivost:
3 dny
složení:
mouky (pšeničná, žitná), pitná voda, žitný kvas (pitná voda, žitná mouka), pekařský přípravek [(extrudát
kukuřičný, extrudátžitný, enzym (lepek)], pekařské droždí,jedlá sůl, kmín, jedlá etiketa (bramborový škrob, voda, kakao)
název výrobku:
Chléb cvrčovický šiška –101,102- a,b
skupina:
Chléb
hmotnost:
820g, 600g
minimální trvanlivost:
3 dny
složení:
a) bez jedlé etikety - mouky (pšeničná, žitná), pitná voda, žitný kvas (pitná voda, žitná mouka), pekařský
přípravek [(extrudát kukuřičný, extrudátžitný, enzym (lepek)], pekařské droždí,jedlá sůl, kmín
b) s jedlou etiketou - mouky (pšeničná, žitná), pitná voda, žitný kvas (pitná voda, žitná mouka), pekařský
přípravek [(extrudát kukuřičný, extrudátžitný, enzym (lepek)], pekařské droždí,jedlá sůl, kmín, jedlá etiketa (bramborový škrob, voda,
kakao)

Bochník kvasový cvrčovický– 106 – a, b
název výrobku:
skupina:
Chléb
hmotnost:
750g
minimální trvanlivost:
3 dny
složení:
a) bez jedlé etikety - mouky (pšeničná, žitná), pitná voda, žitnýkvas (pitná voda, žitná mouka), pekařské
droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek(pšeničná vláknina mikrogranulovaná, žitnámouka), kmín
b) s jedlou etiketou - mouky (pšeničná, žitná), pitná voda, žitnýkvas (pitná voda, žitná mouka), pekařské
droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (pšeničná vláknina mikrogranulovaná, žitná mouka), kmín, jedlá etiketa (bramborový škrob, voda,
kakao)

název výrobku:
Bochník kvasový cvrčovický - 110
skupina:
Chléb
hmotnost:
1000g
minimální trvanlivost:
3 dny
složení:
mouky (pšeničná, žitná), pitná voda, žitnýkvas (pitná voda, žitná mouka), pekařské droždí, jedlá sůl,
zlepšující přípravek (pšeničná vláknina mikrogranulovaná, žitná mouka), kmín
název výrobku:
Kváskový pecen Cvrčovický - 112
skupina:
Chléb
hmotnost:
750g
minimální trvanlivost:
3 dny
složení:
mouky (pšeničná, žitná), pitná voda,žitný kvas (pitná voda, žitná mouka), pekařské droždí, jedlá sůl,
zlepšující přípravek (pšeničná vláknina mikrogranulovaná, žitná mouka), kmín, jedlá etiketa (bramborový škrob, voda, kakao)
název výrobku:
Cvrčovický žitný 70% - 126
skupina:
Chléb
hmotnost:
280g
minimální trvanlivost:
3 dny
složení:
mouky (žitná, pšeničná), pitná voda,žitný kvas (pitná voda, žitná mouka), pekařská směs [(kvas žitný
sušený (mléko), extrudátžitný, lepek pšeničný, extrudát kukuřičný, mouka žitná, vločky bramborové, mouka ječná sladová, enzym
(lepek)], pekařské droždí,jedlá sůl, pšeničný lepek, ječný pražený slad
název výrobku:
Párty chléb-136
skupina:
Chléb
hmotnost:
410g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto: [pšeničná mouka, pitná voda, žitná mouka, pekařské droždí, sůl, zlepšující přípravek (lepek pšeničný,
mouka pšeničná, rostlinný tuk palmový, enzym), kmín], jedlá etiketa (bramborový škrob, voda, kakao)

název výrobku:
Žitný chléb - 137
skupina:
Chléb
hmotnost:
600g
minimální trvanlivost:
4 dny
složení:
mouky (žitná, pšeničná), pitná voda,žitný kvas (pitná voda, žitná mouka), pekařské droždí,jedlá sůl,
pšeničný lepek, zlepšující přípravek (lepek pšeničný, mouka pšeničná, enzymy)], jedlá etiketa (bramborový škrob, voda, kakao)
Běžné pečivo
název výrobku:
Rohlík-201, 250
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
42g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl), zlepšující přípravek
(mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)]
název výrobku:
Rohlík sypaný solí a kmínem-202
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
42g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl), zlepšující přípravek
(mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)], sůl, kmín.

Houska-203
název výrobku:
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 den
složení
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl), zlepšující přípravek (mouka
ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)]

název výrobku:

Houska sypaná mákem-204

skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl), zlepšující přípravek
(mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)], mák.
název výrobku:
Houska sypaná solí a kmínem-205
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl), zlepšující přípravek
(mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)], sůl, kmín.
název výrobku:
Houska pletená -206
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
42g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl), zlepšující přípravek
(mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)]
název výrobku:
Cvrčovický rohlík s mákem - 208
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
62g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, cukr), mák.
název výrobku:
Cvrčovický rohlík se solí - 209
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
62g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, cukr), sůl, kmín.

název výrobku:
skupina:

Cvrčovický rohlík bez posypu- 210

Běžné pečivo

hmotnost:
62g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, cukr).
název výrobku:
Chlebánek-213
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
75g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
moukažitná, mouka pšeničná chlebová, pitná voda,sladová směs (pšeničnámouka, cukr, sušené mléko,
ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor (E471), látka zlepšujícímouku (E300), enzymy), droždí, sůl, kmín
název výrobku:
Croissant slaný-215
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
50g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto plundrové [pšeničná mouka, pitná voda, margarin(rostlinné tuky palma, pitná voda, rostlinné oleje - řepka,
jedlá sůl (0,1%), emulgátor(mono-a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, citrát sodný, aroma, barvivo betakaroten), droždí, řepkový olej, sůl, zlepšující přípravek (mouka ječná sladová, mouka žitná,
emulgátor E472e, enzym (lepek)],posypová směs (sůl, kmín)

