KOMPEK,
kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o.
Seznam výrobků - Cukrárna
Číslo
výrobku

5166

Hmotnost
(g)

80

Trvanli
vost
(dny)

1

Název výrobku

Koláč cukrářský máktvaroh

Složení
pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej řepkový, droždí, sušené mléko
odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný
rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní
barvivo (E160a)], citronové aroma [pitná voda, glokozo-fruktozový sirup, cukr,
modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), zahušťovadlo (E466), citronové aroma,
barviva (E160a, E171), konzervant (E202)], vanilinový cukr (cukr, aroma), jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Náplň tvarohová 22%: tvaroh 86%, cukr,
vanilinový cukr (cukr, aroma), vejce. Náplň maková 21%: maková náplň 62% [mák (min.
50%), cukr, rýžová mouka, modifkovaný kukuřičný škrob (E1422), kukuřičný škrob,
pšeničná mouka, sůl, regulátor kyselost (E263), zahušťovadlo (E401), aroma], voda.
Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v
různém poměru),rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda,
emulgátory (E475, lecitny - slunečnicový nebo řepkový), E 471, sůl (0,2%), regulátor
kyselost (kyselina citronová, aroma, barvivo (karoteny)]. Mašlování: vejce. Dohotovení:
rozinky (rozinky, rostlinný olej).pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej
řepkový, droždí, sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup,
částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory
(E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], citronové aroma [pitná voda, glokozofruktozový sirup, cukr, modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), zahušťovadlo
(E466), citronové aroma, barviva (E160a, E171), konzervant (E202)], vanilinový cukr
(cukr, aroma), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Náplň tvarohová 22%:
tvaroh 86%, cukr, vanilinový cukr (cukr, aroma), vejce. Náplň maková 21%: maková
náplň 62% [mák (min. 50%), cukr, rýžová mouka, modifkovaný kukuřičný škrob (E1422),
kukuřičný škrob, pšeničná mouka, sůl, regulátor kyselost (E263), zahušťovadlo (E401),
aroma], voda. Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos,
slunečnice v různém poměru),rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém
poměru), voda, emulgátory (E475, lecitny - slunečnicový nebo řepkový), E 471, sůl
(0,2%), regulátor kyselost (kyselina citronová, aroma, barvivo (karoteny)]. Mašlování:
vejce. Dohotovení: rozinky (rozinky, rostlinný olej).pšeničná mouka, voda, cukr, vejce,
rostlinný olej řepkový, droždí, sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený
glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340,
E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], citronové aroma [pitná
voda, glokozo-fruktozový sirup, cukr, modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330),
zahušťovadlo (E466), citronové aroma, barviva (E160a, E171), konzervant (E202)],
vanilinový cukr (cukr, aroma), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Náplň
tvarohová 22%: tvaroh 86%, cukr, vanilinový cukr (cukr, aroma), vejce. Náplň maková
21%: maková náplň 62% [mák (min. 50%), cukr, rýžová mouka, modifkovaný kukuřičný

Alergeny

Stopové množství
Výrobek může
obsahovat stopy sóji,
suchých skořápkových
plodů, arašídů, sezamu
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Koláče svatební

Buďák mák-švestka

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej řepkový, droždí, sušené mléko
odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný
rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní
barvivo (E160a)], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Náplň tvarohová
16%: tvaroh 88 %, cukr, vanilinový cukr (cukr, aroma), vejce. Náplň jablečná 15%:
jablečné kostky 80 % [jablka (86%), cukr, modifkovaný škrob, regulátor kyselost (E330),
antoxidant (E300), pšeničná vláknina, konzervant (E202), zahušťovadla konjaková guma
a xanthan, aroma (jablko)], vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek
[voda, emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové
aroma], prášek do pečiva [kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná
mouka, slunečnicový olej]. Náplň povidlová 15%: povidla švetstková slazená 90 %
[ovocný protlak - švestka (48%), ovocný protlak (jablko) (23%), švestky sušené (21%),
cukr, aroma, kyselina E330, voda], vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující
přípravek [voda, emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní
pomerančové aroma], prášek do pečiva [kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné),
pšeničná mouka, slunečnicový olej]. Náplň maková 15%: maková náplň 60% [mák (min.
50%), cukr, rýžová mouka, modifkovaný kukuřičný škrob (E1422), kukuřičný škrob,
pšeničná mouka, sůl, regulátor kyselost (E263), zahušťovadlo (E401), aroma], voda.
Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v
různém poměru),rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda,
emulgátory (E475, lecitny - slunečnicový nebo řepkový), E 471, sůl (0,2%), regulátor
kyselost (kyselina citronová, aroma, barvivo (karoteny)]. Dohotovení: rozinky (rozinky,
slunečnicový olej). Mašlování: vejcepšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej
řepkový, droždí, sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup,
částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory
(E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan
draselný). Náplň tvarohová 16%: tvaroh 88 %, cukr, vanilinový cukr (cukr, aroma), vejce.
Náplň jablečná 15%: jablečné kostky 80 % [jablka (86%), cukr, modifkovaný škrob,
regulátor kyselost (E330), antoxidant (E300), pšeničná vláknina, konzervant (E202),
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Koláč cukrářský borůvkový

Karásek-mák

Karásek-mandle

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej řepkový, droždí, sušené mléko
odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný
rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní
barvivo (E160a)], citronové aroma [pitná voda, glokozo-fruktozový sirup, cukr,
modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), zahušťovadlo (E466), citronové aroma,
barviva (E160a, E171), konzervant (E202)], vanilinový cukr (cukr, aroma), jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Náplň borůvková 31%: marmeláda borůvková
57% (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselost: kyselina citrónová, želírující látka:
pektn, koncentrát z černé mrkve, aroma), borůvky 43%. Žmolenka: pšeničná mouka,
cukr, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru),rostlinné
tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475, lecitny slunečnicový nebo řepkový), E 471, sůl (0,2%), regulátor kyselost (kyselina citronová,
aroma, barvivo (karoteny)]. Mašlování: vejcepšeničná mouka, voda, cukr, vejce,
rostlinný olej řepkový, droždí, sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený
glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340,
E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], citronové aroma [pitná
voda, glokozo-fruktozový sirup, cukr, modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330),
pšeničná mouka, voda, vejce, cukr, rostlinný olej řepkový, droždí, sušené mléko
zahušťovadlo (E466), citronové aroma, barviva (E160a, E171), konzervant (E202)],
odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný
vanilinový cukr (cukr, aroma), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Náplň
rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní
borůvková 31%: marmeláda borůvková 57% (směs ovocných dření, cukr, regulátor
barvivo (E160a)], mák modrý 1,5%, citronové aroma [pitná voda, glokozo-fruktozový
kyselost: kyselina citrónová, želírující látka: pektn, koncentrát z černé mrkve, aroma),
sirup, cukr, modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), zahušťovadlo (E466), citronové
borůvky 43%. Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos,
aroma, barviva (E160a, E171), konzervant (E202)], vanilinový cukr (cukr, aroma), jedlá
slunečnice v různém poměru),rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém
sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný).pšeničná mouka, voda, vejce, cukr, rostlinný
poměru), voda, emulgátory (E475, lecitny - slunečnicový nebo řepkový), E 471, sůl
olej řepkový, droždí, sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový
(0,2%), regulátor kyselost (kyselina citronová, aroma, barvivo (karoteny)]. Mašlování:
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přírodní
barvivo (E160a)],
tuky (palma, (E340,
plně ztužená
v různém
poměru),
emulgátory
(E475, lecitny jodičnan draselný).pšeničná
voda, vejce, sirup,
cukr, rostlinný
olej řepkový,
droždí,
citronové
aroma
[pitná
voda,mouka,
cukr,
modifkovaný
škrob
slunečnicový
nebo
řepkový),
Eglokozo-fruktozový
471, sůl (0,2%), regulátor
kyselost
(kyselina citronová,
sušené mléko
odtučněné
[sušená syrovátka,
sušený
glukózový
sirup,
částečně
(E1422),
kyselina
(E330),
zahušťovadlo
(E466),
citronové
aroma,
barviva
(E160a,
aroma, barvivo (karoteny)]. Mašlování: vejcepšeničná mouka, voda, cukr, vejce,E171),
hydrogenovaný
rostlinný
palmový
stabilizátory
(E340,
E452i),
emulgátory
(E471,
konzervant
(E202)],
vanilinový
cukrtuk,
(cukr,
aroma),
jedlá
sůl
jodidovaná
(jedlásušený
sůl,
rostlinný olej
řepkový,
droždí, sušené
mléko
odtučněné
[sušená
syrovátka,
E472c),
přírodní
barvivo
(E160a)],
mák
modrý
1,5%,
citronové
aroma
[pitná
voda,
jodičnan
mouka, voda,rostlinný
vejce, cukr,
rostlinný
řepkový, (E340,
mandlové
glukózovýdraselný).pšeničná
sirup, částečně hydrogenovaný
palmový
tuk,olej
stabilizátory
glokozo-fruktozový
sirup,
cukr,
modifkovaný
škrob
(E1422),
kyselinasušený
(E330),
lupínky
3,8%, droždí,
sušené
mléko
odtučněné
[sušená
syrovátka,
glukózový
E452i), emulgátory
(E471,
E472c),
přírodní
barvivo
(E160a)],
citronové
aroma
[pitná
zahušťovadlo
citronové aroma,
barviva
(E160a,
E171), konzervant
sirup,
částečně(E466),
hydrogenovaný
palmový
tuk,
stabilizátory
(E340, (E202)],
E452i),
voda, glokozo-fruktozový
sirup, rostlinný
cukr, modifkovaný
škrob
(E1422), kyselina
(E330),
vanilinový
cukr
(cukr,
aroma),
jedlá barvivo
sůl jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan
draselný).
emulgátory
(E471,
E472c),
přírodní
(E160a)],
citronové
aroma
[pitná
voda,
zahušťovadlo (E466), citronové aroma, barviva (E160a, E171), konzervant (E202)],
glokozo-fruktozový
sirup,
cukr,jedlá
modifkovaný
škrob(jedlá
(E1422),
vanilinový cukr (cukr,
aroma),
sůl jodidovaná
sůl, kyselina
jodičnan(E330),
draselný). Náplň
zahušťovadlo
(E466),
citronové
aroma, barviva
(E160a,
E171),dření,
konzervant
(E202)],
borůvková 31%:
marmeláda
borůvková
57% (směs
ovocných
cukr, regulátor
vanilinový
cukr
(cukr,
aroma),
jedlá
sůl
jodidovaná
(jedlá
sůl,
jodičnan
draselný).pšeničná
kyselost: kyselina citrónová, želírující látka: pektn, koncentrát z černé mrkve, aroma),
mouka,
vejce, cukr,pšeničná
rostlinnýmouka,
olej řepkový,
mandlové[rostlinné
lupínky 3,8%,
droždí, kokos,
sušené
borůvky voda,
43%. Žmolenka:
cukr, margarín
oleje (řepka,
mléko
odtučněné
[sušená
syrovátka, sušený
glukózový
částečně
slunečnice
v různém
poměru),rostlinné
tuky (palma,
plněsirup,
ztužená
palmahydrogenovaný
v různém
rostlinný
tuk, stabilizátory
(E340, E452i),
emulgátory
E472c),
přírodní
poměru),palmový
voda, emulgátory
(E475, lecitny
- slunečnicový
nebo(E471,
řepkový),
E 471,
sůl

