KOMPEK,
kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o.
Seznam výrobků - Výroba jemného pečiva
Číslo Hmotnost
výrobku
(g)

3061

5044

5050

42

50

70

Trvanli
vost
(dny)

1

1

1

Název výrobku

Plundra škvarková

Brioška s přírodním sladidlem

Makovka

Složení
pšeničná mouka, voda, margarín {rostlinné oleje a tuky 80% [tuky (palmový),
částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový, slunečnicový, řepkový a
kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471,
sojový lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační prostředek (E202),
aromata (obsahující mléko),barviva (betakaroten)}, škvarky 11% (vepřové
škvarky, sůl), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina E260,
regulátory kyselost E270, E325), droždí, zlepšující přípravek [pšeničná sladová
mouka, emulgátory (E471, E472e), protspékavá látka (E170, E551), látka
zlepšující mouku (E300), enzymy (hydrolázy)], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl,
jodičnan draselný), pepř.

Těsto 99%: pšeničná mouka, voda, pekařská směs 6% [fruktóza (min. 89%),
pšeničná mouka, emulgátor (E481), regulátor kyselost (E170, E341),
zahušťovadlo (E412), rostlinný olej (řepkový), látka zlepšující mouku (E300),
aroma (s mléčnou složkou), enzymy], margarín [rostlinný tuk (palmový),
rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl
(0,2%), regulátor kyselost (E330), konzervant (E202), máslové aroma, barvivo
(E160b)], droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Mašlování:
vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory
kyselost (E270, E325)].

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Posyp: mák 2,5%. Mašlování:
vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory
kyselost (E270, E325)].

Alergeny

Stopové množství
Výrobek může obsahovat
stopy sezamu, suchých
skořápkových plodů, sóji,
arašídů a výrobků z nich.

1,3,7

Výrobek může obsahovat
stopy, sóji, suchých
skořápkových plodů,
sezamu, arašídů a
výrobků z nich.
1,3,7

1,3

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

5054

5056

5057

5058

5059

100

70

70

40

55

1

1

1

1

1

Zajíc

Sněhulák

Vánoční stromek

Kapr

Zvonek

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Dohotovení: rozinky (rozinky,
slunečnicový olej). Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž,
sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)].

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Dohotovení: rozinky (rozinky,
slunečnicový olej). Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž,
sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)].
Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Mašlování: vaječná melanž
[pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270,
E325)].
Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Dohotovení: rozinky (rozinky,
slunečnicový olej). Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž,
sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)].

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl,
jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory (E481,
E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300), enzymy
(obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina
(E260), regulátory kyselost (E270, E325)]

1,3

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

1,3

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

1,3

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

1,3

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

1,3

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

5065

5080

5082

60

90

90

1

1

1

Loupák vinutý 60g

Buchty pekáčové makové

Buchty pekáčové tvarohové

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek
[pšeničná sladová mouka, emulgátory (E471, E472e), protspékavá látka (E170,
E551), látka zlepšující mouku (E300), enzymy (hydrolázy)], sůl jedlá jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Mašlování: voda, látka
dodávající lesk [mléčná bílkovina, regulátor kyselost (E500)]. Posyp: mák.

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Náplň maková 26%: maková
náplň 64% [cukr, mák (40%), kukuřičný škrob, pšeničná bobtnavá mouka,
aroma, regulátor kyselost (E263)], voda, strouhanka {pšeničná mouka, řepkový
olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek [pšeničná mouka, ječná sladová mouka,
emulgátor E472e, glukóza, cukr, regulátor kyselost E341, látka zlepšující mouku
(kyselina askorbová), enzymy], sladový výtažek, látka zlepšující mouku (E920),
enzymy (hydrolasy, oxidoreduktazy), protspékavá látka (uhličitan vápenatý),
emulgátory (E471), enzymy (alfa-amyláza, hemi-celuláza, glukózaoxidáza), cukr,
mák}, aroma [zvlhčující látka (E422, E1520), voda, regulátor kyselost (E262,
E260), přírodní citrónové aroma]. Dohotovení: olej řepkový.

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Náplň tavrohová 26%:
tvaroh 50%, voda, zlepšující přípravek [cukr, zahušťovadlo (modifkovaný škrob),
sušená syrovátka, bílek sušený, emulgátor (E471), regulátor kyselost (E330),
sůl obohacená jodem (sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo (E160a)], aroma
[zvlhčující látka (E422, E1520), voda, regulátor kyselost (E262, E260), přírodní
citrónové aroma]. Dohotovení: olej řepkový.

1,3,7

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, suchých
skořápkových plodů,
sezamu, arašídů a
výrobků z nich.

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

1,3

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, suchých
skořápkových plodů,
sezamu, arašídů a
výrobků z nich.
1,3,7

5083

5084

5105

5106

60

90

50

50

1

1

1

1

Smažený klíč

Buchty pekáčové povidlové

Koláč jablečný s přírodním
sladidlem

Koláč s marmeládou s přírodním
sladidlem

Těsto: pšeničná mouka, voda, koblihová směs s vejci [rostlinný olej(palmový),
sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukozový sirup, emulgátor (E322, E481,
E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící látka, (E450, E500), aroma,
zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku (E300), barvivo (E101), enzymy],
droždí. Smažení: palmový tuk. Dohotovení: cukr, skořice.
Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Náplň povidlová 26%: povidla
96% [ovocný protlak-švestka (48%), ovocný protlak-jablko (23%), švestky sušené
(21%), cukr, aroma, kyselina E330, voda], voda. Dohotovení: řepkový olej.

Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs [fruktóza (min. 89%), pšeničná
mouka, emulgátor (E481), regulátor kyselost (E170, E341), zahušťovadlo (E412),
rostlinný olej (řepkový), látka zlepšující mouku (E300), aroma (s mléčnou
složkou), enzymy], margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový),
voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost
(E330), konzervant (E202), máslové aroma, barvivo (E160b)], droždí, jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Náplň jablečná 46%: strouhaná jablka
95%, sladidlo (E420i), skořice. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná
melanž, sůl kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná
mouka, voda, pekařská směs [fruktóza (min. 89%), pšeničná mouka, emulgátor
(E481), regulátor kyselost (E170, E341), zahušťovadlo (E412), rostlinný olej
(řepkový), látka zlepšující mouku (E300), aroma (s mléčnou složkou), enzymy],
margarín
[rostlinný
tuk (palmový),
rostlinný
(řepkový),
voda,
emulgátory
Těsto:
pšeničná
mouka,
voda, pekařská
směsolej
[fruktóza
(min.
89%),
pšeničná
(E471,
lecitn),regulátor
sůl (0,2%),
regulátor
kyselost
konzervant
mouka,slunečnicový
emulgátor (E481),
kyselost
(E170,
E341),(E330),
zahušťovadlo
(E412),
(E202),
aroma, barvivo
(E160b)],
droždí,
jedlá aroma
sůl jodidovaná
(jedlá sůl,
rostlinnýmáslové
olej (řepkový),
látka zlepšující
mouku
(E300),
(s mléčnou
jodičnan
Náplň jablečná
46%:tuk
strouhaná
jablka
95%, sladidlo
(E420i),
složkou),draselný).
enzymy], margarín
[rostlinný
(palmový),
rostlinný
olej (řepkový),
skořice.
Mašlování:
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl
kyselina
voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost
(E260), regulátory
(E270, E325)].Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
(E330),
konzervantkyselost
(E202), máslové
aroma, barvivo
(E160b)],
droždí,
jedlá sůl
pekařská
směs
[fruktóza
(min. 89%),
pšeničná
emulgátor
(E481),jablečná
jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan
draselný).
Náplňmouka,
marmeláda
46%: voda,
regulátor
kyselost
(E170,
E341), zahušťovadlo
rostlinný
(řepkový),
dřeň, fruktóza
(20%),
stabilizátor
(E1422, E401),(E412),
kyselina
(E330),olej
konzervant
látka
zlepšující
(s mléčnou
složkou),
margarín
(E202),
barvivomouku
(E120),(E300),
aroma.aroma
Mašlování:
vaječná
melanž enzymy],
[pasterovaná
vaječná
[rostlinný
tuk
(palmový),
rostlinný
olej
(řepkový),
voda,
emulgátory
(E471,
melanž, sůl kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná
slunečnicový
sůlsměs
(0,2%),
regulátor
kyselost
(E330), konzervant
(E202),
mouka,
voda,lecitn),
pekařská
[fruktóza
(min.
89%), pšeničná
mouka, emulgátor
máslové
aroma, barvivo
(E160b)],
droždí,zahušťovadlo
jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl,olej
(E481), regulátor
kyselost
(E170, E341),
(E412), rostlinný
jodičnan
Náplň mouku
jablečná(E300),
46%: strouhaná
jablka 95%,
sladidlo
(E420i),
(řepkový),draselný).
látka zlepšující
aroma (s mléčnou
složkou),
enzymy],
skořice. Mašlování:
vaječná
melanžrostlinný
[pasterovaná
vaječná melanž,
sůl kyselina
margarín
[rostlinný tuk
(palmový),
olej (řepkový),
voda, emulgátory
(E260),
regulátory kyselost
E325)].Těsto:
(E471, slunečnicový
lecitn),(E270,
sůl (0,2%),
regulátorpšeničná
kyselost mouka,
(E330), voda,
konzervant
pekařská
směs
[fruktóza
(min.
89%),
pšeničná
mouka,
emulgátor
(E481),
(E202), máslové aroma, barvivo (E160b)], droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl,
regulátor
kyselost (E170,
zahušťovadlo
(E412),
rostlinný
(řepkový),
jodičnan draselný).
Náplň E341),
marmeláda
46%: voda,
jablečná
dřeň,olej
fruktóza
(20%),
látka
zlepšující
mouku
(E300),
aroma
(s mléčnou
složkou),
enzymy],
margarín
stabilizátor
(E1422,
E401),
kyselina
(E330),
konzervant
(E202),
barvivo
(E120),
[rostlinný
tuk (palmový),
rostlinný
(řepkový), vaječná
voda, emulgátory
(E471,
aroma.
Mašlování:
vaječná
melanžolej
[pasterovaná
melanž, sůl
kyselina
slunečnicový
lecitn),
sůl (0,2%),
regulátor
kyselost
(E330),mouka,
konzervant
(E260), regulátory
kyselost
(E270,
E325)].Těsto:
pšeničná
voda,(E202),
máslové
barvivo (E160b)],
droždí,
jedlámouka,
sůl jodidovaná
(jedlá
sůl,
pekařskáaroma,
směs [fruktóza
(min. 89%),
pšeničná
emulgátor
(E481),
jodičnan
Náplň E341),
jablečná
46%: strouhaná
jablka
95%, sladidlo
(E420i),
regulátordraselný).
kyselost (E170,
zahušťovadlo
(E412),
rostlinný
olej (řepkový),

1,3,7

1,3

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

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, suchých
skořápkových plodů,
sezamu, arašídů a
výrobků z nich.
1,3,7

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, suchých
skořápkových plodů,
sezamu, arašídů a
výrobků z nich.
1,3,7

5107

5109

46

60

1

1

Loupák se sladidlem

Cereální rolka s lískooříškovou
náplní

Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs [fruktóza (min. 89%), pšeničná
mouka, emulgátor (E481), regulátor kyselost (E170, E341), zahušťovadlo (E412),
rostlinný olej (řepkový), látka zlepšující mouku (E300), aroma (s mléčnou
složkou), enzymy], margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový),
voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost
(E330), konzervant (E202), máslové aroma, barvivo (E160b)], droždí, jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Mašlování: vaječná melanž
[pasterovaná vaječná melanž, sůl kyselina (E260), regulátory kyselost (E270,
E325)]. Posyp: mák.Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs [fruktóza (min.
89%), pšeničná mouka, emulgátor (E481), regulátor kyselost (E170, E341),
zahušťovadlo (E412), rostlinný olej (řepkový), látka zlepšující mouku (E300),
aroma pšeničná
(s mléčnou
složkou),
enzymy],
margarín
[rostlinný
tuk [tuky
(palmový),
Těsto:
mouka,
margarín
{rostlinné
oleje
a tuky 80%
(palmový),
rostlinný
(řepkový), voda,
(E471,
slunečnicový
lecitn),řepkový
sůl
částečně olej
hydrogenované
tuky emulgátory
(palmový), oleje
(sójový,
slunečnicový,
a
(0,2%), regulátor
kyselost
(E330), voda,
konzervant
(E202),
máslové (E471,
aroma,sojový
barvivo
kukuřičný
v různých
proporcích)],
sůl (0,6%),
emulgátory
(E160b)],
droždí, jedlá
sůl jodidovaná
(jedlá sůl, prostředek
jodičnan draselný).
Mašlování:
lecitn), regulátor
kyselost
(E330), konzervační
(E202), aromata
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl
kyselina
(E260),
regulátory
(obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda, pekařská směs [lněné semeno,
kyselost
E325)]. slunečnicové
Posyp: mák.Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
pekařská
sojová
drť(E270,
toastovaná,
semeno,
jedlá sůl,
sojová
mouka
směs
[fruktóza
(min.pšeničný
89%), pšeničná
mouka,mlýnské
emulgátor
(E481), regulátor
plnotučná,
sušený
kvas (pšeničné
produkty,
kvasná kultura),
kyselostpšeničná
(E170, E341),
zahušťovadlo
(E412), žitná
rostlinný
olej (řepkový),
sezam,
mouka,
sušená syrovátka,
celozrnná
mouka, látka
zlepšující mouku
mléčnou
složkou),
enzymy],
margarín
protspékavá
látka(E300),
(E341),aroma
ječná(ssladová
mouka,
emulgátor
(E472e),
[rostlinný
tuk látka
(palmový),
rostlinný
(řepkový),látka
voda,
emulgátory
(E471,
protspékavá
(E170i),
enzymyolej
(hydrolázy),
zlepšující
mouku
(E300)],
slunečnicový
lecitn),
(0,2%),
regulátor
kyselost
(E330),
konzervant
ocet
(voda pitná,
ocetsůl
kvasný
lihový,
barvivo
(E150c),
zbytkový
ethanol,(E202),
zbytky
máslové
aroma, barvivo
(E160b)],
droždí, jedláživných
sůl jodidovaná
(jedlá sůl,
nezpracovaných
anorganických
a organických
látek). Náplň
jodičnan
draselný).
Mašlování:
vaječná
melanž [pasterovaná
vaječná
melanž,
lískooříšková
28%: cukr,
ztužený
a dezodorizovaný
rostlinný olej
(slunečnicový),
sůl kyselina
(E260),
regulátory
kyselosttuku
(E270,
E325)].
Posyp: mák.Těsto:
kakaový
prášek
se sníženým
obsahem
(11%),
modifkovaný
škrob,
pšeničná
mouka,
voda,
pekařská
[fruktóza (min. 89%), (sójový
pšeničná
mouka,
lískooříšková
pasta
(4%),
rostlinnýsměs
tuk (palmový),emulgátor
lecitn),
emulgátor
(E481),
regulátor
kyselost
(E170,
E341),
aroma
(vanillin,
lískový
oříšek).
Poleva:
tmavá
[cukr,zahušťovadlo
plně ztužený(E412),
rostlinný tuk
rostlinný
olej (řepkový),
látka
zlepšující
mouku
(E300), aroma
(s mléčnou
(palmojádrový)
RSPO-MB,
kakaový
prášek
se sníženým
obsahem
tuku (13 %),
složkou),
enzymy],
margarín
[rostlinný
tuk
(palmový),
rostlinný
olej (řepkový),
emulgátory (sójový lecitn, polyglycerol-polyricin-oleát), aroma].Těsto:
pšeničná
voda, emulgátory
(E471, slunečnicový
lecitn),
sůl (0,2%),
regulátor
kyselost
mouka,
margarín {rostlinné
oleje a tuky
80% [tuky
(palmový),
částečně
(E330),
konzervant
máslové
barvivo
(E160b)],řepkový
droždí,ajedlá
sůl
hydrogenované
tuky(E202),
(palmový),
olejearoma,
(sójový,
slunečnicový,
kukuřičný
(jedlá sůl, jodičnan
draselný).
Mašlování: (E471,
vaječnásojový
melanž
vjodidovaná
různých proporcích)],
voda, sůl
(0,6%), emulgátory
lecitn),
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl kyselina
(E260), regulátory
kyselost
(E270,
regulátor kyselost
(E330),
konzervační
prostředek
(E202), aromata
(obsahující
E325)].
Posyp:
mák.Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
pekařská
směs
[fruktóza
mléko), barviva (betakaroten)}, voda, pekařská směs [lněné semeno, sojová(min.
drť
89%), pšeničná
mouka, emulgátor
regulátor
kyselost
(E170, E341),
toastovaná,
slunečnicové
semeno, (E481),
jedlá sůl,
sojová mouka
plnotučná,
sušený
zahušťovadlo
rostlinný
olejprodukty,
(řepkový),kvasná
látka zlepšující
pšeničný kvas(E412),
(pšeničné
mlýnské
kultura), mouku
sezam, (E300),
pšeničná
aroma (ssušená
mléčnou
složkou),žitná
enzymy],
margarín
[rostlinný
tuk (palmový),
mouka,
syrovátka,
celozrnná
mouka,
protspékavá
látka (E341),
rostlinný
olej (řepkový),
voda, emulgátory
slunečnicový
lecitn),enzymy
sůl
ječná
sladová
mouka, emulgátor
(E472e), (E471,
protspékavá
látka (E170i),
(0,2%),
regulátor
(E202),
aroma,
barvivo
(hydrolázy),
látka kyselost
zlepšující(E330),
mouku konzervant
(E300)], ocet
(voda máslové
pitná, ocet
kvasný
lihový,
(E160b)],(E150c),
droždí,zbytkový
jedlá sůl jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan draselný).
Mašlování:
barvivo
ethanol, zbytky
nezpracovaných
anorganických
a
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž, sůl
kyselina
(E260), regulátory
organických
živných
látek). Náplň
lískooříšková
28%:
cukr, ztužený
a
kyselost
(E270, E325)].
Posyp:
mák.
dezodorizovaný
rostlinný
olej (slunečnicový),
kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku (11%), modifkovaný škrob, lískooříšková pasta (4%), rostlinný
tuk (palmový),emulgátor (sójový lecitn), aroma (vanillin, lískový oříšek).
Poleva: tmavá [cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový) RSPO-MB,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (13 %), emulgátory (sójový lecitn,
polyglycerol-polyricin-oleát), aroma].Těsto: pšeničná mouka, margarín
{rostlinné oleje a tuky 80% [tuky (palmový), částečně hydrogenované tuky
(palmový), oleje (sójový, slunečnicový, řepkový a kukuřičný v různých
proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový lecitn), regulátor
kyselost (E330), konzervační prostředek (E202), aromata (obsahující mléko),

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, suchých
skořápkových plodů,
sezamu, arašídů a
výrobků z nich.
1,3,7

Výrobek může obsahovat
stopy vajec, arašídů a
výrobky z nich.