Veka -217
název výrobku:
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
360g
minimální trvanlivost:
1 den
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek
(mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)]
název výrobku:
Sýrový uzel s dýní - 229
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
pšeničná mouka, pitná voda, pekařská směs pro výrobu sýrového těsta [pšeničnámouka,sladová mouka
(ječmen, pšenice), sůl, pšeničný lepek, stabilizátor: E412, hroznový cukr, pšeničnýkvas, slad(ječná sladová mouka, pšeničná
sladová mouka, ječný sladový extrakt), koření, přípravek zpracovávající mouku(E300),extrakt z kurkumy, pekařské
enzymy(obsahujípšeničnou mouku), aroma], řepkový olej, pekařské droždí, jedlá sůl, sýr (pasterizované kravské mléko, sůl, syřidlo,
sýrařské kultury, stabilizátor), dýňové semínko

název výrobku:
Rohlík sypaný mákem-232
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
42g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek
(mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)], mák
název výrobku:
Houska velká sypaná mákem-235
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
120g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl), mák
název výrobku:
Česnekový šnek - 243
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 2 dny
složení:
těsto plundrové [pšeničná mouka, pitná voda, margarin(rostlinné tuky palma, pitná voda, rostlinné oleje - řepka,
jedlá sůl (0,1%), emulgátor(mono-a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, citrát sodný, aroma, barvivo betakaroten), droždí, řepkový olej, sůl, zlepšující přípravek (mouka ječná sladová, mouka žitná,
emulgátor E472e, enzym (lepek)], posypová směs (sůl, kmín, sušený česnek), mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),

Finský rohlík-251
název výrobku:
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
pšeničná mouka, pitná voda,pekařská směs (žitný celozrnný šrot, ječná sladová mouka, ječný sladový
extrakt, pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, lněná semínka, pšeničný lepek, pšeničné jedlé otruby, koření),řepkový olej,
pekařské droždí,sůl,posyp 10% slunečnice

název výrobku:
skupina:
hmotnost:

Cibuláč-254
Běžné pečivo
65g

minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těstocibuláč[pšeničná mouka, pitná voda, sádlo vepřové škvařené, cibule restovaná (pšeničná mouka,
rostlinný olej palmový nehydrogenovaný), pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E472e,
látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan vápenatý
E170), neztužený rostlinný palmový tuk],řepkový olej
název výrobku:
Obilný rohlík-255
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek
(mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)], obilná zápara (voda, pšeničná zrna, žitná zrna, lněná
semínka, slunečnicová semínka, sůl, kyselina E260, kyselina E270)
název výrobku:
Špaldové pečivo-256
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
70g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek
(mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)], špaldová zápara ( voda,špaldová zrna, špaldová trhanka, sůl
jedlá, ječný extrakt sladový,kyselina E260, kyselina E270)
název výrobku:
Staroražný chlebíček-263
skupina:
Běžné pečivo
hmotnost:
250g
minimální trvanlivost: 2 dny
složení:
žitná mouka,pitná voda, směs prorustikální pečivo[mouka z divokého žita, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, sušený žitný kvas, mořská sůl, pražená sladová moučka,(žito, pšenice), stabilizátor E412, rostlinný tuk, emulgátor
E322, cukr, koření, enzymy,antioxidant E300; může obsahovat stopy vajec, sezamu, sóji, mléka a lupiny], droždí, žitný kvas
(částečná pražená žitná mouka, voda, základ kvasu, kyselina: kyselina octová), droždí, sůl

Vícezrnné pečivo
název výrobku:
skupina:

Cvrčovickáhouska vícezrnná-212
Vícezrnné pečivo

hmotnost:
50g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
vícezrnné těsto[pšeničná mouka, pitná voda, směs pro výrobu celozrnného pečiva (lněné semínko, mouka
pšeničnácelozrnná, ovesné vločky, ječmen pražený mletý, kmín, sladovámouka, mouka pšeničná
hladká,syrovátkasušená,pšeničný lepek, sůl jemná,emulgátor E471, enzymy), řepkový olej, pekařské droždí, jedlá sůl,zlepšující
přípravek (mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)],posypová směs (sezam, len, sůl, ječná trhanka)
název výrobku:
Kornspitz extra-222
skupina:
Vícezrnné pečivo
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 dny
složení:
pšeničná mouka, pitná voda, směs na výrobu pečiva[ žitnámouka a pšeničnámouka (částečně pražená),
pšeničnýšrot, žitný šrot, pekařskýpřípravek( cukr, pšeničnásladová mouka, kyselina: kyselina citrónová, emulgátor(E472e,
řepkový lecitin), látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy), pšeničnéotruby, sójový šrot, lněná semena,sušený žitný
kvásek, sůl,pšeničný sladový šrot, koření], posypová směs (sůl, kmín)
název výrobku:
Kornrohlík-223
skupina:
Vícezrnné pečivo
hmotnost:
50g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
vícezrnné těsto[pšeničnámouka, pitná voda, směs pro výrobu celozrnného pečiva (lněné semínko,
moukapšeničnácelozrnná, ovesné vločky, ječmen pražený mletý, kmín, sladovámouka, mouka pšeničná hladká,syrovátka
sušená, pšeničný lepek, sůl jemná, emulgátor E471, enzymy), řepkový olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (mouka
ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)], posypová směs (sezam, len, sůl, ječná trhanka)