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

1,3,7

1,3,7

1,3,7,8

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

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

5424

5425

100

100

1

1

Koláč tlačený s náplní
hruškovou

Koláč tlačený s náplní
meruňkovou

pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (voda, emulgátor
E471, regulátor kyselost E260), zlepšující přípravek [stabilizátor (E412, E466), cukr,
pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá
látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující mouku (E300), enzymy], jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vejce, barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný
škrob (E1450), glukozový sirup, antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)].
Náplň 36%: hrušková náplň (44%) [cukr, hrušky 26,5%, voda, modifkovaný škrob,
zahušťovadlo (E418), hruškový koncentrát 2,1% (přináší 13,5% ovoce), regulátory
kyselost (E330, E333, E331), konzervant (E202), aroma, barvivo (amoniakový karamel);
celkový natvní ovocný podíl 40% ], tvaroh, voda, cukrářská směs [cukr, zahušťovadlo
(modifkovaný škrob), sušená syrovátka, sušený bílek, sůl obohacená jodem, regulátor
kyselost (E450), aroma, barvivo (E160aii)], aroma [zvlhčující látka (E422), voda, regulátor
kyselost (E262, E260), přírodní citrónové aroma]. Mašlování: vejce. pšeničná mouka,
voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor
kyselost E260), zlepšující přípravek [stabilizátor (E412, E466), cukr, pšeničný lepek,
emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170),
řepkový olej, látka zlepšující mouku (E300), enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl,
pšeničná
mouka, voda,
cukr,
olej řepkový,
droždí,
zlepšující přípravek
(voda,
emulgátor
jodičnan draselný),
vejce,
barvivo
[E160a, 1%
nosiče-modifkovaný
škrob
(E1450),
E471,
regulátor
kyselost
E260),
zlepšující
přípravek
[stabilizátor
(E412,
E466),
cukr,
glukozový sirup, antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Náplň 36%:
pšeničný
emulgátor
kvas modifkovaný
sušený, maltodextrin,
protspékavá
hrušková lepek,
náplň (44%)
[cukr,E472e,
hruškypšeničný
26,5%, voda,
škrob, zahušťovadlo
látka
(E341,
E170),
řepkový olej,
zlepšující
enzymy],
jedlá(E330,
sůl
(E418),
hruškový
koncentrát
2,1%látka
(přináší
13,5%mouku
ovoce),(E300),
regulátory
kyselost
jodidovaná
sůl, jodičnan
vejce, barvivo
[E160a,
1% nosiče-modifkovaný
E333, E331),(jedlá
konzervant
(E202),draselný),
aroma, barvivo
(amoniakový
karamel);
celkový natvní
škrob
glukozový
sirup,
antoxidanty
(E370,[cukr,
E301),
protspékavá
látka (E341)].
ovocný(E1450),
podíl 40%
], tvaroh,
voda,
cukrářská směs
zahušťovadlo
(modifkovaný
Náplň
meruňková
náplň
(44%)
[voda,
meruňky 19jodem,
%, glukozovo-fruktozový
škrob),36%:
sušená
syrovátka,
sušený
bílek,
sůl obohacená
regulátor kyselostsirup,
(E450),
zahuštěné
meruňkové
pyréaroma
7,2% (přináší
21látka
% ovoce),
modifkovaný
škrob,
zahušťovadlo
aroma, barvivo
(E160aii)],
[zvlhčující
(E422),
voda, regulátor
kyselost
(E262,
(E418),
regulátory
kyselost
(E330,Mašlování:
E333, E331),
aroma,
konzervant
(E202),
E260), přírodní
citrónové
aroma].
vejce.
pšeničná
mouka,
voda,barvivo
cukr, olej
(karoteny)],
tvaroh,
voda, přípravek
cukrářská (voda,
směs [cukr,
zahušťovadlo
(modifkovaný
škrob),
řepkový, droždí,
zlepšující
emulgátor
E471, regulátor
kyselost
E260),
sušená
syrovátka,
bílek, (E412,
sůl obohacená
jodem,
regulátor
kyselost
(E450),
aroma,
zlepšující
přípraveksušený
[stabilizátor
E466), cukr,
pšeničný
lepek,
emulgátor
E472e,
barvivo
aroma
[zvlhčující látka
(E422), voda,
kyselost
(E262,
E260),
pšeničný(E160aii)],
kvas sušený,
maltodextrin,
protspékavá
látkaregulátor
(E341, E170),
řepkový
olej,
látka
přírodní
aroma].
Mašlování:
pšeničná mouka,
voda,
cukr, olej
řepkový,
zlepšujícícitrónové
mouku (E300),
enzymy],
jedlávejce.
sůl jodidovaná
(jedlá sůl,
jodičnan
draselný),
droždí,
zlepšující
přípravek
(voda, emulgátor E471,
regulátor
E260),
zlepšující
vejce, barvivo
[E160a,
1% nosiče-modifkovaný
škrob
(E1450),kyselost
glukozový
sirup,
přípravek
[stabilizátor
(E412,
E466), cukr,látka
pšeničný
lepek,
emulgátor
E472e,náplň
pšeničný
antoxidanty
(E370, E301),
protspékavá
(E341)].
Náplň
36%: hrušková
(44%)
kvas
maltodextrin,
protspékavá škrob,
látka (E341,
E170), řepkový
látka zlepšující
[cukr,sušený,
hrušky 26,5%,
voda, modifkovaný
zahušťovadlo
(E418), olej,
hruškový
mouku
(E300),
enzymy],
jedlá sůl
jodidovaná
(jedlákyselost
sůl, jodičnan
vejce,
koncentrát
2,1%
(přináší 13,5%
ovoce),
regulátory
(E330,draselný),
E333, E331),
barvivo
[E160a,
1%
nosiče-modifkovaný
škrob
(E1450),
glukozový
sirup,
antoxidanty
konzervant (E202), aroma, barvivo (amoniakový karamel); celkový natvní ovocný podíl
(E370,
E301), protspékavá
látkasměs
(E341)].
Náplň
36%: meruňková
náplň (44%)
40% ], tvaroh,
voda, cukrářská
[cukr,
zahušťovadlo
(modifkovaný
škrob),[voda,
sušená
meruňky
%, glukozovo-fruktozový
sirup,
zahuštěné
meruňkové
pyré 7,2%
(přináší 21
syrovátka,19sušený
bílek, sůl obohacená
jodem,
regulátor
kyselost (E450),
aroma,
%
ovoce),
modifkovaný
zahušťovadlo
(E418),
regulátory
barvivo
(E160aii)],
aromaškrob,
[zvlhčující
látka (E422),
voda,
regulátorkyselost
kyselost(E330,
(E262,E333,
E260),
E331),
aroma,
konzervant
(E202),
barvivo
(karoteny)],
tvaroh,
voda,
cukrářská
přírodní citrónové aroma]. Mašlování: vejce. pšeničná mouka, voda, cukr, olej směs
řepkový,
[cukr,
(modifkovaný
škrob), sušená
sušený bílek,
sůlzlepšující
droždí,zahušťovadlo
zlepšující přípravek
(voda, emulgátor
E471,syrovátka,
regulátor kyselost
E260),
obohacená
jodem, regulátor
(E450),
aroma,
barvivo
(E160aii)],
aroma
přípravek [stabilizátor
(E412, kyselost
E466), cukr,
pšeničný
lepek,
emulgátor
E472e,
pšeničný
[zvlhčující
látka
(E422), voda,protspékavá
regulátor kyselost
(E262,E170),
E260),řepkový
přírodníolej,
citrónové
aroma].
kvas sušený,
maltodextrin,
látka (E341,
látka zlepšující
Mašlování:
vejce.
pšeničná
mouka,
voda,
cukr,
olej
řepkový,
droždí,
zlepšující
přípravek
mouku (E300), enzymy], jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vejce,
(voda,
E471,
regulátor kyselost
E260),
zlepšující
přípravek
[stabilizátor
(E412,
barvivoemulgátor
[E160a, 1%
nosiče-modifkovaný
škrob
(E1450),
glukozový
sirup,
antoxidanty
E466),
lepek,látka
emulgátor
kvas sušený,
maltodextrin,
(E370, cukr,
E301),pšeničný
protspékavá
(E341)].E472e,
Náplň pšeničný
36%: hrušková
náplň (44%)
[cukr, hrušky
protspékavá
látka (E341, E170),
olej, látka
zlepšující
mouku
(E300), enzymy],
26,5%, voda, modifkovaný
škrob,řepkový
zahušťovadlo
(E418),
hruškový
koncentrát
2,1%
jedlá
sůl
jodidovaná
(jedlá
sůl,
jodičnan
draselný),
vejce,
barvivo
[E160a,
nosiče(přináší 13,5% ovoce), regulátory kyselost (E330, E333, E331), konzervant1%
(E202),
modifkovaný
(E1450), glukozový
sirup, antoxidanty
(E370,
E301),
aroma, barvivoškrob
(amoniakový
karamel); celkový
natvní ovocný
podíl
40% protspékavá
], tvaroh, voda,
látka
(E341)].
Náplň
36%:
meruňková(modifkovaný
náplň (44%) [voda,
19 %, glukozovocukrářská
směs
[cukr,
zahušťovadlo
škrob),meruňky
sušená syrovátka,
sušený

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

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

5426

5427

100

100

1

1

Koláč tlačený s náplní
malinovou

Koláč tlačený s náplní
borůvkovou

pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (voda, emulgátor
E471, regulátor kyselost E260), zlepšující přípravek [stabilizátor (E412, E466), cukr,
pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá
látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující mouku (E300), enzymy], jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vejce, barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný
škrob (E1450), glukozový sirup, antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)].
Náplň 36%: malinová marmeláda (44%) [maliny 21,5%, voda, glukózo-fruktózový sirup,
cukr, jablečné pyré 7,6% (přináší 13,5% ovocného podílu), modifkovaný škrob,
zahušťovadlo (E418); regulátory kyselost (E330, E333, E331), koncentrát z černé mrkve,
aroma, konzervant (E202). Celkový natvní ovocný podíl: 50%], tvaroh, voda, cukrářská
směs [cukr, zahušťovadlo (modifkovaný škrob), sušená syrovátka, sušený bílek, sůl
obohacená jodem, regulátor kyselost (E450), aroma, barvivo (E160aii)], aroma
[zvlhčující látka (E422), voda, regulátor kyselost (E262, E260), přírodní citrónové aroma].
Mašlování: vejce. pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselost E260), zlepšující přípravek [stabilizátor (E412,
E466), cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin,
protspékavá látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující mouku (E300), enzymy],
jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vejce, barvivo [E160a, 1% nosičepšeničná
mouka,
voda,
cukr, glukozový
olej řepkový,
droždí,
zlepšující(E370,
přípravek
(voda,
emulgátor
modifkovaný
škrob
(E1450),
sirup,
antoxidanty
E301),
protspékavá
E471,
regulátor
kyselost
E260),
zlepšující
přípravek
[stabilizátor
(E412,
E466),
cukr,
látka (E341)]. Náplň 36%: malinová marmeláda (44%) [maliny 21,5%, voda, glukózopšeničný
lepek,
emulgátor
E472e,
pšeničný
kvas
sušený,
maltodextrin,
protspékavá
fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré 7,6% (přináší 13,5% ovocného podílu),
látka
(E341, E170),
olej, látka
zlepšující
mouku
(E300), (E330,
enzymy],
jedlá
sůl
modifkovaný
škrob,řepkový
zahušťovadlo
(E418);
regulátory
kyselost
E333,
E331),
jodidovaná
(jedlá
sůl,
jodičnan
draselný),
vejce,
barvivo
[E160a,
1%
nosiče-modifkovaný
koncentrát z černé mrkve, aroma, konzervant (E202). Celkový natvní ovocný podíl:
škrob
glukozový
sirup,směs
antoxidanty
(E370, E301),
protspékaváškrob),
látka (E341)].
50%], (E1450),
tvaroh, voda,
cukrářská
[cukr, zahušťovadlo
(modifkovaný
sušená
Náplň
36%:
borůvková
náplň
(44%)
[borůvky
35%,
voda,
cukr,
jablečná
pyré
(přináší 15%
syrovátka, sušený bílek, sůl obohacená jodem, regulátor kyselost (E450), aroma,
ovoce),
škrob,
zahušťovadlo
(E418),voda,
regulátory
kyselost
(E330,
E333,
barvivo modifkovaný
(E160aii)], aroma
[zvlhčující
látka (E422),
regulátor
kyselost
(E262,
E260),
E331),
konzervant
(E202),
aroma;
celkový
natvní
ovocný
podíl
50%],
tvaroh,
voda,
přírodní citrónové aroma]. Mašlování: vejce. pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový,
cukrářská
směs [cukr,
zahušťovadlo
(modifkovaný
sušená
syrovátka,
sušený
droždí, zlepšující
přípravek
(voda, emulgátor
E471, škrob),
regulátor
kyselost
E260), zlepšující
bílek,
sůl
obohacená
jodem,
regulátor
kyselost
(E450),
aroma,
barvivo
(E160aii)],
aroma
přípravek [stabilizátor (E412, E466), cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný
[zvlhčující
látka
(E422),
voda,
regulátor
kyselost
(E262,
E260),
přírodní
citrónové
aroma].
kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující
Mašlování:
vejce.
pšeničná
mouka,
voda, cukr,(jedlá
olej řepkový,
droždí,
zlepšující
přípravek
mouku (E300),
enzymy],
jedlá
sůl jodidovaná
sůl, jodičnan
draselný),
vejce,
(voda,
emulgátor
E471,
regulátor
kyselost
E260),
zlepšující
přípravek
[stabilizátor
(E412,
barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný škrob (E1450), glukozový sirup, antoxidanty
E466),
cukr,
pšeničný
lepek,
emulgátor
E472e,
pšeničný
kvas
sušený,
maltodextrin,
(E370, E301), protspékavá látka (E341)]. Náplň 36%: malinová marmeláda (44%) [maliny
protspékavá
látka (E341, E170), řepkový
olej,jablečné
látka zlepšující
mouku
(E300),
enzymy],
21,5%, voda, glukózo-fruktózový
sirup, cukr,
pyré 7,6%
(přináší
13,5%
ovocného
jedlá
sůl
jodidovaná
(jedlá
sůl,
jodičnan
draselný),
vejce,
barvivo
[E160a,
1%
podílu), modifkovaný škrob, zahušťovadlo (E418); regulátory kyselost (E330,nosičeE333,
modifkovaný
škrob
(E1450),
glukozový
antoxidanty
(E370,
E301),
protspékavá
E331), koncentrát
z černé
mrkve,
aroma,sirup,
konzervant
(E202).
Celkový
natvní
ovocný
látka
(E341)].
Náplň
36%:
borůvková
náplň
(44%)
[borůvky
35%,
voda,
cukr,
podíl: 50%], tvaroh, voda, cukrářská směs [cukr, zahušťovadlo (modifkovanýjablečná
škrob),
pyré
(přináší
15% ovoce),
škrob, zahušťovadlo
(E418),
regulátory
kyselost
sušená
syrovátka,
sušený modifkovaný
bílek, sůl obohacená
jodem, regulátor
kyselost
(E450),
aroma,
(E330,
E333,
E331),
konzervant
(E202),
aroma;
celkový
natvní
ovocný
podíl
50%],
barvivo (E160aii)], aroma [zvlhčující látka (E422), voda, regulátor kyselost (E262, E260),
tvaroh,
cukrářská
směs
[cukr, zahušťovadlo
(modifkovaný
škrob),
sušená
přírodnívoda,
citrónové
aroma].
Mašlování:
vejce. pšeničná
mouka, voda,
cukr,
olej řepkový,
syrovátka,
sušený
bílek,
sůl
obohacená
jodem,
regulátor
kyselost
(E450),
aroma,
droždí, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselost E260),
zlepšující
barvivo
(E160aii)],
aroma
[zvlhčující
voda,
regulátor
kyselost
(E262,
E260),
přípravek
[stabilizátor
(E412,
E466), látka
cukr, (E422),
pšeničný
lepek,
emulgátor
E472e,
pšeničný
přírodní
citrónové
aroma].
Mašlování:
vejce.
pšeničná
mouka,
voda,
cukr,
olej
řepkový,
kvas sušený, maltodextrin, protspékavá látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující
droždí,
přípravek
(voda,
kyselost
E260),vejce,
zlepšující
mouku zlepšující
(E300), enzymy],
jedlá
sůl emulgátor
jodidovanáE471,
(jedláregulátor
sůl, jodičnan
draselný),
přípravek
[stabilizátor
(E412,
E466),
cukr,
pšeničný
lepek,
emulgátor
E472e,
pšeničný
barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný škrob (E1450), glukozový sirup, antoxidanty
kvas
protspékavá
látka (E341,
E170), řepkový
olej, látka
(E370,sušený,
E301), maltodextrin,
protspékavá látka
(E341)]. Náplň
36%: malinová
marmeláda
(44%)zlepšující
[maliny
mouku
(E300),
enzymy],
jedlá
sůl
jodidovaná
(jedlá
sůl,
jodičnan
draselný),
vejce,
21,5%, voda, glukózo-fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré 7,6% (přináší 13,5%
ovocného
barvivo
1% nosiče-modifkovaný
škrob
(E1450),
glukozový
sirup,(E330,
antoxidanty
podílu), [E160a,
modifkovaný
škrob, zahušťovadlo
(E418);
regulátory
kyselost
E333,
(E370,
E301),
protspékavá
látka
(E341)].
Náplň
36%:
borůvková
náplň
(44%)
[borůvky
E331), koncentrát z černé mrkve, aroma, konzervant (E202). Celkový natvní ovocný