1,6,7,8,11

5111

5113

Koláč tvarohový

80

100

1

Mřížka máslová tvarohová

Těsto: pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek [cukr, sušená syrovátka,
pšeničná mouka, kypřidla (E450, E500), emulgátory (E472e, E471), sůl, pšeničný
lepek, zahušťovadlo (quarová mouka), koření, látka zlepšující mouku (E300),
enzymy, rostliný olej řepkový], cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný
olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%),
regulátor kyselost (E330), konzervant (E202), máslové aroma, barvivo (E160b)],
droždí, zlepšující přípravek [stabilizátor (guarová mouka,
carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor (E472e), pšeničný
kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170), slunečnicový olej,
látka zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy]. Náplň tvarohová 42%:
tvaroh 50%, voda, zlepšující přípravek [cukr, zahušťovadlo (modifkovaný škrob),
sušená syrovátka, bílek sušený, emulgátor (E471), regulátor kyselost (E330), sůl
obohacená jodem (sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo (E160a)], aroma
[zvlhčující látka (E422, E1520), voda, regulátor kyselost (E262, E260), přírodní
citrónové aroma] Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinný tuk
(palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový
lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), konzervant (E202), máslové
aroma, barvivo (E160b)]. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná
melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná
mouka, voda, zlepšující přípravek [cukr, sušená syrovátka, pšeničná mouka,
kypřidla (E450, E500), emulgátory (E472e, E471), sůl, pšeničný lepek,
zahušťovadlo (quarová mouka), koření, látka zlepšující mouku (E300), enzymy,
rostliný olej řepkový], cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej
(řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor
kyselost
(E330), mouka,
konzervant
(E160b)],
droždí,
Těsto:
pšeničná
voda,(E202),
máslomáslové
6%, cukr,aroma,
droždí,barvivo
zlepšující
přípravek
zlepšující
[stabilizátor(E481,
(guarová
mouka,
carboxymethylceluloza),
cukr,
[pšeničnápřípravek
mouka, emulgátory
E471,
E472e),
protspékavá látka (E170),
pšeničný
lepek,mouku
emulgátor
(E472e),
pšeničný
kvaspšenici)],
sušený, maltodextrin,
látka
zlepšující
(E300),
enzymy
(obsahující
jedlá sůl jodidovaná
protspékavá
látka (E341,
E170),
slunečnicový
látka
zlepšující
mouku
(jedlá sůl, jodičnan
draselný),
citronové
aromaolej,
[voda,
cukr,
jablečná
dřeň
(kyselina
askorbová),
enzymy].
Náplň
tvarohová
42%:
tvaroh
50%,
voda,
sterilizovaná, modifkovaný škrob (E1414), citrónové aroma, regulátor
kyselost
zlepšující
přípravek
[cukr,konzervant
zahušťovadlo
(modifkovaný
škrob), sušená
syrovátka,
(E330),
citronové
aroma,
(E202)].
Náplň tvarohová
27%: tvaroh
bílek
sušený,
emulgátor
(E471),[cukr,
regulátor
kyselost (E330),
sůl obohacená
50%, voda,
zlepšující
přípravek
zahušťovadlo
(modifkovaný
škrob), jodem
(sůl,
jodičnan
draselný),
aroma,
barvivo
(E160a)],
aroma
[zvlhčující
látka
(E422,sůl
sušená syrovátka, bílek sušený, emulgátor (E471), regulátor kyselost
(E330),
E1520),
voda,
regulátor
kyselostdraselný),
(E262, E260),
přírodní
citrónové
aroma]
obohacená
jodem
(sůl, jodičnan
aroma,
barvivo
(E160a)],
aroma
Žmolenka:
pšeničná
mouka,
cukr,
margarín
[rostlinný
(palmový),
[zvlhčující látka
(E422,
E1520),
voda,
regulátor
kyselosttuk
(E262,
E260),rostlinný
přírodní
olej (řepkový),
voda,
emulgátory
(E471,melanž
slunečnicový
lecitn),vaječná
sůl (0,2%),
citrónové
aroma].
Mašlování:
vaječná
[pasterovaná
melanž, sůl,
regulátor
kyselost
(E330), kyselost
konzervant
(E202),
máslové aroma,
barvivo
(E160b)].
kyselina (E260),
regulátory
(E270,
E325)].Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
Mašlování:
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl,
kyselina
(E260),
máslo 6%, cukr, droždí, zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481,
regulátory
kyselost
(E270, E325)].Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,(E300),
zlepšující
E471,
E472e),
protspékavá
látka (E170), látka
zlepšující
mouku
enzymy
přípravek
sušená
syrovátka,
pšeničná
mouka,
kypřidla draselný),
(E450, E500),
(obsahující[cukr,
pšenici)],
jedlá
sůl jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan
emulgátory
(E472e,
E471),
sůl,jablečná
pšeničný
lepek,
zahušťovadlo
(quarová mouka),
citronové
aroma
[voda,
cukr,
dřeň
sterilizovaná,
modifkovaný
škrob
koření,
zlepšující
mouku
(E300),kyselost
enzymy,(E330),
rostlinýcitronové
olej řepkový],
cukr,
(E1414),látka
citrónové
aroma,
regulátor
aroma,
margarín
[rostlinný
(palmový),
rostlinný
olej (řepkový),
voda,
emulgátory
konzervant
(E202)]. tuk
Náplň
tvarohová
27%: tvaroh
50%, voda,
zlepšující
(E471, slunečnicový
lecitn), sůl
(0,2%), regulátor
kyselost
konzervant
přípravek
[cukr, zahušťovadlo
(modifkovaný
škrob),
sušená(E330),
syrovátka,
bílek
(E202),
aroma,
barvivo
(E160b)],
droždí,
zlepšující
přípravekjodem (sůl,
sušený, máslové
emulgátor
(E471),
regulátor
kyselost
(E330),
sůl obohacená
[stabilizátor
(guarová
mouka,
carboxymethylceluloza),
cukr, pšeničný
lepek,
jodičnan
draselný),
aroma,
barvivo
(E160a)], aroma [zvlhčující
látka (E422,
emulgátor
(E472e),
pšeničný
kvas(E262,
sušený,
maltodextrin,
protspékavá
látka
E1520), voda,
regulátor
kyselost
E260),
přírodní citrónové
aroma].
(E341,
E170),
slunečnicový
olej,
látka
zlepšující
mouku
(kyselina
askorbová),
Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260),
enzymy]. Náplň
tvarohová
42%: tvaroh 50%,
voda,mouka,
zlepšující
přípravek
regulátory
kyselost
(E270, E325)].Těsto:
pšeničná
voda,
máslo [cukr,
6%,
zahušťovadlo
(modifkovaný
škrob),
sušenámouka,
syrovátka,
bílek sušený,
cukr, droždí, zlepšující
přípravek
[pšeničná
emulgátory
(E481,emulgátor
E471,
(E471),
kyselost
obohacená
jodičnan
draselný),
E472e),regulátor
protspékavá
látka (E330),
(E170), sůl
látka
zlepšující jodem
mouku(sůl,
(E300),
enzymy
aroma, barvivo
(E160a)],
[zvlhčující(jedlá
látka sůl,
(E422,
E1520),
voda, regulátor
(obsahující
pšenici)],
jedláaroma
sůl jodidovaná
jodičnan
draselný),

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

1,3,7

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

1,3,7

5142

5156

1200

80

1

1

Koláč velký - speciál

Moravský koláč s tvarohem

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující přípravek
[stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek,
emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka
(E341, E170), slunečnicový olej, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová),
enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vaječná melanž
[pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270,
E325)], barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný škrob (E1450), glukozový sirup,
antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)]. NÁPLŇ DLE
OBJEDNÁVKYTěsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující
přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující
přípravek [stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný
lepek,
emulgátormouka,
E472e,voda,
pšeničný
protspékavá
Těsto: pšeničná
cukr,kvas
olejsušený,
řepkový,maltodextrin,
droždí, zlepšující
přípravek
látka
(E341,
E170),
slunečnicový
olej,
látka
zlepšující
mouku
(kyselina
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující přípravek
askorbová),
jedlá sůlcarboxymethylceluloza),
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan
draselný),
vaječná
[stabilizátor enzymy],
(guarová mouka,
cukr, pšeničný
lepek,
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl,
kyselina
(E260),
regulátory
kyselost
emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka
(E270, E170),
E325)],slunečnicový
barvivo [E160a,
nosiče-modifkovaný
škrob (E1450),
glukozový
(E341,
olej,1%
látka
zlepšující mouku (kyselina
askorbová),
sirup,
antoxidanty
(E370, E301),
protspékavá
látka
(E341)]. vaječná
NÁPLŇ DLE
enzymy],
jedlá sůl jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan
draselný),
melanž
OBJEDNÁVKYTěsto:
voda,(E260),
cukr, olej
řepkový,kyselost
droždí, zlepšující
[pasterovaná vaječnápšeničná
melanž, mouka,
sůl, kyselina
regulátory
(E270,
přípravek
(voda,[E160a,
emulgátor
E471, regulátor kyselost
octová),
zlepšující
E325)],
barvivo
1% nosiče-modifkovaný
škrobkyselina
(E1450),
glukozový
sirup,
přípravek
[stabilizátor
(guarová
mouka, carboxymethylceluloza),
cukr, pšeničný
antoxidanty
(E370, E301),
protspékavá
látka (E341)]. Náplň tvarohová
33%:
lepek,
pšeničný
kvas[cukr,
sušený,
maltodextrin,
protspékavá
tvarohemulgátor
50%, voda,E472e,
zlepšující
přípravek
zahušťovadlo
(modifkovaný
škrob),
látka
(E341,
E170), bílek
slunečnicový
olej, látka zlepšující
mouku (kyselina
sušená
syrovátka,
sušený, emulgátor
(E471), regulátor
kyselost (E330),
askorbová),
enzymy],
sůl jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan
vaječná
sůl obohacená
jodem jedlá
(sůl, jodičnan
draselný),
aroma,
barvivo draselný),
(E160a)], aroma
melanž [pasterovaná
sůl, kyselina
(E260),
regulátory
kyselost
[zvlhčující
látka (E422,vaječná
E1520),melanž,
voda, regulátor
kyselost
(E262,
E260), přírodní
(E270,
E325)],
barvivo
[E160a,pšeničná
1% nosiče-modifkovaný
škrob (E1450),
glukozový
citrónové
aroma].
Žmolenka:
mouka, cukr, margarín
[rostlinný
tuk
sirup,
antoxidanty
(E370,
E301),
protspékavá
látka
(E341)].
NÁPLŇ
DLE
(palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový
OBJEDNÁVKYTěsto:
pšeničnákyselost
mouka,(E330),
voda, cukr,
olej řepkový,
droždí,
zlepšující
lecitn), sůl (0,2%), regulátor
konzervant
(E202),
máslové
přípravek
(voda,
emulgátor
E471,
regulátor
kyselost
kyselina
octová),
zlepšující
aroma, barvivo (E160b)]. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná
přípraveksůl,
[stabilizátor
(guarová
mouka, kyselost
carboxymethylceluloza),
cukr,pšeničná
pšeničný
melanž,
kyselina (E260),
regulátory
(E270, E325)].Těsto:
lepek,
E472e,
pšeničnýdroždí,
kvas sušený,
maltodextrin,
protspékavá
mouka,emulgátor
voda, cukr,
olej řepkový,
zlepšující
přípravek (voda,
emulgátor
látka
E170),
slunečnicový
látka zlepšující
zlepšující přípravek
mouku (kyselina
E471,(E341,
regulátor
kyselost
kyselinaolej,
octová),
[stabilizátor
askorbová),
enzymy],
jedlá sůl jodidovaná (jedlá
sůl, jodičnan
draselný),
vaječná
(guarová mouka,
carboxymethylceluloza),
cukr, pšeničný
lepek,
emulgátor
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl,
kyselina
(E260),
regulátory
kyselost
E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170),
(E270, E325)],olej,
barvivo
1%mouku
nosiče-modifkovaný
škrob (E1450),
slunečnicový
látka[E160a,
zlepšující
(kyselina askorbová),
enzymy],glukozový
jedlá sůl
sirup,
antoxidanty
(E370,
E301),
protspékavá
látka
(E341)].
NÁPLŇ DLEvaječná
jodidovaná
(jedlá sůl,
jodičnan
draselný),
vaječná
melanž
[pasterovaná
OBJEDNÁVKYTěsto:
mouka, voda,
cukr,(E270,
olej řepkový,
droždí, zlepšující
melanž, sůl, kyselina pšeničná
(E260), regulátory
kyselost
E325)], barvivo
[E160a,
přípravek
(voda, emulgátor
E471,
regulátor
kyselost
kyselina
octová),(E370,
zlepšující
1%
nosiče-modifkovaný
škrob
(E1450),
glukozový
sirup,
antoxidanty
přípravek
[stabilizátor
(guarová
mouka,
cukr, voda,
pšeničný
E301), protspékavá
látka
(E341)].
Náplňcarboxymethylceluloza),
tvarohová 33%: tvaroh 50%,
lepek,
emulgátor
E472e,
pšeničný
kvas
sušený,
maltodextrin,
protspékavá
zlepšující přípravek [cukr, zahušťovadlo (modifkovaný škrob), sušená syrovátka,
látka
slunečnicový
olej, látkakyselost
zlepšující(E330),
moukusůl
(kyselina
bílek (E341,
sušený,E170),
emulgátor
(E471), regulátor
obohacená jodem
askorbová),
enzymy],
jedlá
sůl
jodidovaná
(jedlá
sůl,
jodičnan
draselný),
(sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo (E160a)], aroma [zvlhčující
látka vaječná
(E422,
melanž [pasterovaná
vaječná
melanž,
kyselina
(E260),
regulátory
kyselost
E1520),
voda, regulátor
kyselost
(E262,sůl,
E260),
přírodní
citrónové
aroma].
(E270,
E325)],
barvivo
[E160a,cukr,
1% nosiče-modifkovaný
škrob
(E1450),rostlinný
glukozový
Žmolenka:
pšeničná
mouka,
margarín [rostlinný tuk
(palmový),
sirup,
antoxidanty
(E370,
E301),
protspékavá
látka
(E341)].
NÁPLŇ
DLE
olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%),
OBJEDNÁVKY
regulátor kyselost (E330), konzervant (E202), máslové aroma, barvivo (E160b)].
Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260),
regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej
řepkový, droždí, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselost
kyselina octová), zlepšující přípravek [stabilizátor (guarová mouka,
carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas

Výrobek může obsahovat
stopy

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, suchých
skořápkových plodů,
sezamu, arašídů a
výrobků z nich.
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Moravský koláč makový

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující přípravek
[stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek,
emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka
(E341, E170), slunečnicový olej, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová),
enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vaječná melanž
[pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270,
E325)], barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný škrob (E1450), glukozový sirup,
antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Náplň maková 33%:
maková náplň 64% [cukr, mák (40%), kukuřičný škrob, pšeničná bobtnavá
mouka, aroma, regulátor kyselost (E263)], voda, strouhanka {pšeničná mouka,
řepkový olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek [pšeničná mouka, ječná sladová
mouka, emulgátor E472e, glukóza, cukr, regulátor kyselost E341, látka zlepšující
mouku (kyselina askorbová), enzymy], sladový výtažek, látka zlepšující mouku
(E920), enzymy (hydrolasy, oxidoreduktazy), protspékavá látka (uhličitan
vápenatý), emulgátory (E471), enzymy (alfa-amyláza, hemi-celuláza,
glukózaoxidáza), cukr, mák}, aroma [zvlhčující látka (E422, E1520), voda,
regulátor kyselost (E262, E260), přírodní citrónové aroma]. Žmolenka: pšeničná
mouka, cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda,
emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330),
konzervant (E202), máslové aroma, barvivo (E160b)]. Mašlování: vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
(E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující
přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující
přípravek [stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný
lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá
látka (E341, E170), slunečnicový olej, látka zlepšující mouku (kyselina
askorbová), enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
(E270, E325)], barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný škrob (E1450), glukozový
sirup, antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Náplň maková 33%:
maková náplň 64% [cukr, mák (40%), kukuřičný škrob, pšeničná bobtnavá
mouka, aroma, regulátor kyselost (E263)], voda, strouhanka {pšeničná mouka,
řepkový olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek [pšeničná mouka, ječná sladová
mouka, emulgátor E472e, glukóza, cukr, regulátor kyselost E341, látka zlepšující
mouku (kyselina askorbová), enzymy], sladový výtažek, látka zlepšující mouku
(E920), enzymy (hydrolasy, oxidoreduktazy), protspékavá látka (uhličitan
vápenatý), emulgátory (E471), enzymy (alfa-amyláza, hemi-celuláza,
glukózaoxidáza), cukr, mák}, aroma [zvlhčující látka (E422, E1520), voda,
regulátor kyselost (E262, E260), přírodní citrónové aroma]. Žmolenka: pšeničná
mouka, cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda,
emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330),
konzervant (E202), máslové aroma, barvivo (E160b)]. Mašlování: vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
(E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující
přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující
přípravek [stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný
lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá
látka (E341, E170), slunečnicový olej, látka zlepšující mouku (kyselina
askorbová), enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
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Moravský koláč s hruš. povidly

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující přípravek
[stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek,
emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka
(E341, E170), slunečnicový olej, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová),
enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vaječná melanž
[pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270,
E325)], barvivo [E160a, 1% nosiče-modifokovaný škrob (E1450), glukozový sirup,
antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Náplň hrušková 33%:
hruškový protlak 40% , cukr, voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, barvivo
(E150d), konzervant (E202), aroma. Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín
[rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471,
slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), konzervant (E202),
máslové aroma, barvivo (E160b)]. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná
vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Výrobek
může obsahovat stopy sóji, mléka, suchých skořápkových plodů, sezamu,
arašídů a výrobků z nich.Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový,
droždí, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina
octová), zlepšující přípravek [stabilizátor (guarová mouka,
carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas
sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170), slunečnicový olej, látka
zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl,
jodičnan draselný), vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina
(E260), regulátory kyselost (E270, E325)], barvivo [E160a, 1% nosičemodifokovaný škrob (E1450), glukozový sirup, antoxidanty (E370, E301),
protspékavá látka (E341)]. Náplň hrušková 33%: hruškový protlak 40% , cukr,
voda, kukuřičný škrob, kyselina citrónová, barvivo (E150d), konzervant (E202),
aroma. Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový),
rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl
(0,2%), regulátor kyselost (E330), konzervant (E202), máslové aroma, barvivo
(E160b)]. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Výrobek může obsahovat
stopy sóji, mléka, suchých skořápkových plodů, sezamu, arašídů a výrobků z
nich.Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující
přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující
přípravek [stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný
lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá
látka (E341, E170), slunečnicový olej, látka zlepšující mouku (kyselina
askorbová), enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
(E270, E325)], barvivo [E160a, 1% nosiče-modifokovaný škrob (E1450),
glukozový sirup, antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Náplň
hrušková 33%: hruškový protlak 40% , cukr, voda, kukuřičný škrob, kyselina
citrónová, barvivo (E150d), konzervant (E202), aroma. Žmolenka: pšeničná
mouka, cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda,
emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330),
konzervant (E202), máslové aroma, barvivo (E160b)]. Mašlování: vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
(E270, E325)]. Výrobek může obsahovat stopy sóji, mléka, suchých
skořápkových plodů, sezamu, arašídů a výrobků z nich.Těsto: pšeničná mouka,
voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471,
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Moravský koláč s borůvkami

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující přípravek
[stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek,
emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka
(E341, E170), slunečnicový olej, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová),
enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vaječná melanž
[pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270,
E325)], barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný škrob (E1450), glukozový sirup,
antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Náplň borůvková 33%:
[borůvky 35%, voda, cukr, jablečná pyré (přináší 15% ovoce), modifkovaný
škrob, zahušťovadlo (guma gellan), regulátory kyselost (kyselina citrónová,
citronany vápenaté, citronany sodné), konzervant (sorban draselný), aroma.
Celkový natvní ovocný podíl: 50%.]. Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín
[rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471,
slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), konzervant (E202),
máslové aroma, barvivo (E160b)]. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná
vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)], barvivo
[β-karoten (E 160a), 1% nosiče-modifokovaný škrob (E1450), glukozový sirup,
antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Mašlování: vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
(E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující
přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující
přípravek [stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný
lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá
látka (E341, E170), slunečnicový olej, látka zlepšující mouku (kyselina
askorbová), enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
(E270, E325)], barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný škrob (E1450), glukozový
sirup, antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Náplň borůvková
33%: [borůvky 35%, voda, cukr, jablečná pyré (přináší 15% ovoce), modifkovaný
škrob, zahušťovadlo (guma gellan), regulátory kyselost (kyselina citrónová,
citronany vápenaté, citronany sodné), konzervant (sorban draselný), aroma.
Celkový natvní ovocný podíl: 50%.]. Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín
[rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471,
slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), konzervant (E202),
máslové aroma, barvivo (E160b)]. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná
vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)], barvivo
[β-karoten (E 160a), 1% nosiče-modifokovaný škrob (E1450), glukozový sirup,
antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Mašlování: vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
(E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující
přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující
přípravek [stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný
lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá
látka (E341, E170), slunečnicový olej, látka zlepšující mouku (kyselina
askorbová), enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
(E270, E325)], barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný škrob (E1450), glukozový
sirup, antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Náplň borůvková
33%: [borůvky 35%, voda, cukr, jablečná pyré (přináší 15% ovoce), modifkovaný
škrob, zahušťovadlo (guma gellan), regulátory kyselost (kyselina citrónová,

Výrobek může obsahovat
stopy sóji, mléka, suchých
skořápkových plodů,
sezamu, arašídů a
výrobků z nich.
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Moravský koláč s povidly

Špička maková

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující přípravek
[stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek,
emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka
(E341, E170), slunečnicový olej, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová),
enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vaječná melanž
[pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270,
E325)], barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný škrob (E1450), glukozový sirup,
antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Náplň povidlová 33%:
povidla 96% [ovocný protlak-švestka (48%), ovocný protlak-jablko (23%), švestky
sušené (21%), cukr, aroma, kyselina E330, voda], voda. Žmolenka: pšeničná
mouka, cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda,
emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330),
konzervant (E202), máslové aroma, barvivo (E160b)]. Posyp: madlové lupínky.
Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260),
regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej
řepkový, droždí, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselost
kyselina octová), zlepšující přípravek [stabilizátor (guarová mouka,
carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas
sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170), slunečnicový olej, látka
zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl,
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[E160a, 1%
nosiče-emulgátory
(E481,
E471, E472e),
protspékavá
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Výrobek může obsahovat
stopy sóji, mléka,
sezamu, arašídů a
výrobků z nich.
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Špička tvarohová

Šáteček tvarohový

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Náplň tvarohová 29%:
tvaroh 50%, voda, zlepšující přípravek [cukr, zahušťovadlo (modifkovaný škrob),
sušená syrovátka, bílek sušený, emulgátor (E471), regulátor kyselost (E330),
sůl obohacená jodem (sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo (E160a)], aroma
[zvlhčující látka (E422, E1520), voda, regulátor kyselost (E262, E260), přírodní
citrónové aroma]. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda,
cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e),
protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300), enzymy (obsahující
pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260),
Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
regulátory kyselost (E270, E325)]. Náplň tvarohová 29%: tvaroh 50%, voda,
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
zlepšující přípravek [cukr, zahušťovadlo (modifkovaný škrob), sušená syrovátka,
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
bílek sušený, emulgátor (E471), regulátor kyselost (E330), sůl obohacená jodem
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
(sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo (E160a)], aroma [zvlhčující látka (E422,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Náplň tvarohová 26%:
E1520), voda, regulátor kyselost (E262, E260), přírodní citrónové aroma].
tvaroh 50%, voda, zlepšující přípravek [cukr, zahušťovadlo (modifkovaný škrob),
Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260),
sušená syrovátka, bílek sušený, emulgátor (E471), regulátor kyselost (E330),
regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový
sůl obohacená jodem (sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo (E160a)], aroma
olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující
[zvlhčující látka (E422, E1520), voda, regulátor kyselost (E262, E260), přírodní
přípravek [pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protspékavá látka
citrónové aroma]. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
(E170), látka zlepšující mouku (E300), enzymy (obsahující pšenici)], vaječná
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda,
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
(E270, E325)]. Náplň tvarohová 29%: tvaroh 50%, voda, zlepšující přípravek
zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e),
[cukr, zahušťovadlo (modifkovaný škrob), sušená syrovátka, bílek sušený,
protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300), enzymy (obsahující
emulgátor (E471), regulátor kyselost (E330), sůl obohacená jodem (sůl,
pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260),
jodičnan draselný), aroma, barvivo (E160a)], aroma [zvlhčující látka (E422,
regulátory kyselost (E270, E325)]. Náplň tvarohová 26%: tvaroh 50%, voda,
E1520), voda, regulátor kyselost (E262, E260), přírodní citrónové aroma].
zlepšující přípravek [cukr, zahušťovadlo (modifkovaný škrob), sušená syrovátka,
Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260),
bílek sušený, emulgátor (E471), regulátor kyselost (E330), sůl obohacená jodem
regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový
(sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo (E160a)], aroma [zvlhčující látka (E422,
olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující
E1520), voda, regulátor kyselost (E262, E260), přírodní citrónové aroma].
přípravek [pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protspékavá látka
Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260),
(E170), látka zlepšující mouku (E300), enzymy (obsahující pšenici)], vaječná
regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující
(E270, E325)]. Náplň tvarohová 29%: tvaroh 50%, voda, zlepšující přípravek
přípravek [pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protspékavá látka
[cukr, zahušťovadlo (modifkovaný škrob), sušená syrovátka, bílek sušený,
(E170), látka zlepšující mouku (E300), enzymy (obsahující pšenici)], vaječná
emulgátor (E471), regulátor kyselost (E330), sůl obohacená jodem (sůl,
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
jodičnan draselný), aroma, barvivo (E160a)], aroma [zvlhčující látka (E422,
(E270, E325)]. Náplň tvarohová 26%: tvaroh 50%, voda, zlepšující přípravek
E1520), voda, regulátor kyselost (E262, E260), přírodní citrónové aroma].
[cukr, zahušťovadlo (modifkovaný škrob), sušená syrovátka, bílek sušený,
Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260),
emulgátor (E471), regulátor kyselost (E330), sůl obohacená jodem (sůl,
regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový
jodičnan draselný), aroma, barvivo (E160a)], aroma [zvlhčující látka (E422,
olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující
E1520), voda, regulátor kyselost (E262, E260), přírodní citrónové aroma].
přípravek [pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protspékavá látka
Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260),
(E170), látka zlepšující mouku (E300), enzymy (obsahující pšenici)], vaječná
regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující
(E270, E325)]. Náplň tvarohová 29%: tvaroh 50%, voda, zlepšující přípravek
přípravek [pšeničná mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protspékavá látka
[cukr, zahušťovadlo (modifkovaný škrob), sušená syrovátka, bílek sušený,
(E170), látka zlepšující mouku (E300), enzymy (obsahující pšenici)], vaječná
emulgátor (E471), regulátor kyselost (E330), sůl obohacená jodem (sůl,
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sóji,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.
1,3,7

