Kompek , spol.s.r.o., J Hory 671,
272 64 Kladno

SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ LISTOVÁ LINKA

Raženka máslová

nebal.

70

nebal.

složení
čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, margarín ((částečně hydrogenované rostl. oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%),
emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata
(obsahující mléko), barviva beta karoten)), vepřové škvarky 10%, droždí, vaječná melanž
pasterovaná, zlepšující pčípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e, glukóza,
cukr, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300, enzymy), sůl, pepř

Minimální
trvanlivost

5015

jemné pečivo z plundrového 42
těsta

technologie
výroby

název výrobku
Plundra škvarková

baleno/
nebaleno

č.v.
3061

hmotnost

Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny ionizujícím zářením.

alergenní látky
Obiloviny obsahující
1den
lepek, sóju, vejce, mléko a
výrobky z nich.

čerstvý výrobek / Pšeničná mouka, voda, cukr, dekorační cukr (cukr (sacharóza), škroby (kukuřice), hroznový cukr (dextróza), Obiloviny obsahující lepek,
rozmrazeno
rostlinný tuk (neztužený, palmový), protispékavá látka (E470b), aroma: vanilin), máslo 5,1 %, droždí, zlepšující mléko a výrobky z nich
přípravek (zvlhčující látka sorbitol, pšeničná mouka, emulgátor (E471, E481), bramborové vločky, aroma
vanilín, dextróza, maltodextrin, kyselina citronová, barvivo (beta-karoten)), sůl, přípravek dodávající lesk
(mléčná bílkovina, regulátor kyselosti E500)

SkladováníPozn.
max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, suchých skořápkových
80%
plodů a výrobky z nich.
teplota do
25°C

max. vlhkost Výrobek může obsahovat stopy
80%, teplota sezamu, sóji, suchých skořápkových
do 25°C
plodů a výrobků z nich

1

5044

Brioška se sladidlem

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, margarín (((rostlinné rafinované, nehydrogenované tuky a oleje), voda, sůl, Obiloviny obsahující
emulgátory E471, konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti: kys. citrónová, přírodní máslové lepek, mléko, vejce a
aroma, přírodní barvivo: annato)), sladidlo (laktoza, přírodní sladidlo fruktóza, sladidlo acesulfam K, výrobky z nich.
aroma etylvanilin), droždí, pšenič. škrob, suš. mléko polotučné (směs mléčných proteinů, rostlinný
tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vaječná melanž, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza,
enzymy)), sůl, rostl. olej.

1 den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
suchých skořápkových plodů,
sezamu, sóji, mandlí a výrobky z
nich.

5050

Makovka

Jemné pečivo z kynutého
těsta

70

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž pasterovaná, zlepšující přípravek Obiloviny obsahující
((pšenič. mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka
lepek, vejce a výrobky z
zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy)), sůl.
nich.

1den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

5054

Zajíc loupák

Jemné pečivo z kynutého
těsta

100

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, vaječná melanž pasterovaná, droždí, sůl, zlepšující
Obiloviny obsahující
přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka uhličitan vápenatý, lepek, vejce a výrobky z
látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)).
nich.

1den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

5056

Sněhulák - loupák

Jemné pečivo z kynutého
těsta

70

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, vaječná melanž pasterovaná, droždí, sůl, zlepšující
Obiloviny obsahující
přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka uhličitan vápenatý, lepek, vejce a výrobky z
látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)).
nich.

1den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

5057

Vánoční stromek loupák

Jemné pečivo z kynutého
těsta

70

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, vaječná melanž pasterovaná, droždí, sůl, zlepšující
Obiloviny obsahující
přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka uhličitan vápenatý, lepek, vejce a výrobky z
látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)).
nich.

1den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

5058

Kapr - loupák

Jemné pečivo z kynutého
těsta

40

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, vaječná melanž pasterovaná, droždí, sůl, zlepšující
Obiloviny obsahující
přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka uhličitan vápenatý, lepek, vejce a výrobky z
látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)).
nich.

1den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

5059

Zvonek - loupák

Jemné pečivo z kynutého
těsta

55

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, vaječná melanž pasterovaná, droždí, sůl, zlepšující
Obiloviny obsahující
přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka uhličitan vápenatý, lepek, vejce a výrobky z
látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)).
nich.

1den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

5065

Loupák vinutý

Jemné pečivo z kynutého
těsta

60

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný řepkový olej, mák, droždí, vaječná melanž, zlepšující
/ rozmrazeno
přípravek ((pšeničná sladová mouka, emulgátory (E471, E472e), protispékavá látka (E170, E551),
látka zlepšující mouku E300, enzymy (hydrolázy)), sůl, látka dodávající lesk (mléčná bílkovina,
regulátor kyselosti E500).

Obiloviny obsahující
lepek, vejce, mléko a
výrobky z nich.

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů, sóji,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5083

Smažený klíč

Jemné pečivo z kynutého
těsta

60

nebal.

čerstvý výrobek 6190

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko, vejce, sóju a
výrobky z nich.

5105

Koláč se sladidlem
jablečný

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, náplň jablečná 30% ((nařezaná jablka na plátky, regulátor kyselosti kyselina
Obiloviny obsahující
citrónová), sladidlo (laktóza, fruktóza, acesulfam K, aroma: etylvanilin), skořice)), pšeničná mouka, lepek, vejce, mléko a
voda, margarín (rostlinné oleje, ztužené rostlinné tuky, pitná voda, emulgátory: mono- a diglyceridy výrobky z nich.
mastných kyselin, konzervační látka kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová,
aroma, barvivo: annato), droždí, sladidlo (laktóza, fruktóza, acesulfam K, aroma: etylvanilin), sušené
mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), vaječná melanž, sůl,
zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170,
látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy)), rostlinný olej

1den

max.
Výrobek může obsahovat
vlhkost do stopy skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5106

koláč se sladidlem
marmeládový

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, náplň marmeládová 30% ((voda, směs ovoce (jablka, meruňky, aronie), fruktóza,
Obiloviny obsahující
nosič (E1422, E422), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E401, konzervant E202, náhradní
lepek, vejce, mléko a
sladidlo E950, aroma, barvivo E120, balící plyn E941)), pšeničná mouka, voda, margarín (rostlinné výrobky z nich.
oleje, ztužené rostlinné tuky, pitná voda, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin,
konzervační látka kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo:
annato), droždí, sladidlo (laktóza, fruktóza, acesulfam K, aroma: etylvanilin), sušené mléko (směs
mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), vaječná melanž, sůl, zlepšující přípravek
((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka zlepšující mouku
kyselina askorbová, enzymy)), rostlinný olej

1den

max.
Výrobek může obsahovat
vlhkost do stopy skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5107

Loupák se sladidlem

Jemné pečivo z kynutého
těsta

46

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, margarín (rostlinné oleje, ztužené rostlinné tuky, pitná voda, emulgátory:
Obiloviny obsahující
mono- a diglyceridy mastných kyselin, konzervační látka kyselina askorbová, regulátor kyselosti
lepek, mléko, vejce a
kyselina citrónová, aroma, barvivo: annato), droždí, sladidlo (laktóza, fruktóza, acesulfam K, aroma: výrobky z nich.
etylvanilin), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vaječná
melanž, sůl, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá
látka E170, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy)), rostlinný olej

1den

max.
Výrobek může obsahovat
vlhkost do stopy skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5108

Taštička se sladidlem
jablečná

Jemné pečivo z kynutého
těsta

60

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, náplň jablečná 15% ((nařezaná jablka na plátky, regulátor kyselosti kyselina
Obiloviny obsahující
citrónová), sladidlo (laktóza, fruktóza, acesulfam K, aroma: etylvanilin), skořice)), palmový tuk,
lepek, vejce, mléko a
voda, margarín (rostlinné oleje, ztužené rostlinné tuky, pitná voda, emulgátory: mono- a diglyceridy výrobky z nich.
mastných kyselin, konzervační látka kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová,
aroma, barvivo: annato), droždí, sladidlo (laktóza, fruktóza, acesulfam K, aroma: etylvanilin), sušené
mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), vaječná melanž, sůl,
zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170,
látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy)).

1den

5109

Cereální rolka s
lískooříškovou náplní

Jemné pečivo z plundrového 60
těsta - vícezrnná

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, náplň lískooříšková 28 % ((cukr, ztužený rostlinný tuk (slunečnicový), odtučněný,
kakaový prášek, modifikovaný škrob, lískooříšková pasta, rostlinný tuk (palmový), emulgátor:
sójový lecitin, aroma (vanilin, lískooříšek)), margarín ((rostlinné oleje a tuky 80% (tuky (palmový),
částečně ztužené tuky (palmový), oleje (sojový, slunečnicový kukuřičný, řepkový v různých
proporcích)), voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322), regulátor kyselosti (E330), konzervační
prostředek (E202), aromata (obsahující mléko), barviva (betakaroten)), voda, pekařská směs ((lněné
semeno, sójová drť toastovaná, slunečnicové semeno, jedlá sůl, sójová mouka plnotučná, sušený
pšeničný kvas (pšeničné mlýnské produkty, kvasná kultura), sezam, pšeničná mouka, sušená
syrovátka, žitná celozrnná mouka, protispékavá látka E 341 fosforečnan vápenatý, ječná sladová
mouka, emulgátor E 472e, enzymy (hydrolázy), látka zlepšující mouku E 300 kyselina askorbová)),
poleva tmavá ((cukr,plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový)RSPO-MB, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (13 %), emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma)),
droždí, ocet kvasný, margarín ((rostlinné tuky a oleje (kokos, řepka, palma v proměnném
hmotnostním podílu), rostlinný tuk zcela ztužený (kokos), pitná voda, emulgátor E471 z jedlých
tuků, E475 z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), jedlá sůl (0,1%) regulátor kyselosti E330, aroma,
barvivo beta-karoten)), zlepšující přípravek ((pšeničná sladová mouka, emulgátor (E471, E472e),
protispékavá látka (E170, E551), látka zlepšující mouku E300, enzymy (hydrolázy)), sůl jodizovaná

5111

Koláč tvarohový

Jemné pečivo z kynutého
těsta

80

nebal.

čerstvý výrobek voda, pšeničná mouka, tvaroh měkký 18 %, potravinářská směs ((cukr, modifikovaný škrob
Obiloviny obsahující
1 den
(E1414), vaječný bílek, zahušťovadla (E401, E460ii), kyselina citronová, vanilkové aroma,
lepek, mléko, vejce, sója a
ethylvanilin, aroma vaječného likéru, barviva (E100, E160a)), pekařská směs ((cukr, sušená
výrobky z nich.
syrovátka, pšeničná mouka, kypřidla (E450 difosforečnan, E500 uhličitan sodnný), emulgátory
(E472e, E471), sůl, pšeničný lepek, zahušťovadlo guarová mouka, koření, látka zlepšující mouku
E300, enzymy, rostlinný olej řepkový)), sójová drť (voda, sójové boby), cukr, margarín
((nehydrogenované oleje a tuky (80%)(tuky (palmový), oleje (řepkový), voda, emulgátor (E471,
E322), sůl (0,2%), regulátor kyselosti (E330) , konzervant (E202), přírodní barvivo (E160b), látky
určené k aromatizaci)), vaječná melanž, mouka pšeničná hrubá, rumové aroma ((rozpouštědla voda, E422, E1520 obsahuje beznzo(a)pyren (max. 0,4µg/kg), konzervační látka - E202)), droždí,
citronové aroma ((zvlhčující látka (E422, E1520), voda, regulátor kyselosti (E262, E260), přírodní
citronové aroma)), zlepšující přípravek ((stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylcelulóza), cukr,
pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protispékavá látka E341,
E170), řepkový olej, látka zlepšující mouku E300, enzymy))

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
arašídů, sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5113

Mřížka máslová
tvarohová

Jemné pečivo z kynutého
těsta

100

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, tvarohová náplň 22% (((tvaroh 40%, voda, stabilizátor (((cukr, zahušťovadlo
(E1414, E1422), sušený bílek, syrovátka, emulgátor (glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk,
emulgátory E471 a E472a), mléčná bílkovina, stabilizátor E340, regulátor kyselosti kys. citrónová,
sůl, aroma, barvivo: beta karoten)), bílkovina ze sóji, aroma (zvlhčující látka E422, voda,
rozpouštědlo E1520, regulátory kyselosti E262 a E260, aroma))), máslo 5%, cukr, vaječná melanž
pasterovaná, droždí, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e),
protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza,
enzymy)).