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

1,3,7

Výrobek může
obsahovat stopy
arašídů, sóji, mléka,
sezamu a výrobky z
nich.

1,3,8

5428

5430

100

100

1
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Koláč tlačený švestka

Koláč tlačený mák, jablko,
tvaroh

pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (voda, emulgátor
E471, regulátor kyselost E260), zlepšující přípravek [stabilizátor (E412, E466), cukr,
pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin, protspékavá
látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující mouku (E300), enzymy], jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vejce, barvivo [E160a, 1% nosiče-modifkovaný
škrob (E1450), glukozový sirup, antoxidanty (E370, E301), protspékavá látka (E341)].
Náplň 39%: švestková náplň (32%) [švestka (40%), voda, cukr, glukozo-fruktozový sirup,
modifkovaný škrob (E1442), jablečné pyré (3,3% - přináší 10% ovoce), regulátor
kyselost (E330, E333), zahušťovadlo (E418), aroma, konzervant (E202)], švestky (7%).
Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v
různém poměru), rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda,
emulgátory (E475, lecitny - slunečnicový nebo řepkový), E 471, sůl (0,2%), regulátor
kyselost (E330), aroma, barvivo (karoteny)]. Mašlování: vejce. Posyp: mandlové
lupínky.pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (voda,
emulgátor E471, regulátor kyselost E260), zlepšující přípravek [stabilizátor (E412, E466),
cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472e, pšeničný kvas sušený, maltodextrin,
protspékavá látka (E341, E170), řepkový olej, látka zlepšující mouku (E300), enzymy],
jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vejce, barvivo [E160a, 1% nosičepšeničná
mouka,
voda,
cukr, glukozový
olej řepkový,
droždí,
zlepšující(E370,
přípravek
(voda,
emulgátor
modifkovaný
škrob
(E1450),
sirup,
antoxidanty
E301),
protspékavá
E471,
regulátor
kyselost
zlepšující
[stabilizátor
E466),
cukr,
látka (E341)].
Náplň
39%:E260),
švestková
náplňpřípravek
(32%) [švestka
(40%), (E412,
voda, cukr,
glukozopšeničný
E472e,
pšeničný
kvas
sušený,
maltodextrin,
protspékavá
fruktozovýlepek,
sirup,emulgátor
modifkovaný
škrob
(E1442),
jablečné
pyré
(3,3% - přináší
10% ovoce),
látka
(E341,
E170), (E330,
slunečnicový
látka zlepšující
mouku
(E300),
enzymy],
jedlá sůl
regulátor
kyselost
E333), olej,
zahušťovadlo
(E418),
aroma,
konzervant
(E202)],
jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan
draselný),
1% nosiče-modifkovaný
švestky (7%).
Žmolenka:
pšeničná
mouka,vejce,
cukr, barvivo
margarín[E160a,
[rostlinné
oleje (řepka, kokos,
škrob
(E1450),
glukozový
sirup,rostlinné
antoxidanty
protspékavá
(E341)].
slunečnice
v různém
poměru),
tuky(E370,
(palma,E301),
plně ztužená
palmalátka
v různém
Náplň
tvarohová:
tvaroh měkký
[odtučněné
mléko, kultury,
syřidlo],
voda,E cukrářská
poměru),
voda, emulgátory
(E475,
lecitny - slunečnicový
nebo
řepkový),
471, sůl
směs
[cukr,
zahušťovadlo
syrovátka,
sušený vejce.
bílek, Posyp:
sůl
(0,2%),
regulátor
kyselost(modifkovaný
(E330), aroma,škrob),
barvivosušená
(karoteny)].
Mašlování:
obohacená
jodem, regulátormouka,
kyselostvoda,
(E450),
aroma,
barvivo (E160aii)],
aroma přípravek
mandlové lupínky.pšeničná
cukr,
olej řepkový,
droždí, zlepšující
[zvlhčující
látka (E422),
regulátor
kyselost
E260),
přírodní[stabilizátor
citrónové aroma].
(voda, emulgátor
E471, voda,
regulátor
kyselost
E260),(E262,
zlepšující
přípravek
(E412,
Maková
náplň:
maková
směsemulgátor
[cukr, mákE472e,
(40%), pšeničný
kukuřičnýkvas
škrob,
pšeničná
bobtnavá
E466), cukr,
pšeničný
lepek,
sušený,
maltodextrin,
mouka,
aroma,
regulátor
octan vápenatý].
Jablečná mouku
náplň [jablka
cukr,
protspékavá
látka
(E341, kyselost
E170), řepkový
olej, látka zlepšující
(E300),(86%),
enzymy],
modifkovaný
škrob (kukuřice),
regulátordraselný),
kyselost vejce,
(E330),barvivo
antoxidant
(E300),
jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan
[E160a,
1% nosičebambusová
vláknina,
konzervant
(E202),sirup,
zahušťovadla
(E425,
E415),
aroma
jablko].
modifkovaný
škrob (E1450),
glukozový
antoxidanty
(E370,
E301),
protspékavá
Mašlování:
vejce.
pšeničná
mouka, voda,
řepkový,
droždí,
zlepšující
přípravek
látka (E341)].
Náplň
39%: švestková
náplň cukr,
(32%)olej
[švestka
(40%),
voda,
cukr, glukozo(voda,
emulgátor
E471, regulátor
kyselost
E260),
zlepšující
[stabilizátor
(E412,
fruktozový
sirup, modifkovaný
škrob
(E1442),
jablečné
pyrépřípravek
(3,3% - přináší
10% ovoce),
E466),
cukr,
pšeničný
lepek,
emulgátor
E472e, (E418),
pšeničný
kvas sušený,
maltodextrin,
regulátor
kyselost
(E330,
E333),
zahušťovadlo
aroma,
konzervant
(E202)],
protspékavá
(E341,pšeničná
E170), slunečnicový
olej,
látka zlepšující
mouku
(E300), kokos,
švestky (7%). látka
Žmolenka:
mouka, cukr,
margarín
[rostlinné
oleje (řepka,
enzymy],
sůl jodidovaná
sůl,tuky
jodičnan
draselný),
vejce, palma
barvivov [E160a,
slunečnicejedlá
v různém
poměru), (jedlá
rostlinné
(palma,
plně ztužená
různém 1%
nosiče-modifkovaný
škrob (E1450),
glukozový
sirup, antoxidanty
(E370, E301),
poměru), voda, emulgátory
(E475, lecitny
- slunečnicový
nebo řepkový),
E 471, sůl
protspékavá
látkakyselost
(E341)].(E330),
Náplň tvarohová:
tvaroh
měkký [odtučněné
mléko,
(0,2%), regulátor
aroma, barvivo
(karoteny)].
Mašlování:
vejce.kultury,
Posyp:
syřidlo],
voda,
cukrářská směs
[cukr, voda,
zahušťovadlo
(modifkovaný
škrob),
sušenápřípravek
mandlové
lupínky.pšeničná
mouka,
cukr, olej
řepkový, droždí,
zlepšující
syrovátka,
sušenýE471,
bílek,regulátor
sůl obohacená
jodem,
regulátor
kyselost
(E450),
aroma, (E412,
(voda, emulgátor
kyselost
E260),
zlepšující
přípravek
[stabilizátor
barvivo
(E160aii)],
aroma
[zvlhčující
látka
(E422),
voda, regulátor
kyselost
(E262, E260),
E466), cukr,
pšeničný
lepek,
emulgátor
E472e,
pšeničný
kvas sušený,
maltodextrin,
přírodní
citrónové
Maková
náplň:olej,
maková
[cukr,mouku
mák (40%),
protspékavá
látka aroma].
(E341, E170),
řepkový
látkasměs
zlepšující
(E300),kukuřičný
enzymy],
škrob,
pšeničná
bobtnavá
mouka,
aroma,
regulátor
kyselost
octan
vápenatý].
Jablečná
jedlá sůl
jodidovaná
(jedlá sůl,
jodičnan
draselný),
vejce,
barvivo
[E160a,
1% nosičenáplň
[jablka (86%),
cukr, modifkovaný
škrob antoxidanty
(kukuřice), regulátor
kyselost
(E330),
modifkovaný
škrob (E1450),
glukozový sirup,
(E370, E301),
protspékavá
antoxidant
(E300),
vláknina,
(E202),
zahušťovadla
E415),
látka (E341)].
Náplňbambusová
39%: švestková
náplňkonzervant
(32%) [švestka
(40%),
voda, cukr,(E425,
glukozoaroma
jablko].
Mašlování:
vejce.škrob
pšeničná
mouka,
voda,pyré
cukr,
olej -řepkový,
droždí,
fruktozový
sirup,
modifkovaný
(E1442),
jablečné
(3,3%
přináší 10%
ovoce),
zlepšující
(voda,E333),
emulgátor
E471, regulátor
E260), zlepšující
přípravek
regulátor přípravek
kyselost (E330,
zahušťovadlo
(E418),kyselost
aroma, konzervant
(E202)],
[stabilizátor
E466),pšeničná
cukr, pšeničný
emulgátor[rostlinné
E472e, pšeničný
kvas kokos,
sušený,
švestky (7%).(E412,
Žmolenka:
mouka,lepek,
cukr, margarín
oleje (řepka,

Výrobek může
obsahovat stopy
arašídů, sóji, mléka,
sezamu a výrobky z
nich.

1,3,8

Výrobek může
obsahovat stopy
arašídů, sóji, mléka,
sezamu a výrobky z
nich.