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sóji,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.
1,3,7

5192

5194

50

50

1

1

Šáteček makový

Šáteček marmeládový

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Náplň maková 26%: maková
náplň 64% [cukr, mák (40%), kukuřičný škrob, pšeničná bobtnavá mouka,
aroma, regulátor kyselost (E263)], voda, strouhanka {pšeničná mouka, řepkový
olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek [pšeničná mouka, ječná sladová mouka,
emulgátor E472e, glukóza, cukr, regulátor kyselost E341, látka zlepšující mouku
(kyselina askorbová), enzymy], sladový výtažek, látka zlepšující mouku (E920),
enzymy (hydrolasy, oxidoreduktazy), protspékavá látka (uhličitan vápenatý),
emulgátory (E471), enzymy (alfa-amyláza, hemi-celuláza, glukózaoxidáza), cukr,
mák}, aroma [zvlhčující látka (E422, E1520), voda, regulátor kyselost (E262,
E260), přírodní citrónové aroma]. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná
vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto:
pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl,
jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory (E481,
E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300), enzymy
(obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina
(E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Náplň maková 26%: maková náplň
Těsto:
pšeničná
mouka,kukuřičný
voda, cukr,
řepkový
olej, bobtnavá
droždí, jedlá
sůl jodidovaná
64% [cukr,
mák (40%),
škrob,
pšeničná
mouka,
aroma,
(jedlá
sůl, kyselost
jodičnan (E263)],
draselný),
zlepšující
přípravek
[pšeničná
mouka,
emulgátory
regulátor
voda,
strouhanka
{pšeničná
mouka,
řepkový
olej,
(E481,
E472e), přípravek
protspékavá
látka (E170),
látka
zlepšující
(E300),
droždí,E471,
sůl, zlepšující
[pšeničná
mouka,
ječná
sladovámouku
mouka,
enzymy
(obsahující
pšenici)],
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl,
emulgátor
E472e, glukóza,
cukr,
regulátor
kyselost
E341, látka
zlepšující
mouku
kyselina
regulátory
kyselost
(E270,
E325)].
Náplň
marmeládová
26%:
(kyselina(E260),
askorbová),
enzymy],
sladový
výtažek,
látka
zlepšující
mouku (E920),
marmeláda
89% (směs
ovocných dření,
cukr, regulátor
enzymy (hydrolasy,
oxidoreduktazy),
protspékavá
látkakyselost-kyselina
(uhličitan vápenatý),
citrónová,
koncentráthemi-celuláza,
z černé mrkve),
strouhanka cukr,
emulgátoryželírující
(E471), látka-pektn,
enzymy (alfa-amyláza,
glukózaoxidáza),
{pšeničná
mouka,
řepkový
olej,
droždí,
sůl, zlepšující
přípravek
[pšeničná
mák}, aroma
[zvlhčující
látka
(E422,
E1520),
voda, regulátor
kyselost
(E262,
mouka,
ječná sladová
mouka,
emulgátor
E472e,
glukóza,
cukr,[pasterovaná
regulátor
E260), přírodní
citrónové
aroma].
Mašlování:
vaječná
melanž
kyselost
E341, látka
moukuregulátory
(kyselina askorbová),
enzymy],
sladový
vaječná melanž,
sůl, zlepšující
kyselina (E260),
kyselost (E270,
E325)].Těsto:
výtažek,
zlepšující
mouku
(E920),olej,
enzymy
(hydrolasy,
pšeničnálátka
mouka,
voda, cukr,
řepkový
droždí,
jedlá sůl oxidoreduktazy),
jodidovaná (jedlá sůl,
protspékavá
látka (uhličitan
emulgátory
(E471),emulgátory
enzymy (alfajodičnan draselný),
zlepšující vápenatý),
přípravek [pšeničná
mouka,
(E481,
amyláza,
hemi-celuláza,
glukózaoxidáza),
cukr,zlepšující
mák}. Mašlování:
vaječná
melanž
E471, E472e),
protspékavá
látka (E170), látka
mouku (E300),
enzymy
[pasterovaná
vaječnávaječná
melanž,melanž
sůl, kyselina
(E260), regulátory
kyselost
(obsahující pšenici)],
[pasterovaná
vaječná melanž,
sůl,(E270,
kyselina
E325)].Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
cukr,Náplň
řepkový
olej, droždí,
jedlá sůl
(E260), regulátory
kyselost
(E270,
E325)].
maková
26%: maková
náplň
jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan
draselný),
zlepšujícíbobtnavá
přípravekmouka,
[pšeničná
mouka,
64% [cukr, mák
(40%),
kukuřičný
škrob, pšeničná
aroma,
emulgátory
(E481, E471,
E472e),
látka (E170),
látkařepkový
zlepšující
regulátor kyselost
(E263)],
voda, protspékavá
strouhanka {pšeničná
mouka,
olej,
mouku
(E300),
enzymy
(obsahující
pšenici)],
vaječná
melanž
[pasterovaná
droždí, sůl,
zlepšující
přípravek
[pšeničná
mouka,
ječná
sladová
mouka,
vaječná
melanž,
kyselina
(E260),
regulátory
kyselost
E325)]. Náplň
emulgátor
E472e,sůl,
glukóza,
cukr,
regulátor
kyselost
E341, (E270,
látka zlepšující
mouku
marmeládová
26%: marmeláda
89% (směs
ovocných
cukr,
regulátor
(kyselina askorbová),
enzymy], sladový
výtažek,
látka dření,
zlepšující
mouku
(E920),
kyselost-kyselina
citrónová,
želírující protspékavá
látka-pektn, koncentrát
z černé
mrkve),
enzymy (hydrolasy,
oxidoreduktazy),
látka (uhličitan
vápenatý),
strouhanka
{pšeničná
mouka,
řepkový olej,
droždí, sůl, zlepšující
přípravekcukr,
emulgátory (E471),
enzymy
(alfa-amyláza,
hemi-celuláza,
glukózaoxidáza),
[pšeničná
mouka,
ječnálátka
sladová
mouka,
emulgátor
E472e, glukóza,
mák}, aroma
[zvlhčující
(E422,
E1520),
voda, regulátor
kyselostcukr,
(E262,
regulátor
kyselost
E341, látka
zlepšující
mouku
(kyselina
askorbová),
enzymy],
E260), přírodní
citrónové
aroma].
Mašlování:
vaječná
melanž
[pasterovaná
sladový
látka
zlepšující
mouku
(E920), enzymy
vaječná výtažek,
melanž, sůl,
kyselina
(E260),
regulátory
kyselost(hydrolasy,
(E270, E325)].Těsto:
oxidoreduktazy),
látka (uhličitan
vápenatý),
pšeničná mouka,protspékavá
voda, cukr, řepkový
olej, droždí,
jedlá sůlemulgátory
jodidovaná(E471),
(jedlá sůl,
enzymy
hemi-celuláza,
cukr,
mák}. Mašlování:
jodičnan(alfa-amyláza,
draselný), zlepšující
přípravekglukózaoxidáza),
[pšeničná mouka,
emulgátory
(E481,
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl, kyselina
(E260),
regulátory
E471, E472e),
protspékavá
látka
(E170),
látka zlepšující
mouku
(E300),
enzymy
kyselost
(E270,
E325)].Těsto:
pšeničná
mouka, voda,
cukr, řepkový
droždí,
(obsahující
pšenici)],
vaječná melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž, olej,
sůl, kyselina
jedlá
sůlregulátory
jodidovaná
(jedlá sůl,
jodičnan
draselný),
zlepšující
přípravek
(E260),
kyselost
(E270,
E325)].
Náplň maková
26%:
maková[pšeničná
náplň
mouka,
emulgátory
(E481,
E471, škrob,
E472e),pšeničná
protspékavá
látkamouka,
(E170), aroma,
látka
64% [cukr,
mák (40%),
kukuřičný
bobtnavá

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

1,3

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

1,3

5196

5203

5206

50

50

50

1

1

1

Šáteček povidlový

Šáteček jablečný se sladidlem

Šáteček s marmeládou se
sladidlem

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Náplň povidlová 26%: povidla
96% [ovocný protlak-švestka (48%), ovocný protlak-jablko (23%), švestky sušené
(21%), cukr, aroma, kyselina E330, voda], voda. Mašlování: vaječná melanž
[pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270,
E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka,
emulgátory (E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující
moukupšeničná
(E300), enzymy
pšenici)],
melanž
Těsto:
mouka,(obsahující
voda, pekařská
směsvaječná
[fruktóza
(min. [pasterovaná
89%), pšeničná
vaječná emulgátor
melanž, sůl,(E481),
kyselina
(E260),kyselost
regulátory
kyselost
(E270,
E325)]. Náplň
mouka,
regulátor
(E170,
E341),
zahušťovadlo
(E412),
povidlováolej
26%:
povidla 96%
protlak-švestka
ovocný
protlakrostlinný
(řepkový),
látka[ovocný
zlepšující
mouku (E300),(48%),
aroma
(s mléčnou
jablko
(23%),
švestky
sušené [rostlinný
(21%), cukr,
kyselina
E330, olej
voda],
voda.
složkou),
enzymy],
margarín
tukaroma,
(palmový),
rostlinný
(řepkový),
Mašlování:
vaječná(E471,
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl, kyselina
(E260),
voda,
emulgátory
mono-a
diglyceridy
mastných
kyselin,
slunečnicový
regulátory
(E270, E325)].Těsto:
pšeničná
mouka,(E202),
voda, cukr,
řepkový
lecitn),
sůl kyselost
(0,2%), regulátor
kyselost (E330),
konzervant
máslové
olej, droždí,
jedlá
sůl jodidovaná
sůl,jodidovaná
jodičnan draselný),
aroma,
barvivo
(E160b)],
droždí, (jedlá
jedlá sůl
(jedlá sůl,zlepšující
jodičnan
přípravek [pšeničná
mouka,
emulgátory
látka
draselný).
Náplň jablečná
25%:
strouhaná(E481,
jablkaE471,
95%, E472e),
sladidlo protspékavá
(E420i), skořice.
(E170), látkavaječná
zlepšující
mouku
(E300), enzymy
(obsahující
vaječná
Mašlování:
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,pšenici)],
sůl kyselina
(E260),
melanž [pasterovaná
vaječná
melanž, sůl,pšeničná
kyselinamouka,
(E260), voda,
regulátory
kyselost
regulátory
kyselost (E270,
E325)].Těsto:
pekařská
směs
(E270, E325)].
26%: povidla
96% [ovocný
(48%),
[fruktóza
(min.Náplň
89%),povidlová
pšeničná mouka,
emulgátor
(E481), protlak-švestka
regulátor kyselost
ovocný
protlak-jablko
(23%),(E412),
švestkyrostlinný
sušené (21%),
cukr, aroma,
(E170, E341),
zahušťovadlo
olej (řepkový),
látka kyselina
zlepšujícíE330,
voda],
voda.
Mašlování:
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl,
mouku
(E300),
aroma
(s
mléčnou
složkou),
enzymy],
margarín
[rostlinný
tuk
Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs [fruktóza (min. 89%), pšeničná
kyselina emulgátor
(E260),
regulátory
kyselostvoda,
(E270,
E325)].Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
(palmový),
rostlinný
olej (řepkový),
emulgátory
(E471,
mono-a
diglyceridy
mouka,
(E481),
regulátor
kyselost
(E170, E341),
zahušťovadlo
(E412),
cukr,
řepkový
olej,slunečnicový
droždí,
jedlá
sůl jodidovaná
(jedlá
sůl,
jodičnan
draselný),
mastných
kyselin,
lecitn),
sůl (0,2%),
regulátor
kyselost
(E330),
rostlinný
olej
(řepkový),
látka
zlepšující
mouku
(E300),
aroma
(s mléčnou
zlepšující
[pšeničná
mouka,
emulgátory
(E481,
E471,
E472e),
konzervant
(E202), margarín
máslové
aroma,
barvivo
(E160b)],
droždí,
jedlá
sůl
složkou), přípravek
enzymy],
[rostlinný
tuk (palmový),
rostlinný
olej
(řepkový),
protspékavá
látkasůl,
(E170),
látkadraselný).
zlepšující
mouku
(E300),
(obsahující
jodidovaná
(jedlá
jodičnan
Náplň
jablečná
25%:
strouhaná
jablka
voda,
emulgátory
(E471,
slunečnicový
lecitn),
sůl
(0,2%),enzymy
regulátor
kyselost
pšenici)],
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl,
kyselina
(E260),
95%,
sladidlo
(E420i),
skořice.
Mašlování:
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
(E330),
konzervant
(E202),
máslové
aroma,
barvivo
(E160b)],
droždí, jedlá
sůl
regulátory
E325)].
Náplň
povidlová
26%:E325)].Těsto:
povidla
[ovocný
melanž,
sůlkyselost
kyselina
(E260),
regulátory
kyselost
(E270,
pšeničná
jodidovaná
(jedlá
sůl,(E270,
jodičnan
draselný).
Náplň marmeláda
25%:96%
voda,
jablečná
protlak-švestka
(48%),stabilizátor
ovocný
protlak-jablko
(23%),
švestky
sušené
(21%),
cukr,
mouka,
voda, pekařská
směs [fruktóza
(min.
89%),
pšeničná
mouka,
emulgátor
dřeň, fruktóza
(20%),
(E1422,
E401),
kyselina
(E330),
konzervant
aroma,
kyselina
E330,
voda],
voda.
Mašlování:
vaječná
melanž
[pasterovaná
(E481),
regulátor
kyselost
(E170,
E341),
zahušťovadlo
(E412),
rostlinný
olej
(E202), barvivo (E120), aroma. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná
vaječná
melanž,
sůl, (E260),
kyselina
(E260),
regulátory
kyselost
(E270,
E325)].
(řepkový),
zlepšující
mouku
(E300),
aroma (s
mléčnou
složkou),
enzymy],
melanž,
sůllátka
kyselina
regulátory
kyselost
(E270,
E325)].Těsto:
pšeničná
margarín
[rostlinný
tuk
(palmový),
rostlinný
olej
(řepkový),
voda,
emulgátory
mouka, voda, pekařská směs [fruktóza (min. 89%), pšeničná mouka,
emulgátor
(E471, mono-a
diglyceridy
kyselin,
slunečnicový
lecitn),
sůl (0,2%),
(E481),
regulátor
kyselost mastných
(E170, E341),
zahušťovadlo
(E412),
rostlinný
olej
regulátor kyselost
(E330),mouku
konzervant
(E202),
aroma,
barvivoenzymy],
(E160b)],
(řepkový),
látka zlepšující
(E300),
aromamáslové
(s mléčnou
složkou),
droždí,
jedlá
sůl jodidovaná
(jedlá sůl,
jodičnan
25%:
margarín
[rostlinný
tuk (palmový),
rostlinný
olejdraselný).
(řepkový),Náplň
voda,jablečná
emulgátory
strouhaná
jablka 95%,
sladidlo
vaječnákonzervant
melanž
(E471,
slunečnicový
lecitn),
sůl(E420i),
(0,2%), skořice.
regulátorMašlování:
kyselost (E330),
[pasterovaná
vaječná
melanž,
kyselinadroždí,
(E260),jedlá
regulátory
kyselost(jedlá
(E270,sůl,
(E202), máslové
aroma,
barvivosůl
(E160b)],
sůl jodidovaná
E325)].Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
pekařská
směs
[fruktóza
(min.
89%),
jodičnan draselný). Náplň marmeláda 25%: voda, jablečná dřeň, fruktóza (20%),
pšeničná mouka,
emulgátor
(E481),(E330),
regulátor
kyselost(E202),
(E170, barvivo
E341), (E120),
stabilizátor
(E1422,
E401), kyselina
konzervant
zahušťovadlo
(E412),
rostlinný
olej (řepkový),
látka
zlepšující
mouku
aroma. Mašlování:
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl(E300),
kyselina
aroma (sregulátory
mléčnou kyselost
složkou),(E270,
enzymy],
margarín [rostlinný
(palmový),
(E260),
E325)].Těsto:
pšeničná tuk
mouka,
voda,
rostlinný
(E471,
mono-a
diglyceridy
mastných
pekařská olej
směs(řepkový),
[fruktózavoda,
(min. emulgátory
89%), pšeničná
mouka,
emulgátor
(E481),
kyselin,
slunečnicový
lecitn),
sůl
(0,2%),
regulátor
kyselost
(E330),
konzervant
regulátor kyselost (E170, E341), zahušťovadlo (E412), rostlinný olej (řepkový),
(E202),
máslovémouku
aroma,(E300),
barvivo
(E160b)],
droždí, složkou),
jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl,
látka
zlepšující
aroma
(s mléčnou
enzymy], margarín
jodičnan
Náplňrostlinný
jablečnáolej
25%:(řepkový),
strouhaná
jablka
95%, sladidlo
(E420i),
[rostlinnýdraselný).
tuk (palmový),
voda,
emulgátory
(E471,
skořice. Mašlování:
melanž
[pasterovaná
sůl kyselina
slunečnicový
lecitn),vaječná
sůl (0,2%),
regulátor
kyselostvaječná
(E330),melanž,
konzervant
(E202),
(E260),
kyselost
(E270, droždí,
E325)].jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl,
máslovéregulátory
aroma, barvivo
(E160b)],
jodičnan draselný). Náplň marmeláda 25%: voda, jablečná dřeň, fruktóza (20%),
stabilizátor (E1422, E401), kyselina (E330), konzervant (E202), barvivo (E120),

1,3

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

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sóji,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.
1,3,7

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sóji,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.
1,3,7