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

Obiloviny obsahující
1 den
lepek, sója, mléko, suché
skořápkové plody a
výrobky z nich.

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko, vejce, sóju a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat
vlhkost do stopy skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do arašídy, vejce a výrobky z nich.
80%
teplota do
25°C

5134

Kytička s višňovou
náplní

5266

Copánek s masovou
náplní

Jemné pečivo z kynutého
těsta

65

jemné pečivo

5267

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, náplň višňová 18% ((višně 35%, voda, cukr, jablečný protlak 15%, zahušťovadla
(modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma), regulátor kyselosti: kys. citrónová, citronan
vápenatý, konzervant: sorban draselný, citronan sodný, aroma)), voda, cukr, rostlinný olej, droždí,
sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e),
protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza,
enzymy)).

Obiloviny obsahující
lepek, vejce a výrobky z
nich.

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

Obiloviny obsahující
lepek, sóju, mléko a
výrobky z nich.

90

Kobliha jahůdka

nebal.

jemné pečivo

60

pšeničná mouka, margarín (rostlinné oleje a tuky 80% (tuky palmový), částačeně hydrogenované
tuky (palmový), oleje (sojový a slunečnicový a řepkový a kukuřičný v různých proporcích)), voda,
sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervační prostředek
E202, aromata (obsahující mléko), barviva (betakaroten)), voda, masová náplň (kabanos (vepřové
maso 68%, hovězí maso 8%, vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, sůl, konzervant: dusitan
sodný, stabilizátory E450, E451, E452, antioxidanty E300, E301, cukr, dextroza, zahušťovadlo E451,
emulgátor E471, živočišná bílkovina, E621, E407, E500, glukózový sirup, kvasnicový extrát, E120,
E160c, směs koření), vaječný bílek, špek), sůl jodizovaná, ocet kvasný
čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, pekařská směs (rostlinný olej (palmový), sušená vejce, cukr, sušená
Obiloviny obsahující
syrovátka, glukózový sirup, emulgátor (E322, E481,
lepek, sóju, mléko a
E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící látka (E450, E500), aroma, zahušťovadlo
výrobky z nich.
(E412), látka zlepšující mouku (E300), barvivo (E101), enzymy), jahodová marmeláda (jahoda 35%,
cukr, voda, jablečné pyré zahuštěné (15%), modifikovaný kukuřičný škrob, zahuštovadlo E418,
regulátor kyselosti (E330, E333, E331), konzervant E202, aroma, koncentrát z černé mrkve), droždí,
nevlhnoucí cukr (cukr, škroby (kukuřice), hroznový cukr, rostlinný tuk neztužený (palmový),
protispékavá látka (E470b), aroma vanilín), pamlový tuk

1den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
suchých skořápkových plodů,
sezamu, mléka, sóji a výrobky z
nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy,
vlhkost
sezamu, suchých skořápkových
80%,
plodů a výrobky z nich.
teplota do
25°C

1

1

max.
Výrobek může obsahovat stopy,
vlhkost
sezamu, suchých skořápkových
80%,
plodů a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5421

Koláč makový

Jemné pečivo z kynutého
těsta

80

nebal.

čerstvý výrobek Voda, směs maková ((mák 40 - 45 %, cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný
Obiloviny obsahující
1den
bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant kyselina sorbová)), pšeničná mouka, lepek, vejce, mléko, sója a
pekařská směs ((cukr, sušená syrovátka, pšeničná mouka, kypřidla (E450, E500), emulgátory
výrobky z nich.
(E472, E471), sůl, pšeničný lepek, zahušťovadlo guarová mouka, koření, látka zlepšující mouku
E300, enzymy, rostlinný olej řepkový)), cukr, margarín ((nehydrogenované oleje a tuky (80%)(tuky
(palmový), oleje (řepkový), voda, emulgátor (E471, E322), sůl (0,2%), regulátor kyselosti (E330),
konzervant (E202), přírodní barvivo (E160b), látky určené k aromatizaci)), vaječná melanž, mouka
pšeničná hrubá, strouhanka, droždí, citronové aroma ((zvlhčující látka (E422, E1520), voda,
regulátor kyselosti (E262, E260), přírodní citrónové aroma)), zlepšující přípravek ((stabilizátor
(guarová mouka, carboxymethylceluláza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas
sušený, maltodextrin, protispékavá látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující mouku E300,
enzymy))

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, suchých skořápkových
80%
plodů, arašídů a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5422

Koláč ořechový

Jemné pečivo z kynutého
těsta

80

nebal.

čerstvý výrobek Voda, směs ořechová ((cukr, sójová drť, směs ořechů 11% (kešu ořechy, vlašské ořechy 4%),
pšeničná mouka, sušená syrovátka, zahušťovadlo (E1414), skořice, aroma, barvivo (E150c)),
pšeničná mouka, pekařská směs ((cukr, sušená syrovátka, pšeničná mouka, kypřidla (E450,
E500), emulgátory (E472, E471), sůl, pšeničný lepek, zahušťovadlo guarová mouka, koření, látka
zlepšující mouku E300, enzymy, rostlinný olej řepkový)), strouhanka, cukr, margarín
((nehydrogenované oleje a tuky (80%)(tuky (palmový), oleje (řepkový), voda, emulgátor (E471,
E322), sůl (0,2%), regulátor kyselosti (E330), konzervant (E202), přírodní barvivo (E160b), látky
určené k aromatizaci)), vaječná melanž, mouka pšeničná hrubá, droždí, zlepšující přípravek
((stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluláza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e,
pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protispékavá látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující
mouku E300, enzymy))

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, arašídů a výrobků z nich.
80%
teplota do
25°C

Obiloviny obsahující
1den
lepek, vejce, mléko, sója,
suché skořápkové plody a
výrobky z nich.

5423

Koláč povidlový

Jemné pečivo z kynutého
těsta

80

nebal.

čerstvý výrobek Ovocná náplň švestková povidla 44 % (švestkový lekvar, jablečný protlak, sušené švestky,
Obiloviny obsahující
1den
glukózový sirup, cukr, voda, aroma, E330), pšeničná mouka, voda, pekařská směs ((cukr, sušená
lepek, vejce, mléko, sója a
syrovátka, pšeničná mouka, kypřidla (E450, E500), emulgátory (E472, E471), sůl, pšeničný lepek, výrobky z nich.
zahušťovadlo guarová mouka, koření, látka zlepšující mouku E300, enzymy, rostlinný olej
řepkový)), cukr, margarín ((nehydrogenované oleje a tuky (80%)(tuky (palmový), oleje (řepkový),
voda, emulgátor (E471, E322), sůl (0,2%), regulátor kyselosti (E330), konzervant (E202), přírodní
barvivo (E160b), látky určené k aromatizaci)), vaječná melanž, mouka pšeničná hrubá, droždí,
zlepšující přípravek ((stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluláza), cukr, pšeničný lepek,
emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protispékavá látka (E341, E170), řepkový
olej, látka zlepšující mouku E300, enzymy))

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, suchých skořápkových
80%
plodů, arašídů a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5156

Moravský koláč s
tvarohem

Jemné pečivo z kynutého
těsta

80

nebal.

čerstvý výrobek Pšeničná mouka, náplň tvarohová 32% (((tvaroh 40%, voda, stabilizátor ((cukr, zahušťovadlo
(E1414, E1422), sušený bílek, syrovátka, emulgátor (glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk,
emulgátory E471 a E472a), mléčná bílkovina, stabilizátor E340, regulátor kyselosti kys. citrónová,
sůl, aroma, barvivo: beta karoten)), bílkovina ze sóji, aroma (zvlhčující látka E422, voda,
rozpouštědlo E1520, regulátory kyselosti E262 a E260, aroma))), voda, cukr, rostlinný olej, droždí,
sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e),
protispékavá látka E170, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)).

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5157

Moravský koláč
makový

Jemné pečivo z kynutého
těsta

80

nebal.

čerstvý výrobek Pšeničná mouka, maková náplň 32% ((maková náplň (mák 40-45%, cukr, maltodextrin, bramborová Obiloviny obsahujíci
bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant: kyselina
lepek, mléko, vejce a
sorbová)), voda, strouhanka, aroma (zvlhčující látka: E422, voda, rozpouštědlo E1520, regulátory
výrobky z nich.
kyselosti: E262 a E260, aroma)), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, vaječná melanž, zlepšující
přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka
zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)).

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5159

Moravský koláč s
borůvkami

Jemné pečivo z kynutého
těsta

80

nebal.

čerstvý výrobek Pšeničná mouka, borůvková náplň 32% (( borůvky - 35%, voda, cukr, (jablečný protlak - 15%),
Obiloviny obsahující
zahuštovadla: modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma, regulátor kyselosti: kyselina
lepek, mléko, vejce a
citrónová, citronan vápenatý, konzervant: sorban draselný, aroma, citronan sodný)) voda, cukr,
výrobky z nich.
rostlinný olej, droždí, sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátory (E481,
E471, E472e), protispékavá látka E170, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza,
enzymy)).

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5174

Moravský koláč s
povidly

Jemné pečivo z kynutého
těsta

80

nebal.

čerstvý výrobek Pšeničná mouka, povidlová náplň 32% ((švestkový lekvar, jablečný protlak, suš.švestky, glukózový
sirup, cukr, voda, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), voda, cukr, rostlinný olej, droždí,
sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e),
protispékavá látka E170, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)), mandle.

Obiloviny obsahující
lepek, mléko, vejce,
skořápkové plody a
výrobky z nich.

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, sóji a výrobky z nich.
80%
teplota do
25°C

5187

Špička maková

Jemné pečivo z kynutého
těsta

110

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, maková náplň 19% ((mák 40-45%, cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá
mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant kyselina sorbová),
voda, strouhanka, aroma (zvlhčující látka E422, voda, rozpouštědlo E1520, regulátory kyselosti
E262 a E260, aroma)), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek
((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka
zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)).

Obiloviny obsahující
1 den
lepek, mléko, vejce, sóju a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5188

Špička tvarohová

Jemné pečivo z kynutého
těsta

110

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, tvarohová náplň 19% (((tvaroh 40%, voda, stabilizátor ((cukr, zahušťovadlo
(E1414, E1422), sušený bílek, syrovátka, emulgátor (glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk,
emulgátory E471 a E472a), mléčná bílkovina, stabilizátor E340, regulátor kyselosti kys. citrónová,
sůl, aroma, barvivo: beta karoten)), bílkovina ze sóji, aroma (zvlhčující látka E422, voda,
rozpouštědlo E1520, regulátory kyselosti E262 a E260, aroma))),voda, cukr, rostlinný olej, droždí,
sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e),
protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza,
enzymy)).