1,3,7

5999

6009

80

100

1
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Koláč jablečný

Motýl se skořicí

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej řepkový, droždí, sušené mléko
odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný
rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní
barvivo (E160a)], citronové aroma [pitná voda, glokozo-fruktozový sirup, cukr,
modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), zahušťovadlo (E466), citronové aroma,
barviva (E160a, E171), konzervant (E202)], vanilinový cukr (cukr, aroma), jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Náplň jablečná 41%: jablečné kostky 78%
[jablka (86%), cukr, modifkovaný škrob, regulátor kyselost (E330), antoxidant (kyselina
askorbová), pšeničná vláknina, konzervant (E202), zahušťovadla konjaková guma a
xanthan, aroma (jablko)], vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek [voda,
emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma],
prášek do pečiva [kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka,
slunečnicový olej]. Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné oleje (řepka,
kokos, slunečnice v různém poměru),rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém
poměru), voda, emulgátory (E475, lecitny - slunečnicový nebo řepkový), E 471, sůl
(0,2%), regulátor kyselost (kyselina citronová, aroma, barvivo (karoteny)]. Mašlování:
vejcepšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej řepkový, droždí, sušené mléko
odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný
rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní
barvivo (E160a)], citronové aroma [pitná voda, glokozo-fruktozový sirup, cukr,
modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), zahušťovadlo (E466), citronové aroma,
barviva (E160a,
E171),
vanilinový
cukr (cukr,
sůl
pšeničná
mouka,
voda,konzervant
cukr, vejce,(E202)],
rostlinný
olej řepkový,
droždí,aroma),
sušenéjedlá
mléko
jodidovaná [sušená
(jedlá sůl,
jodičnan draselný).
Náplň jablečná
41%: jablečné
kostky 78%
odtučněné
syrovátka,
sušený glukózový
sirup, částečně
hydrogenovaný
[jablka (86%),
cukr,tuk,
modifkovaný
škrob,
regulátor
(E330),
antoxidant
(kyselina
rostlinný
palmový
stabilizátory
(E 340,
E 452i),kyselost
emulgátory
(E 471,
E 472c), přírodní
askorbová),
pšeničná
vláknina,
konzervant
(E202),
zahušťovadla konjaková
guma a
barvivo
(E 160a)],
citronové
aroma
[pitná voda,
glokozo-fruktozový
sirup, cukr,
xanthan, aroma
(jablko)],
vejce,
pšeničná
mouka,
cukr, voda,
zlepšující
přípravek
[voda,
modifkovaný
škrob
(E1422),
kyselina
(E330),
zahušťovadlo
(E466),
citronové
aroma,
emulgátor
(E471,E475),
stabilizátor(E202)],
(E420),vanilinový
ethylalkohol,
pomerančové
aroma],
barviva
(E160a,
E171), konzervant
cukrpřírodní
(cukr, aroma),
jedlá sůl
prášek do pečiva
látky (difosforečnany,
pšeničná
mouka,
jodidovaná
(jedlá[kypřící
sůl, jodičnan
draselný). Náplň:uhličitany
skořicovásodné),
16 % (cukr,
máslo,
skořice 1,2
slunečnicový
olej].
Žmolenka: pšeničná
mouka,
cukr,
margarín
[rostlinné
oleje (řepka,
%).
Mašlování:
vejcepšeničná
mouka, voda,
cukr,
vejce,
rostlinný
olej řepkový,
droždí,
kokos, slunečnice
v různém[sušená
poměru),rostlinné
tuky (palma,
plněsirup,
ztužená
palma v různém
sušené
mléko odtučněné
syrovátka, sušený
glukózový
částečně
poměru), voda, rostlinný
emulgátory
(E475,tuk,
lecitny
- slunečnicový
řepkový),
E 471,(Esůl
hydrogenovaný
palmový
stabilizátory
(E 340,nebo
E 452i),
emulgátory
471, E
(0,2%),přírodní
regulátor
kyselost
(kyselina
citronová,
aroma,
barvivo
Mašlování:
472c),
barvivo
(E 160a)],
citronové
aroma
[pitná
voda,(karoteny)].
glokozo-fruktozový
sirup,
vejcepšeničná
mouka,
voda,
cukr, vejce,
rostlinný
řepkový, droždí,
mléko
cukr,
modifkovaný
škrob
(E1422),
kyselina
(E330),olej
zahušťovadlo
(E466),sušené
citronové
odtučněné
[sušená
syrovátka,
sušený glukózový
částečně
aroma,
barviva
(E160a,
E171), konzervant
(E202)],sirup,
vanilinový
cukrhydrogenovaný
(cukr, aroma), jedlá
rostlinný
palmový
tuk,sůl,
stabilizátory
(E340, E452i),
emulgátory
(E471,
E472c),
přírodní
sůl
jodidovaná
(jedlá
jodičnan draselný).
Náplň:
skořicová 16
% (cukr,
máslo,
skořice
barvivo
(E160a)], citronové
aromamouka,
[pitná voda,
sirup,
1,2
%). Mašlování:
vejcepšeničná
voda,glokozo-fruktozový
cukr, vejce, rostlinný
olejcukr,
řepkový,
modifkovaný
(E1422),
kyselina
(E330),
zahušťovadlo
citronové
droždí,
sušenéškrob
mléko
odtučněné
[sušená
syrovátka,
sušený(E466),
glukózový
sirup, aroma,
částečně
barviva (E160a, E171),
konzervant
vanilinový
aroma),
jedlá sůl
hydrogenovaný
rostlinný
palmový (E202)],
tuk, stabilizátory
(Ecukr
340,(cukr,
E 452i),
emulgátory
(E 471, E
jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan
draselný).
Náplň
jablečná
kostky 78% sirup,
472c),
přírodní
barvivo
(E 160a)],
citronové
aroma
[pitná 41%:
voda,jablečné
glokozo-fruktozový
[jablkamodifkovaný
(86%), cukr, modifkovaný
regulátor
(E330),
antoxidant
(kyselina
cukr,
škrob (E1422),škrob,
kyselina
(E330),kyselost
zahušťovadlo
(E466),
citronové
askorbová),
pšeničná
konzervant(E202)],
(E202), vanilinový
zahušťovadla
gumajedlá
a
aroma,
barviva
(E160a,vláknina,
E171), konzervant
cukrkonjaková
(cukr, aroma),
xanthan,
aroma(jedlá
(jablko)],
vejce, pšeničná
mouka,
voda, zlepšující
přípravek
[voda,
sůl
jodidovaná
sůl, jodičnan
draselný).
Náplň:cukr,
skořicová
16 % (cukr,
máslo, skořice
emulgátor
(E471,E475),
1,2
%). Mašlování:
vejcestabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma],
prášek do pečiva [kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka,
slunečnicový olej]. Žmolenka: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné oleje (řepka,
kokos, slunečnice v různém poměru),rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém
poměru), voda, emulgátory (E475, lecitny - slunečnicový nebo řepkový), E 471, sůl
(0,2%), regulátor kyselost (kyselina citronová, aroma, barvivo (karoteny)]. Mašlování:
vejcepšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej řepkový, droždí, sušené mléko

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

1,3,7

1,3,7

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

6010

6011
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40

1

1

Kytčka s mákem a povidly

Pochoutka jahodová mini

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olejj řepkový, droždí, sušené mléko
odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný
rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E 340, E 452i), emulgátory (E 471, E 472c), přírodní
barvivo (E 160a)], citronové aroma [pitná voda, glokozo-fruktozový sirup, cukr,
modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), zahušťovadlo (E466), citronové aroma,
barviva (E160a, E171), konzervant (E202)], vanilinový cukr (cukr, aroma), jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Náplň maková 29%: maková náplň 62% [Mák
(min. 50%), cukr, rýžová mouka, modifkovaný kukuřičný škrob (E1422), kukuřičný škrob,
pšeničná mouka, sůl, regulátor kyselost (E263), zahušťovadlo (E401), aroma], voda.
Náplň povidlová 5%: povidla švestková slazená 92% [ovocný protlak-švestka (48%),
ovocný protlak-jablko (23%), švestky sušené (21%), cukr, aroma, E330, voda], cukr, vejce,
pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,E475),
stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], prášek do pečiva [kypřící
látky (difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej].
Dohotovení: mandlové lupínky. Mašlování: vejcepšeničná mouka, voda, cukr, vejce,
rostlinný olejj řepkový, droždí, sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený
glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E 340, E
452i), emulgátory (E 471, E 472c), přírodní barvivo (E 160a)], citronové aroma [pitná
voda, glokozo-fruktozový sirup, cukr, modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330),
zahušťovadlo
citronové
aroma,
barviva (E160a,
E171), oleje
konzervant
voda, rostlinná(E466),
šlehačka
[voda, plně
hydrogenované
rostlinné
a tuky (E202)],
(26,5%): tuky
vanilinový cukr (cukr,
sůl jodidovaná
(jedláasůl,
jodičnan
draselný).
Náplň
(palmojádrový),
oleje aroma),
(řepkový,jedlá
slunečnicový,
kukuřičný
sojový
v různých
poměrech);
maková
29%: maková
náplň
62% mléčné
[Mák (min.
50%), cukr,
rýžová mouka,
cukr,
stabilizátory
(E420ii,
E463),
bílkoviny,
emulgátory
(E472e, modifkovaný
sojový lecitn),
kukuřičný
škrob
(E1422),
kukuřičný
škrob,
mouka,
sůl,pšeničná
regulátormouka,
kyselost
sůl,
aromata,
barvivo
(beta
karoten)],
cukr,pšeničná
vejce, jahody
11%,
paleta
(E263),
zahušťovadlo
aroma], voda.
povidlová
povidla
švestková
[cukr, voda,
glukozový(E401),
sirup, želírovací
látkaNáplň
(E440ii),
kyselina5%:
(E330),
přírodní
aroma s
slazená 92% [ovocný
(48%), ovocný
protlak-jablko
(23%), švestky
meruňkovou
příchut],protlak-švestka
jogurt [cukr, dextróza,
modifkovaný
škrob (E1414),
jogurtsušené
sušený
(21%),želatna,
cukr, aroma,
E330,
voda],
cukr, sůl],
vejce,modifkovaný
pšeničná mouka,
voda,
zlepšující
(7%),
kyselina
(E330),
aroma,
škrob cukr,
(E1422),
zlepšující
přípravek [voda, emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní
pomerančové aroma], prášek
doaroma
pečiva[voda,
[kypřící
látky (difosforečnany,
uhličitany
sodné),
punčové
glycerol
(20 %), propylenglykol
(1,9%),
pšeničná mouka,
slunečnicovýpřípravky,
olej]. Dohotovení:
mandlové
lupínky.
Mašlování:
aromatcké
látky, aromatcké
konzervační
látka (E202)],
kyselina
citronová,
vejcepšeničná
mouka,
voda,
vejce, rostlinný
olejj řepkový,
sušené
mléko
prášek
do pečiva
[kypřící
látkycukr,
(difosforečnany,
uhličitany
sodné),droždí,
pšeničná
mouka,
odtučněné [sušená
syrovátka,
sušený
glukózový
částečně hydrogenovaný
slunečnicový
olej]voda,
rostlinná
šlehačka
[voda, sirup,
plně hydrogenované
rostlinné oleje a
rostlinný
palmový
stabilizátoryoleje
(E 340,
E 452i),slunečnicový,
emulgátory (Ekukuřičný
471, E 472c),
přírodní
tuky (26,5%):
tuky tuk,
(palmojádrový),
(řepkový,
a sojový
v
barvivo (E
160a)], citronové
aroma [pitná
voda,E463),
glokozo-fruktozový
sirup,emulgátory
cukr,
různých
poměrech);
cukr, stabilizátory
(E420ii,
mléčné bílkoviny,
modifkovaný
(E1422),
kyselinabarvivo
(E330), (beta
zahušťovadlo
(E466),
aroma,
(E472e,
sojovýškrob
lecitn),
sůl, aromata,
karoten)],
cukr, citronové
vejce, jahody
11%,
barviva (E160a,
E171),
konzervant
(E202)],
vanilinový
(cukr,látka
aroma),
jedlákyselina
sůl
pšeničná
mouka,
paleta
[cukr, voda,
glukozový
sirup, cukr
želírovací
(E440ii),
jodidovaná
(jedláaroma
sůl, jodičnan
draselný).
Náplň jogurt
maková[cukr,
29%:dextróza,
maková náplň
62% [Mák
(E330), přírodní
s meruňkovou
příchut],
modifkovaný
(min. 50%),
cukr,
rýžová
mouka,
modifkovaný
kukuřičný
škrob
(E1422),
škrob,
škrob
(E1414),
jogurt
sušený
(7%),
želatna, kyselina
(E330),
aroma,
sůl],kukuřičný
modifkovaný
pšeničná
mouka,
sůl, regulátor
kyselost
zahušťovadlo
(E401),
aroma],(E420),
voda.
škrob
(E1422),
zlepšující
přípravek
[voda,(E263),
emulgátor
(E471,E475),
stabilizátor
Náplň povidlová
5%: povidla
švestková
slazená
92% [ovocný
(48%),
ethylalkohol,
přírodní
pomerančové
aroma],
punčové
aromaprotlak-švestka
[voda, glycerol (20
%),
ovocný
protlak-jablko
švestky
sušené
(21%), cukr,
aroma,konzervační
E330, voda],
cukr,
vejce,
propylenglykol
(1,9%),(23%),
aromatcké
látky,
aromatcké
přípravky,
látka
(E202)],
pšeničnácitronová,
mouka, cukr,
voda,
zlepšující
přípravek
emulgátoruhličitany
(E471,E475),
kyselina
prášek
do pečiva
[kypřící
látky [voda,
(difosforečnany,
sodné),
stabilizátor
(E420),slunečnicový
ethylalkohol,olej]voda,
přírodní pomerančové
aroma],
prášek
pečiva [kypřící
pšeničná
mouka,
rostlinná šlehačka
[voda,
plnědo
hydrogenované
látky (difosforečnany,
uhličitany
sodné),
pšeničná mouka,
slunečnicový
olej].
rostlinné
oleje a tuky (26,5%):
tuky
(palmojádrový),
oleje (řepkový,
slunečnicový,
Dohotovení:
mandlové
lupínky.
Mašlování:
vejce
kukuřičný a sojový
v různých
poměrech);
cukr,
stabilizátory (E420ii, E463), mléčné
bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)], cukr,
vejce, jahody 11%, pšeničná mouka, paleta [cukr, voda, glukozový sirup, želírovací látka
(E440ii), kyselina (E330), přírodní aroma s meruňkovou příchut], jogurt [cukr, dextróza,
modifkovaný škrob (E1414), jogurt sušený (7%), želatna, kyselina (E330), aroma, sůl],
modifkovaný škrob (E1422), zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,E475),