Kornbageta 100g-238
název výrobku:
skupina:
Vícezrnné pečivo
hmotnost:
100g
minimální trvanlivost: 1 den
složení
vícezrnné těsto[pšeničnámouka, pitná voda, směs pro výrobu celozrnného pečiva (lněné semínko,
moukapšeničnácelozrnná, ovesné vločky, ječmenpražený mletý, kmín, sladovámouka, mouka pšeničná hladká,syrovátka
sušená, pšeničný lepek, sůl jemná, emulgátor E471, enzymy), řepkový olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (mouka
ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)], posyp (sezam, lněnésemínko, ječnátrhanka)
název výrobku:
skupina:
hmotnost:

Kornbageta 150g-237

Vícezrnné pečivo
150g

minimální trvanlivost: 1 den
složení:
vícezrnné těsto[pšeničná mouka, pitná voda, směs pro výrobu celozrnného pečiva (lněné semínko, mouka
pšeničnácelozrnná, ovesné vločky, ječmen pražený mletý, kmín, sladová mouka, mouka pšeničná hladká,syrovátka sušená,
pšeničný lepek, sůl jemná, emulgátor E471, enzymy), řepkový olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (mouka ječná
sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)], posyp (sezam, lněnésemínko, ječnátrhanka)
název výrobku:
Pohankový uzel-245
skupina:
Vícezrnné pečivo
hmotnost:
70g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
pšeničná mouka, pitná voda, pohankový cereál (pohanka min. 45%, bramborové vločky, sójové vločky,
jáhly z prosa, len, pšeničnámouka celozrnná, pražená žitná sladová mouka, pšeničná mouka,pšeničný lepek, kmín,
stabilizátor E412, emulgátor E471, kypřící látka E500, regulátor kyselosti E270, enzymy), řepkový olej, droždí, ovesnévločky, len,
sezam, ječnátrhanka
název výrobku:
Raženka cesar-264
skupina:
Vícezrnné pečivo
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
pšeničná mouka, pitná voda, cereální směs (slunečnicová semena, lněná semena, žitná mouka, pšeničné
otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka částečně pražená, zahušťovadlo E466, emulgátor (E472e, E471,
řepkový lecitin), regulátor kyselosti (fosforečnany vápenaté, kyselina citrónová), rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné
mléko,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, cystein, enzymy), droždí, řepkový olej, posypová směs [sezam, lněné semínko,
ječnátrhanka, grilovací koření (jedlá sůl, paprika mletá sladká, chilli mleté, cibule sušená, česnek sušený, látka zvýrazňující chuť a vůni:
glutamát sodný, kmín drcený, pepř černý mletý, nové koření mleté)]

Vícezrnná bulka s posypem-281
název výrobku:
skupina:
Vícezrnné pečivo
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 dny
složení:
pšeničná mouka, pitná voda, cereální směs [žitný celozrnný šrot, slad (ječná sladová mouka, ječný sladový
extrakt, pšeničná sladová mouka),pšeničná mouka, lněná semínka, pšeničný lepek, pšeničné jedlé otruby, koření] řepkový olej,
droždí, sůl, zlepšující přípravek (mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)], posypová směs (sezam, lněné
semínko, ovesné vločky)
název výrobku:

Vícezrnná bulka s dýní-282

skupina:
Vícezrnné pečivo
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 dny
složení:
pšeničná mouka, pitná voda, cereální směs [žitný celozrnný šrot, slad (ječná sladová mouka, ječný sladový
extrakt, pšeničná sladová mouka),pšeničná mouka, lněná semínka, pšeničný lepek, pšeničné jedlé otruby, koření] řepkový olej,
droždí, sůl, zlepšující přípravek (mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)], dýňové semínko
název výrobku:
Vícezrnná bulka se slunečnicí-286
skupina:
Vícezrnné pečivo
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 dny
složení:
pšeničná mouka, pitná voda, cereální směs [žitný celozrnný šrot, slad (ječná sladová mouka, ječný sladový
extrakt, pšeničná sladová mouka),pšeničná mouka, lněná semínka, pšeničný lepek, pšeničné jedlé otruby, koření] řepkový olej,
droždí, sůl, zlepšující přípravek (mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)],slunečnicové semínko
název výrobku:
Kornplundra-288
skupina:
Vícezrnné pečivo
hmotnost:
90g
minimální trvanlivost: 1 dny
složení:
vícezrnné těsto[pšeničná mouka, pitná voda, směs pro výrobu celozrnného pečiva (lněné semínko, mouka
pšeničnácelozrnná, ovesné vločky, ječmen pražený mletý, kmín, sladovámouka, mouka pšeničná hladká,syrovátka sušená,
pšeničný lepek, sůljemná, emulgátor E471, enzymy), řepkový olej, pekařské droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (mouka ječná
sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)], posypová směs (sezam, len, sůl, ječná trhanka), margarin[rostlinné tuky
palma, pitná voda, rostlinné oleje - řepka, jedlá sůl (0,1%), emulgátor(mono-a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový
lecitin), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citrát sodný, aroma, barvivo betakaroten],řepkový olej, pekařské droždí,jedlá sůl, kmín

Jemné pečivo
název výrobku:
skupina:
hmotnost:

Loupák-301

Jemné pečivo
84g

minimální trvanlivost: 1 den
složení:
kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny), mák
název výrobku:
Špaldová štafetka s nugátem-303
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
100 g
minimální trvanlivost: 1 dny
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda,cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek
[mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek), látka zlepšující mouku E300], špaldová zápara ( voda,špaldová
zrna, špaldová trhanka, sůl jedlá, ječný extraktsladový,kyselina E260, kyselina E270),
20%lískooříšková náplň: [ cukr, neztužený tuk (palmový, shea olej, v různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, pasta z lískových ořechů, aroma lískový oříšek, emulgátor (sójový lecitin), jedlá sůl, vanilkový estrakt],vaječný
žloutek,10%cukrářská poleva [fruktóza, plně a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E476), aroma],mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),