Obiloviny obsahující
1 den
lepek, mléko, vejce, sóju a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko, sóju, vejce a
výrobky z nich.

5203

Šáteček se sladidlem
jablečný

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, náplň jablečná 15% ((nařezaná jablka na plátky, regulátor kyselosti kyselina
Obiloviny obsahující
citrónová), sladidlo (laktóza, přírodní sladidlo: fruktóza, sladidlo: acesulfam K, aroma: etylvanilin), lepek, vejce, mléko a
skořice)), pšeničná mouka, voda, margarín (rostlinné oleje, ztužené rostlinné tuky, pitná voda,
výrobky z nich.
emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, konzervační látka kyselina askorbová, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo: annato), droždí, sladidlo (laktóza, fruktóza, acesulfam
K, aroma: etylvanilin), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný
sirup), vaječná melanž, sůl, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e),
protispékavá látka E170, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy)), rostlinný olej

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do skořápkových plodů, sezamu, sóji a
80%
výrobky z nich.
teplota do
25°C

5206

Šáteček se sladidlem
marmeládový

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, náplň marmeládová 15% ((voda, směs ovoce (jablka, meruňky, aronie), fruktóza,
Obiloviny obsahující
nosič (E1422, E422), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E401, konzervant E202, náhradní
lepek, vejce, mléko a
sladidlo E950, aroma, barvivo E120, balící plyn E941)), pšeničná mouka, voda, margarín (rostlinné výrobky z nich.
oleje, ztužené rostlinné tuky, pitná voda, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin,
konzervační látka kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo:
annato), droždí, sladidlo (laktóza, fruktóza, acesulfam K, aroma: etylvanilin), sušené mléko (směs
mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), vaječná melanž, sůl, zlepšující přípravek
((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka zlepšující mouku
kyselina askorbová, enzymy)), rostlinný olej

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do skořápkových plodů, sezamu, sóji a
80%
výrobky z nich.
teplota do
25°C

5220

Táč s tvarohem

Jemné pečivo ze šlehaných
hmot

75

nebal.

čerstvý výrobek Těsto 70% (((vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, rostlinný olej, moučná směs ((pšeničná mouka, Obiloviny obsahující
1den
laktóza, emulgátor (E472b, E475), kypřící látka (regulátor kyselosti fosforečnan sodíku, uhličitan
lepek, mléko, soju, vejce a
sodíku), cukr, sušené odstředěné mléko, stabilizátor xantan, sůl, aroma)), tvarohová náplň 20%
výrobky z nich.
(((tvaroh, voda, stabilizátor ((cukr, zahušťovadlo (E1414, E1422), sušený bílek, syrovátka, emulgátor
(glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk, emulgátory (E471, E472a), mléčná bílkovina, stabilizátor
E340, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sůl obohacená jódem, aroma, barvivo betakaroten)),
bílkovina ze sóji, aroma (zvlhčující látka: E422, voda, rozpouštědlo E1520, regulátory: E262 a E260,
aroma))), gel (cukr, voda, glukózový sirup, želírovací látka E440, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, aroma).

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5238

Měchurka jablečná

Jemné pečivo z kynutého
těsta

65

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, jablečná náplň 30% ((jablečné kostky 88%, cukr, škrob, antioxidant kyselina
Obiloviny obsahující
askorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorban draselný), skořice)), voda, cukr, lepek, mléko, vejce a
rostlinný olej, droždí, sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, výrobky z nich.
E471, E472e), protispékavá látka E170, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza,
enzymy)), rostl. olej

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5240

Měchurka tvarohová

Jemné pečivo z kynutého
těsta

65

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, tvarohová náplň 30% (((tvaroh 40%, voda, stabilizátor (cukr, zahušťovadlo E1414, Obiloviny obsahující
1den
suš. vejce, suš. syrovátka, glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk, emulgátory E471 a E472a, mléčná lepek, mléko, vejce, sóju a
bílkovina, stabilizátor E340, regulátor kyselosti kys. citrónová, barvivo: beta karoten, sůl, aroma),
výrobky z nich.
bílkovina ze sóji, aroma (zvlhčující látka E422, voda, rozpouštědlo E1520, regulátory kyselosti E262
a E260, aroma))), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek
((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka zlepšující mouku
kyselina askorbová, dextróza, enzymy)), rostl. olej

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5021

Táč s mákem

Jemné pečivo ze šlehaných
hmot

75

nebal.

čerstvý výrobek Těsto 70% (((vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, rostlinný olej, moučná směs ((pšeničná mouka, Obiloviny obsahující
laktóza, emulgátor (E472b, E475), kypřící látka (regulátor kyselosti fosforečnan sodíku, uhličitan
lepek, mléko, vejce a
sodíku), cukr, sušené odstředěné mléko, stabilizátor: xantan, sůl, aroma)), maková náplň 20%
výrobky z nich.
(((maková náplň (mák 40-45%, cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek,
stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant: kyselina sorbová)), voda, strouhanka, aroma
(zvlhčující látka: E422, voda, rozpouštědlo E1520, regulátory kyselosti: E262 a E260, aroma))), gel
(cukr, voda, glukózový sirup, želírovací látka E440, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma).

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů, sóji,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

1den

5080

Buchta pekáčová s
mákem

Jemné pečivo z kynutého
těsta

90

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, maková náplň 20% ((mák 40-45%, cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá
mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant kyselina sorbová),
voda, strouhanka, aroma (zvlhčující látka E422, voda, rozpouštědlo E1520, regulátory kyselosti
E262 a E260, aroma)), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek
((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka
zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)).

Obiloviny obsahující
lepek, vejce a výrobky
z nich.

5082

Buchta pekáčová s
náplní tvarohovou

Jemné pečivo z kynutého
těsta

90

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, tvarohová náplň 20% (((tvaroh 40%, voda, stabilizátor ((cukr, zahušťovadlo
(E1414, E1422), sušený bílek, syrovátka, emulgátor (glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk,
emulgátory E471 a E472a), mléčná bílkovina, stabilizátor E340, regulátor kyselosti kys. citrónová,
sůl, aroma, barvivo: beta karoten)), bílkovina ze sóji, aroma (zvlhčující látka E422, voda,
rozpouštědlo E1520, regulátory kyselosti E262 a E260, aroma))), voda, cukr, rostlinný olej, droždí,
sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e),
protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza,
enzymy)).

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko, sóju, vejce a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5084

Buchta pekáčová s s
náplní povidlovou

Jemné pečivo z kynutého
těsta

90

nebal.

čerstvý výrobek náplň povidlová 20% (švestkový lekvar, jablečný protlak, suš. švestky, glukózový sirup, cukr, voda, Obiloviny obsahující
1den
aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová), pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí,
lepek, vejce, a výrobky z
sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e),
nich.
protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza,
enzymy)).

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5114

Koláč český tvarohový Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, tvarohová náplň 35% (((tvaroh 40%, voda, stabilizátor (cukr, zahušťovadlo E1414, Obiloviny obsahující
1den
suš. vejce, suš. syrovátka, glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk, emulgátory E471 a E472a, mléčná lepek, mléko, sóju, vejce,
bílkovina, stabilizátor E340, regulátor kyselosti kys. citrónová, barvivo: beta karoten, sůl, aroma),
SO2 a výrobky z nich.
bílkovina ze sóji, aroma (zvlhčující látka E422, voda, rozpouštědlo E1520, regulátory kyselosti E262
a E260, aroma))), ovocná náplň 5% ((směs ovocných dření chem. konz. SO2, cukr, aditivní látky
želírující látka: pektin E440, regulátor kyselosti E300, barvivo anthokyanové E163), strouhanka)),
voda, moučná směs ((pšeničná mouka, suš. syrovátka, jedlá sůl s jódem, emulgátory (E481, E472e,
E322), laktosa, pšeničný lepek, dextrosa, kvasnice E341i a E500ii, prášek ze žloutku, prášek z bílku,
zahušťovadlo E412, koření, enzymy (obsahují sóju), aroma, vanilin, látka zlepšující mouku E300)),
cukr, vaječná melanž pasterovaná, droždí, margarín (rostlinné oleje, ztužené rostlinné tuky, voda,
emulgátory: mono – a diglyceridy mastných kyselin, konzervační látka kyselina askorbová,
regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo annato), rostl. olej.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5116

Koláč český makový

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, maková náplň 40% (((maková náplň (mák 40-45%, cukr, maltodextrin, bramborová Obiloviny obsahující
1den
bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant: kyselina
lepek, mléko, sóju, vejce a
sorbová)), voda, strouhanka, aroma (zvlhčující látka E422, voda, rozpouštědlo E1520, regulátory
výrobky z nich.
kyselosti E262 a E260, aroma))), voda, moučná směs ((pšeničná mouka, suš. syrovátka, jedlá sůl
s jódem, emulgátory (E481, E472e, E322), laktóza, pšeničný lepek, dextróza, prášek na pečení E341i
a E500ii, sušený žloutek, sušený bílek, zahušťovadlo E412, koření, enzymy, aroma, vanilin, látka
zlepšující mouku kyselina askorbová)), cukr, vaječná melanž pasterovaná, droždí, margarín
(rostlinné oleje, ztužené rostlinné tuky, voda, emulgátory: mono – a diglyceridy mastných kyselin,
konzervant: kyselina citrónová, aroma, barvivo annato), rostl. olej.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

Jemné pečivo z kynutého
těsta

1den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
suchých skořápkových plodů,
sezamu, mléka, sóji a výrobky z
nich.

5120

Koláč český povidlový Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, náplň povidlová 30% (švestkový lekvar, jablečný protlak, suš. švestky, glukózový
sirup, cukr, voda, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová), voda, moučná směs ((pšeničná
mouka, suš. syrovátka, jedlá sůl s jódem, emulgátory (E481, E472e, E322), laktosa, pšeničný lepek,
dextrosa, prášek na pečení E341i a E500ii, sušený žloutek, sušený bílek, zahušťovadlo E412, koření,
enzymy, aroma, vanilin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová)), cukr, vaječná melanž
pasterovaná, droždí, margarín (((rostlinné rafinované, nehydrogenované tuky a oleje), voda, sůl,
emulgátory E471, konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti: kys. citrónová, přírodní máslové
aroma, přírodní barvivo: annato)), mandle, rostl. olej.

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko, vejce, suché
skořápkové plody, sóju a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu a výrobky z nich.
80%
teplota do
25°C

5122

Koláč český jablkový

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, náplň jablečná 30% (((jablečné kostky 86%, cukr, modifikovaný škrob, regulátor
kyselosti-kyselina citrónová, antioxidant (kyselina askorbová, disiřičitan disodný), pšeničná
vláknina, konzervant sorban draselný, zahušťovadlo (konjaková guma, xantan), jablečné aroma)),
skořice))), voda, moučná směs ((pšeničná mouka, suš. syrovátka, jedlá sůl s jódem, emulgátory
(E481, E472e, E322), laktosa, pšeničný lepek, dextrosa, prášek na pečení E341i a E500ii, sušený
žloutek, sušený bílek, zahušťovadlo E412, koření, enzymy, aroma, vanilin, látka zlepšující mouku
E300)), cukr, vaječná melanž pasterovaná, droždí, margarín (((rostlinné rafinované,
nehydrogenované tuky a oleje), voda, sůl, emulgátory E471, konzervant: sorban draselný, regulátor
kyselosti: kys. citrónová, přírodní máslové aroma, přírodní barvivo: annato)), rostl. olej.