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

1,3,7

1,3,6,7

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

6128
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Oválek linecký

Vajíčko linecké s kakaovou
polevou

Korpus (45%): pšeničná mouka, margarín [rostlinné oleje a tuky (neztužené - palmový,
řepkový, částečně ztužený palmový), pitná voda, emulgátory (E471), konzervant (E200),
regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo (E160b)], cukr moučkový s amylinem
[protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo jeho deriváty], vejce, citrónové aroma
[pitná voda, glokozo-fruktozový sirup, cukr, modifkovaný škrob (E1422), kyselina
(E330), zahušťovadlo (E466), citronové aroma, barviva (E160a, E171), konzervant (202)],
vanilinový cukr (cukr, aroma). Náplň: voda, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos,
slunečnice v různém poměru), rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém
poměru), voda, emulgátory (E475, lecitny-slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo (E160a)], cukr, krémový prášek [pšeničný
škrob, kukuřičný škrob, aroma, barviva (ribofavin, karoteny)], odtučněné mléko sušené
[sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový
tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)],
smetana (smetana, stabilizátor E407), vanilínový cukr (cukr, aroma). Dohotovení: tmavá
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)], mandlové lupínky.Korpus
(45%): pšeničná mouka, margarín [rostlinné oleje a tuky (neztužené - palmový, řepkový,
částečně ztužený palmový), pitná voda, emulgátory (E471), konzervant (E200), regulátor
kyselost (E330), aroma, barvivo (E160b)], cukr moučkový s amylinem [protspékavé látky
max 3%, škrob natvní nebo jeho deriváty], vejce, citrónové aroma [pitná voda, glokozofruktozový sirup, cukr, modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), zahušťovadlo
(E466), (61%):
citronové
aroma,mouka,
barvivamargarín
(E160a, E171),
konzervant
(202)],
vanilinový- palmový,
cukr (cukr,
Korpus
pšeničná
[rostlinné
oleje a tuky
(neztužené
aroma).
voda,
margarín
[rostlinné
oleje
(řepka,
kokos, slunečnice
v různém(E200),
řepkový,Náplň:
částečně
ztužený
palmový),
pitná
voda,
emulgátory
(E471), konzervant
poměru),
rostlinné (E330),
tuky (palma,
plně
ztužená
palma cukr
v různém
poměru),
voda,
regulátor kyselost
aroma,
barvivo
(E160b)],
moučkový
s amylinem
emulgátory
(E475,
lecitny-slunečnicový
nebo
řepkový,
E471),
sůl
(0,2%),
regulátor
[protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo jeho deriváty], vejce, vanilinový
cukr
kyselost
(E330),
aroma,
barvivo
(E160a)],
cukr, krémový
prášek
[pšeničný
škrob,
(cukr,
aroma).
Náplň:
voda,
margarín
[rostlinné
oleje (řepka,
kokos,
slunečnice
v různém
kukuřičný
škrob, aroma,
barviva plně
(ribofavin,
odtučněné
mléko
sušené
poměru), rostlinné
tuky (palma,
ztuženákaroteny)],
palma v různém
poměru),
voda,
[sušená
syrovátka,
sušený
glukózový
sirup,
částečně
hydrogenovaný
rostlinný
palmový
emulgátory (E475, lecitny-slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor
tuk,
stabilizátory
(E340,
E452i),
emulgátory
(E471,
E472c),
přírodní
barvivo
(E160a)],
kyselost (E330), aroma, barvivo (E160a)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob,
smetana (smetana,
stabilizátor
vanilínový
cukr (cukr,
aroma).
Dohotovení:
kukuřičný
škrob, aroma,
barvivaE407),
(ribofavin,
karoteny)],
odtučněné
mléko
sušené tmavá
poleva
plně ztužený
(palmojádrový)
RSPO-MB, kakaový
prášek
se
[sušená[cukr,
syrovátka,
sušený rostlinný
glukózovýtuk
sirup,
částečně hydrogenovaný
rostlinný
palmový
sníženým
obsahem
tuku
(13%),
emulgátory
(sójový
lecitn,
E476),
aroma],
margarín
tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)],
[rostlinné
oleje a tuky
(palmový E407),
a částěčně
ztužený
palmový)],
mandlové
lupínky.Korpus
smetana (smetana,
stabilizátor
vanilínový
cukr
(cukr, aroma).
Poleva
kakaová 6
(45%):
pšeničná
margarín
[rostlinné
oleje atuk
tuky
(neztužené - palmový,
%:
tmavá
poleva mouka,
78% [cukr,
plně ztužený
rostlinný
(palmojádrový)
RSPO-MB,řepkový,
částečně
ztuženýsepalmový),
voda,tuku
emulgátory
(E471), konzervant
(E200),E476),
regulátor
kakaový prášek
sníženýmpitná
obsahem
(13%), emulgátory
(sójový lecitn,
kyselost
(E330),
aroma,
barvivo
(E160b)],
cukr
moučkový
s
amylinem
[protspékavé
látky
aroma], margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený palmový)].Korpus
max
3%,
škrob
natvní
nebo
jeho
deriváty],
vejce,
citrónové
aroma
[pitná
voda,
glokozo(61%): pšeničná mouka, margarín [rostlinné oleje a tuky (neztužené - palmový, řepkový,
fruktozový
sirup, cukr,
modifkovaný
škrob
(E1422),(E471),
kyselinakonzervant
(E330), zahušťovadlo
částečně
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prášek [pšeničný
škrob,barvivo
slunečnicový
nebo
řepkový,
E471),
sůl (0,2%),
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emulgátory
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arašídů, sezamu a
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Cukroví babiččino 1 kg

pšeničná mouka, máslo (17%), vejce, cukr moučkový s amylinem (protspékavé látky max 3%, škrob
natvní nebo jeho deriváty), jahodová marmeláda [ovocný protlak (jablko), cukr, glukózový sirup,
ovocný protlak (aronie), ovocný protlak (jahoda) (5%), kyselina (E330), modifkovaný škrob (E1422),
želírující látka (E440i), aroma, voda], cukr, vlašská jádra, tmavá cukrářská poleva [cukr, plně ztužený
rostlinný tuk (palmojádrový) RSPO-MB, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (13%),
emulgátory (sójový lecitn, E476), aroma], voda, margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový a
částěčně ztužený palmový)], kokosová moučka, tuková poleva bílá [cukr, částečně ztužený rostlinný
tuk (palmový) RSPO MB, sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (sojový lecitn),
regulátor kyselost (E330), jedlá sůl, aroma], vanilínový cukr (cukr, aroma), smetana (smetana,
stabilizátor E407)], rum tuzemský, posypový cukr [cukr(sacharoza), škroby (kukuřice), hroznový cukr
(dextroza), rostlinný tuk neztužený (palmový), protspékavá látka (E470b), aroma (vanilin)], krémový
prášek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma, barviva (ribofavin, karoteny)], meruňková
marmeláda [cukr, jablka (35%), meruňky (7%), kukuřičný škrob, regulátor kyselost (E330), látka
želírující (pektn), aroma, barviva (beta karoten, papriková emulze); výrobek obsahuje zbytkový SO2
ze suroviny; povrchová konzervace (roztok lihu, E202)], cukrářská směs s příchut vaječného likéru
[cukr, sušené mléko, rostlinný olej (palmový), glukózový sirup, sušená syrovátka, rostlinný tuk (plně
ztužený kokosový), zahušťovadlo (E401), emulgátor (E472e), aroma, barvivo (E160a, E101),
pšeničná mouka], margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru), rostlinné
tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475, lecitny - slunečnicový
nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo (E160a)], piškoty
(pšeničná mouka 53,8%, vejce 42,7%, cukr), lísková jádra, kakaový prášek, čokoládová rýže [cukr,
plně hydrogenované rostlinné tuky (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku
(16%), emulgátor (sojový lecitn), glukozový sirup, příchutě (vanilín)], čokoládová rýže bílá [cukr,
plně hydrogenované rostlinné tuky (palmojádrový), odstředěné sušené mléko (8%), laktoza,
emulgátor (sojový lecitn), glukozový sirup, glazurující činitel (E904), příchutě (vanilín)], zlepšující
přípravek [voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové
aroma], stříbrné perly (cukr, pšeničná mouka, rýžový škrob, maltodextrin, barvivo E174), barevná
rýže [cukr, pšeničná mouka, kakao v prášku, maltodextrin, leštcí látka (E903), aroma, barviva (E120,
E133, E171, E150d přírodní], prášek do pečiva [kypřící látky (E450, E500), pšeničná mouka,
slunečnicový olej], zelené barvivo [nosič (E514), barviva (E102, E133)].pšeničná mouka, máslo
(17%), vejce, cukr moučkový s amylinem (protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo jeho
deriváty), jahodová marmeláda [ovocný protlak (jablko), cukr, glukózový sirup, ovocný protlak
(aronie), ovocný protlak (jahoda) (5%), kyselina (E330), modifkovaný škrob (E1422), želírující látka
(E440i), aroma, voda], cukr, vlašská jádra, tmavá cukrářská poleva [cukr, plně ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový) RSPO-MB, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (13%), emulgátory (sójový
lecitn, E476), aroma], voda, margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený
palmový)], kokosová moučka, tuková poleva bílá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový)
RSPO MB, sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (sojový lecitn), regulátor
kyselost (E330), jedlá sůl, aroma], vanilínový cukr (cukr, aroma), smetana (smetana, stabilizátor
E407)], rum tuzemský, posypový cukr [cukr(sacharoza), škroby (kukuřice), hroznový cukr (dextroza),
rostlinný tuk neztužený (palmový), protspékavá látka (E470b), aroma (vanilin)], krémový prášek
[pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma, barviva (ribofavin, karoteny)], meruňková marmeláda
[cukr, jablka (35%), meruňky (7%), kukuřičný škrob, regulátor kyselost (E330), látka želírující
(pektn), aroma, barviva (beta karoten, papriková emulze); výrobek obsahuje zbytkový SO2 ze
suroviny; povrchová konzervace (roztok lihu, E202)], cukrářská směs s příchut vaječného likéru
[cukr, sušené mléko, rostlinný olej (palmový), glukózový sirup, sušená syrovátka, rostlinný tuk (plně
ztužený kokosový), zahušťovadlo (E401), emulgátor (E472e), aroma, barvivo (E160a, E101),
pšeničná mouka], margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru), rostlinné
tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475, lecitny - slunečnicový
nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo (E160a)], piškoty
(pšeničná mouka 53,8%, vejce 42,7%, cukr), lísková jádra, kakaový prášek, čokoládová rýže [cukr,
plně hydrogenované rostlinné tuky (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku
(16%), emulgátor (sojový lecitn), glukozový sirup, příchutě (vanilín)], čokoládová rýže bílá [cukr,
plně hydrogenované rostlinné tuky (palmojádrový), odstředěné sušené mléko (8%), laktoza,
emulgátor (sojový lecitn), glukozový sirup, glazurující činitel (E904), příchutě (vanilín)], zlepšující

Výrobek může
obsahovat stopy
arašídů, sezamu a
výrobků z nich.
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Roláda tmavá mini

Špička likérová

Krém 51%: voda, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru),
rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475,
lecitn slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (kyselina
citronová), aroma, barvivo (karoteny)], tmavá cukrářská poleva 10% [cukr, částečně
hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakaový prášek odtučněný, emulgátory (sojový
lecitn, E476), aroma, barvivo (E153)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, aroma (ethylvanilín), barviva (ribofavin, karoteny)], sušené mléko odtučněné
[sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový
tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)],
vanilinový cukr (cukr, aroma). Korpus 40%: vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, kakaový
prášek 3,4%, zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420),
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], prášek do pečiva [kypřící látky
(difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej]. Poleva 9%:
tmavá cukrářská poleva 66% [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)].Krém
51%: voda, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru),
rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475,
lecitn slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (kyselina
citronová), aroma, barvivo (karoteny)], tmavá cukrářská poleva 10% [cukr, částečně
hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakaový prášek odtučněný, emulgátory (sojový
lecitn,kakaový
E476), aroma,
barvivo (E153)],
cukr, krémový
prášek
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kukuřičný
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regulátor
kyselost (E330),
Piškot:
(difosforečnany,
uhličitany
sodné),
pšeničná
mouka,
slunečnicový
olej].
Poleva
pšeničná mouka, cukr. Náplň 16%: mléčná směs s příchut vaječného likéru
49%9%:
[cukr,
tmavá cukrářská
poleva 66%
[cukr, plně glukózový
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Harlekýn