5238

5240

65

65

1

1

Měchurka jablečná

Měchurka tvarohová

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující přípravek
[stabilizátor (guarová mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek,
emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka
(E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy],
jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vaječná melanž [pasterovaná
vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)], barvivo
[E160a, 1% nosiče-modifkovaný škrob (E1450), glukozový sirup, antoxidanty
(E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Náplň jablečná 33%: jablečné kostky
99,8% [jablečné kostky (86%), cukr, modifkovaný škrob (E1422), regulátor
kyselost (kyselina citronová), antoxidant (kyselina askorbová), bambusová
vláknina, konzervant (sorban draselný), zahušťovadlo (konjaková guma,
xanthan), jablečná aroma], skořice. Posyp: cukr, skořice.Těsto: pšeničná mouka,
voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471,
regulátor kyselost kyselina octová), zlepšující přípravek [stabilizátor (guarová
mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e,
pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170), řepkový
olej, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy], jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl,
Těsto:
pšeničná
jodičnan
mouka,
draselný),
voda,vaječná
cukr, olej
melanž
řepkový,
[pasterovaná
droždí, zlepšující
vaječnápřípravek
melanž, sůl,
kyselina
(voda,
emulgátor
(E260), regulátory
E471, regulátor
kyselost
kyselost
(E270, kyselina
E325)], barvivo
octová),[E160a,
zlepšující
1%přípravek
nosičemodifkovaný(guarová
[stabilizátor
škrob (E1450),
mouka,glukozový
carboxymethylceluloza),
sirup, antoxidanty
cukr,(E370,
pšeničný
E301),
lepek,
protspékavá
emulgátor
E472e,
látkapšeničný
(E341)]. Náplň
kvas sušený,
jablečnámaltodextrin,
33%: jablečnéprotspékavá
kostky 99,8%látka
[jablečné
kostky E170),
(E341,
(86%), řepkový
cukr, modifkovaný
olej, látka zlepšující
škrob (E1422),
moukuregulátor
(kyselinakyselost
askorbová),
(kyselina
enzymy],
citronová),
jedlá
sůl jodidovaná
antoxidant
(jedlá
(kyselina
sůl, jodičnan
askorbová),
draselný),
bambusová
vaječnávláknina,
melanž [pasterovaná
konzervant
(sorban draselný),
vaječná
melanž, sůl,
zahušťovadlo
kyselina (E260),
(konjaková
regulátory
guma,
kyselost
xanthan),
(E270,
jablečná
E325)],
aroma],
barvivo
skořice. 1%
[E160a,
Posyp:
nosiče-modifkovaný
cukr, skořice.Těsto:
škrob
pšeničná
(E1450),
mouka,
glukozový
voda,sirup,
cukr, antoxidanty
olej řepkový,
droždí,E301),
(E370,
zlepšující
protspékavá
přípravek (voda,
látka (E341)].
emulgátor
Náplň
E471,
tvarohová
regulátor
33%:
kyselost
tvarohkyselina
50%,
octová),
voda,
zlepšující
zlepšující
přípravek
přípravek
[cukr,
[stabilizátor
zahušťovadlo
(guarová
(modifkovaný
mouka, škrob), sušená
carboxymethylceluloza),
syrovátka,
bílek sušený, emulgátor
cukr, pšeničný
(E471),
lepek,
regulátor
emulgátor
kyselost
E472e,
(E330),
pšeničný
sůl kvas
sušený, maltodextrin,
obohacená
jodem (sůl, protspékavá
jodičnan draselný),
látka (E341,
aroma,
E170),
barvivo
řepkový
(E160a)],
olej,aroma
látka
zlepšující mouku
[zvlhčující
látka (E422,
(kyselina
E1520),
askorbová),
voda, regulátor
enzymy],kyselost
jedlá sůl(E262,
jodidovaná
E260),(jedlá
přírodní
sůl,
jodičnan draselný),
vaječná
melanž cukr
[pasterovaná
vaječná melanž,
sůl, kyselina
citrónové
aroma]. Posyp:
posypový
[cukr(sacharoza),
škroby (kukuřice),
(E260), regulátory
hroznový
cukr (dextroza),
kyselostrostlinný
(E270, E325)],
tuk neztužený
barvivo (palmový),
[E160a, 1%protspékavá
nosičelátka
modifkovaný
škrob
(E1450), glukozový
sirup,
antoxidanty
(E370,
(E470b),
aroma
(vanilin)].Těsto:
pšeničná
mouka,
voda, cukr,
olej E301),
řepkový,
protspékavá
droždí,
zlepšující
látka
přípravek
(E341)]. (voda,
Náplň jablečná
emulgátor
33%:
E471,
jablečné
regulátor
kostky
kyselost
99,8%kyselina
[jablečné
kostky (86%),
cukr,přípravek
modifkovaný
škrob (E1422),
octová),
zlepšující
[stabilizátor
(guarováregulátor
mouka, kyselost (kyselina
citronová), antoxidant (kyselina
carboxymethylceluloza),
cukr, pšeničný
askorbová),
lepek,
bambusová
emulgátorvláknina,
E472e, pšeničný
konzervant
kvas
(sorban draselný),
zahušťovadlo
(konjaková
guma,
xanthan),
jablečná
aroma],
sušený,
maltodextrin,
protspékavá
látka (E341,
E170),
řepkový
olej, látka
skořice. Posyp:
zlepšující
moukucukr,
(kyselina
skořice.Těsto:
askorbová),
pšeničná
enzymy],
mouka,
jedlávoda,
sůl jodidovaná
cukr, olej (jedlá
řepkový,
sůl,
droždí, zlepšující
přípravek
emulgátor
E471,vaječná
regulátor
kyselost
jodičnan
draselný),
vaječná(voda,
melanž
[pasterovaná
melanž,
sůl,kyselina
kyselina
octová),regulátory
(E260),
zlepšující přípravek
kyselost (E270,
[stabilizátor
E325)],(guarová
barvivo mouka,
[E160a, 1% nosičecarboxymethylceluloza),
cukr,glukozový
pšeničný sirup,
lepek,antoxidanty
emulgátor E472e,
modifkovaný
škrob (E1450),
(E370,pšeničný
E301), kvas
sušený, maltodextrin,
protspékavá
látka (E341)].
protspékavá
Náplň tvarohová
látka (E341,
33%:
E170),
tvaroh
řepkový
50%, voda,
olej, látka
zlepšující
zlepšující mouku
(kyselina askorbová),
enzymy],
jedlásušená
sůl jodidovaná
(jedlá
sůl,
přípravek
[cukr, zahušťovadlo
(modifkovaný
škrob),
syrovátka,
bílek
jodičnanemulgátor
sušený,
draselný), (E471),
vaječnáregulátor
melanž [pasterovaná
kyselost (E330),
vaječná
sůl obohacená
melanž, sůl,
jodem
kyselina
(sůl,
(E260), regulátory
(E270, E325)],
barvivo
1% nosičejodičnan
draselný),kyselost
aroma, barvivo
(E160a)],
aroma[E160a,
[zvlhčující
látka (E422,
modifkovaný
E1520),
voda, škrob
regulátor
(E1450),
kyselost
glukozový
(E262,sirup,
E260),antoxidanty
přírodní citrónové
(E370, aroma].
E301),
protspékavá
látkacukr
(E341)].
Náplň jablečná
33%:(kukuřice),
jablečné kostky
99,8%
[jablečné
Posyp:
posypový
[cukr(sacharoza),
škroby
hroznový
cukr
kostky (86%),
(dextroza),
rostlinný
cukr, modifkovaný
tuk neztuženýškrob
(palmový),
(E1422),
protspékavá
regulátor kyselost
látka (E470b),
(kyselina
citronová),
aroma
(vanilin)].Těsto:
antoxidant pšeničná
(kyselina askorbová),
mouka, voda,
bambusová
cukr, olej řepkový,
vláknina, droždí,
konzervant
(sorban draselný),
zlepšující
přípravekzahušťovadlo
(voda, emulgátor
(konjaková
E471, regulátor
guma, xanthan),
kyselostjablečná
kyselinaaroma],
octová),

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

1,3

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sóji,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.

1,3,7

5254

5255

5256

5265

90

90

60

100

1

1

1

1

Skořicový motánek

Králíček

Skořicový bochánek

Vločka sněhová

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž [pasterovaná vaječná
melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)], pekařská směs
[kukuřičný škrob, emulgátor (E471, E481), sušená syrovátka, pšeničná mouka,
aroma, protspékavá látka (fosforečnany vápenaté), látka zlepšující mouku
(kyselina askorbová), enzymy], droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan
draselný). Náplň skořicová 9,5%: cukr, skořice (0,178%). Pomocná látka při
výrobě: olej řepkový rafnovaný.Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
(E270, E325)], pekařská směs [kukuřičný škrob, emulgátor (E471, E481), sušená
syrovátka,
pšeničná
mouka,
protspékavá
látka (fosforečnany
Těsto: pšeničná
mouka,
voda,aroma,
cukr, řepkový
olej, droždí,
jedlá sůl jodidovaná
vápenaté),
látka zlepšující
mouku
(kyselina
askorbová),
enzymy],
droždí,
jedlá
(jedlá
sůl, jodičnan
draselný),
zlepšující
přípravek
[pšeničná
mouka,
emulgátory
sůl jodidovaná
(jedlá protspékavá
sůl, jodičnan draselný).
Náplň
skořicová
cukr,
skořice
(E481,
E471, E472e),
látka (E170),
látka
zlepšující9,5%:
mouku
(E300),
(0,178%).
Pomocná pšenici)],
látka při výrobě:
řepkový
rafnovaný.Těsto:
enzymy (obsahující
vaječnáolej
melanž
[pasterovaná
vaječná pšeničná
melanž, sůl,
mouka, voda,
cukr,
vaječnákyselost
melanž [pasterovaná
melanž,
sůl, kyselina
kyselina
(E260),
regulátory
(E270, E325)].vaječná
Dohotovení:
rozinky
(rozinky,
(E260),
regulátory
kyselost
(E270,mouka,
E325)], pekařská
směs
[kukuřičný
škrob, jedlá
slunečnicový
olej)Těsto:
pšeničná
voda, cukr,
řepkový
olej, droždí,
emulgátor
(E471,
E481),
syrovátka,
aroma,
sůl
jodidovaná
(jedlá
sůl,sušená
jodičnan
draselný),pšeničná
zlepšujícímouka,
přípravek
[pšeničná
protspékavá
látka (fosforečnany
látka zlepšující
mouka,
emulgátory
(E481, E471, vápenaté),
E472e), protspékavá
látkamouku
(E170),(kyselina
látka
pšeničná
voda,
směs
na skořicový
bochánek
11%
[cukr,
sušená
askorbová),
enzymy],
droždí,
jedlá
sůl jodidovaná
(jedlá
sůl,
jodičnan
draselný).
zlepšující mouka,
mouku
(E300),
enzymy
(obsahující
pšenici)],
vaječná
melanž
syrovátka,
pšeničná
mouka,
sojová
mouka(E260),
plnotučná,
jedlá
vanilkové
Náplň skořicová
9,5%:
cukr, skořice
(0,178%).
Pomocná
látkasůl,
při
výrobě:
olej
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl, kyselina
regulátory
kyselost
(E270,
aroma,
mletá
skořice,rozinky
pšeničný
lepek,
ječná voda,
sladová
mouka,
zahušťovadlo
řepkovýDohotovení:
rafnovaný.Těsto:
pšeničná
mouka,
cukr,
vaječná
melanžmouka,
E325)].
(rozinky,
slunečnicový
olej)Těsto:
pšeničná
(E420),
emulgátory
(E471,
E472a),
enzymy
(hydroláza),
látkasůl,
zlepšující
mouku
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl,
kyselina
(E260), regulátory
kyselost
(E270,
voda,
cukr,
řepkový
olej,
droždí,
jedlá
sůl jodidovaná
(jedlá
jodičnan
(E300)],
rozinky
(rozinky,
slunečnicový
olej),
olej řepkový,
citronové
E325)], pekařská
směs
[kukuřičný
škrob,
emulgátor
(E471,droždí,
E481),
sušená
draselný),
zlepšující
přípravek
[pšeničná
mouka,
emulgátory
(E481,
E471,
aroma
cukr, jablečná
dřeň
sterilizovaná,
modifkovaný
škrob
(E1414),
syrovátka,
pšeničná
mouka,
aroma,
protspékavá
látka (fosforečnany
E472e),[voda,
protspékavá
látka (E170),
látka
zlepšující
mouku
(E300),
enzymy
citrónové
regulátor
kyselost
(E330),
citronové
aroma,
konzervant
vápenaté),aroma,
látka
zlepšující
mouku
(kyselina
askorbová),
enzymy],
droždí,
jedlá
(obsahující
pšenici)],
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl, kyselina
(E202)]pšeničná
mouka,
směs
na skořicový
11%
[cukr,
sůl jodidovaná
(jedlá
sůl, voda,
jodičnan
draselný).
Náplňbochánek
skořicová
9,5%:
cukr,sušená
skořice
(E260),
regulátory
kyselost
(E270,
E325)].
Dohotovení:
rozinky
(rozinky,
syrovátka,
pšeničná
mouka,
sojová
mouka
plnotučná,
jedlá sůl,
vanilkové
(0,178%). Pomocná
látka
při výrobě:
olej řepkový
rafnovaný.
slunečnicový
olej)Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
cukr,
řepkový
olej,
droždí, jedlá
aroma,
mletá
skořice,
pšeničný
lepek,
ječnádroždí,
sladová
mouka,
zahušťovadlo
pšeničná
mouka,
voda,
cukr,
řepkový
olej,
jedlá
sůl jodidovaná
(jedlá sůl,
sůl jodidovaná
(jedlá
sůl,
jodičnan
draselný),
zlepšující
přípravek
[pšeničná
(E420),
emulgátory
(E471,
E472a),
enzymy
(hydroláza),
látka
zlepšující
mouku
jodičnan
draselný),
zlepšující
přípravek
[pšeničná
mouka,
emulgátory
(E481,
mouka, emulgátory (E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka
(E300)],
rozinky
(rozinky,
slunečnicový
olej),
olej
řepkový,
droždí,
citronové
E471,
E472e),
protspékavá
látka (obsahující
(E170),
látka
zlepšující
mouku
(E300),
enzymy
zlepšující
mouku
(E300), enzymy
pšenici)],
vaječná
melanž
aroma
[voda,
cukr, jablečná
dřeň
modifkovaný
škrob
(E1414),
(obsahující
pšenici)],
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná melanž,
sůl,(E270,
kyselina
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl,sterilizovaná,
kyselina
(E260),
regulátory
kyselost
citrónové
aroma, regulátor
(E330),
citronové
aroma, konzervant
(E260),
kyselost
(E270,
E325)].
Mašlování:
vaječná
melanž
E325)]. regulátory
Dohotovení:
rozinkykyselost
(rozinky,
slunečnicový
olej)
(E202)]pšeničná
mouka,
voda, sůl,
směs
na skořicový
[cukr, (E270,
sušená
[pasterovaná vaječná
melanž,
kyselina
(E260),bochánek
regulátory11%
kyselost
syrovátka,
pšeničná posypový
mouka, sojová
mouka plnotučná,
jedlá sůl,
vanilkové
E325)].
Dohotovení:
cukr [glukoza,
pšeničný škrob,
cukr,
plně ztužený
aroma, mletá
skořice, pšeničný
lepek,
sladová
mouka, zahušťovadlo
palmový
tuk prothrudkující
látka
(oxidječná
křemičitý),
aroma].pšeničná
mouka,
(E420),
emulgátory
E472a),
enzymy
(hydroláza),
látkasůl,
zlepšující
mouku
voda, cukr,
řepkový (E471,
olej, droždí,
jedlá
sůl jodidovaná
(jedlá
jodičnan
(E300)], rozinky
(rozinky,
slunečnicový
olej),
olej řepkový,
droždí,
citronové
draselný),
zlepšující
přípravek
[pšeničná
mouka,
emulgátory
(E481,
E471,
aroma [voda,
cukr, jablečná
dřeň sterilizovaná,
modifkovaný
škrob
(E1414),
E472e),
protspékavá
látka (E170),
látka zlepšující
mouku (E300),
enzymy
citrónové aroma,
regulátor
kyselost
citronové
aroma,
konzervant
(obsahující
pšenici)],
vaječná
melanž(E330),
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl, kyselina
(E202)]pšeničná
voda,
směs
na skořicový
bochánek
11%
[cukr, sušená
(E260),
regulátorymouka,
kyselost
(E270,
E325)].
Mašlování:
vaječná
melanž
syrovátka,
pšeničná
mouka(E260),
plnotučná,
jedlá sůl,
vanilkové
[pasterovaná
vaječnámouka,
melanž,sojová
sůl, kyselina
regulátory
kyselost
(E270,
aroma, Dohotovení:
mletá skořice,posypový
pšeničnýcukr
lepek,
ječná sladová
E325)].
[glukoza,
pšeničnýmouka,
škrob, zahušťovadlo
cukr, plně ztužený
(E420), emulgátory
(E471, E472a),
enzymy
(hydroláza),
látka zlepšující
mouku
palmový
tuk prothrudkující
látka (oxid
křemičitý),
aroma].pšeničná
mouka,
(E300)],
rozinky
(rozinky,
slunečnicový
olej),
olej řepkový,
citronové
voda,
cukr,
řepkový
olej, droždí,
jedlá sůl
jodidovaná
(jedládroždí,
sůl, jodičnan
aroma [voda,
cukr, jablečná
dřeň
sterilizovaná,
škrob (E1414),
draselný),
zlepšující
přípravek
[pšeničná
mouka,modifkovaný
emulgátory (E481,
E471,
citrónové
aroma, regulátor
kyselost
(E330),
citronové
aroma,
konzervant
E472e), protspékavá
látka (E170),
látka
zlepšující
mouku
(E300),
enzymy
(E202)]
(obsahující
pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina
(E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Mašlování: vaječná melanž
[pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270,
E325)]. Dohotovení: posypový cukr [glukoza, pšeničný škrob, cukr, plně ztužený
palmový tuk prothrudkující látka (oxid křemičitý), aroma].pšeničná mouka,
voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan

1,3,7

1,3

1,6,7

1,3

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sóji,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.

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

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, vajec,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.

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

5266

5267

5306

90

60

86

1

1

1

Copánek s masovou náplní

Kobliha jahůdka

Jidáš

Těsto: pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a tuky 80% [tuky (palmový),
částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový, slunečnicový, řepkový a
kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový
lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační prostředek (E202), aromata
(obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda, ocet [voda pitná, ocet kvasný
lihový, barvivo (E150c), zbytkový ethanol, zbytky nezpracovaných anorganických
a organických živných látek]. Náplň masová 32%: masová směs 74% [vepřové
maso 68%, hovězí maso 8%, vepřové sádlo, vepřové kůže, pitná voda, sůl,
konzervant (dusitan sodný), stabilizátory (difosorečnany, trifosforečnany,
polyfosforečnany), antoxidant (askorban sodný), cukr, dextroza, zahušťovadlo
(guma guar), živočišná bílkovina, glutamát sodný, karagenan, uhličitany sodné,
glukozový sirup, kvasnicový extrát, karmin, výtažek z papriky, disodné
ribonukleotdy, směs koření], vaječný bílek. Posyp: sůl, kmín.Těsto: pšeničná
mouka, margarín {rostlinné oleje a tuky 80% [tuky (palmový), částečně
hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový, slunečnicový, řepkový a kukuřičný
v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový lecitn),
regulátor kyselost (E330), konzervační prostředek (E202), aromata (obsahující
mléko), barviva (betakaroten)}, voda, ocet [voda pitná, ocet kvasný lihový,
barvivopšeničná
(E150c), mouka,
zbytkovývoda,
ethanol,
zbytkysměs
nezpracovaných
anorganických
a
Těsto:
koblihová
s vejci [rostlinný
olej(palmový),
organických
látek]. syrovátka,
Náplň masová
32%: masová
směs 74%(E322,
[vepřové
sušená
vejce,živných
cukr, sušená
glukozový
sirup, emulgátor
E481,
maso 68%,
hovězí
masosůl,
8%,mléčná
vepřové
sádlo, vepřové
voda,
sůl,aroma,
E471),
pšeničný
lepek,
bílkovina,
kypřící kůže,
látka,pitná
(E450,
E500),
konzervant (dusitan
stabilizátory
(difosorečnany,
trifosforečnany,
zahušťovadlo
(E412),sodný),
látka zlepšující
mouku
(E300), barvivo
(E101), enzymy],
polyfosforečnany),
antoxidant
(askorban
sodný), cukr, dextroza,
droždí. Náplň-jahodová
marmeláda
11%: glukózo-fruktózový
sirup,zahušťovadlo
voda, cukr,
(guma koncentrát
guar), živočišná
bílkovina,
sodné,
jablko
2 % (přináší
14 glutamát
% ovoce),sodný,
jahodakaragenan,
koncentrátuhličitany
1,6 % (přináší
glukozový
sirup,
kvasnicovýškrob,
extrát,regulátory
karmin, výtažek
z papriky,
16%
ovoce),
modifkovaný
kyselost
(kyselinadisodné
citrónová,
ribonukleotdy,
koření],
vaječný bílek.
Posyp: sůl,
kmín.Těsto:
pšeničná
citronany
sodné,směs
citronany
vápenaté),
zahušťovadlo
(pektny),
koncentrát
z
mouka,
margarín
{rostlinné
oleje adraselný),
tuky 80%aroma.
[tuky (palmový),
částečně
černé
mrkve,
konzervant
(sorban
Celkový ovocný
podíl: 30 %.
hydrogenované
tuky
(palmový),
olejeposypový
(sójový, cukr
slunečnicový,
kukuřičný
Smažení: palmový
tuk.
Dohotovení:
[glukoza, řepkový
pšeničnýa škrob,
v různých
voda,
sůlprothrudkující
(0,6%), emulgátory
sojový lecitn),
cukr,
plně proporcích)],
ztužený palmový
tuk,
látka (E471,
(oxid křemičitý),
regulátor kyselost
(E330),
konzervační
prostředek
(E202),
aromata
(obsahující
aroma].Těsto:
pšeničná
mouka,
voda, koblihová
směs
s vejci
[rostlinný
mléko), barvivasušená
(betakaroten)},
voda,
ocetsyrovátka,
[voda pitná,
ocet kvasný
lihový,
olej(palmový),
vejce, cukr,
sušená
glukozový
sirup,
emulgátor
barvivoE481,
(E150c),
zbytkový
ethanol,
nezpracovaných
a
(E322,
E471),
pšeničný
lepek,zbytky
sůl, mléčná
bílkovina, anorganických
kypřící látka, (E450,
organických
živných
látek]. Náplň
masová
32%: masová
směs
74% barvivo
[vepřové
E500), aroma,
zahušťovadlo
(E412),
látka zlepšující
mouku
(E300),
maso 68%,
hovězídroždí.
maso 8%,
vepřové sádlo,
vepřové kůže,
voda, sůl,
(E101),
enzymy],
Náplň-jahodová
marmeláda
11%: pitná
glukózo-fruktózový
Těsto:
pšeničná
voda,
cukr, 2řepkový
olej,14droždí,
jedlá
sůl jodidovaná
konzervant
(dusitan
sodný),
stabilizátory
(difosorečnany,
trifosforečnany,
sirup,
voda,
cukr,mouka,
jablko
koncentrát
% (přináší
% ovoce),
jahoda
koncentrát
(jedlá
sůl, jodičnan
draselný),
zlepšující
přípravek
[pšeničná
mouka,
emulgátory
polyfosforečnany),
antoxidant
(askorban
sodný),
cukr, dextroza,
zahušťovadlo
1,6 % (přináší
16% ovoce),
modifkovaný
škrob,
regulátory
kyselost
(kyselina
(E481,
E472e),
protspékavá
látka
(E170),
látka
zlepšujícíuhličitany
mouku
(E300),
(guma E471,
guar),
živočišná
bílkovina,
glutamát
sodný,
karagenan,
sodné,
citrónová,
citronany
sodné,
citronany
vápenaté),
zahušťovadlo
(pektny),
enzymy
(obsahující
pšenici)],
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl,
glukozový sirup,
kvasnicový
extrát, karmin,
výtažek
z papriky,
disodné
koncentrát
z černé
mrkve, konzervant
(sorban
draselný),
aroma.
Celkový ovocný
kyselina
regulátory
kyselost
(E270,
Mašlování:
melanž
ribonukleotdy,
směs
koření],
vaječný
bílek.E325)].
Posyp:
sůl, kmín.Těsto:
pšeničná
podíl:
30(E260),
%. Smažení:
palmový
tuk. Dohotovení:
posypový
cukrvaječná
[glukoza,
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl,akyselina
regulátory kyselost
(E270,
mouka, margarín
{rostlinné
oleje
tuky 80%(E260),
[tuky
(palmový),
částečně
pšeničný
škrob,
cukr,
plně
ztužený
palmový
tuk,
prothrudkující
látka (oxid
E325)]Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
cukr,
řepkový
olej,
droždí,
jedlá
sůl
hydrogenované
tuky
(palmový),
oleje
(sójový,
slunečnicový,
řepkový
a
kukuřičný
křemičitý), aroma].Těsto: pšeničná mouka, voda, koblihová směs s vejci
jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan
draselný),
zlepšující
[pšeničná
mouka,
v různých olej(palmový),
proporcích)],
voda,
sůl
(0,6%),cukr,
emulgátory
(E471, sojový
lecitn),
[rostlinný
sušená
vejce,
sušenápřípravek
syrovátka,
glukozový
sirup,
emulgátory
(E481,
E471,
E472e),
protspékavá
látka
(E170),
látka
zlepšující
regulátor kyselost
(E330),
konzervační
(obsahující
emulgátor
(E322, E481,
E471),
pšeničnýprostředek
lepek, sůl, (E202),
mléčnáaromata
bílkovina,
kypřící
mouku
(E300),
enzymy
(obsahující
pšenici)],
vaječná
melanž
[pasterovaná
mléko),
barviva
(betakaroten)},
voda,
ocet(E412),
[voda
pitná,
ocet kvasný
lihový,
látka,
(E450,
E500),
aroma,
zahušťovadlo
látka
zlepšující
mouku
(E300),
vaječná
melanž,
sůl,
kyselina
(E260),
regulátory
kyselost
(E270,
E325)].
(E150c),enzymy],
zbytkovýdroždí.
ethanol,
zbytky nezpracovaných
anorganických
a
barvivo (E101),
Náplň-jahodová
marmeláda
11%:
glukózoMašlování:
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
sůl,
kyselina
(E260),
organických
živných
látek].
32%:2masová
směs
[vepřové
fruktózový sirup,
voda,
cukr,Náplň
jablkomasová
koncentrát
%melanž,
(přináší
1474%
%
ovoce),
jahoda
regulátory
(E270,
E325)]Těsto:
pšeničná
mouka,
cukr, řepkový
maso 68%, kyselost
hovězí
maso
8%,
vepřové
vepřové
kůže, voda,
pitná
voda,
sůl,
koncentrát
1,6 % (přináší
16%
ovoce),sádlo,
modifkovaný
škrob,
regulátory
kyselost
olej,
droždí,
jedlá
sůl
jodidovaná
(jedlá
sůl,
jodičnan
draselný),
zlepšující
konzervant
(dusitancitronany
sodný), stabilizátory
(difosorečnany,
(kyselina
citrónová,
sodné, citronany
vápenaté),trifosforečnany,
zahušťovadlo
přípravek
[pšeničná
mouka,
(E481,
E471,
E472e),
protspékavá
polyfosforečnany),
(askorban
sodný),
cukr,
dextroza,
zahušťovadlo
(pektny),
koncentrátantoxidant
z černéemulgátory
mrkve,
konzervant
(sorban
draselný),
aroma. látka
(E170),
látka
zlepšující
mouku
(E300),
enzymy
(obsahující
pšenici)],
vaječná
(guma guar),
živočišná
bílkovina,
glutamát
sodný,
uhličitany
sodné,
Celkový
ovocný
podíl: 30
%. Smažení:
palmový
tuk.karagenan,
Dohotovení:
posypový
cukr
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl,
kyselina
(E260),
regulátory
glukozovýpšeničný
sirup, kvasnicový
extrát,
z papriky,
disodné kyselost
[glukoza,
škrob, cukr,
plněkarmin,
ztuženývýtažek
palmový
tuk, prothrudkující
látka

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, suchých
skořápkových plodů,
sezamu a výrobků z nich.