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko, vejce, sóju a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5125

Koláč český mák tvaroh Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, maková náplň 21% ((mák 40-45%, cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá
mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant kyselina sorbová),
voda, strouhanka, aroma (zvlhčující látka E422, voda, rozpouštědlo E1520, regulátory kyselosti
E262 a E260, aroma)), tvarohová náplň 21% (((tvaroh 40%, voda, stabilizátor ((cukr, zahušťovadlo
(E1414, E1422), suš. bílek, syrovátka, emulgátor (glukózový sirup, ztužený rostl. tuk, emulgátory
E471 a E472a), mléčná bílkovina, stabilizátor E340, regulátor kyselosti kys. citrónová, sůl, aroma,
barvivo: beta karoten)), bílkovina ze sóji, aroma (zvlhčující látka E422, voda, rozpouštědlo E1520,
regulátory kyselosti E262 a E260, aroma))), voda, moučná směs ((pšeničná mouka, suš. syrovátka,
jedlá sůl s jódem, emulgátory (E481, E472e, E322), laktosa, pšeničný lepek, dextrosa, prášek na
pečení E341i a E500ii, sušený žloutek, sušený bílek, zahušťovadlo E412, koření, enzymy, aroma,
vanilin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová)), cukr, rozinky, vaječná melanž pasterovaná,
droždí, margarín (((rostlinné rafinované, nehydrogenované tuky a oleje), voda, sůl, emulgátory E471,
konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti: kys. citrónová, přírodní máslové aroma, přírodní
barvivo: annato)), mandle, rostl. olej.

Obiloviny obsahující
1den
lepek, suché skořápkové
plody, mléko, vejce, sóju
a výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu a výrobky z něj.
80%
teplota do
25°C

5150

Koláč ovocný vázaný

Jemné pečivo z kynutého
těsta

100

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, ovocná náplň 25% ((voda, meruňková směs (sušené meruňky 66%, cukr,
zahušťovadla: E1422 a E412, regulátor kyselosti E330, aroma)), voda, cukr, rostlinný olej, droždí,
sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e),
protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza,
enzymy)).

Obiloviny obsahující
lepek, vejce a výrobky z
nich.

1den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

5158

Moravský koláč s
hruškovými povidly

Jemné pečivo z kynutého
těsta

80

nebal.

čerstvý výrobek Pšeničná mouka, povidla hrušková 32% ((hrušková pulpa, hrušková dřeň, jablečná dřeň (podíl
ovocné sušiny z jablek max. 30%), cukr, škrobový sirup, regulátor kyselosti E330, hruškové aroma,
konzervant kyselina sorbová)), voda, cukr, rostlinný olej,droždí, sůl, vaječná melanž, zlepšující
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka
zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)).

Obiloviny obsahující
lepek, mléko, vejce a
výrobky z nich.

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
suchých skořápkových plodů,
sezamu, sóji, mléka a výrobky z
nich.

5190

Šáteček tvarohový

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, tvarohová náplň 20% tvarohová náplň 25% (((tvaroh 40%, voda, stabilizátor
Obiloviny obsahující
1den
(((cukr, zahušťovadlo (E1414, E1422), sušený bílek, syrovátka, emulgátor (glukózový sirup, ztužený lepek, mléko, vejce, sóju a
rostlinný tuk, emulgátory E471 a E472a), mléčná bílkovina, stabilizátor E340, regulátor kyselosti
výrobky z nich.
kys. citrónová, sůl, aroma, barvivo: beta karoten)), bílkovina ze sóji, aroma (zvlhčující látka E422,
voda, rozpouštědlo E1520, regulátory kyselosti E262 a E260, aroma))), voda, cukr, rostlinný olej,
droždí, sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471,
E472e), protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza,
enzymy)).

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5192

Šáteček makový

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, maková náplň 18% (((maková náplň (mák 40-45%, cukr, maltodextrin, bramborová Obiloviny obsahující
bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant: kyselina
lepek, mléko, vejce a
sorbová))), voda, strouhanka, aroma (zvlhčující látka E422, voda, rozpouštědlo E1520, regulátory
výrobky z nich.
kyselosti E262 a E260, aroma))), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, vaječná melanž, zlepšující
přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka
zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)), rostl. olej.

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5194

Šáteček povidlový

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, povidlová náplň 18% (směs ovoce, cukr, švestkový lekvar, suš. švestky, kyselina E Obiloviny obsahující
330, aroma), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek ((pšeničná lepek, mléko, vejce a
mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka zlepšující mouku kyselina výrobky z nich.
askorbová, dextróza, enzymy)), rostl. olej

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5196

Šáteček s ovocnou
náplní

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, ovocná náplň 18% ((cukr, jablečný protlak, pektin, kys. citrónová, barvivo),
strouhanka)), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, vaječná melanž, zlepšující přípravek ((pšeničná
mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka zlepšující mouku kyselina
askorbová, dextróza, enzymy)), rostl. olej

Obiloviny obsahující
lepek, mléko, vejce a
výrobky z nich.

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5251

Trhánek s mákem

Jemné pečivo z kynutého
těsta

95

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (skořápková vejce, tekutá vaječná směs, oxid uhličitý,
dusík), sypká směs ((kukuřičný škrob, emulgátor (E471, E481), sušená syrovátka, pšeničná mouka,
aroma, protispékavá látka fosforečnan vápníku, látka zlepšující mouku, kyselina askorbová,
enzymy)), droždí, sůl, maková směs (((olej, cukr, maková náplň ((mák (min. 50%), cukr, rýžová
mouka, modifikovaný škrob (E1422), kukuřičný škrob, pšeničná mouka, sůl, regulátor kyselosti
(E263), zahušťovadlo (E401), aroma)))

Obiloviny obsahující
lepek, vejce, mléko a
výrobky z nich.

1 den

max.
Výrobek může obsahovat stopy sóji,
vlhkost do suchcých skořápkových plodů,
80%
arašídů, sezamu a výrobků z nich.
teplota do
25°C

5252

Trhánek se skořicí

Jemné pečivo z kynutého
těsta

95

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (skořápková vejce, tekutá vaječná směs, oxid uhličitý,
dusík), sypká směs ((kukuřičný škrob, emulgátor (E471, E481), sušená syrovátka, pšeničná mouka,
aroma, protispékavá látka fosforečnan vápníku, látka zlepšující mouku, kyselina askorbová,
enzymy)), droždí, sůl, skořicová směs (olej řepkový, cukr, skořice mletá)

Obiloviny obsahující
lepek, vejce, mléko a
výrobky z nich.

1 den

max.
Výrobek může obsahovat stopy sóji,
vlhkost do suchcých skořápkových plodů,
80%
arašídů, sezamu a výrobků z nich.
teplota do
25°C

5253

Trhánek s ořechy

Jemné pečivo z kynutého
těsta

95

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (skořápková vejce, tekutá vaječná směs, oxid uhličitý,
dusík), sypká směs ((kukuřičný škrob, emulgátor (E471, E481), sušená syrovátka, pšeničná mouka,
aroma, protispékavá látka fosforečnan vápníku, látka zlepšující mouku, kyselina askorbová,
enzymy)), droždí, sůl, ořechová směs (cukr, vlašské a lískové ořechy (20 – 25%), sójová krupice,
dextróza, sušená syrovátka, kukuřičná bobtnavá mouka, ječná sladová mouka, stabilizátor E466, sůl,
skořice, regulátor kyselosti E263, aroma)

Obiloviny obsahující
1 den
lepek, vejce, mléko, suché
skořápkové plody a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu.
80%
teplota do
25°C

5254

Skořicový motánek

Jemné pečivo z kynutého
těsta

90

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (skořápková vejce, tekutá vaječná směs, oxid uhličitý,
dusík), sypká směs ((kukuřičný škrob, emulgátor (E471, E481), sušená syrovátka, pšeničná mouka,
aroma, protispékavá látka fosforečnan vápníku, látka zlepšující mouku, kyselina askorbová,
enzymy)), droždí, sůl, skořicová směs (cukr, olej řepkový, skořice mletá)

Obiloviny obsahující
lepek, vejce, mléko a
výrobky z nich.

1 den

max.
Výrobek může obsahovat stopy sóji,
vlhkost do suchcých skořápkových plodů,
80%
arašídů, sezamu a výrobků z nich.
teplota do
25°C

5255

Králíček

Jemné pečivo z kynutého
těsta

90

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, vepřové sádlo, droždí, vaječná melanž pasterovaná, zlepšující přípravek Obiloviny obsahující
((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka zlepšující
lepek, vejce a výrobky z
mouku: kyselina askorbová, enzymy)), rozinky, sůl.
nich.

1 den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

5256

Skořicový bochánek

Jemné pečivo z kynutého
těsta

60

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, moučná směs ((cukr, sušená syrovátka, pšeničná mouka, sójová mouka
Obiloviny obsahující
plnotučná, jedlá sůl, vanilkové aroma, mletá skořice, pšeničný lepek, ječná sladová mouka,
lepek, mléko, sója a
hušťovadlo E 412 guarová guma, emulgátory E 471 mono- a diglyceridy mastných kyselin a E 472a výrobky z nich.
estery monoglyceridů s kyselinou octovou, enzymy (hydrolázy), látka zlepšující mouku E 300
kyselina askorbová)), rozinky, margarín ((margarín (rostlinné oleje a tuky, hydrogenované rostlinné
oleje a tuky v proměnném množství, emulgátory: lecitin a mono a diglyceridy mastných kyselin, sůl
0,2%, kyselina citrónová, příchutě, barvivo: B-karoten, aroma)), droždí, citropasta (voda, cukr,
jablečná dřeň sterilizovaná, regulátor kyselosti: kyselina, citronová E300, bramborový škrob,
citronové aroma, konzervant: sorbát draselný E202)

1 den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, vajec a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5306

Jidáš

Jemné pečivo z kynutého
těsta

86

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž pasterovaná, zlepšující přípravek Obiloviny obsahující
((pšenič. mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka
lepek, vejce a výrobky z
zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy)), sůl.
nich.

1den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

5307

Kapsa s tvarohovou
náplní

Jemné pečivo z kynutého
těsta

60

nebal.

čerstvý výrobek Pšeničná mouka, tvarohová náplň 16% (((tvaroh 40%, voda, stabilizátor ((cukr, zahušťovadlo
(E1414, E1422), sušený bílek, syrovátka, emulgátor (glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk,
emulgátory E471 a E472a), mléčná bílkovina, stabilizátor E340, regulátor kyselosti kys. citrónová,
sůl, aroma, barvivo: beta karoten)), bílkovina ze sóji, aroma (zvlhčující látka E422, voda,
rozpouštědlo E1520, regulátory kyselosti E262 a E260, aroma))), voda, palmový tuk, moučná směs
((rostlinný olej, sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukózový sirup, emulgátor (E322, E481,
E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící prášek (E450a, E500), aroma, zahušťovadlo
(E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo E101, enzymy)), droždí, pšeničný škrob, práškový
cukr (cukr: sacharóza, škroby, hroznový cukr: dextróza, protispékavá látka E470b, rostlinný tuk
ztužený, aroma: vanilin).

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko, vejce, sóju a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5308

Kapsa s jablečnou
náplní

Jemné pečivo z kynutého
těsta

60

nebal.