Medulka

Zdobení: smetana (smetana, stabilizátor E407), rostlinná šlehačka [voda, plně
hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%) - tuky (palmojádrový), oleje (řepkový,
slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory (E420ii, E463),
mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta
karoten)], kakaový prášek. Korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, kakaový prášek,
zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol,
přírodní pomerančové aroma], prášek do pečiva [kypřící látky (difosforečnany, uhličitany
sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej]. Dohotovení: cukrářská rýže [cukr, plně
hydrogenované rostlinné tuky (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku (16%), emulgátor (sojový lecitn), glukozový sirup, příchutě (vanilín)].Zdobení:
smetana (smetana, stabilizátor E407), rostlinná šlehačka [voda, plně hydrogenované
rostlinné oleje a tuky (26,5%) - tuky (palmojádrový), oleje (řepkový, slunečnicový,
kukuřičný a sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory (E420ii, E463), mléčné
bílkoviny,mouka,
emulgátory
sojový
lecitn),
sůl, aromata,
karoten)],
pšeničná
cukr,(E472e,
margarín
((směs
tuků: rostlinné
olejebarvivo
a tuky a(beta
hydrogenované
kakaový prášek.
Korpus:
mouka, cukr,
voda,monokakaový
prášek, zlepšující
rostlinné
rostlinné
oleje avejce,
tuky, pšeničná
voda, emulgátory:
lecitny,
a diglyceridy
mastných
přípravek
(E471,E475),
stabilizátor
(E420),
ethylalkohol,
přírodní
kyselin, sůl[voda,
0,2%,emulgátor
regulátor kyselost:
kyselina
citrónová,
příchuť,
barvivo beta
karoten)),
pomerančové
prášek
do tuková
pečiva [kypřící
látky
(difosforečnany,
uhličitany
sodné),
vejce, med 2%,aroma],
voda, jedlá
soda,
náplň 32%
((voda,
margarín 50%,
cukr, směs
pšeničná
mouka,
slunečnicový
olej].ribofavín
Dohotovení:
cukrářská
rýže [cukr,
plněkukuřičný
škrobů
(aroma
etylvanilin,
barviva:
a karoteny),
pšeničný
škrob,
hydrogenované
rostlinné
tuky
(palmojádrový),
kakaový
prášek
se sníženým
obsahem
škrob),
sušené mléko
(směs
mléčných
proteinů,
rostlinný
tuk, laktoza,
kukuřičný
sirup),
tuku
(16%),
emulgátor
(sojový
glukozový sirup,
příchutěolej),
(vanilín)].Zdobení:
smetana,
vanilínový
cukr
(cukr,lecitn),
aroma etylvanilín,
slunečnicový
voda, cukr, rumové
smetana
(smetana, stabilizátor
E407),
rostlinná
šlehačka
[voda,
plně hydrogenované
aroma ((rozpouštědla
(voda, E422,
E1520),
aromatcké
látky,
konzervační
látka E202)),
rostlinnéořechy
oleje a2%.
tuky
(26,5%) mouka,
- tuky (palmojádrový),
(řepkový,
slunečnicový,
vlašské
pšeničná
cukr, margarín oleje
((směs
tuků: rostlinné
oleje a tuky a
kukuřičný a sojový
v různých
poměrech),
(E420ii,lecitny,
E463), mléčné
hydrogenované
rostlinné
rostlinné
oleje acukr,
tuky,stabilizátory
voda, emulgátory:
mono- a
bílkoviny,
(E472e,sůl
sojový
sůl,kyselost:
aromata,kyselina
barvivo citrónová,
(beta karoten)],
diglyceridyemulgátory
mastných kyselin,
0,2%,lecitn),
regulátor
příchuť,
kakaový
prášek.
Korpus:vejce,
vejce,med
pšeničná
mouka,
voda,
kakaový
zlepšující
barvivo beta
karoten)),
2%, voda,
jedlácukr,
soda,
tuková
náplňprášek,
32% ((voda,
přípravek 50%,
[voda,
emulgátor
(E471,E475),
přírodní
margarín
cukr,
směs škrobů
(aroma stabilizátor
etylvanilin, (E420),
barviva:ethylalkohol,
ribofavín a karoteny),
pomerančové
aroma],
prášek
do pečiva
(difosforečnany,
uhličitany
sodné),
pšeničný
škrob,
kukuřičný
škrob),
sušené[kypřící
mlékolátky
(směs
mléčných proteinů,
rostlinný
tuk,
pšeničná
mouka, slunečnicový
olej].vanilínový
Dohotovení:
rýže etylvanilín,
[cukr, plně slunečnicový
laktoza, kukuřičný
sirup), smetana,
cukrcukrářská
(cukr, aroma
hydrogenované
tuky (palmojádrový),
prášek
se sníženým
obsahem
olej), voda, cukr,rostlinné
rumové aroma
((rozpouštědlakakaový
(voda, E422,
E1520),
aromatcké
látky,
tuku (16%), emulgátor
(sojový
lecitn),
glukozový
sirup,mouka,
příchutěcukr,
(vanilín)].
konzervační
látka E202)),
vlašské
ořechy
2%. pšeničná
margarín ((směs
tuků: rostlinné oleje a tuky a hydrogenované rostlinné rostlinné oleje a tuky, voda,
emulgátory: lecitny, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselost:
kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta karoten)), vejce, med 2%, voda, jedlá soda,
tuková náplň 32% ((voda, margarín 50%, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilin, barviva:
ribofavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných
proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), smetana, vanilínový cukr (cukr, aroma
etylvanilín, slunečnicový olej), voda, cukr, rumové aroma ((rozpouštědla (voda, E422,
E1520), aromatcké látky, konzervační látka E202)), vlašské ořechy 2%.

Výrobek může
obsahovat stopy
suchých skořápkových
plodů, arašídů, sezamu
a výrobky z nich.
1,3,6,7

Výrobek může
obsahovat stopy
suchých skořápkových
plodů, arašídů, sezamu
a výrobky z nich.
1,3,6,7

6407

6408

70

25

2

1

Kokoska krokantová

Kokoska krokantová mini

cukr, pšeničná mouka, meruňková marmeláda [cukr, jablka (35%), meruňky (7%),
kukuřičný škrob, regulátor kyselost (E330), látka želírující (pektn), aroma, barviva (beta
karoten, papriková emulze], vejce, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v
různém poměru), rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda,
emulgátory (E475, lecitn slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor
kyselost (E330), aroma, barvivo (karoteny)], kokosová moučka (8,3%), margarín
[rostlinné oleje a tuky (neztužené - palmový, řepkový, částečně ztužený palmový), voda,
emulgátor (E471), konzervant (E200), regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo
(annato)], voda, tmavá poleva [cukr, částečně hydrogenovaný palmojádrový tuk,
kakaový prášek odtučněný, emulgátory (sojový lecitn, E476), aroma, barvivo (E153)],
cukr moučkový s amylinem [protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo jeho
deriváty], margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený palmový)],
smetana [smetana, stabilizátor (E407)], krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, aroma, barviva (ribofavin, karoteny)], sušené mléko odtučněné [sušená
syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk,
stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)],
vanilínový cukr (cukr, aroma).cukr, pšeničná mouka, meruňková marmeláda [cukr,
jablka (35%), meruňky (7%), kukuřičný škrob, regulátor kyselost (E330), látka želírující
(pektn), aroma, barviva (beta karoten, papriková emulze], vejce, margarín [rostlinné
oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru), rostlinné tuky (palma, plně ztužená
palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475, lecitn slunečnicový nebo řepkový,
E471),pšeničná
sůl (0,2%),
regulátor
kyselostmarmeláda
(E330), aroma,
(karoteny)],
kokosová
cukr,
mouka,
meruňková
[cukr,barvivo
jablka (35%),
meruňky
(7%),
moučka (8,3%),
a tuky
- palmový,
řepkový,
částečně
kukuřičný
škrob,margarín
regulátor[rostlinné
kyselost oleje
(E330),
látka(neztužené
želírující (pektn),
aroma,
barviva
(beta
ztužený
emulgátor
(E471), konzervant
(E200),
regulátor
kyselost
(E330),
karoten,palmový),
paprikovávoda,
emulze],
vejce, margarín
[rostlinné oleje
(řepka,
kokos,
slunečnice
v
aroma, barvivo
(annato)],
[cukr, částečně
různém
poměru),
rostlinnévoda,
tuky tmavá
(palma,poleva
plně ztužená
palma v hydrogenovaný
různém poměru), voda,
palmojádrový
tuk, kakaový
prášek odtučněný,
emulgátory
(sojový
lecitn,
E476), aroma,
emulgátory
(E475,
lecitn slunečnicový
nebo řepkový,
E471),
sůl (0,2%),
regulátor
barvivo (E153)],
moučkový
amylinem [protspékavé
látky (8,3%),
max 3%,
škrob natvní
kyselost
(E330), cukr
aroma,
barvivo s(karoteny)],
kokosová moučka
margarín
nebo
jeho oleje
deriváty],
[rostlinné
olejeřepkový,
a tuky (palmový
částěčně
ztužený voda,
[rostlinné
a tukymargarín
(neztužené
- palmový,
částečněaztužený
palmový),
palmový)], (E471),
smetana
[smetana,(E200),
stabilizátor
(E407)],
krémový
prášek
[pšeničný
škrob,
emulgátor
konzervant
regulátor
kyselost
(E330),
aroma,
barvivo
kukuřičný škrob,
aroma,poleva
barviva
(ribofavin,
karoteny)],
sušenépalmojádrový
mléko odtučněné
(annato)],
voda, tmavá
[cukr,
částečně
hydrogenovaný
tuk,
[sušená syrovátka,
sušený glukózový
sirup,
částečně
hydrogenovaný
palmový
kakaový
prášek odtučněný,
emulgátory
(sojový
lecitn,
E476), aroma,rostlinný
barvivo (E153)],
tuk,
E452i),
emulgátorylátky
(E471,
přírodní
barvivo
cukr stabilizátory
moučkový s (E340,
amylinem
[protspékavé
maxE472c),
3%, škrob
natvní
nebo(E160a)],
jeho
vanilínovýmargarín
cukr (cukr,
aroma).cukr,
mouka,ameruňková
marmeláda
[cukr,
deriváty],
[rostlinné
oleje pšeničná
a tuky (palmový
částěčně ztužený
palmový)],
jablka (35%),
meruňky
(7%), kukuřičný
regulátor
(E330),
želírující
smetana
[smetana,
stabilizátor
(E407)],škrob,
krémový
prášekkyselost
[pšeničný
škrob,látka
kukuřičný
(pektn),
aroma,
barviva
(beta karoten,
papriková
emulze],
margarín
[rostlinné
škrob,
aroma,
barviva
(ribofavin,
karoteny)],
sušené
mlékovejce,
odtučněné
[sušená
oleje
(řepka,
kokos,glukózový
slunečnice
v různém
poměru),
rostlinné tuky
(palma,
plně ztužená
syrovátka,
sušený
sirup,
částečně
hydrogenovaný
rostlinný
palmový
tuk,
palma v různém
poměru),
emulgátory
lecitn
slunečnicový
nebo řepkový,
stabilizátory
(E340,
E452i),voda,
emulgátory
(E471,(E475,
E472c),
přírodní
barvivo (E160a)],
E471), sůl (0,2%),
regulátor
kyselostpšeničná
(E330), aroma,
(karoteny)],
kokosová
vanilínový
cukr (cukr,
aroma).cukr,
mouka,barvivo
meruňková
marmeláda
[cukr,
moučka
(8,3%),
margarín
[rostlinné
oleje
a tuky
(neztužené
- palmový,
částečně
jablka
(35%),
meruňky
(7%),
kukuřičný
škrob,
regulátor
kyselost
(E330),řepkový,
látka želírující
ztužený
voda, (beta
emulgátor
(E471),
konzervant
(E200),
regulátor
kyselost
(E330),
(pektn),palmový),
aroma, barviva
karoten,
papriková
emulze],
vejce,
margarín
[rostlinné
aroma,
barvivo
(annato)],
voda,vtmavá
poleva
[cukr,rostlinné
částečnětuky
hydrogenovaný
oleje
(řepka,
kokos,
slunečnice
různém
poměru),
(palma, plně ztužená
palmojádrový
tuk,
kakaovývoda,
prášek
odtučněný,
emulgátory
(sojový lecitn,
E476),
aroma,
palma
v různém
poměru),
emulgátory
(E475,
lecitn slunečnicový
nebo
řepkový,
barvivosůl
(E153)],
moučkový
s amylinem
max 3%, kokosová
škrob natvní
E471),
(0,2%),cukr
regulátor
kyselost
(E330), [protspékavé
aroma, barvivolátky
(karoteny)],
nebo
jeho
deriváty],
margarín
[rostlinné
a tuky
(palmový
a částěčně
ztužený
moučka
(8,3%),
margarín
[rostlinné
olejeoleje
a tuky
(neztužené
- palmový,
řepkový,
částečně
palmový)],
smetana
[smetana,
stabilizátor
krémový
prášek
[pšeničný
škrob,
ztužený
palmový),
voda,
emulgátor
(E471), (E407)],
konzervant
(E200),
regulátor
kyselost
(E330),
kukuřičný
škrob,(annato)],
aroma, barviva
(ribofavin,
karoteny)],
sušenéhydrogenovaný
mléko odtučněné
aroma,
barvivo
voda, tmavá
poleva
[cukr, částečně
[sušená syrovátka,
sušený glukózový
sirup, částečně
hydrogenovaný
rostlinný
palmový
palmojádrový
tuk, kakaový
prášek odtučněný,
emulgátory
(sojový lecitn,
E476),
aroma,
tuk,
stabilizátory
(E340,
E452i), emulgátory
E472c), látky
přírodní
(E160a)],
barvivo
(E153)], cukr
moučkový
s amylinem (E471,
[protspékavé
maxbarvivo
3%, škrob
natvní
vanilínový cukr (cukr, aroma).