1,3,6,7

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, suchých
skořápkových plodů,
sezamu a výrobků z nich.

1,3,7

1,3

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

5307

5308

5309

60

60

60

1

1

1

Kapsa s tvarohovou náplní

Kapsa s jablečnou náplní

Kapsa s višňovou náplní

kyselost (E262, E260), přírodní citrónové aroma]. Smažení: palmový tuk.
Dohotovení: posypový cukr [glukoza, pšeničný škrob, cukr, plně ztužený
palmový tuk, prothrudkující látka (oxid křemičitý), aroma]. Těsto: pšeničná
mouka, voda, pekařská směs [rostlinný olej(palmový), sušená vejce, cukr,
sušená syrovátka, glukozový sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný
lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící látka, (E450, E500), aroma, zahušťovadlo
(E412), látka zlepšující mouku (E300), barvivo (E101), enzymy], droždí. Náplň
tvarohová (15%): tvaroh 50%, voda, zlepšující přípravek [cukr, zahušťovadlo
(modifkovaný škrob), sušená syrovátka, bílek sušený, emulgátor (E471),
regulátor kyselost (E330), sůl obohacená jodem (sůl, jodičnan draselný), aroma,
barvivo (E160a)], aroma [zvlhčující látka (E422, E1520), voda, regulátor kyselost
(E262, pšeničná
E260), přírodní
citrónové
aroma].směs
Smažení:
palmový
Dohotovení:
Těsto:
mouka,
voda, pekařská
[rostlinný
olejtuk.
(palmový),
sušená
posypový
cukr
[glukoza,
pšeničný
škrob, cukr,
ztužený(E322,
palmový
tuk,
vejce, cukr,
sušená
syrovátka,
glukozový
sirup,plně
emulgátor
E481,
E471),
prothrudkující
(oxid křemičitý),
Těsto:(E450,
pšeničná
mouka,
voda,
pšeničný
lepek,látka
sůl, mléčná
bílkovina,aroma].
kypřící látka,
E500),
aroma,
pekařská směs(E412),
[rostlinný
sušená
vejce,
cukr, (E101),
sušená enzymy],
syrovátka,
zahušťovadlo
látkaolej(palmový),
zlepšující mouku
(E300),
barvivo
glukozový
sirup,
emulgátor
(E322,
E481,kostky
E471),(86%),
pšeničný
sůl, mléčná
droždí. Náplň
jablečná
(15%):
jablečné
cukr,lepek,
modifkovaný
škrob
bílkovina,regulátor
kypřící látka,
(E450,
E500), citronová),
aroma, zahušťovadlo
látka
(E1422),
kyselost
(kyselina
antoxidant(E412),
(kyselina
zlepšující
mouku
(E300), vláknina,
barvivo (E101),
enzymy],
droždí.
Náplň tvarohová
askorbová),
bambusová
konzervant
(sorban
draselný),
zahušťovadlo
(15%):
tvaroh
50%,
voda,
zlepšující
přípravek
[cukr,
zahušťovadlo
(modifkovaný
(konjaková guma, xanthan), jablečná aroma. Smažení: palmový tuk.
Dohotovení:
škrob),
sušenáTěsto:
syrovátka,
bílekmouka,
sušený,voda,
emulgátor
(E471),
cukr,
skořice.
pšeničná
pekařská
směsregulátor
[rostlinnýkyselost
olej
(E330),
sůl obohacená
jodem
jodičnan
draselný),
aroma,sirup,
barvivo
(E160a)],
(palmový),
sušená vejce,
cukr,(sůl,
sušená
syrovátka,
glukozový
emulgátor
aroma E481,
[zvlhčující
látka
(E422, lepek,
E1520),sůl,
voda,
regulátor
kyselost
(E262,
E260),
(E322,
E471),
pšeničný
mléčná
bílkovina,
kypřící
látka,
(E450,
přírodní
citrónové
aroma]. Smažení:
palmový
tuk. Dohotovení:
posypový
E500), aroma,
zahušťovadlo
(E412), látka
zlepšující
mouku (E300),
barvivocukr
[glukoza,
pšeničný
škrob,Náplň
cukr, jablečná
plně ztužený
palmový
tuk,
prothrudkující
látka
(E101), enzymy],
droždí.
(15%):
jablečné
kostky
(86%), cukr,
(oxid křemičitý),
aroma].
Těsto:
pšeničná
mouka,
voda, pekařská
směs
modifkovaný
škrob
(E1422),
regulátor
kyselost
(kyselina
citronová),
antoxidant
[rostlinný
olej(palmový),
sušená vejce,
cukr,konzervant
sušená syrovátka,
glukozový sirup,
(kyselina askorbová),
bambusová
vláknina,
(sorban draselný),
emulgátor (E322,
E481, E471),
lepek,
sůl, aroma.
mléčná Smažení:
bílkovina,palmový
kypřící
zahušťovadlo
(konjaková
guma,pšeničný
xanthan),
jablečná
látka,Dohotovení:
(E450, E500),
aroma,
zahušťovadlo
(E412),mouka,
látka zlepšující
mouku směs
(E300),
tuk.
cukr,
skořice.
Těsto: pšeničná
voda, pekařská
barvivo
(E101),
enzymy], droždí.
(15%):
tvarohglukozový
50%, voda,sirup,
[rostlinný
olej (palmový),
sušenáNáplň
vejce, tvarohová
cukr, sušená
syrovátka,
zlepšující přípravek
[cukr,
zahušťovadlo
škrob),
sušená kypřící
syrovátka,
emulgátor
(E322, E481,
E471),
pšeničný(modifkovaný
lepek, sůl, mléčná
bílkovina,
bílek
emulgátor
(E471),
regulátor(E412),
kyselost
(E330),
sůl obohacená
jodem
látka,sušený,
(E450, E500),
aroma,
zahušťovadlo
látka
zlepšující
mouku (E300),
(sůl, jodičnan
(E160a)],(15%):
aromajablečné
[zvlhčující
látka(86%),
(E422,
barvivo
(E101),draselný),
enzymy],aroma,
droždí.barvivo
Náplň jablečná
kostky
E1520),
voda, regulátor
E260),
přírodní
citrónové
aroma].
cukr,
modifkovaný
škrobkyselost
(E1422),(E262,
regulátor
kyselost
(kyselina
citronová),
Smažení:
palmový
tuk.askorbová),
Dohotovení:
posypový vláknina,
cukr [glukoza,
pšeničný
škrob,
antoxidant
(kyselina
bambusová
konzervant
(sorban
cukr, plně
ztužený
palmový
tuk,koblihová
prothrudkující
(oxid
křemičitý),
aroma].
Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
slátka
vejcijablečná
[rostlinný
olej(palmový),
draselný),
zahušťovadlo
(konjaková
guma,směs
xanthan),
aroma.
Smažení:
sušená
cukr, sušenácukr,
syrovátka,
glukozový
sirup, emulgátor
(E322,pekařská
E481,
palmovývejce,
tuk. Dohotovení:
skořice.
Těsto: pšeničná
mouka, voda,
E471),
pšeničnýolej
lepek,
sůl, mléčná
bílkovina,
kypřící
látka,syrovátka,
(E450, E500),
aroma,
směs [rostlinný
(palmový),
sušená
vejce, cukr,
sušená
glukozový
zahušťovadlo
(E412),
látka
zlepšující
(E300),
(E101),
enzymy],
sirup, emulgátor
(E322,
E481,
E471), mouku
pšeničný
lepek,barvivo
sůl, mléčná
bílkovina,
droždí.
Náplň(E450,
višňová
(15%):
višeň zahušťovadlo
35%, glokozovo-fruktozový
sirup, jablečné
kypřící látka,
E500),
aroma,
(E412), látka zlepšující
mouku
pyré
zahuštěné
(přinášíenzymy],
15% ovocného
modifkovaný
regulátory
(E300),
barvivo (E101),
droždí.podílu),
Náplň jablečná
(15%):škrob,
jablečné
kostky
kyselost
(kyselina
citronová,
citronany
vápenaté,
cukr,
(86%), cukr,
modifkovaný
škrob
(E1422),
regulátorcitronany
kyselostsodné),
(kyselina
zahušťovadlo
(guma gellan),
konzervant
(sorban
draselný),
aroma, konzervant
koncentráty
citronová), antoxidant
(kyselina
askorbová),
bambusová
vláknina,
ibišku
a mrkve.
Smažení:
palmový(konjaková
tuk. Dohotovení:
posypovýjablečná
cukr [glukoza,
(sorban
draselný),
zahušťovadlo
guma, xanthan),
aroma.
pšeničný
cukr,
ztužený palmový
tuk, prothrudkující látka (oxid
Smažení: škrob,
palmový
tuk.plně
Dohotovení:
cukr, skořice.
křemičitý), aroma].Těsto: pšeničná mouka, voda, koblihová směs s vejci
[rostlinný olej(palmový), sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukozový sirup,
emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící
látka, (E450, E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku (E300),
barvivo (E101), enzymy], droždí. Náplň višňová (15%): višeň 35%, glokozovofruktozový sirup, jablečné pyré zahuštěné (přináší 15% ovocného podílu),
modifkovaný škrob, regulátory kyselost (kyselina citronová, citronany
vápenaté, citronany sodné), cukr, zahušťovadlo (guma gellan), konzervant
(sorban draselný), aroma, koncentráty ibišku a mrkve. Smažení: palmový tuk.
Dohotovení: posypový cukr [glukoza, pšeničný škrob, cukr, plně ztužený
palmový tuk, prothrudkující látka (oxid křemičitý), aroma].Těsto: pšeničná
mouka, voda, koblihová směs s vejci [rostlinný olej(palmový), sušená vejce,
cukr, sušená syrovátka, glukozový sirup, emulgátor (E322, E481, E471),

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sóji,
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skořápkových plodů a
výrobků z nich.
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1

Kapsa s povidlovou náplní

Nádivka

Těsto: pšeničná mouka, voda, koblihová směs s vejci [rostlinný olej(palmový),
sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukozový sirup, emulgátor (E322, E481,
E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící látka, (E450, E500), aroma,
zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku (E300), barvivo (E101), enzymy],
droždí. Náplň povidlová (15%): povidla 96% [ovocný protlak-švestka (48%),
ovocný protlak-jablko (23%), švestky sušené (21%), cukr, aroma, kyselina E330,
voda], voda. Smažení: palmový tuk. Dohotovení: posypový cukr [glukoza,
pšeničný škrob, cukr, plně ztužený palmový tuk, prothrudkující látka (oxid
křemičitý), aroma].Těsto: pšeničná mouka, voda, koblihová směs s vejci
[rostlinný olej(palmový), sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukozový sirup,
emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící
látka,
aroma,
zahušťovadlo
(E412),
látka
zlepšující
mouku
(E300),
voda, (E450,
houskaE500),
{pšeničná
mouka,
voda, řepkový
olej,
droždí,
zlepšující
přípravek
barvivo
(E101),
enzymy],
droždí. Náplň
povidlová
(15%):
povidla
96% [ovocný
[pšeničná
mouka,
ječná sladová
mouka,
emulgátor
(E472e),
glukóza,
cukr,
protlak-švestka
(48%),
ovocný
protlak-jablko
(23%),
švestky
sušené draselný),
(21%), cukr,
regulátor kyselost
(E341)],
jedlá
sůl jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan
aroma,
kyselina
E330, voda],
Smažení:
tuk. Dohotovení:
cukr, posyp
(sůl hrubá,
mák)},voda.
vaječná
melanžpalmový
[pasterovaná
vaječná melanž,
posypový
cukr
[glukoza,
pšeničný
škrob,(E270,
cukr, plně
ztužený
palmový
sůl, kyselina
(E260),
regulátory
kyselost
E325)],
sušené
mlékotuk,
odtučněné
prothrudkující
látka
(oxid
křemičitý),
aroma].Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
[sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný
koblihová
směs
s vejci [rostlinný
sušená(E471,
vejce,E472c),
cukr, sušená
palmový tuk,
stabilizátory
(E 340,olej(palmový),
E 452i), emulgátory
přírodní
syrovátka,
glukozový
emulgátor
(E322,
E481,
E471),
lepek, sůl,
barvivo (E160a)],
špeksirup,
[vepřový
bok 95%,
pitná
voda,
jedlá pšeničný
sůl, stabilizátor
mléčnáE250),
bílkovina,
kypřící
látka,dextroza,
(E450, E500),
(E412),
látka
(E450,
barvivo
(E150c),
směsaroma,
koření],zahušťovadlo
prášek do pečiva
[kypřící
zlepšující
mouku (E300),
barvivo sodné),
(E101), enzymy],
povidlová
látky (difosforečnany,
uhličitany
pšeničná droždí.
mouka,Náplň
slunečnicový
olej], sůl
(15%):
povidla 96%
[ovocný
protlak-švestka
(48%),
ovocnýlist
protlak-jablko
jedlá jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan
draselný),
petrželový
sušenývoda,(23%),
švestky
sušené (21%),
cukr,voda,
aroma,
kyselina
voda],
voda. přípravek
Smažení:
houska {pšeničná
mouka,
řepkový
olej,E330,
droždí,
zlepšující
palmový
tuk.
Dohotovení:
posypový
cukr
[glukoza,
pšeničný
škrob,
cukr,
plně
[pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor (E472e), glukóza,
cukr,
ztužený palmový
prothrudkující
látka (oxid (jedlá
křemičitý),
aroma].draselný),
regulátor
kyselosttuk,
(E341)],
jedlá sůl jodidovaná
sůl, jodičnan
cukr, posyp (sůl hrubá, mák)}, vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž,
sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)], sušené mléko odtučněné
[sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný
palmový tuk, stabilizátory (E 340, E 452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní
barvivo (E160a)], špek [vepřový bok 95%, pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor
(E450, E250), barvivo (E150c), dextroza, směs koření], prášek do pečiva [kypřící
látky (difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej], sůl
jedlá jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), petrželový list sušenývoda,
houska {pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek
[pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor (E472e), glukóza, cukr,
regulátor kyselost (E341)], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
cukr, posyp (sůl hrubá, mák)}, vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž,
sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)], sušené mléko odtučněné
[sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný
palmový tuk, stabilizátory (E 340, E 452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní
barvivo (E160a)], špek [vepřový bok 95%, pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor
(E450, E250), barvivo (E150c), dextroza, směs koření], prášek do pečiva [kypřící
látky (difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej], sůl
jedlá jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), petrželový list sušený
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Koláč makový

Těsto: pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek [cukr, sušená syrovátka,
pšeničná mouka, kypřidla (E450, E500), emulgátory (E472e, E471), sůl, pšeničný
lepek, zahušťovadlo (quarová mouka), koření, látka zlepšující mouku (E300),
enzymy, rostlinný olej slunečnicový], cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový),
rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl
(0,2%), regulátor kyselost (E330), konzervant (E202), máslové aroma, barvivo
(E160b)], droždí, zlepšující přípravek [stabilizátor (guarová mouka,
carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor (E472e), pšeničný
kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170), slunečnicový olej,
látka zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy]. Náplň maková 45%:
maková náplň 64% [cukr, mák (40%), kukuřičný škrob, pšeničná bobtnavá
mouka, aroma, regulátor kyselost (E263)], voda, strouhanka {pšeničná mouka,
řepkový olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek [pšeničná mouka, ječná sladová
mouka, emulgátor (E472e), glukóza, cukr, regulátor kyselost (E341), látka
zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy], sladový výtažek, látka zlepšující
mouku (E920), enzymy (hydrolasy, oxidoreduktazy), protspékavá látka
(uhličitan vápenatý), emulgátory (E471), enzymy (alfa-amyláza, hemi-celuláza,
glukózaoxidáza), cukr, mák}, aroma [zvlhčující látka (E422, E1520), voda,
regulátor kyselost (E262, E260), přírodní citrónové aroma]. Žmolenka: pšeničná
mouka, cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda,
emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330),
konzervant (E202), máslové aroma, barvivo (E160b)]. Mašlování: vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
(E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek [cukr, sušená
syrovátka, pšeničná mouka, kypřidla (E450, E500), emulgátory (E472e, E471),
sůl, pšeničný lepek, zahušťovadlo (quarová mouka), koření, látka zlepšující
mouku (E300), enzymy, rostlinný olej slunečnicový], cukr, margarín [rostlinný
tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový
lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), konzervant (E202), máslové
aroma, barvivo (E160b)], droždí, zlepšující přípravek [stabilizátor (guarová
mouka, carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor (E472e),
pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170),
slunečnicový olej, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy]. Náplň
maková 45%: maková náplň 64% [cukr, mák (40%), kukuřičný škrob, pšeničná
bobtnavá mouka, aroma, regulátor kyselost (E263)], voda, strouhanka
{pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek [pšeničná
mouka, ječná sladová mouka, emulgátor (E472e), glukóza, cukr, regulátor
kyselost (E341), látka zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy], sladový
výtažek, látka zlepšující mouku (E920), enzymy (hydrolasy, oxidoreduktazy),
protspékavá látka (uhličitan vápenatý), emulgátory (E471), enzymy (alfaamyláza, hemi-celuláza, glukózaoxidáza), cukr, mák}, aroma [zvlhčující látka
(E422, E1520), voda, regulátor kyselost (E262, E260), přírodní citrónové aroma].
Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný
olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%),
regulátor kyselost (E330), konzervant (E202), máslové aroma, barvivo (E160b)].
Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260),
regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, zlepšující
přípravek [cukr, sušená syrovátka, pšeničná mouka, kypřidla (E450, E500),
emulgátory (E472e, E471), sůl, pšeničný lepek, zahušťovadlo (quarová mouka),
koření, látka zlepšující mouku (E300), enzymy, rostlinný olej slunečnicový], cukr,
margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory

Výrobek může obsahovat
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Koláč ořechový

Těsto: pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek [cukr, sušená syrovátka,
pšeničná mouka, kypřidla (E450, E500), emulgátory (E472e, E471), sůl, pšeničný
lepek, zahušťovadlo (quarová mouka), koření, látka zlepšující mouku (E300),
enzymy, rostlinný olej slunečnicový], cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový),
rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl
(0,2%), regulátor kyselost (E330), konzervant (E202), máslové aroma, barvivo
(E160b)], droždí, zlepšující přípravek [stabilizátor (guarová mouka,
carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor (E472e), pšeničný
kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170), slunečnicový olej,
látka zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy]. Náplň ořechová 45%:
ořechová náplň 49% [cukr, sojová drť, směs ořechů 11% (kešu ořechy, vlašské
ořechy 4%), pšeničná mouka, sušená syrovátka zahušťovadlo (E1414), skořice,
aroma, barvivo (E150 c)], voda, strouhanka {pšeničná mouka, řepkový olej,
droždí, sůl, zlepšující přípravek [pšeničná mouka, ječná sladová mouka,
emulgátor (E472e), glukóza, cukr, regulátor kyselost (E341), látka zlepšující
mouku (kyselina askorbová), enzymy], sladový výtažek, látka zlepšující mouku
(E920), enzymy (hydrolasy, oxidoreduktazy), protspékavá látka (uhličitan
vápenatý), emulgátory (E471), enzymy (alfa-amyláza, hemi-celuláza,
glukózaoxidáza), cukr, mák}. Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín
[rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471,
slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), konzervant (E202),
máslové aroma, barvivo (E160b)]. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná
vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto:
pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek [cukr, sušená syrovátka, pšeničná
mouka, kypřidla (E450, E500), emulgátory (E472e, E471), sůl, pšeničný lepek,
zahušťovadlo (quarová mouka), koření, látka zlepšující mouku (E300), enzymy,
rostlinný olej slunečnicový], cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný
olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%),
regulátor kyselost (E330), konzervant (E202), máslové aroma, barvivo (E160b)],
droždí, zlepšující přípravek [stabilizátor (guarová mouka,
carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor (E472e), pšeničný
kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170), slunečnicový olej,
látka zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy]. Náplň ořechová 45%:
ořechová náplň 49% [cukr, sojová drť, směs ořechů 11% (kešu ořechy, vlašské
ořechy 4%), pšeničná mouka, sušená syrovátka zahušťovadlo (E1414), skořice,
aroma, barvivo (E150 c)], voda, strouhanka {pšeničná mouka, řepkový olej,
droždí, sůl, zlepšující přípravek [pšeničná mouka, ječná sladová mouka,
emulgátor (E472e), glukóza, cukr, regulátor kyselost (E341), látka zlepšující
mouku (kyselina askorbová), enzymy], sladový výtažek, látka zlepšující mouku
(E920), enzymy (hydrolasy, oxidoreduktazy), protspékavá látka (uhličitan
vápenatý), emulgátory (E471), enzymy (alfa-amyláza, hemi-celuláza,
glukózaoxidáza), cukr, mák}. Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín
[rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471,
slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), konzervant (E202),
máslové aroma, barvivo (E160b)]. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná
vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto:
pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek [cukr, sušená syrovátka, pšeničná
mouka, kypřidla (E450, E500), emulgátory (E472e, E471), sůl, pšeničný lepek,
zahušťovadlo (quarová mouka), koření, látka zlepšující mouku (E300), enzymy,
rostlinný olej slunečnicový], cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný
olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%),