čerstvý výrobek Pšeničná mouka, náplň jablečná 16% ((jablečné kostky 88%, cukr, škrob, antioxidant kyselina
Obiloviny obsahující
1den
askorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), voda, palmový tuk, lepek, vejce, mléko, sóju a
moučná směs ((rostlinný olej, sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukózový sirup, emulgátor
výrobky z nich.
(E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící prášek (E450a, E500), aroma,
zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo E101, enzymy)), droždí, pšeničný
škrob, skořice.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5309

Kapsa smažená s
višňovou náplní

Jemné pečivo z kynutého
těsta

60

nebal.

čerstvý výrobek Pšeničná mouka, višňová náplň 16% ((višně 35%, voda, cukr, jablečný protlak 15%, zahušťovadla
(modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma), regulátor kyselosti: kys. citrónová, citronan
vápenatý, konzervant: sorban draselný, citronan sodný, aroma)) voda, palmový tuk, moučná směs
((rostlinný olej, sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukózový sirup, emulgátor (E322, E481,
E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící prášek (E450a, E500), aroma, zahušťovadlo
(E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo E101, enzymy)), droždí, pšeničný škrob, práškový
cukr (cukr: sacharóza, škroby, hroznový cukr: dextróza, protispékavá látka E470b, rostlinný tuk
ztužený, aroma: vanilin).

Obiloviny obsahující
1den
lepek, vejce, mléko, sóju a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5310

Kapsa smažená s
povidlovou náplní

Jemné pečivo z kynutého
těsta

60

nebal.

čerstvý výrobek Pšeničná mouka, povidlová náplň 16% (švestkový lekvar, jablečný protlak, suš.švestky, glukózový Obiloviny obsahující
1den
sirup, cukr, voda, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová) , voda, palmový tuk, moučná směs lepek, vejce, mléko, sóju a
((rostlinný olej, sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukózový sirup, emulgátor (E322, E481,
výrobky z nich.
E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící prášek (E450a, E500), aroma, zahušťovadlo
(E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo E101, enzymy)), droždí, pšeničný škrob, práškový
cukr (cukr: sacharóza, škroby, hroznový cukr: dextróza, protispékavá látka E470b, rostlinný tuk
ztužený, aroma: vanilin).

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

5311

Kapsa smažená s
borůvkovou náplní

Jemné pečivo z kynutého
těsta

60

5319

Nádivka

Běžné pečivo speciální

120

5397

Muffin s borůvkovou
náplňí

Jemné pečivo ze šlehaných
hmot

110

5398

Muffin kakaový s
vanilkovou náplní

Jemné pečivo ze šlehaných
hmot

5399

Muffin vanilkový s
kakaovou náplní

5400

Muffin s borůvkami

nebal.

čerstvý výrobek Pšeničná mouka, náplň borůvková 16% (( borůvky - 35%, voda, cukr, (jablečný protlak - 15%),
Obiloviny obsahující
1den
zahuštovadla: modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma, regulátor kyselosti: kyselina
lepek, vejce, mléko, sóju a
citrónová, citronan vápenatý, konzervant: sorban draselný, aroma, citronan sodný)), voda, palmový výrobky z nich.
tuk, moučná směs ((rostlinný olej, sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukózový sirup, emulgátor
(E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící prášek (E450a, E500), aroma,
zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo E101, enzymy)), droždí, pšeničný
škrob, práškový cukr (cukr: sacharóza, škroby, hroznový cukr: dextróza, protispékavá látka E470b,
rostlinný tuk ztužený, aroma: vanilin).

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

čerstvý výrobek běžné pečivo (((pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná
Obiloviny obsahující
lepek, vejce, mléko a
sladová mouka, emulgátor E472e, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku kys.
askorbová, enzymy), zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, protispékavá látka E170, regulátor kyselosti E330, výrobky z nich.
mouka z pšeničného sladu, enzymy (hemiceluláza, endoxynaláza, lipáza, alfa-amyláza, glukózaoxidáza, látka
zlepšující mouku E300)), sůl, cukr, mák))), voda, vaječná melanž, špek ((vepřový bok, sůl (max 3%),
konzervant: dusitan sodný, dextroza, koření, kouř, dusitan sodný)), sušené mléko (směs mléčných proteinů,
rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), prášek do pečiva ((E500 (ii) (hydrogenuhličitan sodný, kyselý uhličitan
sodný, bikarbonát sodný, kuchyňská soda)), petržel

2 dny

v suhu do Výrobek může obsahovat stopy
+ 8°C
suchých skořápkových plodů,
sezamu, sóji a výrobky z nich.

nebal.

čerstvý výrobek Moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, zahušt´ovadlo: acetylovaný škrobový
Obiloviny obsahující
difosforečnan (E1414), sušená syrovátka, kypřící látky: soda bikarbona (E500ii),
lepek, mléko, vejce a
dihydrogendifosforečnan sodný (E450a), sůl, emulgátory: ( E471, E472b, E481), pšeničný lepek,
výrobky z nich.
rafinovaný řepkový olej, stabilizátor: karboxymethylcelulóza (E466), stabilizátor:guma guar (E412)),
náplň borůvková 16 % (( borůvky - 35%, voda, cukr, (jablečný protlak - 15%), zahuštovadla:
modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan
vápenatý, konzervant: sorban draselný, aroma, citronan sodný)), vaječná melanž, rostlinný olej,
voda, pšeničná mouka.

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

110

nebal.

čerstvý výrobek Moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, nízkotučný kakaový prášek (7,2%),
Obiloviny obsahující
zahušt´ovadlo: acetylovaný škrobový difosforečnan (E1414), mléčný protein, kypřící látky: soda
lepek, mléko, vejce a
bikarbona (E500ii), dihydrogendifosforečnan sodný (E450a), sůl, emulgátory: mono-a diglyceridy
výrobky z nich.
mastných kyselin (E471),estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou (E472b),
stearoyllaktylát sodný (E481), pšeničný lepek, rafinovaný rostlinný olej, stabilizátory:
karboxymethylcelulóza (E466), guma guar (E412)), aroma, vanilková náplň (voda , cukr, glukózový
sirup, zahušt´ovadla: (E1442, E460i, E466, E407, E415), sůl, barviva: (E171, E160a ii, E100),
aroma: vanilin, konzervant: (E202), regulátor kyselosti: (E334), vaječná melanž, rotlinný olej, voda,
pšeničná mouka.

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

Jemné pečivo ze šlehaných
hmot

110

nebal.

čerstvý výrobek Moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, zahušt´ovadlo: acetylovaný škrobový
Obiloviny obsahující
difosforečnan (E1414), sušená syrovátka, kypřící látky: soda bikarbona (E500ii),
lepek, mléko, vejce a
dihydrogendifosforečnan sodný (E450a), sůl, emulgátory: mono-a diglyceridy mastných kyselin
výrobky z nich.
(E471), laktoglyceridy (E472b), stearoyllaktylát sodný (E481), pšeničný lepek, rafinovaný rostlinný
olej, stabilizátor: karboxymethylcelulóza (E466), stabilizátor:guma guar (E412)), kakaová náplň 16%
(voda , glukózový sirup, cukr, zahušt´ovadla: (E1442, E460i, E466, E407, E415), kakaový prášek se
sníženým osahem tuku (obsah tuku 10 - 12%), rostlinný tuk, regulátor kyselosti (E334), aroma,
vanilín, sůl, konzervant: (E202), barvivo (E171), emulgátor: (E435), vaječná melanž, rotlinný
řepkový olej, voda, pšeničná mouka.

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

Jemné pečivo ze šlehaných
hmot

110

nebal.

čerstvý výrobek Moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, zahušt´ovadlo: acetylovaný škrobový
Obiloviny obsahující
difosforečnan (E1414), sušená syrovátka, kypřící látky: soda bikarbona (E500ii),
lepek, mléko, vejce a
dihydrogendifosforečnan sodný (E450a), sůl, emulgátory: mono-a diglyceridy mastných kyselin
výrobky z nich.
(E471), laktoglyceridy (E472b), stearoyllaktylát sodný (E481), pšeničný lepek, rafinovaný rostlinný
olej, stabilizátor: karboxymethylcelulóza (E466), stabilizátor:guma guar (E412)), vaječná melanž,
rotlinný olej, voda, borůvky 9%, pšeničná mouka.

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

5424

Koláč tlačený s náplní
hruškovou

nebal.

jemné pečivo

5425

Koláč tlačený s náplní
meruňkovou

nebal.

jemné pečivo

5426

nebal.

100

Koláč tlačený s náplní
borůvkovou

nebal.

jemné pečivo

6041

100

Koláč tlačený s náplní
malinovou

jemné pečivo

5427

100

Kobliha neplněná

Jemné pečivo z kynutého
těsta

100

43

nebal.

čerstvý výrobek těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (stabilizátor (guarová
mouka, carboxymethylcelulöza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený,
maltodextrin, protispékavá látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující mouku kyselina
askorbová, enzymy), sůl jodizovaná, vaječná melanž, beta-karoten; náplň tvarohová (tvaroh, voda,
stabilizující směs (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), sušená syrovátka, bílek sušený,
emulgátor E471, regulátor kyselosti E330, sůl obohacená jödem (sůl, jodičnan draselný), aroma,
barvivo karoteny E160a); náplň hrušková (hrušky (80%), glukózo-fruktózový sirup, jablečná dřeň,
kukuřičný modifikovaný škrob, kyselina citronová, stabilizátor guma gellan, směs koření (skořice,
badyán, nové koření, koriandr, muškátový ořech), konzervant (sorban draselný), aroma); látka
dodávající lesk (mléčná bílkovina)

Obiloviny obsahující
lepek, sóju, mléko a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost
suchých skořápkových plodů,
80%,
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C
1

čerstvý výrobek těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (stabilizátor (guarová
Obiloviny obsahující
mouka, carboxymethylcelulöza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený,
lepek, sóju, mléko a
maltodextrin, protispékavá látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující mouku kyselina
výrobky z nich.
askorbová, enzymy), sůl jodizovaná, vaječná melanž, beta-karoten; náplň tvarohová (tvaroh, voda,
stabilizující směs (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), sušená syrovátka, bílek sušený,
emulgátor E471, regulátor kyselosti E330, sůl obohacená jödem (sůl, jodičnan draselný), aroma,
barvivo karoteny E160a); náplň s meruňkami (voda, meruňky 19 %, cukr, zahuštěné meruňkové pyré
(přináší 21 % ovoce), modifikovaný škrob, zahušťovadlo: guma gellan; regulátory kyselosti: kyselina
citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné; aroma, konzervant: sorban draselný; barvivo:
karoteny); látka dodávající lesk (mléčná bílkovina)

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost
suchých skořápkových plodů,
80%,
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C
1

čerstvý výrobek těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (stabilizátor (guarová
mouka, carboxymethylcelulöza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený,
maltodextrin, protispékavá látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující mouku kyselina
askorbová, enzymy), sůl jodizovaná, vaječná melanž, beta-karoten; náplň tvarohová (tvaroh, voda,
stabilizující směs (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), sušená syrovátka, bílek sušený,
emulgátor E471, regulátor kyselosti E330, sůl obohacená jödem (sůl, jodičnan draselný), aroma,
barvivo karoteny E160a); náplň s malinami (maliny 32%, voda, glukózo-fruktózový sirup, cukr,
jablečné pyré (přináší 18% ovocného podílu), modifikovaný škrob, zahušťovadlo: guma gellan;
regulátory kyselosti: kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné, koncentrát z černé
mrkve, aroma, konzervant: sorban draselný.); látka dodávající lesk (mléčná bílkovina)

Obiloviny obsahující
lepek, sóju, mléko a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost
suchých skořápkových plodů,
80%,
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

čerstvý výrobek těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (stabilizátor (guarová
mouka, carboxymethylcelulöza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený,
maltodextrin, protispékavá látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující mouku kyselina
askorbová, enzymy), sůl jodizovaná, vaječná melanž, beta-karoten; náplň tvarohová (tvaroh, voda,
stabilizující směs (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), sušená syrovátka, bílek sušený,
emulgátor E471, regulátor kyselosti E330, sůl obohacená jödem (sůl, jodičnan draselný), aroma,
barvivo karoteny E160a); náplň s borůvkami (borůvky 35%, voda, cukr, jablečná pyré (přináší 15%
ovoce), modifikovaný škrob, zahušťovadlo: guma gellan; regulátory kyselosti: kyselina citrónová,
citronany vápenaté, citronany sodné; konzervant: sorban draselný; aroma.); látka dodávající lesk
(mléčná bílkovina)

Obiloviny obsahující
lepek, sóju, mléko a
výrobky z nich.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, palmový tuk, moučná směs ((rostlinný olej, sušená vejce, cukr, sušená
syrovátka, glukózový sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina,
kypřící prášek (E450a, E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo
E101, enzymy)), droždí, pšeničný škrob, práškový cukr (cukr: sacharóza, škroby, hroznový cukr:
dextróza, protispékavá látka E470b, rostlinný tuk ztužený, aroma: vanilin)

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko, vejce, sóju a
výrobky z nich.