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

1,3,6,7

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

1,3,6,7

6422

6424

40

40

2

1

Dezert kavový - zrno

Větrník karamelový mini

cukrářská poleva [cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (13%), emulgátory (sójový lecitn, E476), aroma], sušené mléko
plnotučné, cukr moučkový s amylinem (protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo
jeho deriváty), fondán (cukr, glukozový sirup, voda), rostlinná šlehačka [voda, plně
hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%), (tuky palmojádrový), oleje (řepkový,
slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory (E420ii, E463),
mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta
karoten)], tmavá 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)],
glukóza, voda, instantní káva (100% robusta) (0,6%), mandlové aroma [voda, glycerol
(20%), propylenglykol (2,8%), aromatcké látky, aromatcké přípravky, konzervační látka
(E202)]cukrářská poleva [cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový, kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku (13%), emulgátory (sójový lecitn, E476), aroma], sušené
mléko plnotučné, cukr moučkový s amylinem (protspékavé látky max 3%, škrob natvní
nebo jeho deriváty), fondán (cukr, glukozový sirup, voda), rostlinná šlehačka [voda, plně
hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%), (tuky palmojádrový), oleje (řepkový,
Náplň:
rostlinná
šlehačkaa [voda,
hydrogenované
oleje a tuky(E420ii,
(26,5%),
slunečnicový,
kukuřičný
sojový plně
v různých
poměrech),rostlinné
cukr, stabilizátory
E463),
(tuky
palmojádrový),
oleje
(řepkový,
slunečnicový,
kukuřičný
a
sojový
v
různých
mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta
poměrech),
cukr, cukrářská
stabilizátory
(E420ii,
E463),
emulgátory
(E472e,
karoten)], tmavá
poleva
[cukr,
plněmléčné
ztuženýbílkoviny,
rostlinný tuk
(palmojádrový)
sojový
lecitn),
sůl,
aromata,
barvivo
(beta
karoten)],
voda,
cukr,
zlepšující
přípravek
RSPO-MB, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (13 %), emulgátory (sójový lecitn,
[pšeničný
škrob,
kukuřičný
škrob, aroma
(ribofavin,
E476), aroma],
margarín
[rostlinné
oleje a(ethylvanilín),
tuky (palmovýbarviva
a částěčně
ztuženýkaroteny)],
palmový)],
sušené
mléko
odtučněné
[sušená
syrovátka,
sušený
glukózový
sirup,
glukóza, voda, instantní káva (100% robusta) (0,6%), mandlové aromačástečně
[voda, glycerol
hydrogenovaný
rostlinný
palmový
tuk, stabilizátory
(E340, E452i),
emulgátory
(E471,
(20%), propylenglykol
(2,8%),
aromatcké
látky, aromatcké
přípravky,
konzervační
látka
E472c),
přírodní
barvivo
(E160a)],
vanilínový
cukr
(cukr,
aroma).
Korpus:
voda,
vejce,
(E202)]cukrářská poleva [cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový, kakaový
prášek
pšeničná
mouka,
olej řepkový,
jedlá
sůl jodidovaná
(jedlá
sůl, jodičnan
draselný).
Poleva:
se sníženým
obsahem
tuku (13%),
emulgátory
(sójový
lecitn,
E476), aroma],
sušené
fondán
(cukr,
glukozový
sirup,
voda).
Dohotovení:
karamel
(3%)
[cukr,
smetana
mléko plnotučné, cukr moučkový s amylinem (protspékavé látky max 3%, škrob natvní
(smetana,
stabilizátorfondán
E407)].Náplň:
rostlinnásirup,
šlehačka
[voda,
plně hydrogenované
nebo jeho deriváty),
(cukr, glukozový
voda),
rostlinná
šlehačka [voda, plně
rostlinné
oleje
a
tuky
(26,5%),
(tuky
palmojádrový),
oleje
(řepkový,
hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%), (tuky palmojádrový),slunečnicový,
oleje (řepkový,
kukuřičný
a sojový
v různých
poměrech),
cukr,
stabilizátory
E463),(E420ii,
mléčnéE463),
slunečnicový,
kukuřičný
a sojový
v různých
poměrech),
cukr,(E420ii,
stabilizátory
bílkoviny,
emulgátory
(E472e,
sojový
lecitn),
sůl,
aromata,
barvivo
(beta
karoten)],
mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta
voda,
cukr,tmavá
zlepšující
přípravek
[pšeničný
škrob,
kukuřičný
škrob,
aroma
(ethylvanilín),
karoten)],
cukrářská
poleva
[cukr, plně
ztužený
rostlinný
tuk
(palmojádrový)
barviva
(ribofavin,
karoteny)],
sušené
mléko
odtučněné
[sušená
syrovátka,
sušený
RSPO-MB, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (13 %), emulgátory (sójový
lecitn,
glukózový
sirup,
částečně
hydrogenovaný
rostlinný
palmový
tuk,
stabilizátory
(E340,
E476), aroma], margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený palmový)],
E452i),
(E471,
E472c),
přírodní
barvivo
(E160a)],
vanilínový
cukr (cukr,
glukóza,emulgátory
voda, instantní
káva
(100%
robusta)
(0,6%),
mandlové
aroma [voda,
glycerol
aroma).
Korpus: voda, (2,8%),
vejce, pšeničná
mouka,
řepkový,přípravky,
jedlá sůl jodidovaná
(20%), propylenglykol
aromatcké
látky,olej
aromatcké
konzervační(jedlá
látka
sůl,
jodičnan draselný). Poleva: fondán (cukr, glukozový sirup, voda). Dohotovení:
(E202)]
karamel (3%) [cukr, smetana (smetana, stabilizátor E407)].Náplň: rostlinná šlehačka
[voda, plně hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%), (tuky palmojádrový), oleje
(řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory
(E420ii, E463), mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata,
barvivo (beta karoten)], voda, cukr, zlepšující přípravek [pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, aroma (ethylvanilín), barviva (ribofavin, karoteny)], sušené mléko odtučněné
[sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový
tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)],
vanilínový cukr (cukr, aroma). Korpus: voda, vejce, pšeničná mouka, olej řepkový, jedlá
sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Poleva: fondán (cukr, glukozový sirup,
voda). Dohotovení: karamel (3%) [cukr, smetana (smetana, stabilizátor E407)].

Výrobek může
obsahovat stopy
obilovin obsahující
lepek, vajec, arašídů,
suchých skořápkových
plodů, sezamu a
výrobky z nich.
6,7

Výrobek může
obsahovat stopy
arašídů, suchých
skořápkových plodů,
sezamu a výrobky z
nich.
1,3,6,7

6425

6449

100

40

1

1

Větrník karamelový

Laskonka krokantová

Korpus: voda, vejce, pšeničná mouka, olej řepkový, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl,
jodičnan draselný). Náplň: rostlinná šlehačka [voda, plně hydrogenované rostlinné oleje
a tuky (26,5%), (tuky palmojádrový), oleje (řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový v
různých poměrech), cukr, stabilizátory (E420ii, E463), mléčné bílkoviny, emulgátory
(E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)], voda, cukr, zlepšující
přípravek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma (ethylvanilín), barviva (ribofavin,
karoteny)], sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup,
částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory
(E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], vanilínový cukr (cukr, aroma). Poleva: fondán
(cukr, glukozový sirup, voda). Dohotovení: karamel (2%) [cukr, smetana (smetana,
stabilizátor E407)].Korpus: voda, vejce, pšeničná mouka, olej řepkový, jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Náplň: rostlinná šlehačka [voda, plně
hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%), (tuky palmojádrový), oleje (řepkový,
slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory (E420ii, E463),
mléčnévoda,
bílkoviny,
emulgátory
(E472e,
sojový kokos,
lecitn),slunečnice
sůl, aromata,
barvivo
(beta
Krém:
margarín
[rostlinné
oleje (řepka,
v různém
poměru),
karoten)],
voda,
cukr, zlepšující
přípravek
kukuřičný
škrob, aroma
rostlinné tuky
(palma,
plně ztužená
palma[pšeničný
v různém škrob,
poměru),
voda, emulgátory
(E475,
(ethylvanilín),
barviva
(ribofavin,
mléko odtučněné
lecitn slunečnicový
nebo
řepkový,karoteny)],
E471), sůl sušené
(0,2%), regulátor
kyselost[sušená
(E330), aroma,
syrovátka,
sušený glukózový
sirup, prášek
částečně
hydrogenovaný
rostlinný škrob,
palmový
tuk,
barvivo
(karoteny)],
cukr, krémový
[pšeničný
škrob, kukuřičný
aroma,
stabilizátory
(E340, karoteny)],
E452i), emulgátory
(E471,odtučněné
E472c), přírodní
barvivo
(E160a)],
barviva
(ribofavin,
sušené mléko
[sušená
syrovátka,
sušený
vanilínový
cukr (cukr,
aroma).
Poleva: fondán
(cukr,palmový
glukozový
sirup,
voda). Dohotovení:
glukózový sirup,
částečně
hydrogenovaný
rostlinný
tuk,
stabilizátory
(E340,
karamel
(2%)
[cukr,
smetana
(smetana,
stabilizátor
E407)].Korpus:
voda,
vejce,
pšeničná
E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], rumové aroma
[voda,
mouka, olej
řepkový,
jedlá sůl jodidovaná
(jedlá látky,
sůl, jodičnan
draselný).
Náplň:
rostlinná
glycerol
(20%),
propylenglykol
(2%), aromatcké
aromatcké
přípravky,
kouřové
šlehačka
[voda, plně hydrogenované
rostlinné
olejevanilínový
a tuky (26,5%),
(tukyaroma).
palmojádrový),
aroma
(benzo(a)pyren),
konzervační látka
(E202)],
cukr (cukr,
Korpus:
oleje
kukuřičný
a sojový
různých poměrech),
cukr,
stabilizátory
cukr, (řepkový,
kokosová slunečnicový,
moučka, vaječné
bílky, voda,
cukrv moučkový
s amylinem
[protspékavé
(E420ii,
E463),
mléčné
bílkoviny,
(E472e,
sojový lecitn),
sůl, aromata,
látky max
3%, škrob
natvní
neboemulgátory
jeho deriváty].
Dohotovení:
tmavá poleva
[cukr,
barvivo (beta
karoten)], voda,
cukr, zlepšující
přípravek
[pšeničný
škrob,emulgátory
kukuřičný
částečně
hydrogenovaný
palmojádrový
tuk, kakaový
prášek
odtučněný,
škrob, aroma
barviva
(ribofavin,
karoteny)],
sušené
mlékostabilizátor
odtučněné
(sojový
lecitn,(ethylvanilín),
E476), aroma,
barvivo
(E153)], cukr,
smetana
[smetana,
[sušená
sušený glukózový
sirup,
částečně
hydrogenovaný
palmový
(E407)], syrovátka,
margarín [rostlinné
oleje a tuky
(palmový
a částěčně
ztuženýrostlinný
palmový)].Krém:
tuk,
stabilizátory
(E340,
E452i),
emulgátory
(E471,
E472c),
přírodní
barvivo
(E160a)],
voda, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru), rostlinné
vanilínový
cukr
(cukr,
aroma).
Poleva:
fondán
(cukr, glukozový
sirup, voda).
tuky
(palma,
plně
ztužená
palma
v různém
poměru),
voda, emulgátory
(E475,Dohotovení:
lecitn
karamel (2%) nebo
[cukr,řepkový,
smetanaE471),
(smetana,
stabilizátor
E407)].
slunečnicový
sůl (0,2%),
regulátor
kyselost (E330), aroma, barvivo
(karoteny)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma, barviva
(ribofavin, karoteny)], sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový
sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i),
emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], rumové aroma [voda, glycerol
(20%), propylenglykol (2%), aromatcké látky, aromatcké přípravky, kouřové aroma
(benzo(a)pyren), konzervační látka (E202)], vanilínový cukr (cukr, aroma). Korpus: cukr,
kokosová moučka, vaječné bílky, voda, cukr moučkový s amylinem [protspékavé látky
max 3%, škrob natvní nebo jeho deriváty]. Dohotovení: tmavá poleva [cukr, částečně
hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakaový prášek odtučněný, emulgátory (sojový
lecitn, E476), aroma, barvivo (E153)], cukr, smetana [smetana, stabilizátor (E407)],
margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený palmový)].Krém: voda,
margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru), rostlinné tuky
(palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475, lecitn
slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo
(karoteny)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma, barviva
(ribofavin, karoteny)], sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový
sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i),

Výrobek může
obsahovat stopy
arašídů, suchých
skořápkových plodů,
sezamu a výrobky z
nich.
1,3,6,7