Výrobek může obsahovat
stopy sezamu, arašídů a
výrobků z nich.
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5423

5515

80

135

1

1

Koláč povidlový

Lískooříškový trojlístek

Těsto: pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek [cukr, sušená syrovátka,
pšeničná mouka, kypřidla (E450, E500), emulgátory (E472e, E471), sůl, pšeničný
lepek, zahušťovadlo (quarová mouka), koření, látka zlepšující mouku (E300),
enzymy, rostlinný olej slunečnicový], cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový),
rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl
(0,2%), regulátor kyselost (E330), konzervant (E202), máslové aroma, barvivo
(E160b)], droždí, zlepšující přípravek [stabilizátor (guarová mouka,
carboxymethylceluloza), cukr, pšeničný lepek, emulgátor (E472e), pšeničný
kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170), slunečnicový olej,
látka zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy]. Náplň povidlová 45%:
povidla 96% [ovocný protlak-švestka (48%), ovocný protlak-jablko (23%), švestky
sušené (21%), cukr, aroma, kyselina E330, voda], voda. Žmolenka: pšeničná
mouka, cukr, margarín [rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda,
emulgátory (E471, slunečnicový lecitn), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330),
konzervant (E202), máslové aroma, barvivo (E160b)]. Mašlování: vaječná
melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost
(E270, E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek [cukr, sušená
syrovátka, pšeničná mouka, kypřidla (E450, E500), emulgátory (E472e, E471),
sůl, pšeničný lepek, zahušťovadlo (quarová mouka), koření, látka zlepšující
mouku (E300), enzymy, rostlinný olej slunečnicový], cukr, margarín [rostlinný
tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E471, slunečnicový
lecitn),pšeničná
sůl (0,2%),
regulátor
kyselost
(E330),
konzervant
(E202),
Těsto:
mouka,
voda,
zlepšující
přípravek
[dextróza,
lepekmáslové
pšeničný,
aroma,
barvivo (E160b)],
droždí,
zlepšující
přípravekpalmový),
[stabilizátor
(guarová
sušená syrovátka
(mléko),
rostlinný
olej (řepkový,
sójová
mouka,
mouka,
carboxymethylceluloza),
cukr,emulgátor
pšeničný lepek,
(E472e),
plně
ztužený
rostlinný olej (palmový),
E471, emulgátor
glukózový sirup,
aroma,
pšeničnýbílkovina,
kvas sušený,
protspékavá
látka
(E341,
E170),
mléčná
látkamaltodextrin,
zlepšující mouku
E300, E920,
barvivo
E100,
enzym
slunečnicový
látka zlepšující
(kyselinaa askorbová),
enzymy].
(lepek)], cukr,olej,
margarín
[rostlinnýmouku
tuk (palmový)
olej (řepkový),
voda, Náplň
povidlová 45%:
96% regulátor
[ovocný protlak-švestka
ovocný
protlakemulgátor
E471,povidla
sůl (0,2%),
kyselost E330, (48%),
konzervant
E202,
máslové
jablko
švestky
sušené
(21%),
cukr,melanž
aroma,[pasterovaná
kyselina E330,
voda],
voda.
aroma,(23%),
barvivo
E160b],
droždí,
vaječná
slepičí
vejce
bez
Žmolenka:
pšeničná
mouka,
cukr, E202,
margarín
[rostlinný
tuk (palmový),
rostlinný
skořápky (93%),
voda,
konzervant
regulátor
kyselost
E330], jedlá
sůl
olej (řepkový),
voda,
(E471, slunečnicový
lecitn), sůl
(0,2%),
jodidovaná
(jedlá
sůl,emulgátory
jodičnan draselný),
Náplň lískoořechová
{cukr,
lískové
regulátor
kyselost
(E330), [mouka
konzervant
(E202),voda,
máslové
aroma,
barvivo
(E160b)].
ořechy (20%),
strouhanka
pšeničná,
droždí,
sůl jedká
jodidovaná
Mašlování:
vaječná melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
kyselina
(E260),
(sůl,
jedlá, jodičnan
draselný)],
slunečnicová
semínka
mletá,sůl,
mouka
pšeničná
regulátory
(E270,
E325)].Těsto:
voda, zlepšující
celozrnná, kyselost
šrot sojový,
syrovátka
sušenápšeničná
(mléko), mouka,
modifkovaný
škrob E1414,
přípravek
[cukr, sušená
syrovátka,
kypřidla
(E450, E500),
škrob kukuřičný,
kakaový
prášek sepšeničná
sníženýmmouka,
obsahem
tuku, aroma,
sůl jedlá
emulgátory (sůl
(E472e,
sůl, draselný),
pšeničný lepek,
jodidovaná
jedlá,E471),
jodičnan
skořicezahušťovadlo
mletá} voda,(quarová
Žmolenkamouka),
koření,
látka
zlepšující
mouku
enzymy,
rostlinný
olej slunečnicový],
cukr,
(pšeničná
mouka
hrubá,
cukr,(E300),
margarín
[rostlinný
tuk (palmový)
a olej
margarín [rostlinný
tuk (palmový),
rostlinný
(řepkový),
voda,E330,
emulgátory
(řepkový),
voda, emulgátor
E471, sůl
(0,2%),olej
regulátor
kyselost
(E471, slunečnicový
lecitn),
sůl (0,2%),
regulátor
(E330), konzervant
konzervant
E202, máslové
aroma,
barvivo
E160b],kyselost
Látka dodávající
lesk (voda,
(E202),
aroma, barvivo
(E160b)],
zlepšujícípřípravek
přípravek[dextróza,
mléčná máslové
bílkovina)Těsto:
pšeničná
mouka,droždí,
voda, zlepšující
[stabilizátor
(guarová
mouka,
carboxymethylceluloza),
cukr,
pšeničný
lepek,
lepek
pšeničný,
sušená
syrovátka
(mléko), rostlinný olej
(řepkový,
palmový),
emulgátor
(E472e),
kvas sušený,
maltodextrin,
protspékavá
sójová mouka,
plněpšeničný
ztužený rostlinný
olej (palmový),
emulgátor
E471, látka
(E341,
E170),
slunečnicový
olej, látka
zlepšující
(kyselina
glukózový
sirup,
aroma, mléčná
bílkovina,
látkamouku
zlepšující
moukuaskorbová),
E300, E920,
enzymy].E100,
Náplň
povidlová
45%:cukr,
povidla
96% [ovocný
protlak-švestka
barvivo
enzym
(lepek)],
margarín
[rostlinný
tuk (palmový)(48%),
a olej
ovocný
protlak-jablko
(23%),E471,
švestky
cukr,
aroma,E330,
kyselina E330,
(řepkový),
voda, emulgátor
sůl sušené
(0,2%), (21%),
regulátor
kyselost
voda], voda.E202,
Žmolenka:
pšeničná
margarín
tuk
konzervant
máslové
aroma,mouka,
barvivocukr,
E160b],
droždí,[rostlinný
vaječná melanž
(palmový),
rostlinný
voda,(93%),
emulgátory
(E471, slunečnicový
[pasterovaná
slepičí olej
vejce(řepkový),
bez skořápky
voda, konzervant
E202, regulátor
lecitn),
(0,2%),
regulátor
kyselost(jedlá
(E330),
(E202), máslové
kyselostsůl
E330],
jedlá
sůl jodidovaná
sůl,konzervant
jodičnan draselný),
Náplň
aroma, barvivo{cukr,
(E160b)].
Mašlování:
vaječná
melanž [pasterovaná
vaječná
lískoořechová
lískové
ořechy (20%),
strouhanka
[mouka pšeničná,
voda,
melanž,
sůl,jedká
kyselina
(E260), (sůl,
regulátory
kyselostdraselný)],
(E270, E325)].
droždí, sůl
jodidovaná
jedlá, jodičnan
slunečnicová
semínka mletá, mouka pšeničná celozrnná, šrot sojový, syrovátka sušená
(mléko), modifkovaný škrob E1414, škrob kukuřičný, kakaový prášek se

Výrobek může obsahovat
stopy sezamu, suchých
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55
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Kobliha neplněná

Kobliha s marmeládou

Kobliha s vanilkovým krémem

Těsto: pšeničná mouka, voda, koblihová směs s vejci [rostlinný olej(palmový),
sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukozový sirup, emulgátor (E322, E481,
E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící látka, (E450, E500), aroma,
zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku (E300), barvivo (E101), enzymy],
droždí. Smažení: palmový tuk. Těsto: pšeničná mouka, voda, koblihová směs s
vejci [rostlinný olej(palmový), sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukozový
sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina,
kypřící pšeničná
látka, (E450,
E500),
aroma,
zahušťovadlo
(E412),
látka zlepšující
mouku
Těsto:
mouka,
voda,
koblihová
směs s vejci
[rostlinný
olej(palmový),
(E300), vejce,
barvivocukr,
(E101),
enzymy],
droždí.
Smažení:sirup,
palmový
tuk. Těsto:
pšeničná
sušená
sušená
syrovátka,
glukozový
emulgátor
(E322,
E481,
mouka,
voda, koblihová
směs
s vejci
[rostlinnýkypřící
olej(palmový),
sušená
vejce,
E471), pšeničný
lepek, sůl,
mléčná
bílkovina,
látka, (E450,
E500),
aroma,
cukr, sušená syrovátka,
glukozový
sirup,
emulgátor
(E322, E481,
E471),
zahušťovadlo
(E412), látka
zlepšující
mouku
(E300), barvivo
(E101),
enzymy],
pšeničný
lepek,
sůl, mléčná
bílkovina,
látka,
(E450,
E500), aroma,
droždí.
Náplň
meruňková
(10%):
voda, kypřící
cukr, směs
ovoce
(meruňky
min.
zahušťovadlo
(E412),
látka zlepšující
mouku
(E300),
barvivo
(E101),
enzymy],
21g/100g
výrobku,
jablka),
modifkovaný
škrob
(E1422),
kyselina
(E330),
droždí. Smažení:
palmový
tuk.barvivo (extrakt z mrkve), konzervanty (E202),
zahušťovadlo
(E466),
aroma,
povrchově ošetřeno (E211). Smažení: palmový tuk. Dohotovení: posypový cukr
[glukoza, pšeničný škrob, cukr, plně ztužený palmový tuk, prothrudkující látka
(oxid křemičitý), aroma]. Těsto: pšeničná mouka, voda, koblihová směs s vejci
[rostlinný olej(palmový), sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukozový sirup,
emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící
látka, (E450,
E500),
aroma,
zahušťovadlo
(E412),
látka[rostlinný
zlepšujícíolej(palmový),
mouku (E300),
Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
koblihová směs
s vejci
barvivo
(E101),cukr,
enzymy],
Náplňglukozový
meruňková
(10%):
voda, cukr,
směs
sušená vejce,
sušenádroždí.
syrovátka,
sirup,
emulgátor
(E322,
E481,
ovoce
(meruňky
min.
21g/100g
výrobku,
jablka),
modifkovaný
škrob
(E1422),
E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící látka, (E450, E500),
aroma,
kyselina (E330),
zahušťovadlo
(E466),mouku
aroma,(E300),
barvivobarvivo
(extrakt
z mrkve),
zahušťovadlo
(E412),
látka zlepšující
(E101),
enzymy],
konzervanty
povrchově
ošetřeno
(E211).
palmový tuk.
droždí. Náplň(E202),
s vanilkovým
krémem
(34%):
voda,Smažení:
krém s vanilkovou
příchut 9%
Dohotovení:
cukr [glukoza,
pšeničnýškrob
škrob,
cukr, plně
ztužený
[cukr,
sušenáposypový
sladká syrovátka,
modifkovaný
(E1414),
rostlinný
tuk
palmový
tuk,palmový),
prothrudkující
látka (oxid
křemičitý),
(neztužený,
zahušťovadla
(E401,
E450iii),aroma].
laktoza,Těsto:
sušenýpšeničná
bílek,
mouka,
voda, koblihová
směs
s vejci [rostlinný
olej(palmový),
sušená vejce,
barviva (ovocný
a rostlinný
extrakt-karotka),
glukozový
sirup, emulgátor
cukr, sušená
glukozový
emulgátor
(E322,
E481,
E471),tuk
(E472b),
jedlásyrovátka,
sůl, přírodní
aroma],sirup,
lískooříšková
náplň
[cukr,
rostlinný
pšeničný
lepek,
sůl, mléčná
bílkovina,
kypřícíkakaový
látka, (E450,
E500),
aroma,
(neztužený,
palmový
a shea olej),
syrovátka,
prášek
se sníženým
zahušťovadlo
látka zlepšující
mouku aroma
(E300),oříšek,
barvivoemulgátor
(E101), enzymy],
obsahem
tuku,(E412),
lískooříšková
pasta (2,6%),
(sojový
droždí.
(10%): voda, cukr,
směs ovoce
(meruňky
min.tuk.
lecitn),Náplň
aromameruňková
vanilkové (etylvanilin)],
olej řepkový.
Smažení:
palmový
21g/100g
výrobku,
jablka),
modifkovaný
(E1422),
kyselina
(E330),
Dohotovení:
cukrářská
poleva
[cukr, plně škrob
ztužený
rostlinný
tuk (palmojádrový)
zahušťovadlo
(E466),
aroma,
(extrakt
z mrkve),
konzervanty
(E202),
RSPO-MB,
kakaový
prášek
se barvivo
sníženým
obsahem
tuku (13
%), emulgátory
povrchově
ošetřeno
Smažení:
palmový
tuk.oleje
Dohotovení:
posypový
(sójový lecitn,
E476),(E211).
aroma],
margarín
[rostlinné
a tuky (palmový
a cukr
[glukoza, ztužený
pšeničnýpalmový)].Těsto:
škrob, cukr, plněpšeničná
ztužený palmový
tuk, prothrudkující
částěčně
mouka, voda,
koblihová směslátka
s
(oxid
křemičitý),olej(palmový),
aroma].
vejci [rostlinný
sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukozový
sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina,
kypřící látka, (E450, E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku
(E300), barvivo (E101), enzymy], droždí. Náplň s vanilkovým krémem (34%):
voda, krém s vanilkovou příchut 9% [cukr, sušená sladká syrovátka,
modifkovaný škrob (E1414), rostlinný tuk (neztužený, palmový), zahušťovadla
(E401, E450iii), laktoza, sušený bílek, barviva (ovocný a rostlinný extraktkarotka), glukozový sirup, emulgátor (E472b), jedlá sůl, přírodní aroma],
lískooříšková náplň [cukr, rostlinný tuk (neztužený, palmový a shea olej),
syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, lískooříšková pasta
(2,6%), aroma oříšek, emulgátor (sojový lecitn), aroma vanilkové (etylvanilin)],
olej řepkový. Smažení: palmový tuk. Dohotovení: cukrářská poleva [cukr, plně
ztužený rostlinný tuk (palmojádrový) RSPO-MB, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku (13 %), emulgátory (sójový lecitn, E476), aroma], margarín
[rostlinné oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený palmový)].Těsto: pšeničná
mouka, voda, koblihová směs s vejci [rostlinný olej(palmový), sušená vejce,

1,3,7

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

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sóji,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobky
z nich
1,3,7

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sezamu a
výrobky z nich

1,3,6,7,8

6054

6055

6069

6070

60

70

43

1

1

1

1

Kobliha s kakaovou náplní

Kobliha s nugátovou polevou a
kokosem

Smaženka skořicová

Vdolek neplněný

Těsto: pšeničná mouka, voda, koblihová směs s vejci [rostlinný olej(palmový),
sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukozový sirup, emulgátor (E322, E481,
E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící látka, (E450, E500), aroma,
zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku (E300), barvivo (E101), enzymy],
droždí. Nugátová náplň (14%): lískooříšková náplň [cukr, rostlinný tuk
(neztužený, palmový a shea olej), syrovátka, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, lískooříšková pasta (2,6%), aroma oříšek, emulgátor (sojový
lecitn), aroma vanilkové (etylvanilin)], olej řepkový. Smažení: palmový tuk.
Dohotovení: cukrářská poleva [cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový)
RSPO-MB, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (13 %), emulgátory
(sójový lecitn, E476), aroma], margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový a
částěčně ztužený palmový)].Těsto: pšeničná mouka, voda, koblihová směs s
vejci [rostlinný olej(palmový), sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukozový
sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina,
kypřící látka, (E450, E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku
(E300), barvivo (E101), enzymy], droždí. Nugátová náplň (14%): lískooříšková
Těsto:
pšeničná
mouka,
koblihová
směs savejci
olej(palmový),
náplň [cukr,
rostlinný
tukvoda,
(neztužený,
palmový
shea[rostlinný
olej), syrovátka,
kakaový
sušená
vejce,
cukr, sušená
syrovátka,
glukozový sirup,
(E322,
E481,
prášek se
sníženým
obsahem
tuku, lískooříšková
pastaemulgátor
(2,6%), aroma
oříšek,
E471),
pšeničný
lepek,
sůl, aroma
mléčnávanilkové
bílkovina,(etylvanilin)],
kypřící látka,olej
(E450,
E500),Smažení:
aroma,
emulgátor
(sojový
lecitn),
řepkový.
zahušťovadlo
(E412),
látka
zlepšující
mouku
(E300),
barvivo
(E101),
enzymy],
palmový tuk. Dohotovení: cukrářská poleva [cukr, plně ztužený rostlinný tuk
droždí.
Náplň s nugátovou
náplní (12%):
lískooříšková
[cukr,
rostlinný
(palmojádrový)
RSPO-MB, kakaový
prášek
se sníženýmnáplň
obsahem
tuku
(13 %),tuk
(neztužený,
palmovýlecitn,
a sheaE476),
olej), syrovátka,
kakaový[rostlinné
prášek seoleje
sníženým
emulgátory (sójový
aroma], margarín
a tuky
obsahem
lískooříšková
pasta (2,6%), aroma
oříšek,mouka,
emulgátor
(palmový tuku,
a částěčně
ztužený palmový)].Těsto:
pšeničná
voda,(sojový
koblihová
lecitn),
aroma
vanilkové
(etylvanilin)],sušená
olej řepkový.
Smažení:
palmový
tuk.
směs s vejci
[rostlinný
olej(palmový),
vejce, cukr,
sušená
syrovátka,
Dohotovení:
kokosová
moučka
(6%),
cukrářská
poleva
[kakaová
poleva
4%
glukozový sirup, emulgátor (E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná[cukr,
plně
ztužený
rostlinný
(palmojádrový)
RSPO-MB,
kakaový
prášek
se
bílkovina,
kypřící
látka,tuk
(E450,
E500), aroma,
zahušťovadlo
(E412),
látka
sníženým
obsahem
tuku barvivo
(13 %), emulgátory
(sójový
lecitn,
E476), aroma],
zlepšující mouku
(E300),
(E101), enzymy],
droždí.
Nugátová
náplň (14%):
margarín
[rostlinné
tuky (palmový
a částěčněpalmový
ztužený apalmový)].Těsto:
lískooříšková
náplň oleje
[cukr,arostlinný
tuk (neztužený,
shea olej),
pšeničná
voda,
koblihová
směs obsahem
s vejci [rostlinný
olej(palmový),
sušená
syrovátka,mouka,
kakaový
prášek
se sníženým
tuku, lískooříšková
pasta
vejce,
cukr,
sušená
syrovátka,
glukozový
sirup,
emulgátor
(E322,
E481,
E471),
(2,6%), aroma oříšek, emulgátor (sojový lecitn), aroma vanilkové (etylvanilin)],
pšeničný
lepek,
sůl, mléčná
bílkovina,
kypřící látka,
(E450, E500),
olej řepkový.
Smažení:
palmový
tuk. Dohotovení:
cukrářská
polevaaroma,
[cukr, plně
zahušťovadlo
(E412),
látka zlepšující mouku
(E300),
barvivo
(E101),
enzymy],
ztužený rostlinný
tuk (palmojádrový)
RSPO-MB,
kakaový
prášek
se sníženým
Těsto:
pšeničná
mouka, voda,
koblihová
směs s vejci [rostlinný
olej(palmový),
droždí.
Náplň
nugátovou
náplní
(12%):
náplň
[cukr,
rostlinný tuk
obsahem
tukus(13
%), emulgátory
(sójovýlískooříšková
lecitn, E476),
aroma],
margarín
sušená
vejce,
cukr, sušená
glukozový
sirup,prášek
emulgátor
(E322, E481,
(neztužený,
palmový
sheasyrovátka,
olej),a syrovátka,
kakaový
se sníženým
[rostlinné oleje
a tukya(palmový
částěčně ztužený
palmový)].
E471),
pšeničný
lepek, sůl, mléčná
kypřící
látka,emulgátor
(E450, E500),
aroma,
obsahem
tuku, lískooříšková
pasta bílkovina,
(2,6%), aroma
oříšek,
(sojový
zahušťovadlo
(E412),
látka
zlepšující
mouku
(E300),
barvivo
(E101),
enzymy],
lecitn), aroma vanilkové (etylvanilin)], olej řepkový. Smažení: palmový tuk.
droždí. Smažení:
palmový
tuk. Dohotovení:
cukr,poleva
skořice
(1%). Těsto:
pšeničná
Dohotovení:
kokosová
moučka
(6%), cukrářská
[kakaová
poleva
4% [cukr,
mouka,
voda,rostlinný
koblihová
s vejci [rostlinný
olej(palmový),
sušenáse
vejce,
plně ztužený
tuksměs
(palmojádrový)
RSPO-MB,
kakaový prášek
cukr,
sušená
syrovátka,
sirup, emulgátor
E471),
sníženým
obsahem
tukuglukozový
(13 %), emulgátory
(sójový(E322,
lecitn,E481,
E476),
aroma],
pšeničný
lepek,
sůl,oleje
mléčná
bílkovina,
kypřící
látka,
E500),
aroma,
Těsto: pšeničná
mouka,
voda,
koblihová
směs
s vejci(E450,
[rostlinný
olej(palmový),
margarín
[rostlinné
a tuky
(palmový
a částěčně
ztužený
palmový)].Těsto:
zahušťovadlo
(E412),
látka
zlepšující
mouku
(E300),
barvivo
(E101),(E322,
enzymy],
sušená
vejce,
cukr,voda,
sušená
syrovátka,
glukozový
sirup,
emulgátor
E481,
pšeničná
mouka,
koblihová
směs
s vejci
[rostlinný
olej(palmový),
sušená
droždí.
Smažení:
palmový
Dohotovení:
cukr,
skořice
(1%).
Těsto:
pšeničná
E471),
pšeničný
lepek,
sůl,tuk.
mléčná
bílkovina,
kypřící
látka,
(E450,
E500),
aroma,
vejce, cukr,
sušená
syrovátka,
glukozový
sirup,
emulgátor
(E322,
E481,
E471),
mouka,
koblihová
směs
s vejci mouku
[rostlinný
olej(palmový),
sušená
vejce,
zahušťovadlo
(E412),
látka
zlepšující
(E300),
barvivo
(E101),
enzymy],
pšeničnývoda,
lepek,
sůl, mléčná
bílkovina,
kypřící
látka,
(E450, E500),
aroma,
cukr,
sušená
syrovátka,
glukozový
sirup,
emulgátor
(E322,
E481,
E471),
droždí.
Smažení:
palmový
tuk.
Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
koblihová
směs s
zahušťovadlo
(E412),
látka
zlepšující
mouku
(E300),
barvivo
(E101),
enzymy],
pšeničný
lepek,
sůl, mléčnánáplní
bílkovina,
kypřící
látka,
(E450,
E500),
vejci
[rostlinný
sušená
vejce,
cukr,
sušená
syrovátka,
glukozový
droždí.
Náplň
s olej(palmový),
nugátovou
(12%):
lískooříšková
náplň
[cukr,aroma,
rostlinný
tuk
zahušťovadlo
(E412),
zlepšující
mouku
(E300),
(E101),
enzymy],
sirup,
emulgátor
(E322,
E481,
E471),
pšeničný
lepek,barvivo
sůl,
mléčná
bílkovina,
(neztužený,
palmový
alátka
shea
olej),
syrovátka,
kakaový
prášek
se sníženým
droždí.
Smažení:
palmový
Dohotovení:
skořice
(1%).
kypřící
látka,
(E450,
E500),tuk.
aroma,
zahušťovadlo
(E412),
látka
zlepšující
mouku
obsahem
tuku,
lískooříšková
pasta
(2,6%), cukr,
aroma
oříšek,
emulgátor
(sojový
(E300),
(E101), enzymy],
droždí.olej
Smažení:
palmový
tuk.palmový
Těsto: pšeničná
lecitn),barvivo
aroma vanilkové
(etylvanilin)],
řepkový.
Smažení:
tuk.
mouka,
voda,kokosová
koblihovámoučka
směs s (6%),
vejci cukrářská
[rostlinný olej(palmový),
sušená
Dohotovení:
poleva [kakaová
polevavejce,
4% [cukr,
cukr,
sušená syrovátka,
glukozový
sirup, emulgátor
E481,
E471),
plně ztužený
rostlinný tuk
(palmojádrový)
RSPO-MB,(E322,
kakaový
prášek
se
pšeničný
sůl,tuku
mléčná
kypřící(sójový
látka, (E450,
sníženým lepek,
obsahem
(13 bílkovina,
%), emulgátory
lecitn,E500),
E476),aroma,
aroma],
zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku (E300), barvivo (E101), enzymy],