1

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost
suchých skořápkových plodů,
80%,
sezamu, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C
1

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6050

Kobliha s ovocnou
náplní

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, ovocná náplň s příchutí meruněk 13% ((cukr, jablka 35%, meruňky 7%, škrob,
regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, aroma, barviva beta karoten a
papriková emulze)), voda, palmový tuk, moučná směs ((rostlinný olej, sušená vejce, cukr, sušená
syrovátka, glokózový sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina,
kypřící prášek (E450a, E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo
E101, enzymy)), droždí, pšeničný škrob, práškový cukr (cukr: sacharóza, škroby, hroznový cukr:
dextróza, protispékavá látka E470b, rostlinný tuk ztužený, aroma: vanilin)

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko, vejce, sóju a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6053

Kobliha s van. krémem Jemné pečivo z kynutého
těsta

78

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, náplň s příchutí vanilky 25% ( ((cukr, sladká syrovátka, modifikované škroby
(E1414), modifikované škroby (E1422), rostl. tuk, zahušťovadla E401 a E450ííí, laktóza, sušené
vaječné bílky, barviva: ovocný a rostlinný extrakt (kurkuma, karotka), glukózový sirup, mléčná
bílkovina, emulgátor E472a, sůl, aroma), voda)), lískooříšková náplň ((cukr, rostlinný tuk, rostlinný
olej, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, oříšková pasta, sójový lecitin,
aroma)), rostlinný olej))), voda, palmový tuk, moučná směs ((rostlinný olej, sušená vejce, cukr,
sušená syrovátka, glokózový sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná
bílkovina, kypřící prášek (E450a, E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku E300,
barvivo E101, enzymy)), droždí, pšeničný škrob, kakaová poleva 3% ((cukr, rostl. tuk, kakaový
prášek, emulgátor E322, aroma, ztužený pokrmový tuk))

Obiloviny obsahující
lepek, mléko, suché
skořápkové plody, vejce,
sóju a výrobky z nich.

1den

v suhu do Výrobek může obsahovat stopy
+ 8°C
sezamu a výrobky z nich.

6054

Kobliha s kakaovou
náplní

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek těsto ((pšeničná mouka, voda, moučná směs ((rostlinný olej, sušená vejce, cukr, sušená syrovátka,
glukózový sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící
prášek (E450, E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo E101,
enzymy)), droždí))), náplň 13% ((lískooříšková náplň 13% (cukr, rostlinný tuk, rostlinný olej, sušená
syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, oříšková pasta, sójový lecitin, aroma),
rostlinný olej)), kakaová poleva 4% ((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát, aroma), ztužený
pokrmový tuk)), palmový tuk, pšeničný škrob.

Obiloviny obsahující
1den
lepek, suché skořápkové
plody, mléko, vejce, sóju
a výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu a výrobky z nich.
80%
teplota do
25°C

6055

Kobliha s kakaovou
pol. a kokosem

Jemné pečivo z kynutého
těsta

60

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, náplň 13% ((lískooříšková náplň (cukr, rostlinný tuk, rostlinný olej, sušená
syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, oříšková pasta, sójový lecitin, aroma),
rostlinný olej)), palmový tuk, moučná směs ((rostlinný tuk, sušená syrovátka, sušená vejce, cukr,
emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící prášek (E500, E450a),
aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo E101, enzymy)), kokos, droždí,
pšeničný škrob, kakaová poleva 5% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku 13%, emulgátory ((sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma)), ztužený
pokrmový tuk)))

Obiloviny obsahující
1den
lepek, suché skořápkové
plody, mléko, vejce, sóju
a výrobky z nich.

v suhu do Výrobek může obsahovat stopy
+ 8°C
sezamu a výrobky z nich.

6069

Smaženka skořicová

Jemné pečivo z kynutého
těsta

43

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, palmový tuk, moučná směs ((rostlinný tuk, sušená syrovátka, sušená vejce,
cukr, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící prášek (E500,
E450a), aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo E101, enzymy)), cukr,
droždí, pšeničný škrob, skořice

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko, vejce, sóju a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6070

Vdolek neplněný

jemné pečivo z kynutého
těsta

45

nebal.

z mraženého
polotovaru

Pšeničná mouka, voda, palmový tuk, moučná směs ((rostlinný olej, sušená vejce, cukr, sušená
syrovátka, glukózový sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina,
kypřící prášek (E450a, E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo
E101, enzymy)), droždí, pšeničný škrob.

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko, vejce, sóju a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, suchých skořápkových
80%
plodů a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6072

Vdolky smažené povidla

jemné pečivo z kynutého
těsta

60

nebal.

z mraženého
polotovaru

Pšeničná mouka, povidla 14% (švestkový lekvar, jablečný protlak, sušené švestky, glukózový sirup, Obiloviny obsahující
1den
cukr, voda, regulátor kyselosti E330), tvarohová náplň 14% ((tvaroh 70%, cukr, vanilínový cukr
lepek, mléko, vejce, sóju a
(cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), voda)), voda, palmový tuk, moučná směs ((rostlinný
výrobky z nich.
olej, sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukózový sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný
lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící prášek (E450a, E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka
zlepšující mouku E300, barvivo E101, enzymy)), droždí, pšeničný škrob.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, suchých skořápkových
80%
plodů a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6073

Vdolky smažené hruška

jemné pečivo z kynutého
těsta

60

nebal.

z mraženého
polotovaru

Pšeničná mouka, povidla hrušková 14% ((hrušková pulpa, hrušková dřeň, jablečná dřeň (podíl
ovocné sušiny z jablek max. 30%), cukr, škrobový sirup, regulátor kyselosti E330, hruškové aroma,
konzervant kyselina sorbová)), tvarohová náplň 14% ((tvaroh 70%, cukr, vanilínový cukr (cukr,
aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), voda)), voda, palmový tuk, moučná směs ((rostlinný olej,
sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukózový sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný
lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící prášek (E450a, E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka
zlepšující mouku E300, barvivo E101, enzymy)), droždí, pšeničný škrob.

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko, vejce sóju a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, suchých skořápkových
80%
plodů a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6162

Šiška s vanilkovým
Jemné pečivo z kynutého
krémem a polevou čoko těsta

95

nebal.

čerstvý výrobek Pšeničná mouka, náplň s příchutí vanilky 25% ((vanilková náplň (cukr, modifikované škroby, sladká Obiloviny obsahující
1den
syrovátka, rostlinný ztužený palmový tuk, zahušťovadla E401 a E405, laktóza, sušené vaječné bílky, lepek, mléko,vejce, sóju a
mléčná bílkovina, glukózový sirup, barviva kurkumy a karotky, emulgátor E472a, sůl, aroma),
výrobky z nich.
voda)), voda, palmový tuk, moučná směs ((rostlinný olej, sušená vejce, cukr, sušená syrovátka,
glokózový sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící
prášek (E450a, E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo E101,
enzymy)), droždí, pšeničný škrob, kakaová poleva ((cukr, rostlinný palmový tuk, kakaový prášek,
emulgátor E322, aroma, ztužený pokrmový tuk)).

v suhu do Výrobek může obsahovat stopy
+ 8°C
sezamu, suchých skořápkových
plodů a výrobky z nich.

6163

Šiška s kakaovým
krémem a polevou

Jemné pečivo z kynutého
těsta

95

nebal.

čerstvý výrobek Pšeničná mouka, náplň s příchutí vanilky 25% ((vanilková náplň (cukr, modifikované škroby, sladká Obiloviny obsahující
1den
syrovátka, rostlinný ztužený palmový tuk, zahušťovadla E401 a E405, laktóza, sušené vaječné bílky, lepek, mléko,vejce, sóju a
mléčná bílkovina, glukózový sirup, barviva kurkumy a karotky, emulgátor E472a, sůl, aroma), voda, výrobky z nich.
kakao)), voda, palmový tuk, moučná směs ((rostlinný řepkový olej, sušená vejce, cukr, sušená
syrovátka, glokózový sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina,
kypřící prášek (E450a, E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku E300, barvivo
E101, enzymy)), droždí, pšeničný škrob, bílá poleva ((cukr, rostlinný palmový tuk ztužený (palmový
olej, sojový olej, řepkový olej, shea olej), sušené mléko odstředěné, syrovátka, sojový lecitin,
vanilkový extrakt přírodní)).

v suhu do Výrobek může obsahovat stopy
+ 8°C
sezamu, suchých skořápkových
plodů a výrobky z nich.

6164

Čert

Jemné pečivo z kynutého
těsta

50

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, vepřové sádlo, droždí, vaječná melanž pasterovaná, zlepšující
přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka
zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy)), rozinky, sůl

Obiloviny obsahující
lepek, vejce a výrobky z
nich.