Cereální mazanec s rozinkami -305
název výrobku:
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
370 g
minimální trvanlivost: 4 dny
složení:
těstopšeničné základní (pšeničná mouka, pitná voda,cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, ,dextróza, enzymy),
špaldová zápara (voda,špaldová zrna, špaldová trhanka, sůl jedlá jodizovaná, ječný extrakt sladový,kyselina E260 kyselina E270),
rozinky, směs semínek (lněné semínko, slunečnice, ovesné vločky, sezam, ječná trhanka), zlepšující přípravek [mouka ječná sladová,
mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)],drobenka (ovesné vločky, cukr,margarín [rostlinný olej (palmový, řepkový, částečně
ztužený palmový), pitná voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační
látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)],pšeničná mouka, skořice),mašlovací přípravek
(mléčné bílkoviny),
Cereální taštička s jablkem- 306
název výrobku:
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
90 g
minimální trvanlivost: 1 dny

složení:
těstopšeničné základní (pšeničná mouka, pitná voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, ,dextróza, enzymy),
špaldová zápara (voda, špaldová zrna, špaldová trhanka, sůl jedlá jodizovaná, ječný extrakt sladový, kyselina E260 kyselina E270),
rozinky, směs semínek (lněné semínko, slunečnice, ovesné vločky, sezam, ječná trhanka), zlepšující přípravek [mouka ječná sladová,
mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)],
30% jablečná krouhanka[jablka(86%), cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citronová E330, antioxidant: kyselina
askorbová, pšeničná vláknina, konzervant:sorban draselný E202, zahušťovadla:konjaková guma a xanthan, aroma jablko],drobenka
(ovesné vločky, cukr,margarín [rostlinný olej (palmový, řepkový, částečně ztužený palmový), pitná voda, emulgátory (mono a diglyceridy
mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina
citronová), aroma, barvivo (annato)],pšeničná mouka, skořice), mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
název výrobku:
Cereální taštička s tvarohem-307
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
80 g
minimální trvanlivost: 1 dny
složení:
těstopšeničné základní (pšeničná mouka, pitná voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, ,dextróza, enzymy),
špaldová zápara (voda, špaldová zrna, špaldová trhanka, sůl jedlá jodizovaná, ječný extrakt sladový, kyselina E260 kyselina E270),
rozinky, směs semínek (lněné semínko, slunečnice, ovesné vločky, sezam, ječná trhanka), zlepšující přípravek [mouka ječná sladová,
mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek)],
20% tvarohová náplň [tvaroh, pitná voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušený vaječný bílek,
kukuřičný škrob, bramborový škrob, pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), kyselina E330,
sušené mléko, aroma, emulgátor E472a)],drobenka (ovesné vločky, cukr,margarín [rostlinný olej (palmový, řepkový, částečně ztužený
palmový), pitná voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky
(kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)],pšeničná mouka, skořice),mašlovací přípravek
[mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor (E339-fosforečnany sodné), aroma, barvivo (beta-karoten)]
název výrobku:
Taštička s tvarohovou náplní -335
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
70g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
:kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
20% tvarohová náplň [tvaroh, pitná voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušený vaječný bílek,
kukuřičný škrob, bramborový škrob, pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), kyselina

E330, sušené mléko, aroma, emulgátor E472a)],drobenka [pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej (palmový,
řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin),
sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)],mašlovací přípravek
(mléčné bílkoviny), cukr moučka
název výrobku:
Taštička s povidlovou náplní-336
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
70g
minimální trvanlivost: 1den
složení
:kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská
směs(sójovámouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a),
sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
20% Povidlová náplň [švestky 50g/100g, voda, cukr, jablka 10g/100g, jablečná vláknina, modifikovaný škrob kukuřičný E1422,
zahušťovadlo E466, barvivo E330, aroma (švestkových povidel, rumové), konzervant (sorban draselný E202, povrchově ošetřeno
benzoanem sodným E211), může obsahovat obiloviny obsahující lepek, vejce, jádra podzemnice olejné, sójové boby,
mléko, skořápkové plody, celer, hořčici, oxid siřičitý, sezamová semena, vlčí bob a výrobky z těchto surovin], drobenka
[pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej (palmový, řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a
diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti
(kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)],mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny), cukr moučka

Koláček tvarohový -340
název výrobku:
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
70g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
40% tvarohová náplň [tvaroh, pitná voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušený vaječný bílek,
kukuřičný škrob, bramborový škrob, pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), kyselina
E330, sušené mléko, aroma, emulgátor E472a)], drobenka [pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej (palmový,
řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin),

sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], mašlovací přípravek
(mléčné bílkoviny), cukr moučka
název výrobku:
Koláček povidlový-341
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
70g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
:kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
40% Povidlová náplň [švestky 50g/100g, voda, cukr, jablka 10g/100g, jablečná vláknina, modifikovaný škrob kukuřičný E1422,
zahušťovadlo E466, barvivo E330, aroma (švestkových povidel, rumové), konzervant (sorban draselný E202, povrchově ošetřeno
benzoanem sodným E211), může obsahovat obiloviny obsahující lepek, vejce, jádra podzemnice olejné, sójové boby,
mléko, skořápkové plody, celer, hořčici, oxid siřičitý, sezamová semena, vlčí bob a výrobky z těchto surovin], drobenka
[pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej (palmový, řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a
diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti
(kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny), cukr moučka
název výrobku:
Koláček jablkový-342
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
70g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
40% jablečná náplň [ovocná náplň jablečná (jablečná dřeň, cukr, kyselina citrónová, želírující látka:pektin, obsahuje zbytkový oxid
siřičitý), sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová mouka,
glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná
voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová
E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor, látka
zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan vápenatý), neztužený

rostlinný palmový tuk), pitná voda], drobenka [pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej (palmový, řepkový, částečně
ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační
látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
cukr moučka
název výrobku:Koláček makový -344
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
70g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
40 % maková náplň [mák, cukr, sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská
směs(sójová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a),
sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý), neztužený rostlinný palmový tuk), pitná voda], drobenka [pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej
(palmový, řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných
kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)],
mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny), cukr moučka
název výrobku:
Pražský koláč-345
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
95g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
: kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
30% krémová náplň - margarin [rostlinný olej (palmový, řepkový, částečně ztužený palmový), pitná voda, emulgátory (mono a
diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti

(kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], pitná voda, vanilkový krém [cukr, modifikovaný škrob E1414, sušená syrovátka,
sušené odstředěné mléko laktóza, mléčné bílkoviny, ztužený rostlinný tuk, mléčný tuk, sušený kukuřičný sirup, zahušťovadlo
E401, glukózový sirup, vanilkové aroma, ethylvanilin, aroma vaječného likéru, barviva E100, E160a], cukr moučka, vanilkový cukr,
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
Posyp: cukr krystal, skořiceUchovávat při teplotě 5-8°C.
název výrobku:
Croissant plněný krémem-357
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
65g
minimální trvanlivost: 1 dny
složení:
těsto plundrové [pšeničná mouka, pitná voda, margarin(rostlinné tuky a oleje(palmové, řepkové), pitná
voda, emulgátory E471, E322, regulátor kyselosti: E330, E331, jedlá sůl, aroma, barvivo karoteny), pitná voda, cukr, pekařské
droždí, řepkový olej, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300),
zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), jedlá sůl
40% krémová náplň - margarin [rostlinný olej (palmový, řepkový, částečně ztužený palmový), pitná voda, emulgátory (mono a
diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti
(kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], pitná voda, vanilkový krém [cukr, modifikovaný škrob E1414, sušená syrovátka,
sušené odstředěné mléko laktóza, mléčné bílkoviny, ztužený rostlinný tuk, mléčný tuk, sušený kukuřičný sirup, zahušťovadlo
E401, glukózový sirup, vanilkové aroma, ethylvanilin, aroma vaječného likéru, barviva E100, E160a], cukr moučka, vanilkový cukr,
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny), cukr moučka
Uchovávat při teplotě 5-8°C.

Posvícenecké koláčky volně ložené mix-363
název výrobku:
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
1000g
minimální trvanlivost: 1 den
složení: :kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová mouka, glukozový
sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná voda,
glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová E330,
konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E472e, látka
zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan vápenatý
E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
25%maková náplň [mák, cukr, sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská
směs(sójová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a),
sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:

kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý), neztužený rostlinný palmový tuk), pitná voda]
25% jablečná náplň [ovocná náplň jablečná (jablečná dřeň, cukr, kyselina citrónová, želírující látka:pektin,obsahuje zbytkový oxid
siřičitý), sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová mouka,
glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná
voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová
E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor, látka
zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan vápenatý), neztužený
rostlinný palmový tuk), pitná voda]
25% Povidlová náplň [švestky 50g/100g, voda, cukr, jablka 10g/100g, jablečná vláknina, modifikovaný škrob kukuřičný E1422,
zahušťovadlo E466, barvivo E330, aroma (švestkových povidel, rumové), konzervant (sorban draselný E202, povrchově ošetřeno
benzoanem sodným E211), může obsahovat obiloviny obsahující lepek, vejce, jádra podzemnice olejné, sójové boby,
mléko, skořápkové plody, celer, hořčici, oxid siřičitý, sezamová semena, vlčí bob a výrobky z těchto surovin],
25% tvarohová náplň [tvaroh, pitná voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušený vaječný bílek,
kukuřičný škrob, bramborový škrob, pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), kyselina
E330, sušené mléko, aroma, emulgátor E472a)], drobenka [pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej (palmový,
řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin),
sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], rozinky, mašlovací
přípravek (mléčné bílkoviny),cukr moučka
název výrobku:
Posvícenecké koláčky volně ložené tvarohové -364
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
1000g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
:kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
40% tvarohová náplň [tvaroh, pitná voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušený vaječný bílek,
kukuřičný škrob, bramborový škrob, pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), kyselina
E330, sušené mléko, aroma, emulgátor E472a)],rozinky, mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny), cukr moučka
název výrobku:
skupina:

Bavorský vdolek-367

Jemné pečivo

hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
koblihové těsto [pšeničná mouka, pitná voda, cukr, vaječnámelanž, margarin [rostlinný olej (palmový,
řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin),
sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], droždí, zlepšující
přípravek [pšeničná mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza,
enzymy, protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],jedlý tuk (palmový tuk, celkový obsah
tuku:100%), sůl]
25% Povidlová náplň [švestky 50g/100g, voda, cukr, jablka 10g/100g, jablečná vláknina, modifikovaný škrob kukuřičný E1422,
zahušťovadlo E466, barvivo E330, aroma (švestkových povidel, rumové), konzervant (sorban draselný E202, povrchově ošetřeno
benzoanem sodným E211), může obsahovat obiloviny obsahující lepek, vejce, jádra podzemnice olejné, sójové boby,
mléko, skořápkové plody, celer, hořčici, oxid siřičitý, sezamová semena, vlčí bob a výrobky z těchto surovin],
10% rostlinný krém: [voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), emulgátory (E472b, E322, E471),
mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát E340, citrát sodný E331iii), barviva (E160a)] cukr moučkaUchovávat při
teplotě 5-8°C.
název výrobku:
Bavorský vdolek- korpus-410
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
40g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
koblihové těsto [pšeničná mouka, pitná voda, cukr, vaječnámelanž, margarin [rostlinný olej (palmový,
řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin),
sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], droždí, zlepšující
přípravek [pšeničná mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza,
enzymy, protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],jedlý tuk (palmový tuk, celkový obsah
tuku:100%), sůl]
Uchovávat při teplotě 5-8°C.