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sezamu a
výrobky z nich

1,3,6,7,8

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sezamu a
výrobky z nich

1,3,6,7,8

1,3,7

1,3,7

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

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

6072

6162

6164

60

95

120

1

1

1

Vdolky smaž-povidla švestka

Šiška s krémem s vanilkovou
příchut a tmavou polevou

Čert

Těsto: pšeničná mouka, voda, koblihová směs s vejci [rostlinný olej(palmový),
sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukozový sirup, emulgátor (E322, E481,
E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící látka, (E450, E500), aroma,
zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku (E300), barvivo (E101), enzymy],
droždí. Zdobení: rostlinná šlehačka [voda, plně hydrogenované rostlinné oleje a
tuky (26,5%), (tuky palmojádrový), oleje (řepkový a slunečnicový a kukuřičný a
sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory(E420ii, E463), mléčné bílkoviny,
emulgátory (E472e, E322), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)], tvaroh, voda,
cukr, vanilinový cukr (cukr, aroma). Náplň: švestková povidla 12% [ovocný
protlak (švestka) (48%), ovocný protlak (jablko) (23%), švestky sušené (21%),
cukr, aroma, kyselina (E330), voda]. Smažení: palmový tuk. Těsto: pšeničná
mouka, voda, koblihová směs s vejci [rostlinný olej(palmový), sušená vejce,
cukr, sušená syrovátka, glukozový sirup, emulgátor (E322, E481, E471),
pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící látka, (E450, E500), aroma,
zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku (E300), barvivo (E101), enzymy],
Náplň s vanilkovou příchut (49%): voda, krém s vanilkovou příchut 40% [cukr,
droždí. Zdobení: rostlinná šlehačka [voda, plně hydrogenované rostlinné oleje a
zahušťovadla (modifkovaný škrob, E401, E339, E450, E516), sušené mléko,
tuky (26,5%), (tuky palmojádrový), oleje (řepkový a slunečnicový a kukuřičný a
sušená syrovátka, sušený palmový olej (palmový olej, glukózový sirup, mléčná
sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory(E420ii, E463), mléčné bílkoviny,
bílkovina, stabilizátor E451i), aroma a přírodní vanilkové aroma, barviva (βemulgátory (E472e, E322), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)], tvaroh, voda,
karoten, ribofavin)].Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs [rostlinný
cukr, vanilinový cukr (cukr, aroma). Náplň: švestková povidla 12% [ovocný
olej(palmový), sušená vejce, cukr, sušená syrovátka, glukozový sirup, emulgátor
protlak (švestka) (48%), ovocný protlak (jablko) (23%), švestky sušené (21%),
(E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící látka, (E450,
cukr, aroma, kyselina (E330), voda]. Smažení: palmový tuk. Těsto: pšeničná
E500), aroma, zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku (E300), barvivo
mouka, voda, koblihová směs s vejci [rostlinný olej(palmový), sušená vejce,
(E101), enzymy], droždí. Smažení: palmový tuk. Poleva 4%: tmavá poleva 88%
cukr, sušená syrovátka, glukozový sirup, emulgátor (E322, E481, E471),
[cukr, částečně ztužený palmojádrový tuk, kakaový prášek odtučněný,
pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící látka, (E450, E500), aroma,
emulgátory (sójový lecitn, E476), aroma, barvivo (E153)], jedlý tuk [rostlinný
zahušťovadlo (E412), látka zlepšující mouku (E300), barvivo (E101), enzymy],
olej (palmový) a částečně ztužený tuk (palmový); celkový obsah tuku 100%].
droždí. Zdobení: rostlinná šlehačka [voda, plně hydrogenované rostlinné oleje a
.Náplň s vanilkovou příchut (49%): voda, krém s vanilkovou příchut 40% [cukr,
tuky (26,5%), (tuky palmojádrový), oleje (řepkový a slunečnicový a kukuřičný a
zahušťovadla (modifkovaný škrob, E401, E339, E450, E516), sušené mléko,
sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory(E420ii, E463), mléčné bílkoviny,
sušená syrovátka, sušený palmový olej (palmový olej, glukózový sirup, mléčná
emulgátory (E472e, E322), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)], tvaroh, voda,
bílkovina, stabilizátor E451i), aroma a přírodní vanilkové aroma, barviva (βcukr, vanilinový cukr (cukr, aroma). Náplň: švestková povidla 12% [ovocný
karoten, ribofavin)].Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs [rostlinný
protlak
(švestka)mouka,
(48%), ovocný
protlak
(jablko)
(23%),
švestky
(21%),
Těsto: pšeničná
voda,cukr,
cukr,
řepkový
olej,
droždí,
jedlá sušené
sůl
jodidovaná
olej(palmový),
sušená vejce,
sušená
syrovátka,
glukozový
sirup,
emulgátor
cukr,
aroma,
kyselina
(E330), voda].
Smažení:
palmový
tuk. mouka, emulgátory
(jedlá
sůl,
jodičnan
draselný),
zlepšující
přípravek
[pšeničná
(E322, E481, E471), pšeničný lepek, sůl, mléčná bílkovina, kypřící látka, (E450,
(E481,
protspékavá
látka
zlepšující
mouku
(E300),
E500), E471,
aroma,E472e),
zahušťovadlo
(E412),látka
látka(E170),
zlepšující
mouku
(E300),
barvivo
enzymy
(obsahující
pšenici)],
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
(E101), enzymy],
droždí.
Smažení:
palmový
tuk.
Poleva 4%: tmavá
poleva
88%sůl,
kyselina
(E260),ztužený
regulátory
kyselost (E270,
E325)]. Mašlování:
vaječná melanž
[cukr, částečně
palmojádrový
tuk, kakaový
prášek odtučněný,
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl, aroma,
kyselinabarvivo
(E260),(E153)],
regulátory
kyselost
(E270,
emulgátory (sójový
lecitn,
E476),
jedlý
tuk [rostlinný
E325)].
Dohotovení:
rozinky
(rozinky,
olej), mák.Těsto:
olej (palmový)
a částečně
ztužený
tuk slunečnicový
(palmový); celkový
obsah tukupšeničná
100%].
mouka,
cukr, řepkový
olej, droždí,
jodidovanápříchut
(jedlá sůl,
jodičnan
.Náplň s voda,
vanilkovou
příchut (49%):
voda,jedlá
krémsůl
s vanilkovou
40%
[cukr,
draselný),
zlepšující
přípravekškrob,
[pšeničná
emulgátory
(E481, E471,
zahušťovadla
(modifkovaný
E401,mouka,
E339, E450,
E516), sušené
mléko,
E472e),
protspékavá
látkapalmový
(E170), látka
zlepšující olej,
mouku
(E300), sirup,
enzymy
sušená syrovátka,
sušený
olej (palmový
glukózový
mléčná
(obsahující
pšenici)], vaječná
melanža[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl, (βkyselina
bílkovina, stabilizátor
E451i), aroma
přírodní vanilkové
aroma,
barviva
(E260),
kyselost pšeničná
(E270, E325)].
Mašlování:
vaječnásměs
melanž
karoten,regulátory
ribofavin)].Těsto:
mouka,
voda, pekařská
[rostlinný
[pasterovaná
sůl, sušená
kyselinasyrovátka,
(E260), regulátory
kyselost
(E270,
olej(palmový),vaječná
sušená melanž,
vejce, cukr,
glukozový
sirup, emulgátor
E325)].
Dohotovení:
rozinky (rozinky,
slunečnicový
olej), mák.Těsto:
pšeničná
(E322, E481,
E471), pšeničný
lepek, sůl,
mléčná bílkovina,
kypřící látka,
(E450,
mouka,
voda, cukr,
řepkový olej,
droždí,
sůl jodidovaná
(jedlábarvivo
sůl, jodičnan
E500), aroma,
zahušťovadlo
(E412),
látkajedlá
zlepšující
mouku (E300),
draselný),
zlepšující
přípravek
[pšeničná
mouka,
emulgátory
(E481,poleva
E471,88%
(E101), enzymy],
droždí.
Smažení:
palmový
tuk. Poleva
4%: tmavá
E472e),
protspékavá
látka
(E170), látka
zlepšující
enzymy
[cukr, částečně
ztužený
palmojádrový
tuk,
kakaovýmouku
prášek(E300),
odtučněný,
(obsahující
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječnájedlý
melanž,
sůl, kyselina
emulgátorypšenici)],
(sójový lecitn,
E476),
aroma,
barvivo (E153)],
tuk [rostlinný
(E260),
regulátory
kyselost
(E270, tuk
E325)].
Mašlování:
vaječná
olej (palmový)
a částečně
ztužený
(palmový);
celkový
obsahmelanž
tuku 100%]. .
[pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270,

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

1,3,6,7

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, suchých
skořápkových plodů,
sezamu a výrobků z nich.

1,3,6,7

1,3

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

6182

6187

60

90

2

1

Rohlíček listový ořechový

Mřížka s náplní borůvkovou a
pudinkem

Těsto: pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a tuky 80% [tuky (palmový),
částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový, slunečnicový, řepkový a
kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový
lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační prostředek (E202), aromata
(obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda, ocet [voda pitná, ocet kvasný
lihový, barvivo (E150c), zbytkový ethanol]. Náplň ořechová 33%: ořechová
náplň 49% [cukr, sojová drť, směs ořechů 11% (kešu ořechy, vlašské ořechy
4%), pšeničná mouka, sušená syrovátka zahušťovadlo (E1414), skořice, aroma,
barvivo (E150c)], voda, strouhanka {pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, sůl,
zlepšující přípravek [pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e,
glukóza, cukr, regulátor kyselost E341, látka zlepšující mouku (kyselina
askorbová), enzymy], sladový výtažek, látka zlepšující mouku (E920), enzymy
(hydrolasy, oxidoreduktazy), protspékavá látka (uhličitan vápenatý), emulgátory
(E471), enzymy (alfa-amyláza, hemi-celuláza, glukózaoxidáza), cukr, mák}Těsto:
pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a tuky 80% [tuky (palmový), částečně
hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový, slunečnicový, řepkový a kukuřičný
v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový lecitn),
regulátor kyselost (E330), konzervační prostředek (E202), aromata (obsahující
mléko), barviva (betakaroten)}, voda, ocet [voda pitná, ocet kvasný lihový,
barvivopšeničná
(E150c), mouka,
zbytkovýmargarín
ethanol].{rostlinné
Náplň ořechová
33%:80%
ořechová
náplň 49%
Těsto:
oleje a tuky
[tuky (palmový),
[cukr,
sojová
drť, směs ořechů
11% (kešu oleje
ořechy,
vlašské
ořechy 4%),řepkový
pšeničná
částečně
hydrogenované
tuky (palmový),
(sójový,
slunečnicový,
a
mouka,
sušená
syrovátka
zahušťovadlo
(E1414),
skořice,
aroma,
barvivo
kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový
(E150c)],
voda, strouhanka
{pšeničná
mouka, řepkový
olej,(E202),
droždí, aromata
sůl, zlepšující
lecitn), regulátor
kyselost (E330),
konzervační
prostředek
přípravek
[pšeničná
mouka,
ječná
sladová
mouka,
emulgátor
E472e,
glukóza,
(obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda, ocet [voda pitná, ocet
kvasný
cukr, regulátor
kyselostzbytkový
E341, látka
zlepšující
mouku
(kyselina askorbová),
lihový,
barvivo (E150c),
ethanol,
zbytky
nezpracovaných
anorganických
enzymy],
sladový
výtažek,
látka
zlepšující
mouku
(E920),
(hydrolasy,
a organických
živných
látek].
Náplň:
pudinková
15%
[voda,enzymy
cukr, glukózový
sirup,
oxidoreduktazy),
protspékavá
látka
(uhličitan
vápenatý),
emulgátory
(E471),
modifkovaný škrob, zahušťovadla (E460, E407, E415), sůl, barviva (E171,
E160a,
enzymy
(alfa-amyláza,
hemi-celuláza,
glukózaoxidáza),
cukr, mák}
E100), aroma,
konzervant
(E202), regulátor
kyselost (E334)],
borůvková 15%
[borůvky 35%, voda, cukr, jablečná pyré (přináší 15% ovoce), modifkovaný
škrob, zahušťovadlo (guma gellan), regulátory kyselost (kyselina citrónová,
citronany vápenaté, citronany sodné), konzervant (sorban draselný), aroma.
Celkový natvní ovocný podíl: 50%].Těsto: pšeničná mouka, margarín {rostlinné
oleje a tuky 80% [tuky (palmový), částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje
(sójový, slunečnicový, řepkový a kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl
(0,6%), emulgátory (E471, sojový lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační
prostředek (E202), aromata (obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda,
ocet [voda pitná, ocet kvasný lihový, barvivo (E150c), zbytkový ethanol, zbytky
nezpracovaných anorganických a organických živných látek]. Náplň: pudinková
15% [voda, cukr, glukózový sirup, modifkovaný škrob, zahušťovadla (E460,
E407, E415), sůl, barviva (E171, E160a, E100), aroma, konzervant (E202),
regulátor kyselost (E334)], borůvková 15% [borůvky 35%, voda, cukr, jablečná
pyré (přináší 15% ovoce), modifkovaný škrob, zahušťovadlo (guma gellan),
regulátory kyselost (kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné),
konzervant (sorban draselný), aroma. Celkový natvní ovocný podíl: 50%].

Výrobek může obsahovat
stopy vajec, arašídů,
sezamu a výrobků z nich.

1,6,7,8

Výrobek může obsahovat
stopy vajec, arašídů,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.

1,6,7

6188

6190

6193

90

90

100

1

1

1

Mřížka s náplní jahodovou a
pudinkem

Mřížka kakaový mix

Rohlík se slaninou a sýrem

Těsto: pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a tuky 80% [tuky (palmový),
částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový, slunečnicový, řepkový a
kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový
lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační prostředek (E202), aromata
(obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda, ocet [voda pitná, ocet kvasný
lihový, barvivo (E150c), zbytkový ethanol, zbytky nezpracovaných anorganických
a organických živných látek]. Náplň: pudinková 15% [voda, cukr, glukózový sirup,
modifkovaný škrob, zahušťovadla (E460, E407, E415), sůl, barviva (E171, E160a,
E100), aroma, konzervant (E202), regulátor kyselost (E334)], jahodová 15%
[jahoda 35%, cukr, voda, jablečné dřeň (přináší 15% ovoce), modifkovaný škrob,
zahušťovadlo (guma gellan), regulátory kyselost (kyselina citrónová, citronany
vápenaté, citronany sodné), konzervant (sorban draselný), aroma, koncentrát z
černé mrkve].Těsto: pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a tuky 80% [tuky
(palmový), částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový, slunečnicový,
řepkový a kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471,
sojový lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační prostředek (E202),
aromata (obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda, ocet [voda pitná, ocet
Těsto: pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a tuky 80% [tuky (palmový),
kvasný lihový, barvivo (E150c), zbytkový ethanol, zbytky nezpracovaných
částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový, slunečnicový, řepkový a
anorganických a organických živných látek]. Náplň: pudinková 15% [voda, cukr,
kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový
glukózový sirup, modifkovaný škrob, zahušťovadla (E460, E407, E415), sůl,
lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační prostředek (E202), aromata
barviva (E171, E160a, E100), aroma, konzervant (E202), regulátor kyselost
(obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda, ocet [voda pitná, ocet kvasný
(E334)], jahodová 15% [jahoda 35%, cukr, voda, jablečné dřeň (přináší 15%
lihový, barvivo (E150c), zbytkový ethanol, zbytky nezpracovaných anorganických
ovoce), modifkovaný škrob, zahušťovadlo (guma gellan), regulátory kyselost
a organických živných látek]. Náplň: pudinková 15% [voda, cukr, glukózový sirup,
(kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné), konzervant (sorban
modifkovaný škrob, zahušťovadla (E460, E407, E415), sůl, barviva (E171, E160a,
draselný), aroma, koncentrát z černé mrkve].
E100), aroma, konzervant (E202), regulátor kyselost (E334)], náplň s kakaovou
příchut 15% [voda, glukózový sirup, cukr, zahušťovadla (E1422, E460i, E466,
E407, E415), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (obsah tuku 11%),
rostlinný tuk, regulátor kyselost (E575), aroma, sůl, konzervant (E202), barvivo
(E171), emulgátor (E435)].Těsto: pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a
tuky 80% [tuky (palmový), částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje
(sójový, slunečnicový, řepkový a kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl
(0,6%), emulgátory (E471, sojový lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační
prostředek (E202), aromata (obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda,
Těsto:
pšeničná
voda,lihový,
droždí,barvivo
olej řepkový,
sůlzbytkový
jedlá jodidovaná
(jedlá
ocet [voda
pitná,mouka,
ocet kvasný
(E150c),
ethanol, zbytky
sůl,
jodičnan draselný),
zlepšujícía přípravek
[pšeničná
mouka,
nezpracovaných
anorganických
organických
živných sladová
látek]. Náplň:
pudinková
emulgátory
(E471,glukózový
E472e), protspékavá
látka (E170,
E551),
látka zlepšující
15% [voda, cukr,
sirup, modifkovaný
škrob,
zahušťovadla
(E460,
mouku
(E300),
enzymy
cukr.
Náplň
(35%):
slanina 50%
[vepřový
E407, E415),
sůl,
barviva(hydrolázy)],
(E171, E160a,
E100),
aroma,
konzervant
(E202),
bok
95%, pitná
voda,
jedlá sůl,
stabilizátor
(E450,
E250),
barvivo
regulátor
kyselost
(E334)],
náplň
s kakaovou
příchut
15%
[voda,(E150c),
glukózový
dextroza,
směs
koření],
Sýr
Gouda
48%
t.
v
s.
(50%).Těsto:
mouka,se
sirup, cukr, zahušťovadla (E1422, E460i, E466, E407, E415),pšeničná
kakaový prášek
voda, droždí,
olej řepkový,
sůl jedlá
(jedlátuk,
sůl, regulátor
jodičnan draselný),
sníženým
obsahem
tuku (obsah
tukujodidovaná
11%), rostlinný
kyselost
zlepšující
přípravek
[pšeničná sladová
emulgátory
(E471,(E435)].
E472e),
(E575), aroma,
sůl, konzervant
(E202), mouka,
barvivo (E171),
emulgátor
protspékavá látka (E170, E551), látka zlepšující mouku (E300), enzymy
(hydrolázy)], cukr. Náplň (35%): slanina 50% [vepřový bok 95%, pitná voda, jedlá
sůl, stabilizátor (E450, E250), barvivo (E150c), dextroza, směs koření], Sýr Gouda
48% t. v s. (50%).