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

6180

Rohlík ořechový

Jemné pečivo z kynutého
těsta

70

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

Pšeničná mouka, ořechová směs (cukr, pražené lískové ořechy 36%, dextróza, pšeničná mouka
bobtnavá, sójová mouka, modifikovaný škrob E1422, kukuřičný škrob, vaječný bílek, kakao, sůl,
vanilín, skořice), margarín ((částečně hydrogenované rostlinné oleje a tuky 80%, voda, voda, sůl
0,6%, emulgátory: E471 a sójový lecitin, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata (
obsahující mléko), barviva: betakaroten)), voda, moučná směs ((kukuřičný skrob, emulgátor (E471,
E481), sušená syrovátka, pšeničná mouka, aroma, protispékavá látka fosforečnan vápníku, látka
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy)), cukr, vaječná melanž, droždí, máslo, sůl.

obiliviny obsahující lepek, 1den
mléko, suché skořápkové
plody, sóju, vejce a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu a výrobky z něj.
80%
teplota do
25°C

6182

Rohlíček listový
ořechový

Jemné pečivo z listového
těsta

60

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

pšeničná mouka, ořechová náplň 20% ((voda, ořechová náplň (cukr, sójová drť, lískové ořechy 11%,
pšeničná mouka, sušená syrovátka, zahušťovadlo E1414, skořice, aroma, barvivo karamel E150c),
strouhanka, cukr, konzervační přípravek-kyselina sorbová E200)), margarín ((částečně
hydrogenované rostlinné oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový
lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta
karoten)), voda, vaječná melanž pasterovaná, cukr moučkový, rostlinný řepkový olej, sůl, ocet

Obiloviny obsahující
2 dny
lepek, mléko, vejce, sóju,
suché skořápkové plody a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu a výrobky z něj.
80%
teplota do
25°C

1 den

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

6186

Rohlíček listový
makový

Jemné pečivo z listového
těsta

60

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

pšeničná mouka, maková náplň 20% (((maková náplň (mák 40-45%, cukr, maltodextrin, bramborová Obiloviny obsahující
2 dny
bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant: kyselina
lepek, mléko, vejce, sóju a
sorbová)), voda, strouhanka, aroma (zvlhčující látka E422, voda, rozpouštědlo E1520, regulátory
výrobky z nich.
kyselosti E262 a E260, aroma))), margarín ((částečně hydrogenované rostlinné oleje a tuky 80%,
voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant
E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, vaječná melanž pasterovaná, cukr
moučkový, rostlinný řepkový olej, sůl, ocet

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6187

Mřížka borůvkovo pudinková

Jemné pečivo z listového
těsta

90

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

Pšeničná mouka, borůvkovo - pudinková náplň 60% ((( pudink 50% ((voda, cukr, glukózový sirup, Obiloviny obsahující
zahušťovadlo (modifikovaný škrob, mikrokrystalická celulóza, E466, E407, E415), sůl, barviva
lepek, sóju a výrobky z
(E171, beta karoten E160a ii, kurkumin E100, aroma vanilin, konzervant sorban draselný, regulátor nich.
kyselosti kyselina vinná)), borůvková náplň 50% ((borůvky 35%, voda, cukr, jablečný protlak 15%,
zahušťovadla (modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma), regulátor kyselosti (kyselina
citrónová, citronan vápenatý), konzervant sorban draselný, aroma, citronan sodný))), margarín
((částečně hydrogenované rostlinné oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322
sójový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta
karoten)), voda, sůl, ocet.

1 den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, mléka a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6188

Mřížka jahodovo pudinková

Jemné pečivo z listového
těsta

90

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

Pšeničná mouka, jahodovo – pudinková náplň 60% (((pudink 50% ((voda, cukr, glukózový sirup,
Obiloviny obsahující
zahušťovadlo (modifikovaný škrob, mikrokrystalická celulóza, E466, E407, E415), sůl, barviva
lepek, sóju a výrobky z
(E171, beta karoten E160a ii, kurkumin E100, aroma vanilin, konzervant sorban draselný, regulátor nich.
kyselosti kyselina vinná)), jahodová 50% náplň ((jahody 40%, cukr, jablka 10%, voda, škrob,
regulátory kyselosti (kyselina citrónová citran sodný, citran vápenatý), koncentrát z černé mrkve,
aroma, zahušťovadlo: guma gellan, konzervant: sorban sodný))), margarín ((částečně hydrogenované
rostlinné oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor
kyselosti E330, konzervant E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, sůl,
ocet.

1 den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

6189

Mřížka s meruňkami

Jemné pečivo z listového
těsta

90

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

Pšeničná mouka, meruňková náplň 60% ((voda, meruňky 36,6% (meruňky, meruňkové pyré), cukr, Obiloviny obsahující
glukózo-fruktózový sirup, zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma, kyselina: lepek, sóju a výrobky z
kyselina citrónová, regulátor kyselosti: citronan vápenatý a citronan sodný, aroma, konzervant sorbát nich.
draselný, barvivo beta karoten)), margarín ((částečně hydrogenované rostlinné oleje a tuky 80%,
voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant
E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, sůl, ocet

1 den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, mléka a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6190

Mřížka kakaový mix

Jemné pečivo z listového
těsta

90

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

Pšeničná mouka, náplň kakaový mix 60% (((náplň kakaová 50% ((voda, glukózový sirup, cukr,
Obiloviny obsahující
zahušťovadla (E1442, E460i, E466, E407, E415, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (obsah lepek, sóju a výrobky z
tuku 10-12%), rostlinný palmový tuk, regulátor kyselosti kyselina vinná, aroma, vanilín, sůl,
nich.
konzervant sorban draselný, barvivo E171, emulgátor E435)) ((pudink 50% ((voda, cukr, glukózový
sirup, zahušťovadlo (modifikovaný škrob, mikrokrystalická celulóza, E466, E407, E415), sůl,
barviva (E171, beta karoten E160a ii, kurkumin E100, aroma vanilin, konzervant sorban draselný,
regulátor kyselosti kyselina vinná))), margarín ((rostlinné tuky, hydrogenované rostlinné tuky,
rostlinné oleje, hydrogenované rostlinné oleje, voda, sůl 1,5%, emulgátory: lecitin (sójové boby),
mono- a diglyceridy mastných kyselin, konzervant: sorbit draselný, regulátor kyselosti kyselina
citrónová, barvivo: beta-karoten, aroma, vitamíny A a D)), voda, sůl, ocet

1 den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, mléka a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6193

Rohlík se sýrem a
slaninou

běžné pečivo

100

nebal.

z mraženého
polotovaru

Pšeničná mouka, voda, slanina 18% (vepřový bok, voda, sůl, konzervant dusitan sodný, směs
koření), eidam 17%, droždí, rostlinný řepkový olej, sůl, zlepšující přípravek ((slad, emulgátor
(E471, E472e), protispékavá látka uhličitan vápenatý, antioxidant kyselina askorbová, enzymy)),
cukr.

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko a výrobky z
nich.

Výrobek může obsahovat stopy
suchých skořápkových plodů,
sezamu, SO2, mléka a výrobky z
nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, suchých skořápkových
80%
plodů, sóji a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6201

Zelňák s uzeninou

Jemné pečivo z listového
těsta

6202

Višňovka

6203

100

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

pšeničná mouka, margarín ((částečně hydrogenované rostl. oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%),
Obiloviny obsahující
emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata
lepek, sóju, vejce a
(obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, ocet, sůl, náplň 22% ((kysané zelí, masová náplň výrobky z nich.
(vepřové maso, voda, bramborový škrob, jedlá sůl, cibule, směs koření, česnek, glukózový sirup,
extrakt koření, kvasnicový extrakt, konzervant E250, regulátor kyselosti E450 a E451, želírující látka
E407 a E508, antioxidant E301, látka zvýrazňující chuť a vůni E621 a E635, barvivo E160c a
E120)), vaječná melanž, rostlinný olej.

Jemné pečivo z plundrového 70
těsta

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, margarín ((částečně hydrogenované rostlinné oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%),
Obiloviny obsahující
1 den
emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata
lepek, sóju, vejce, mléko a
(obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, cukr, droždí, sušené mléko (směs mléčných
výrobky z nich.
proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), zlepšující přípravek (sacharoza, sladová moučka,
zahušťovadlo E412, emulgátory E322 a E472e, regulátor kyselosti E170, protispékavé látky E341
E516, antioxidant E300, enzymy), sůl, višňová náplň ((višně 35%, voda, cukr, jablečný protlak 15%,
zahušťovadla (modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, citronan vápenatý, konzervant: sorban draselný, citronan sodný, aroma)), vanilková náplň
6% ((voda, cukr, glukózový sirup, zahušťovadla (E1442, E460i, E466, E407, E415), sůl, barviva
(E171, E160a ii, E100), aroma vanilin, konzervant sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina
vinná)), rostlinný řepkový olej

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, suchých skořápkových
80%
plodů a výrobky z nich.
teplota do
25°C

Štrúdl s jablečnou
náplní

Jemné pečivo z listového
těsta

330

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

pšeničná mouka, margarín ((částečně hydrogenované rostl. oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%),
emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata
(obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, ocet, sůl, jablečná náplň 45% (jablka 70%, cukr,
vlašské ořechy 5%, rozinky, skořice), vaječná melanž, rostlinný olej, práškový cukr (cukr: sacharóza,
škroby, hroznový cukr: dextróza, protispékavá látka E470b, rostlinný tuk ztužený, aroma: vanilin).

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, mléka a výrobky z nich.
80%
teplota do
25°C

6205

Závin listový s
pudinkem

jemné pečivo z listového
těsta

90

nebal.

ze zmraženého
polotovaru

pšeničná mouka, náplň pudinková 45% ((voda, cukr, glukózový sirup, zahušťovadlo (modifikovaný Výrobek obsahující lepek, 1den
škrob, mikrokrystalická celulóza, E466 karboxymethylcelulóza, E407 karagenan, E415 xanthan), sůl, sóju a výrobky z nich.
barviva (titanová běloba E171, beta karoten E160a ii, kurkumin E100, aroma vanilin, konzervant
sorbát draselný, regulátor kyselosti kyselina vinná)), margarín ((částečně hydrogenované rostl. oleje
a tuky 80%, voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330,
konzervant E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, sůl, ocet.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, suchých skořápkových
80%
plodů, sóji, mléka a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6206

Závin listový s jablky

jemné pečivo z listového
těsta

90

nebal.

ze zmraženého
polotovaru

pšeničná mouka, náplň jablečná 45% (((jablečné kostky 86%, cukr, modifikovaný škrob, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, antioxidant (kyselina askorbová, disiřičitan disodný), pšeničná
vláknina, konzervant (sorban draselný), zahušťavadlo (konjaková guma, xantan), jablečné aroma)),
cukr, skořice))), margarín ((částečně hydrogenované rostl. oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%),
emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata
(obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, sůl, ocet.

Výrobek obsahující lepek, 1den
sóju a výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, suchých skořápkových
80%
plodů, sóji, mléka a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6210

Závin listový jablkový

Jemné pečivo z listového
těsta

150

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

pšeničná mouka, jablečná náplň 13% ((jablka, voda, kyselina E 330, jablečné kostky, cukr,
konzervační látka E 202, strouhanka, cukr, skořice)), margarín ((částečně hydrogenované rostlinné
oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti
E330, konzervant E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, vaječná melanž
pasterovaná, moučkový cukr, olej, ocet, sůl

Obiloviny obsahující
lepek, vejce, sóju a
výrobky z nich.

2 dny

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, mlénka a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6212

Závin listový jablkový

Jemné pečivo z listového
těsta

75

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

pšeničná mouka, jablečná náplň 20% ((jablka, voda, kyselina E330, jablečné kostky, cukr,
konzervační látka E202, strouhanka, cukr, skořice)), margarín ((částečně hydrogenované rostlinné
oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti
E330, konzervant E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, vaječná melanž
pasterovaná, moučkový cukr, olej, ocet, sůl

Obiloviny obsahující
lepek, vejce, sóju a
výrobky z nich.

2 dny

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu, mléka a výrobky z nich.
teplota do
25°C

Obiloviny obsahující
lepek, suché skořápkové
plody, sóju, vejce a
výrobky z nich.

1den

1 den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů a výrobky z
nich.