Posvícenecké koláčky volně ložené makové -368
název výrobku:
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
1000g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná

mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
35 %maková náplň [mák, cukr, sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská
směs(sójová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a),
sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý), neztužený rostlinný palmový tuk), pitná voda], drobenka [pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej
(palmový, řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných
kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)],
mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny), cukr moučka
název výrobku:
Posvícenecké koláčky volně ložené jablečné -369
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
1000g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
40% jablečná náplň [ovocná náplň jablečná (jablečná dřeň, cukr, kyselina citrónová, želírující látka:pektin,obsahuje zbytkový oxid
siřičitý), sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová mouka,
glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná
voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová
E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor, látka
zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan vápenatý), neztužený
rostlinný palmový tuk), pitná voda], drobenka [pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej (palmový, řepkový, částečně
ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační
látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
cukr moučka.
název výrobku:
skupina:
hmotnost:
minimální trvanlivost:

Posvícenecké koláčky volně ložené povidlové - 370

Jemné pečivo
1000g
1 den

složení:
kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
40% Povidlová náplň [švestky 50g/100g, voda, cukr, jablka 10g/100g, jablečná vláknina, modifikovaný škrob kukuřičný E1422,
zahušťovadlo E466, barvivo E330, aroma (švestkových povidel, rumové), konzervant (sorban draselný E202, povrchově ošetřeno
benzoanem sodným E211), může obsahovat obiloviny obsahující lepek, vejce, jádra podzemnice olejné, sójové boby,
mléko, skořápkové plody, celer, hořčici, oxid siřičitý, sezamová semena, vlčí bob a výrobky z těchto surovin], drobenka
[pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej (palmový, řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a
diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti
(kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny), cukr moučka
název výrobku:
Taštička s ovocnou náplní -372
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
70g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
: kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
40% ovocná náplň ([ovocná směs(směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin,
koncentrát z černé mrkve, může obsahovat zbytkový oxid siřičitý ze suroviny a je povrchově konzervován roztokem lihu a sorbanu
draselného (konzervantE202)),sladkástrouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská
směs(sójová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a),
sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), 5% drobenka [pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej
(palmový, řepkový, částečně ztužený palmový), pitná voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol
mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo
(annatomašlovací přípravek (mléčné bílkoviny), cukr moučka
název výrobku:
skupina:
hmotnost:

Ořechový František - 380
Jemné pečivo
110g

minimální trvanlivost: 1 den
složení:
:kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójovámouka,
glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná
voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová
E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor
E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
43% ořechovánáplň [pitná voda, arašídy, cukr, sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské
droždí, pekařská směs(sójová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina,
barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové
aroma, kyselina: kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, emulgátor, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka
(uhličitan vápenatý), neztužený rostlinný palmový tuk)], mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
název výrobku:
Makový František - 381
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
95g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
:kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójovámouka,
glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná
voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová
E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor
E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
34% maková náplň [mák, cukr, sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská
směs(sójová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a),
sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý), neztužený rostlinný palmový tuk), pitná voda],mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),

Koláček s ovocnou náplní -382
název výrobku:
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
70g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),

citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
40% ovocná náplň ([ovocná směs(směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin,
koncentrát z černé mrkve, může obsahovat zbytkový oxid siřičitý ze suroviny a je povrchově konzervován roztokem lihu a sorbanu
draselného (konzervant E202)),sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská
směs(sójová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a),
sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), 5% drobenka [pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej
(palmový, řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných
kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)],
mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny), cukr moučka,
název výrobku:
Taštička s jablečnou náplní-383
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
70g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
:kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská
směs(sójovámouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a),
sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)], 20 % jablečná náplň [ovocná náplň jablečná
(jablečná dřeň, cukr, kyselina citrónová, želírující látka:pektin,obsahuje zbytkový oxid siřičitý), sladká strouhanka (pšeničná
mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka,
emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná
dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný
E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor, látka zlepšující mouku (kyselina Laskorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan vápenatý), neztužený rostlinný palmový tuk), pitná
voda],5% drobenka[pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej (palmový, řepkový, částečně ztužený palmový), voda,
emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky (kyselina sorbová),
regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny), cukr moučka
název výrobku:
skupina:
hmotnost:

Koláček borůvkovo-tvarohový-389

Jemné pečivo
70g

minimální trvanlivost: 1 den
složení:
kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
30% tvarohová náplň [tvaroh, pitná voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušený vaječný bílek,
kukuřičný škrob, bramborový škrob, pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), kyselina
E330, sušené mléko, aroma, emulgátor E472a)],drobenka [pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej (palmový,
řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin),
sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], borůvková náplň
náplň[borůvky 35%, voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, zahušťovadlo (guma gellna), regulátory kyselosti (kyselina
citronová, citronany vápenaté a citronany sodné), konzervant (sorban draselný), aroma], mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
cukr moučka
název výrobku:
Kobliha s ovocnou náplní -395
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
65g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
koblihové těsto [pšeničná mouka, pitná voda, cukr, vaječnámelanž, margarin [rostlinný olej (palmový,
řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin),
sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], droždí, zlepšující
přípravek [pšeničná mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza,
enzymy, protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],jedlý tuk (palmový tuk, celkový obsah
tuku:100%), sůl]
15% ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé
mrkve), cukr moučka.
název výrobku:
Kobliha s lískooříškovou náplní-396
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
65g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
:koblihové těsto [pšeničná mouka, pitná voda, cukr, vaječnámelanž, margarin [rostlinný olej (palmový,
řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin),
sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], droždí, zlepšující
přípravek [pšeničná mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza,