Výrobek může obsahovat
stopy vajec, arašídů,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.

1,6,7

Výrobek může obsahovat
stopy vajec, arašídů,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.

1,6,7

1,7

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

6202

6205

6206

70

90

90

1

1

1

Višňovka

Závin s pudinkem

Závin s jablky

Těsto: pšeničná mouka, voda, droždí, cukr, sušené mléko odtučněné [sušená
syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový
tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo
(E160a)], zlepšující přípravek [pšeničná sladová mouka, emulgátory (E471,
E472e), protspékavá látka (E170, E551), látka zlepšující mouku (E300), enzymy
(hydrolázy)], sůl jedlá jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Náplň višňová
(25%): višňová náplň 19% [višeň 35%, glokozovo-fruktozový sirup, jablečné pyré
zahuštěné (přináší 15% ovocného podílu), modifkovaný škrob, regulátory
kyselost (kyselina citronová) citronany vápenaté, citronany sodné), cukr,
zahušťovadlo (guma gellan), konzervant (sorban draselný), aroma, koncentráty
ibišku a mrkve], vanilkový krém [voda, cukr, glukózový sirup, modifkovaný
škrob, zahušťovadla (E460, E407, E415); sůl, barviva (E171, E160a, E100), aroma,
konzervant (E202), regulátor kyselost (E334).Těsto: pšeničná mouka, voda,
droždí, cukr, sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový
sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340,
E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], zlepšující přípravek
[pšeničná sladová mouka, emulgátory (E471, E472e), protspékavá látka (E170,
Těsto:
mouka,
margarín
{rostlinné
a tuky 80%
E551), pšeničná
látka zlepšující
mouku
(E300),
enzymyoleje
(hydrolázy)],
sůl[tuky
jedlá (palmový),
jodidovaná
částečně
tukyNáplň
(palmový),
oleje
(sójový,
slunečnicový,
(jedlá sůl,hydrogenované
jodičnan draselný).
višňová
(25%):
višňová
náplň 19%řepkový
[višeň a
kukuřičný
v různých proporcích)],
voda, sůlpyré
(0,6%),
emulgátory
(E471,
35%, glokozovo-fruktozový
sirup, jablečné
zahuštěné
(přináší
15%sojový
lecitn),
regulátor
(E330),
konzervační
prostředek
aromata
ovocného
podílu),kyselost
modifkovaný
škrob,
regulátory
kyselost(E202),
(kyselina
citronová)
(obsahující
mléko), barviva
(betakaroten)},
ocet [voda
pitná,
ocet kvasný
citronany vápenaté,
citronany
sodné), cukr,voda,
zahušťovadlo
(guma
gellan),
lihový,
barvivo
(E150c),
zbytkový
ethanol,
zbytky nezpracovaných
konzervant
(sorban
draselný),
aroma,
koncentráty
ibišku a mrkve],anorganických
vanilkový
akrém
organických
živných
látek].sirup,
Náplňmodifkovaný
pudinková 30%
[voda,
cukr, glukózový
sirup,
[voda, cukr,
glukózový
škrob,
zahušťovadla
(E460,
modifkovaný
škrob,
zahušťovadla
(E460,
E407,aroma,
E415),konzervant
sůl, barviva(E202),
(E171, E160a,
E407, E415); sůl,
barviva
(E171, E160a,
E100),
E100),
aroma,
konzervant
regulátor
kyselost
(E334). (E202), regulátor kyselost (E334)].Těsto: pšeničná
mouka, margarín {rostlinné oleje a tuky 80% [tuky (palmový), částečně
hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový, slunečnicový, řepkový a kukuřičný
v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový lecitn),
regulátor
kyselost
(E330),
konzervační
prostředek
aromata
(obsahující
Těsto: pšeničná
mouka,
margarín
{rostlinné
oleje a(E202),
tuky 80%
[tuky (palmový),
mléko),
barviva
(betakaroten)},
voda,
ocet
[voda
pitná,
ocet
kvasný
částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový, slunečnicový,lihový,
řepkový a
barvivo
(E150c),
zbytkový
ethanol,voda,
zbytky
anorganických
a
kukuřičný
v různých
proporcích)],
sůlnezpracovaných
(0,6%), emulgátory
(E471, sojový
organických
živných
látek].
Náplň
pudinková
30%
[voda,
cukr,
glukózový
sirup,
lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační prostředek (E202), aromata
modifkovaný
škrob,barviva
zahušťovadla
(E460, E407,
E415),
sůl, barviva
E160a,
(obsahující
mléko),
(betakaroten)},
voda,
ocet [voda
pitná,(E171,
ocet kvasný
E100),
(E202),ethanol,
regulátorzbytky
kyselost
(E334)].
lihový, aroma,
barvivokonzervant
(E150c), zbytkový
nezpracovaných
anorganických
a organických živných látek]. Náplň jablečná 30%: jablečné kostky 99,8%
[jablečné kostky (86%), cukr, modifkovaný škrob (E1422), regulátor kyselost
(kyselina citronová), antoxidant (kyselina askorbová), bambusová vláknina,
konzervant (sorban draselný), zahušťovadlo (konjaková guma, xanthan),
jablečná aroma], skořice.Těsto: pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a
tuky 80% [tuky (palmový), částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje
(sójový, slunečnicový, řepkový a kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl
(0,6%), emulgátory (E471, sojový lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační
prostředek (E202), aromata (obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda,
ocet [voda pitná, ocet kvasný lihový, barvivo (E150c), zbytkový ethanol, zbytky
nezpracovaných anorganických a organických živných látek]. Náplň jablečná
30%: jablečné kostky 99,8% [jablečné kostky (86%), cukr, modifkovaný škrob
(E1422), regulátor kyselost (kyselina citronová), antoxidant (kyselina
askorbová), bambusová vláknina, konzervant (sorban draselný), zahušťovadlo
(konjaková guma, xanthan), jablečná aroma], skořice.

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

1,7

Výrobek může obsahovat
stopy vajec, arašídů,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.
1,6,7

Výrobek může obsahovat
stopy vajec, arašídů,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.
1,6,7

6213

6214

6218

75

60

65

1

1

1

Listový šáteček s přírodním
sladidlem

Pizza listová

Bulka sýrová

Těsto: pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a tuky 80% [tuky (palmový),
částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový, slunečnicový, řepkový a
kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový
lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační prostředek (E202), aromata
(obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda, ocet [voda pitná, ocet kvasný
lihový, barvivo (E150c), zbytkový ethanol]. Náplň jablečná 19%: strouhaná jablka
95%, sladidlo (E420), skořice.Těsto: pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a
tuky 80% [tuky (palmový), částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje
(sójový, slunečnicový, řepkový a kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl
(0,6%),
emulgátory
(E471,
sojový
lecitn),{rostlinné
regulátoroleje
kyselost
(E330),
konzervační
Těsto (67%):
pšeničná
mouka,
margarín
a tuky
80% [tuky
prostředek částečně
(E202), aromata
(obsahující
mléko),
barviva
(betakaroten)},
voda,
(palmový),
hydrogenované
tuky
(palmový),
oleje
(sójový, slunečnicový,
ocet [voda
pitná, ocet
kvasný lihový,
barvivovoda,
(E150c),
zbytkový
ethanol]. Náplň
řepkový
a kukuřičný
v různých
poměrech)],
sůl (0,6%),
emulgátory
(E471,
jablečná
19%: strouhaná
jablka 95%,
sladidlo
(E420), skořice.
sojový lecitn),
regulátor kyselost
(E330),
konzervační
prostředek (E202),
aromata (obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda, ocet [voda pitná, ocet
kvasný lihový, barvivo (E150c), zbytkový ethanol, zbytky nezpracovaných
anorganických a organických živných látek]. Náplň: voda, sýr eidamského typu
30% t.v s., zlatý len, pizza náplňová směs [sušená rajčata, cukr, modifkovaný
škrob (voskovaná kukuřice, bramborový), jedlá sůl, cibule, zahušťovadlo (E466),
barvivo - zeleninový koncentrát (červená řepa, paprika), bylinky, koření,
rostlinný olej neztužený (řepkový, slunečnicový), protspékavá látka
(E551)].Těsto (67%): pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a tuky 80%
[tuky (palmový), částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový,
slunečnicový, řepkový a kukuřičný v různých poměrech)], voda, sůl (0,6%),
emulgátory
(E471,
sojovývoda,
lecitn),
regulátor
kyselostsůl
(E330),
konzervační(jedlá
Těsto: pšeničná
mouka,
droždí,
olej řepkový,
jedlá jodidovaná
prostředek
(E202),
aromata
(obsahující
mléko),
barviva
(betakaroten)},
sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná sladová mouka, voda,
ocet
[voda pitná,
kvasný
lihový, barvivo
zbytkový
ethanol,
zbytky
emulgátory
(E471,ocet
E472e),
protspékavá
látka(E150c),
(E170, E551),
látka
zlepšující
nezpracovaných
anorganických
a organických
živných látek].
Náplň:
voda, sýr
mouku (E300), enzymy
(hydrolázy)],
cukr. Dohotovení:
margarín
{rostlinné
oleje
eidamského
typu(palmový),
30% t.v s., částečně
zlatý len, hydrogenované
pizza náplňová směs
[sušená rajčata,
a tuky 80% [tuky
tuky (palmový),
oleje cukr,
modifkovaný
škrob (voskovaná
jedlá sůl, cibule,
(sójový, slunečnicový,
řepkový akukuřice,
kukuřičnýbramborový),
v různých proporcích)],
voda, sůl
zahušťovadlo
(E466),
barvivo
zeleninový
koncentrát
(červená
řepa, konzervační
paprika),
(0,6%), emulgátory (E471, sojový lecitn), regulátor kyselost (E330),
bylinky,
koření,
rostlinný
olej
neztužený
(řepkový,
slunečnicový),
protspékavá
prostředek (E202), aromata (obsahující mléko), barviva (betakaroten)}. Posyp
látka
(6%): (E551)].
Sýr eidamského typu 30% t.v s.(75%). Posyp: sůl jedlá jodidovaná (jedlá
sůl, jodičnan draselný), kmín, sezamové semínko, paprika sladká. Těsto:
pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl jedlá jodidovaná (jedlá sůl,
jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná sladová mouka, emulgátory
(E471, E472e), protspékavá látka (E170, E551), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (hydrolázy)], cukr. Dohotovení: margarín {rostlinné oleje a tuky 80%
[tuky (palmový), částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový,
slunečnicový, řepkový a kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%),
emulgátory (E471, sojový lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační
prostředek (E202), aromata (obsahující mléko), barviva (betakaroten)}. Posyp
(6%): Sýr eidamského typu 30% t.v s.(75%). Posyp: sůl jedlá jodidovaná (jedlá
sůl, jodičnan draselný), kmín, sezamové semínko, paprika sladká.

1,6,7

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, vajec,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.

Výrobek může obsahovat
stopy vajec, arašídů,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.
1,6,7

Výrobek může obsahovat
stopy vajec, arašídů,
suchých skořápkových
plodů a výrobků z nich.

1,6,7,11

6221

6227

6230

90

60
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1

1

1

Mřížka s uzeninou a špenátem

Rohlík sýrový

Croissant kukuřičný

Těsto: pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a tuky 80% [tuky (palmový),
částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový, slunečnicový, řepkový a
kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový
lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační prostředek (E202), aromata
(obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda, ocet [voda pitná, ocet kvasný
lihový, barvivo (E150c), zbytkový ethanol, zbytky nezpracovaných anorganických
a organických živných látek]. Náplň uzenina-špenát 30%: masová směs 50%
[vepřové maso 68%, hovězí maso 8%, vepřové sádlo, vepřové kůže, pitná voda,
sůl, konzervant (dusitan sodný), stabilizátory (difosorečnany, trifosforečnany,
polyfosforečnany), antoxidant (askorban sodný), cukr, dextroza, zahušťovadlo
(guma guar), živočišná bílkovina, glutamát sodný, karagenan, uhličitany sodné,
glukozový sirup, kvasnicový extrát, karmin, výtažek z papriky, disodné
ribonukleotdy, směs koření], špenát 50% [špenát (50%), brokolice (20%), voda,
modifkovaný škrob (E1422), olej rostlinný (řepkový), cibule sušená, sůl jedlá
jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), ocet kvasný lihový, česnek sušený,
směs koření, konzervant (E202), kyselina (E270), regulátor kyselost (E325),
kyselina (E260).Těsto: pšeničná mouka, margarín {rostlinné oleje a tuky 80%
[tuky (palmový), částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sójový,
slunečnicový, řepkový a kukuřičný v různých proporcích)], voda, sůl (0,6%),
emulgátory (E471, sojový lecitn), regulátor kyselost (E330), konzervační
prostředek (E202), aromata (obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, voda,
ocet [voda pitná, ocet kvasný lihový, barvivo (E150c), zbytkový ethanol, zbytky
nezpracovaných
anorganických
a organických
živných
látek].
Náplňpřípravek
uzeninaTěsto: pšeničná mouka,
voda, cukr,
olej řepkový,
droždí,
zlepšující
špenát 30%: (guarová
masová směs
50%carboxymethylceluloza),
[vepřové maso 68%, hovězí
8%, lepek,
vepřové
[stabilizátor
mouka,
cukr, maso
pšeničný
sádlo, vepřové
kůže,pšeničný
pitná voda,
konzervant
(dusitan protspékavá
sodný), stabilizátory
emulgátor
(E472e),
kvassůl,
sušený,
maltodextrin,
látka
(difosorečnany,
trifosforečnany,
polyfosforečnany),
antoxidant
(askorban
(E341, E170), řepkový
olej, látka zlepšující
mouku (kyselina
askorbová),
enzymy],
sodný),
dextroza,
zahušťovadlo
(guma
guar), vaječná
živočišnámelanž
bílkovina,
glutamát
sůl
jedlácukr,
jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan
draselný),
[pasterovaná
sodný,
uhličitany
kvasnicový
extrát, barvivo
karmin,
vaječnákaragenan,
melanž, sůl,
kyselina sodné,
(E260), glukozový
regulátorysirup,
kyselost
(E270, E325)],
výtažek 1%
z papriky,
disodné ribonukleotdy,
směs koření],
špenát
[špenát
[E160a,
nosiče-modifokovaný
škrob (E1450),
glukozový
sirup,50%
antoxidanty
(50%), E301),
brokolice
(20%), voda,
modifkovaný
škrobSýr
(E1422),
(E370,
protspékavá
látka
(E341)]. Posyp:
Gouda olej
48%rostlinný
t. v s.
(řepkový),
cibule
sušená,
sůl jedlá
jodidovaná
jedlá, droždí,
jodičnanzlepšující
draselný), ocet
(26%).Těsto:
pšeničná
mouka,
voda,
cukr, olej(sůl
řepkový,
kvasný lihový,
česnek sušený,
směs
koření,
konzervant (E202), kyselina
(E270),
přípravek
[stabilizátor
(guarová
mouka,
carboxymethylceluloza),
cukr, pšeničný
regulátor
kyselost(E472e),
(E325), pšeničný
kyselina (E260).
lepek, emulgátor
kvas sušený, maltodextrin, protspékavá
látka
E170),
řepkový
olej, látka mouka,
zlepšujícíslunečnicová
mouku (kyselina
askorbová),
Těsto:(E341,
kukuřičná
směs
26% [pšeničná
semena,
kukuřičná
enzymy],
sůl
jedlá
jodidovaná
(jedlá
sůl,
jodičnan
draselný),
vaječná
bobtnavá mouka (10%), jedlá sůl s jodem, palmový olej, cukr, koření,melanž
enzymy,
[pasterovaná
sůl, kyselina
(E260),
regulátory
(E270,
látka zlepšujícívaječná
moukumelanž,
E300], pšeničná
mouka,
voda,
margarínkyselost
{rostlinné
oleje a
E325)],
barvivo
[E160a, 1%částečně
nosiče-modifokovaný
škrob
glukozový
tuky 80%
[tuky (palmový),
hydrogenované
tuky(E1450),
(palmový),
oleje sirup,
antoxidanty
(E370, E301),
protspékavá
látka
(E341)].poměrech)]
Posyp: Sýr Gouda
48% t. v
(sojový, slunečnicový,
řepkový
a kukuřičný
v různých
voda, sůl
s. (26%).emulgátory (E471, sojový lecitn), regulátor kyselost E330, konzervační
(0,6%),
prostředek E202, aromata (obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, droždí.
Posyp: zlatý len. Mašlování: vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)].Těsto: kukuřičná směs 26%
[pšeničná mouka, slunečnicová semena, kukuřičná bobtnavá mouka (10%), jedlá
sůl s jodem, palmový olej, cukr, koření, enzymy, látka zlepšující mouku E300],
pšeničná mouka, voda, margarín {rostlinné oleje a tuky 80% [tuky (palmový),
částečně hydrogenované tuky (palmový), oleje (sojový, slunečnicový, řepkový a
kukuřičný v různých poměrech)] voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, sojový
lecitn), regulátor kyselost E330, konzervační prostředek E202, aromata
(obsahující mléko), barviva (betakaroten)}, droždí. Posyp: zlatý len. Mašlování:
vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory
kyselost (E270, E325)].

Výrobek může obsahovat
stopy vajec, arašídů,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.

1,6,7

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sóji,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.
1,3,7

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sóji,
suchých skořápkových
plodů a výrobků z nich.
1,3,7,11

6234

6250

6290

60

40

70

1

1

1

Pes

Croissant

Vídeňský koláč

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka, emulgátory
(E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující mouku (E300),
enzymy (obsahující pšenici)], vaječná melanž [pasterovaná vaječná melanž, sůl,
kyselina (E260), regulátory kyselost (E270, E325)]. Mašlování: vaječná melanž
[pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270,
E325)].Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek [pšeničná mouka,
emulgátory (E481, E471, E472e), protspékavá látka (E170), látka zlepšující
pšeničná
mouka,
margarín
[rostlinné
tuky (palma),
voda,
rostlinné oleje
mouku (E300),
enzymy
(obsahující
pšenici)],
vaječnápitná
melanž
[pasterovaná
(řepka),
slunečnicový
lecitn), jedlá
sůl (0,1%),
vaječná emulgátor
melanž, sůl,(E471,
kyselina
(E260), regulátory
kyselost
(E270, regulátor
E325)].
kyselost
(E330,
citrát
sodný),
aroma], voda,
droždí,melanž,
vaječnásůl,
melanž
Mašlování:
vaječná
melanž
[pasterovaná
vaječná
kyselina (E260),
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl, kyselina (E260), regulátory kyselost (E270,
regulátory kyselost
(E270,
E325)].
E325)], barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný škrob (E1450), glukozový sirup,
antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)], cukr, sušené mléko
odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný
rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E 340, E 452i), emulgátory (E471, E472c),
přírodní barvivo (E160a)], sůl jedlá jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
zlepšující přípravek [pšeničná sladová mouka, emulgátory (E471, E472e),
protspékavá látka (E170, E551), látka zlepšující mouku (E300), enzymy
(hydrolázy)]pšeničná mouka, margarín [rostlinné tuky (palma), pitná voda,
rostlinné oleje (řepka), emulgátor (E471, slunečnicový lecitn), jedlá sůl (0,1%),
regulátor kyselost (E330, citrát sodný), aroma], voda, droždí, vaječná melanž
[pasterovaná
vaječná
melanž,
sůl, kyselina
kyselost[sušená
(E270,
Těsto: pšeničná
mouka,
voda, droždí,
cukr, (E260),
sušené regulátory
mléko odtučněné
E325)], barvivo
[E160a,
1% nosiče-modifkovaný
škrob (E1450),
glukozový
sirup,
syrovátka,
sušený
glukózový
sirup, částečně hydrogenovaný
rostlinný
palmový
antoxidanty
(E370,
E301),
protspékavá
látka
(E341)],
cukr,přírodní
sušené barvivo
mléko
tuk, stabilizátory
(E340,
E452i),
emulgátory
(E471,
E472c),
odtučněné
[sušenápřípravek
syrovátka,[pšeničná
sušený glukózový
sirup, částečně
hydrogenovaný
(E160a)], zlepšující
sladová mouka,
emulgátory
(E471,
rostlinný
palmový tuk,látka
stabilizátory
(E 340,
E 452i),
emulgátory
E472e), protspékavá
(E170, E551),
látka
zlepšující
mouku (E471,
(E300),E472c),
enzymy
přírodní
barvivo
(E160a)],
sůl jedlá(jedlá
jodidovaná
(jedlá sůl,
jodičnan
draselný),
(hydrolázy)],
sůl jedlá
jodidovaná
sůl, jodičnan
draselný).
Náplň
s
zlepšující přípravek
sladová
mouka,příchut
emulgátory
vanilkovou
příchut:[pšeničná
voda, krém
s vanilkovou
[cukr,(E471,
sušenáE472e),
sladká
protspékavá
látka (E170, škrob
E551),(E1414),
látka zlepšující
mouku
(E300), enzymy
syrovátka, modifkovaný
rostlinný
tuk (neztužený,
palmový),
(hydrolázy)]
zahušťovadla (E401, E450iii), laktoza, sušený bílek, barviva (ovocný a rostliný
extrakt z karotky), glukozový sirup, emulgátor (E472b), jedlá sůl, přírodní
aroma].

1,3

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

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sóji,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobků
z nich.
1,3,7

Výrobek může obsahovat
stopy arašídů, sóji,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a výrobky
z nich.
1,3,7