6213

Šáteček listový se
sladidlem

Jemné pečivo z listového
těsta

75

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

pšeničná mouka, jablečná náplň 20% ((jablka, voda, kyselina E330, sladidlo (laktóza, fruktóza,
acesulfam K, etylvanilin), skořice)), margarín ((částečně hydrogenované rostl. oleje a tuky 80%,
voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant
E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta karoten)), vaječná melanž pasterovaná, ocet, sůl

Obiloviny obsahující
2 dny
lepek, mléko, vejce, sóju a
výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6214

Pizza listová

Jemné pečivo z listového
těsta

60

nebal.

ze zmrazeného
polotovaru

pšeničná mouka, náplň 18% ((voda, sýr eidam, pikantní náplň (tomatový prášek, cukr, modifikované Obiloviny obsahující
2 dny
škroby, sůl, koření (bazalka, cibule, pepř, oregano) zahušťovadlo E412 barveno extraktem z červané lepek, mléko, sezam, sóju
řepy, E621), sezam)), margarín ((částečně hydrogenované rostlinné oleje a tuky 80%, voda, sůl
a výrobky z nich.
(0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata
(obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, sezam 2%, ocet, sůl

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů a
80%
výrobky z nich.
teplota do
25°C

6218

Bulka sýrová

Jemné pečivo z kynutého
těsta

65

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, margarín ((rostlinné tuky, hydrogenované rostlinné tuky, rostlinné oleje,
hydrogenované rostlinné oleje, voda, sůl (1,5%), emulgátory: lecitin (sójové boby), mono a
diglyceridy mastných kyselin, konzervant sorbit draselný, kyselina citrónová, barvivo beta-karoten,
aroma, vitamín A a D)), rostlinný řepkový olej, sýr eidam, sůl, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, ječná sladová mouka diastatická, emulgátor E472e, dextróza, cukr, regulátor kyselosti E341,
kys. askorbová, enzymy), kmín, sladká paprika, sezam, cukr

Obiloviny obsahující
lepek, mléko, vejce,
sezam, sóju a výrobky z
nich.

1den

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů a
80%
výrobky z nich.
teplota do
25°C

6221

Mřížka s uzeninou a
špenátem

jemné pečivo z listového
těsta

90

nebal.

ze zmraženého
polotovaru

pšeničná mouka, náplň s uzeninou a špenátem 60% (((uzenina ((vepřové maso, voda, bramborový
škrob, jedlá sůl, cibule, směs koření, česnek, glukózový sirup, extrakt koření, kvasnicový extrakt,
konzervant E250, regulátor kyselosti (E450, E451), želírující látka (E407, E508), antioxidant E301,
látka zvýrazňující chuť a vůni (E621, E635), barvivo (E160c, E120)), špenátová náplň (špenát,
brokolice, olej, modifikovaný škrob E1422, cibule, sůl, přírodní kvasný ocet, voda, česnek, koření
konzervant E202, kyselina E270 a E260, regulátor kyselosti E325))), margarín ((částečně
hydrogenované rostlinné oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový
lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta
karoten)), voda, sůl, ocet.

Výrobek obsahující lepek, 1den
sóju a výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, suchých skořápkových
80%
plodů, mléka a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6223

Mřížka a nivou

jemné pečivo z listového
těsta

90

nebal.

ze zmraženého
polotovaru

pšeničná mouka, náplň nivová 60% (tvaroh 60%, niva 30%, sůl), margarín ((částečně hydrogenované Výrobek obsahující lepek, 1den
rostlinné oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor
sóju, mléko a výrobky z
kyselosti E330, konzervant E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, sůl,
nich.
ocet.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu, suchých skořápkových
80%
plodů a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6225

Rohlík k pivu

Běžné pečivo

60

nebal.

ze zmraženého
polotovaru

pšeničná mouka, voda, rostlinný řepkový olej, zlepšující přípravek (dextróza, pšeničná mouka,
sladová mouka, cukr, emulgátor E472e, sójová mouka, rostlinný olej pokrmový, látka upravující
mouku: kyselina askorbová, enzymy), sůl, droždí, kmín.

Obiloviny obsahující
lepek, sóju a výrobky z
nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů, vajec
80%
a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6227

Rohlík sýrový

Běžné pečivo

60

nebal.

ze mraženého
polotovaru

Pšeničná mouka, eidam 18%, voda, droždí, rostlinný řepkový olej, sůl, zlepšující přípravek (( ječná
sladová mouka, emulgátor (E471, E472e), protispékavá látka (E170, E551), antioxidant kyselina
askorbová, enzymy)), cukr.

Obiloviny obsahující
1den
lepek, mléko a výrobky z
nich.

6230

Croissant kukuřičný

jemné pečivo z plundrového 50
těsta

nebal.

čerstvý výrobek kukuřičná směs (pšeničná mouka, slunečnice, kukuřičná mouka 10%, sůl, rostlinný tuk ztužený,
Obiloviny obsahující
2 dny
cukr, koření, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, mrkvový extrakt), pšeničná mouka, lepek, sóju, vejce, sezam a
voda, margarín ((částečně hydrogenované rostlinné oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%), emulgátory výrobky z nich.
(E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata (obsahující mléko),
barviva beta karoten)), droždí, vaječná melanž, sezam 2%, rostlinný řepkový olej

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
mléka a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6232

Želva

Jemné pečivo z kynutého
těsta

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, vepřové sádlo, droždí, vaječná melanž pasterovaná, zlepšující přípravek Obiloviny obsahující
((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka zlepšující
lepek, vejce a výrobky z
mouku: kyselina askorbová, enzymy)), rozinky, sůl.
nich.

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

50

1 den

1 den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, vajec, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

6234

Pes

Jemné pečivo z kynutého
těsta

60

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, cukr, vepřové sádlo, droždí, vaječná melanž pasterovaná, zlepšující přípravek Obiloviny obsahující
((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka zlepšující
lepek, vejce a výrobky z
mouku: kyselina askorbová, enzymy)), rozinky, sůl.
nich.

1 den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

6239

Svačinka s vanilkovou
náplní

Jemné pečivo z kynutého
těsta

60

nebal.

čerstvý výrobek vanilková náplň 25% ((voda, cukr, zahušťovadla (E1422, E460i, E466, E407, E415), rostlinný tuk,
sůl, barviva (E171, E160a ii, E100), konzervant E202, regulátor kyselosti E334, aroma: vanilin,
emulgátor E435, rozmarýnový extrakt)), pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný řepkový olej,
dekorační cukr (cukr, dextróza, maltodextrin, palmový tuk), droždí, sůl, vaječná melanž, zlepšující
přípravek ((pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protispékavá látka E170, látka
zlepšující mouku kyselina askorbová, dextróza, enzymy)), vaječná melanž.

1 den

max.
vlhkost do
80%
teplota do
25°C

Výrobek může obsahovat stopy
sezamu, mléka, suchých
skořápkových plodů, sóji a výrobky
z nich.

6243

Krachle špaldová
vícezrnná

jemné pečivo

60

nebal.

za zmrazeného
polotovaru

6250

Croissant

Jemné pečivo z plundrového 40
těsta

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, voda, margarín ((částečně hydrogenované rostlinné oleje a tuky 80%, voda, sůl
Obiloviny obsahující
2 dny
(0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata lepek, mléko, vejce, sóju a
(obsahující mléko), barviva beta karoten)), vaječná melanž pasterovaná, cukr, rostlinný řepkový
výrobky z nich.
olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), 100%
neztužený rostlinný tuk, sůl, zlepšující přípravek ((sacharóza, sladová moučka, zahušťovadlo E412,
emulgátory E322 a E472e, regulátor kyselosti E170, protispékavé látky E341 a E516, antioxidant
E300, enzymy))

max.
Výrobek může obsahovat stopy,
vlhkost do suchých skořápkových plodů,
80%
sezamu a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6252

Croissant s kakaovou
náplní

Jemné pečivo z plundrového 55
těsta

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, kakaová náplň 10% ((cukr, rostlinný tuk, rostlinný olej, sušená syrovátka, kakao,
oříšková pasta, sójový lecitin, aroma), rostlinný řepkový olej)), margarín ((částečně hydrogenované
rostlinné oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor
kyselosti E330, konzervant E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta karoten)), vaječná
melanž pasterovaná, voda, rostlinný řepkový olej, droždí, cukr, sušené mléko (směs mléčných
proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), 100% neztužený rostlinný tuk, sůl, zlepšující
přípravek ((sacharóza, sladová moučka, zahušťovadlo E412, emulgátory E322 a E472e, regulátor
kyselosti E170, protispékavé látky E341 a E516, antioxidant E300, enzymy))

2 dny

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do sezamu a výrobky z nich.
80%
teplota do
25°C

6290

Koláč vídeňský

Jemné pečivo z plundrového 70
těsta

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, vanilková náplň 25% (cukr, škroby, sladká syrovátka, rostlinný ztužený tuk,
Obiloviny obsahující
2 dny
zahušťovadla E401 a E405, laktóza, sušené vaječné bílky, mléčná bílkovina, glukózový sirup,
lepek, mléko, vejce, sóju a
barviva kurkumy a karotky, emulgátor E472a, sůl, aroma, voda), margarín ((částečně hydrogenované výrobky z nich.
rostlinné oleje a tuky 80%, voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor
kyselosti E330, konzervant E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, broskve
3%, vaječná melanž pekařská, droždí, rostlinný řepkový olej, cukr, sušené mléko (směs mléčných
proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), 100% neztužený rostlinný tuk, sůl, zlepšující
přípravek ((sacharóza, sladová moučka, zahušťovadlo E412, emulgátory E322 a E472e, regulátor
kyselosti E170, protispékavé látky E341 a E516, antioxidant E300, enzymy))

v suchu do Výrobek může obsahovat stopy
+8°C
suchých skořápkových plodů,
sezamu a výrobky z nich.

Obiloviny obsahující
lepek, vejce a výrobky z
nich.

Pšeničná mouka, voda, margarín ((částečně hydrogenované rostlinné oleje a tuky 80%, voda, sůl
obiloviny obsahující
1 den
0,6%, emulgátory: E471 a sójový lecitin, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aromata
lepek, sóju, mléko, sezam
(obsahující mléko), barviva: betakaroten)), moučná směs ((špaldová mouka 40%, žitná mouka,
a výrobky z nich
špaldová celozrnná mouka 15%, pšeničný lepek, sušený žitný kvas, sůl, celozrnná pšeničná mouka,
ječná sladová mouka, sušená syrovátka, zahušťovadlo (E412), cukr, emulgátor (E471), aroma
(sladové aroma), regulátor kyselosti (E330), kyseliny (E270, E327), sušený glukózový sirup, enzym:
pšeničný, látka zlepšující mouku (E300)), špaldová zápara (pšenice špalda, voda, jodidovaná sůl),
droždí, margarín (rostlinné rafinované, nehydrogenované tuky a oleje, voda, jedlá sůl, emulgátory:
mono- a diglyceridy mastných kyselin E471, konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, přírodní máslové aroma, přírodní barvivo: annato), sůl, posyp (len 36%, sezam
36%, slunečnice 21%, sůl)

Obiloviny obsahující
lepek, mléko, suché
skořápkové plody, vejce,
sóju a výrobky z nich.

max.
Výrobek může obsahovat stopy
vlhkost do suchých skořápkových plodů, vajec
80%
a výrobky z nich.
teplota do
25°C

6437

Kremrole

Cukrářský výrobek s
bílkovou náplní

40

nebal.

čerstvý výrobek pšeničná mouka, bílková náplň 20% ((bílek (pasterovaný vaječný bílek, cukr, E330, E412, E415),
Obiloviny obsahující
2 dny
cukr, vanilkový cukr (cukr, aroma etylvanilin)), margarín ((částečně hydrogenované rostlinné oleje a lepek, mléko, vejce, sóju a
tuky 80%, voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322 sójový lecitin), regulátor kyselosti E330,
výrobky z nich.
konzervant E202, aromata (obsahující mléko), barviva beta karoten)), voda, rostlinný řepkový olej,
cukr moučkový, ocet, sůl

v suchu do Výrobek může obsahovat stopy
+ 8°C
suchých skořápkových plodů,
sezamu a výrobky z nich.