enzymy, protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],jedlý tuk (palmový tuk, celkový obsah
tuku:100%), sůl]
15% % lískooříšková náplň: [ cukr, neztužený tuk (palmový, shea olej, v různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, pasta z lískových ořechů, aroma lískový oříšek, emulgátor (sójový lecitin), jedlá sůl, vanilkový
estrakt],cukr moučka
název výrobku:
Kobliha s meruňkovou náplní-398
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
65g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
koblihové těsto [pšeničná mouka, pitná voda, cukr, vaječnámelanž, margarin [rostlinný olej (palmový,
řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin),
sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], droždí, zlepšující
přípravek [pšeničná mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza,
enzymy, protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],jedlý tuk (palmový tuk, celkový obsah
tuku:100%), sůl]
15% ovocná náplň (cukr, jablka, meruňky, škrob, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektin, aroma, barviva: beta
karoten a papriková emulze), cukr moučka
název výrobku:
Šnek tvarohový - 411
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
45g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
:kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójovámouka,
glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná
voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová
E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor
E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
31% tvarohová náplň [tvaroh, pitná voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušený vaječný bílek,
kukuřičný škrob, bramborový škrob, pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), kyselina
E330, sušené mléko, aroma, emulgátor E472a)],mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),

Šnek makový - 412
název výrobku:
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
45g
minimální trvanlivost: 1 den

složení:
:kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójovámouka,
glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná
voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová
E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor
E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
31% maková náplň [mák, cukr, sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská
směs(sójová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a),
sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý), neztužený rostlinný palmový tuk), pitná voda],mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
název výrobku:
Šnek ořechový - 413
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
45g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
:kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójovámouka,
glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná
voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová
E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor
E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
34%ořechovánáplň [pitná voda, arašídy, cukr, sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské
droždí, pekařská směs(sójová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina,
barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové
aroma, kyselina: kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, emulgátor, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka
(uhličitan vápenatý), neztužený rostlinný palmový tuk)], mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),

Sváteční koláček tvarohový - 455
název výrobku:
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
55g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
:kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójovámouka,
glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná
voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová

E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor
E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
44% tvarohová náplň [tvaroh, pitná voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušený vaječný bílek,
kukuřičný škrob, bramborový škrob, pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), kyselina
E330, sušené mléko, aroma, emulgátor E472a)],drobenka [pšeničná mouka, cukr krystal, margarin (rostlinný olej (palmový,
řepkový, částečně ztužený palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin),
sůl, konzervační látky (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)], mašlovací přípravek
(mléčné bílkoviny),
název výrobku:
Sváteční koláček makový - 456
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
55g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójovámouka,
glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná
voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová
E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor
E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],
39% maková náplň [mák, cukr, sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská
směs(sójová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a),
sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý), neztužený rostlinný palmový tuk), pitná vodamašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),

Sváteční koláček ořechový - 457
název výrobku:
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
55g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
:kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójovámouka,
glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná
voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina: kyselina citronová
E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor
E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy, protispékavá látka (uhličitan
vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],

39%ořechovánáplň [pitná voda, arašídy, cukr, sladká strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské
droždí, pekařská směs(sójová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina,
barvivo (E160a), sůl), citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové
aroma, kyselina: kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, emulgátor, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza, enzymy, protispékavá látka
(uhličitan vápenatý), neztužený rostlinný palmový tukmašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
název výrobku:
Muffin vanilkový- 464
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
95g
minimální trvanlivost: 5 dní
složení:
těsto: [cukr, pšeničná mouka, , modifikovaný škrob (bramborový) E1414, rostlinný tuk [(palmový,
MB),obsahujemléko], suchý glukózový sirup, pečící přípravek E450i,E500ii,E575, sladká sušenásyrovátka, emulgátor E473, E481,
E475, E471, jedlá sůl s jódem (sůl, jodičnan draselný), stabilizátor E415,pšeničný lepek, aroma, barvicí výtažky z rostlin (mrkev),
vanilín], vaječnámelanž, řepkový olej, pitná voda
název výrobku:
Muffin vanilkovýs kakaovými chipsy - 465
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
95g
minimální trvanlivost: 5 dní
složení:
těsto: [cukr, pšeničná mouka, , modifikovaný škrob (bramborový) E1414, rostlinný tuk [(palmový, MB),
obsahujemléko], suchý glukózový sirup, pečící přípravek E450i,E500ii,E575, sladká sušenásyrovátka, emulgátor E473, E481, E475,
E471, jedlá sůl s jódem (sůl, jodičnan draselný), stabilizátor E415,pšeničný lepek, aroma, barvicí výtažky z rostlin (mrkev), vanilín],
vaječnámelanž, řepkový olej, pitná voda, chipsy tmavé [cukr, plně ztužený rostlinný tuk, (sójový, palmový v různém poměru), kakaový
prášek se sníženým obsahemtuku, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma. Stopově může obsahovat sóju.
název výrobku:
Muffin kakaový - 466
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
95g
minimální trvanlivost: 5 dní
složení:
těsto: [cukr, pšeničnámouka, nízkotučné kakao, modifikovaný škrob (bramborový) E1414, suchý glukózový
sirup, pečící přípravek E450i,E500ii,E575, rostlinný tuk [(palmový, MB),obsahujemléko, čokoládový prášek extra hořký (kakao, cukr,
vanilín), emulgátor E477, E481, E475, E471, pražená ječná sladová mouka, stabilizátor E415, aroma (obsahujemléko), jedlá sůl
s jódem (sůl, jodičnan draselný), vanilín], vaječná melanž, řepkový olej, pitná voda
název výrobku:
skupina:

Muffin kakaový s višní - 467
Jemné pečivo

hmotnost:
95g
minimální trvanlivost: 5 dní
složení:
těsto: [cukr, pšeničnámouka, nízkotučné kakao, modifikovaný škrob (bramborový) E1414, suchý glukózový
sirup, pečící přípravek E450i,E500ii,E575, rostlinný tuk [(palmový, MB), obsahujemléko, čokoládový prášek extra hořký (kakao, cukr,
vanilín), emulgátor E477, E481, E475, E471, pražená ječná sladová mouka, stabilizátor E415, aroma (obsahujemléko), jedlá sůl
s jódem (sůl, jodičnan draselný), vanilín], vaječná melanž, řepkový olej, pitná voda
20% višňová náplň [(višně (40%), cukr, jablka (10%), pitná voda, škrob, regulátory kyselosti (kyselina citronová, citran sodný, citran
vápenatý), koncentrát z černé mrkve, aroma, zahušťovadlo guma gellan, konzervant: sorban draselný],
název výrobku:
Jidáš - 468
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
90g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
kynuté těsto [pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, cukr, pekařské droždí, pekařská směs(sójová
mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (E160a), sůl),
citropasta (pitná voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový E1414, citronové aroma, kyselina:
kyselina citronová E330, konzervantsorban draselný E202), sůl, vanilkový cukr (cukr, aroma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová E300), zahušťovadlo E412, dextróza, enzymy,
protispékavá látka (uhličitan vápenatý E170), neztužený rostlinný palmový tuk)],, rozinky], mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
cukr moučka, mandle

Špaldové koláčky Malina - 470
název výrobku:
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
55 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek
[mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek), látka zlepšující mouku E300], špaldová zápara ( voda,
špaldová zrna, špaldová trhanka, sůl jedlá, ječný extraktsladový, kyselina E260, kyselina E270),
38% malinová náplň[voda, glukózo-fruktózový sirup, malina, cukr, jablečné pyré, modifikovaný škrob (E1442), regulátor kyselosti (E330,
E331, E333), aroma, koncentrát z černé mrkve, zahušťovadlo (E418), konzervant (E202)],mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
název výrobku:
skupina:
hmotnost:
minimální trvanlivost:

Špaldové koláčky Kiwi - 471
Jemné pečivo
55 g
1 den

složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek
[mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek), látka zlepšující mouku E300], špaldová zápara ( voda,
špaldová zrna, špaldová trhanka, sůl jedlá, ječný extraktsladový, kyselina E260, kyselina E270),
40% kiwi náplň[voda, cukr, kiwi, jablečné pyré zahušťěné, modifikovaný škrob (E1442), regulátor kyselosti (E330, E331, E333),
zahušťovadlo (E418), konzervant (E202), barvivo (E161b, E133), aroma],mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
název výrobku:
Špaldové koláčky Hruška - 472
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
55 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek
[mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek), látka zlepšující mouku E300], špaldová zápara ( voda,
špaldová zrna, špaldová trhanka, sůl jedlá, ječný extraktsladový, kyselina E260, kyselina E270),
40% hruška náplň[cukr, hrušky 26,5%, voda, modifikovaný škrob, zahušťovadlo: guma geltan; hruškový koncentrát 2%, regulátory
kyselosti: kyselina citrónová, citronany vápenaté a citronany sodné; konzervant: sorban draselný; aroma, barvivo: amoniakový
karamel],mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
název výrobku:
Špaldové koláčky Meruňka - 473
skupina:
Jemné pečivo
hmotnost:
55 g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
těsto pšeničné základní [(pšeničná mouka, pitná voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek
[mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátor E472e, enzym (lepek), látka zlepšující mouku E300], špaldová zápara ( voda,
špaldová zrna, špaldová trhanka, sůl jedlá, ječný extraktsladový, kyselina E260, kyselina E270),
39% meruňka náplň[voda, meruňky 19%, cukr, zahuštěné meruňkové pyré 7,2%, modifikovaný škrob, zahušťovadlo: guma gelan;
regulátory kyselosti: kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné; aroma, konzervant: sorban draselný; barvivo:
karoteny],mašlovací přípravek (mléčné bílkoviny),
Speciální pečivo a těsta
název výrobku:
Banketka tuková-407
skupina:
Pizza, speciální pečivo a těsta
hmotnost:
25g
minimální trvanlivost: 1 den

složení:
pšeničná mouka, pitná voda, vaječná melanž, margarin [rostlinný olej (palmový, řepkový, částečně ztužený
palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglicerol mastných kyselin, lecitin), sůl, konzervační látky
(kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, barvivo (annato)],řepkový olej, droždí, sušené mléko(sušená
syrovátka, glukozový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový), stabilizátory:E340, E452i, emulgátory E471, E472c,
protispékavá látka oxid křemičitý E551, přírodní barvivo betakaroten E160a), sůl, kmín, mák
název výrobku:
Škvarková placka-501
skupina:
Pizza, speciální pečivo a těsta
hmotnost:
60g
minimální trvanlivost: 1 den
složení:
pšeničná mouka, vepřové škvarky, pitná voda,sádlo škvařené, vaječná melanž, droždí, sůl, zlepšující
přípravek (pšeničná mouka, emulgátor, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová), zahušťovadlo, dextróza,protispékavá látka
(uhličitan vápenatý), neztužený rostlinný palmový tuk)]

Běžné pekařské výrobky uchovávat při teplotách do 22°C.