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

1,3,6,7

6452

6453

15

120

1

1

Laskonka krokantová mini

Pochoutka jahodová

Krém: voda, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru),
rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475,
lecitn slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma,
barvivo (karoteny)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma,
barviva (ribofavin, karoteny)], sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený
glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340,
E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], rumové aroma [voda,
glycerol (20%), propylenglykol (2%), aromatcké látky, aromatcké přípravky, kouřové
aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka (E202)], vanilínový cukr (cukr, aroma). Korpus:
cukr, kokosová moučka, vaječné bílky, voda, cukr moučkový s amylinem [protspékavé
látky max 3%, škrob natvní nebo jeho deriváty]. Dohotovení: tmavá poleva [cukr,
částečně hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakaový prášek odtučněný, emulgátory
(sojový lecitn, E476), aroma, barvivo (E153)], cukr, smetana [smetana, stabilizátor
(E407)], margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený palmový)].Krém:
voda, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru), rostlinné
tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475, lecitn
slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo
(karoteny)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma, barviva
voda,
rostlinná
šlehačkasušené
[voda,mléko
plně hydrogenované
rostlinné
oleje asušený
tuky (26,5%):
tuky
(ribofavin,
karoteny)],
odtučněné [sušená
syrovátka,
glukózový
(palmojádrový),
oleje (řepkový, rostlinný
slunečnicový,
kukuřičný
a sojový v různých
poměrech);
sirup, částečně hydrogenovaný
palmový
tuk, stabilizátory
(E340, E452i),
cukr,
stabilizátory
mléčné
bílkoviny,
(E472e,
sojový
lecitn),
emulgátory
(E471,(E420ii,
E472c),E463),
přírodní
barvivo
(E160a)],emulgátory
rumové aroma
[voda,
glycerol
sůl,
aromata,
barvivo
(beta
karoten)],
cukr,
vejce,
jahody
11%,
pšeničná
mouka,
paleta
(20%), propylenglykol (2%), aromatcké látky, aromatcké přípravky, kouřové aroma
[cukr,
voda,
glukozový
sirup,
želírovací
látka
(E440ii),
kyselina
(E330),
přírodní
aroma
s
(benzo(a)pyren), konzervační látka (E202)], vanilínový cukr (cukr, aroma). Korpus: cukr,
meruňkovou
příchut],
jogurt
[cukr,
dextróza,
modifkovaný
škrob (E1414),
jogurt látky
sušený
kokosová moučka,
vaječné
bílky,
voda,
cukr moučkový
s amylinem
[protspékavé
(7%),
želatna,
(E330),
aroma,
sůl], modifkovaný
škrob (E1422),
zlepšující
max 3%,
škrob kyselina
natvní nebo
jeho
deriváty].
Dohotovení: tmavá
poleva [cukr,
částečně
přípravek
[voda,
emulgátor
(E471,E475),
stabilizátor
(E420),
ethylalkohol,
hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakaový prášek odtučněný, emulgátorypřírodní
(sojový
pomerančové
aroma],barvivo
punčové
aromacukr,
[voda,
glycerol[smetana,
(20 %), propylenglykol
(1,9%),
lecitn, E476), aroma,
(E153)],
smetana
stabilizátor (E407)],
aromatcké
látky, aromatcké
přípravky,
(E202)],
kyselina citronová,
margarín [rostlinné
oleje a tuky
(palmovýkonzervační
a částěčně látka
ztužený
palmový)].
prášek do pečiva [kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka,
slunečnicový olej]voda, rostlinná šlehačka [voda, plně hydrogenované rostlinné oleje a
tuky (26,5%): tuky (palmojádrový), oleje (řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový v
různých poměrech); cukr, stabilizátory (E420ii, E463), mléčné bílkoviny, emulgátory
(E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)], cukr, vejce, jahody 11%,
pšeničná mouka, paleta [cukr, voda, glukozový sirup, želírovací látka (E440ii), kyselina
(E330), přírodní aroma s meruňkovou příchut], jogurt [cukr, dextróza, modifkovaný
škrob (E1414), jogurt sušený (7%), želatna, kyselina (E330), aroma, sůl], modifkovaný
škrob (E1422), zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420),
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], punčové aroma [voda, glycerol (20 %),
propylenglykol (1,9%), aromatcké látky, aromatcké přípravky, konzervační látka (E202)],
kyselina citronová, prášek do pečiva [kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné),
pšeničná mouka, slunečnicový olej]

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

1,3,6,7

1,3,6,7

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

6460

6492

60
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1

Koláček linecký

Jablečné řezy

Korpus (77%): pšeničná mouka, margarín [rostlinné oleje (palmový, řepkový), rostlinný
olej částečně ztužený (palmový), pitná voda, emulgátory (mono- a diglyceridy mastných
kyselin), konzervant (kyselina askorbová), regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo
(annato)], cukr moučkový s amylinem (protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo
jeho deriváty), vejce, vanilinový cukr (cukr, aroma), citronové aroma [pitná voda,
glokozo-fruktozový sirup, cukr, modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330),
zahušťovadlo (E466), citronové aroma, barviva (E160a, E171), konzervant (E202)]. Náplň
19%: marmeláda linecká [cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný protlak
(červený rybíz) (10%), ovocný protlak (aronie), modifkovaný škrob (E1422), kyselina
(E330), želírující látka (E440(i)), přírodní aroma, voda]. Posyp: posypový cukr [sacharoza,
škroby (kukuřice), dextroza, rostlinný tuk neztužený (palmový), protspékavá látka
(E470b), aroma (vanilin)].Korpus (77%): pšeničná mouka, margarín [rostlinné oleje
(palmový, řepkový), rostlinný olej částečně ztužený (palmový), pitná voda, emulgátory
(mono- a diglyceridy mastných kyselin), konzervant (kyselina askorbová), regulátor
kyselost (E330), aroma, barvivo (annato)], cukr moučkový s amylinem (protspékavé
látky max 3%, škrob natvní nebo jeho deriváty), vejce, vanilinový cukr (cukr, aroma),
rostlinná šlehačka [voda, plně hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%): tuky
citronové aroma [pitná voda, glokozo-fruktozový sirup, cukr, modifkovaný škrob
(palmojádrový), oleje (řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých poměrech);
(E1422), kyselina (E330), zahušťovadlo (E466), citronové aroma, barviva (E160a, E171),
cukr, stabilizátory (E420ii, E463), mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn),
konzervant (E202)]. Náplň 19%: marmeláda linecká [cukr, ovocný protlak (jablko),
sůl, aromata, barvivo (beta karoten)], jablečné kostky 25% [jablka (86%), cukr,
glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz) (10%), ovocný protlak (aronie),
modifkovaný škrob, regulátor kyselost (E330), antoxidant (kyselina askorbová),
modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), želírující látka (E440(i)), přírodní aroma,
pšeničná vláknina, konzervant (E202), zahušťovadla (konjaková guma, xanthan), aroma
voda]. Posyp: posypový cukr [sacharoza, škroby (kukuřice), dextroza, rostlinný tuk
(jablko)], vejce, paleta [cukr, voda, glukozový sirup, želírovací látka (E440ii), kyselina
neztužený (palmový), protspékavá látka (E470b), aroma (vanilin)].
(E330), přírodní aroma s meruňkovou příchut], pšeničná mouka, cukr, voda, cukr
moučkový s amylinem (protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo jeho deriváty),
zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol,
přírodní pomerančové aroma], kakaový prášek, skořice, prášek do pečiva [kypřící látky
(difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej]rostlinná šlehačka
[voda, plně hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%): tuky (palmojádrový), oleje
(řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých poměrech); cukr, stabilizátory
(E420ii, E463), mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata,
barvivo (beta karoten)], jablečné kostky 25% [jablka (86%), cukr, modifkovaný škrob,
regulátor kyselost (E330), antoxidant (kyselina askorbová), pšeničná vláknina,
konzervant (E202), zahušťovadla (konjaková guma, xanthan), aroma (jablko)], vejce,
paleta [cukr, voda, glukozový sirup, želírovací látka (E440ii), kyselina (E330), přírodní
aroma s meruňkovou příchut], pšeničná mouka, cukr, voda, cukr moučkový s amylinem
(protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo jeho deriváty), zlepšující přípravek [voda,
emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma],
kakaový prášek, skořice, prášek do pečiva [kypřící látky (difosforečnany, uhličitany
sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej]

1,3

Výrobek může
obsahovat stopy
arašídů, sóji, mléka,
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, suchých
skořápkových plodů,
sezamu a výrobky z
nich.
1,3,6,7
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Košíček ovocný-jahody
mražené

Řez ovocný - jahody
mražené

Trubička šlehačková

Krém: voda, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém
poměru),rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda,
emulgátory (E475, lecitn slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor
kyselost (E330), aroma, barvivo (karoteny)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob,
kukuřičný škrob, aroma (ethylvanilín), barviva (ribofavin, karoteny)], sušené mléko
odtučněné [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný
rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní
barvivo (E160a)], pojidlo [modifkovaný škrob (E1422)], vanilinový cukr (cukr, aroma).
Ovocné zdobení: jahody čerstvé (26%). Korpus: pšeničná mouka, margarín [rostlinné
oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru),rostlinné tuky (palma, plně ztužená
palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475, lecitn slunečnicový nebo řepkový,
E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo (karoteny)], cukr moučkový
s amylinem [protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo jeho deriváty], vejce,
vanilinový cukr (cukr, aroma), citronové aroma [pitná voda, glokozo-fruktozový sirup,
cukr, modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), zahušťovadlo (E466), citronové
aroma, barviva (E160a, E171), konzervant (E202)]. Želatna: voda, cukr, agar.Krém: voda,
margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru),rostlinné tuky
(palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475, lecitn
slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo
(karoteny)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma
agarová
polevabarviva
35% (voda,
cukr, agar-agar),
30%, vejce,
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E471(karoteny)],
a E475, aroma,
etylalkohol),
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glukózový
sirup,
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aroma),
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[pitná
voda,26,5%
glokozo-fruktozový
cukr,
slunečnicový,
a sojový
v různých
poměrech),
cukr,(E466),
stabilizátory
(E420ii,
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želírující
látka kukuřičný
E440, (E1422),
voda,
modifkovaný
škrob
E1422, regulátor
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E330,
aroma)),
modifkovaný
škrob
kyselina
(E330),
zahušťovadlo
citronové
aroma,
mléčné
bílkoviny,
emulgátory
(E472e,
sojový
lecitn),
sůl, aromata,
pojidlo:
modifkované
škroby
E1422.
barviva (E160a,
E171),
konzervant
(E202)].
Želatna:
voda,
cukr, agar.barvivo (beta
karoten)]. Korpus: voda, poleva tmavá 26,8% [cukr, plně ztužený rostlinný tuk
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sojový lecitn,
polyglycerol-polyricin-oleát), aroma], pšeničná mouka, cukr moučka, plně ztužený
rostlinný tuk palmojádrový, emulgátor (sojový lecitn), mléko sušené odtučněné,
pasterovaná sušená vaječná směs, sůl, amoiak-sulftový.Náplň (56%): smetana 50%
(smetana, stabilizátor E407), rostlinná šlehačka 50% [voda, plně hydrogenované
rostlinné oleje a tuky 26,5% - tuky (palmojádrový), oleje (řepkový, slunečnicový,
kukuřičný a sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory (E420ii, E463), mléčné
bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)].
Korpus: voda, poleva tmavá 26,8% [cukr, plně ztužený rostlinný tuk palmojádrový,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sojový lecitn, polyglycerolpolyricin-oleát), aroma], pšeničná mouka, cukr moučka, plně ztužený rostlinný tuk
palmojádrový, emulgátor (sojový lecitn), mléko sušené odtučněné, pasterovaná sušená
vaječná směs, sůl, amoiak-sulftový.

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

1,3,7

1,3,7

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

Výrobek může
obsahovat stopy
arašídů, suchých
skořápkových plodů,
sezamu a výrobků z
1,3,6,7,12 nich.
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Dezert pražský mini

Hrudka punčová

tmavá poleva [cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový) RSPO-MB, kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku (13%), emulgátory (sójový lecitn, E476), aroma], voda, cukr,
vejce, margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený palmový)], pšeničná
mouka, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru), rostlinné
tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475, lecitny
-slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo
(E160a)], smetana [smetana, stabilizátor (E407)], rostlinná šlehačka [voda, plně
hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%): tuky (palmojádrový), oleje (řepkový,
slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých poměrech); cukr, stabilizátory (E420ii, E463),
mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta
karoten)], kakaový prášek, sója, zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471, E475),
stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], prášek do pečiva [kypřící
látky (E450, E500), pšeničná mouka, slunečnicový olej]tmavá poleva [cukr, plně ztužený
rostlinný tuk (palmojádrový) RSPO-MB, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku
(13%), emulgátory (sójový lecitn, E476), aroma], voda, cukr, vejce, margarín [rostlinné
oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený palmový)], pšeničná mouka, margarín
[rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru), rostlinné tuky (palma, plně
Náplň:
mouka, poměru),
cukr, margarín
oleje
(řepka,
kokos,
slunečnice vnebo
ztuženápšeničná
palma v různém
voda,[rostlinné
emulgátory
(E475,
lecitny
-slunečnicový
různém
poměru),
rostlinné
tuky
(palma,
plně
ztužená
palma
v
různém
poměru),smetana
voda,
řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo (E160a)],
emulgátory
(E475, lecitny-slunečnicový
nebo řepkový,
sůl (0,2%), regulátor
[smetana, stabilizátor
(E407)], rostlinná šlehačka
[voda,E471),
plně hydrogenované
rostlinné
kyselost
(E330),
aroma,
(E160a)], vejce,
tmavá poleva
[cukr, plně
ztužený a
oleje a tuky
(26,5%):
tukybarvivo
(palmojádrový),
oleje (řepkový,
slunečnicový,
kukuřičný
rostlinný
tuk (palmojádrový)
kakaový(E420ii,
prášek E463),
se sníženým
obsahem
tuku
sojový v různých
poměrech); RSPO-MB,
cukr, stabilizátory
mléčné
bílkoviny,
(13%),
emulgátory
(sojový
lecitn,
E476),
aroma],
margarín
[rostlinné
oleje
a
tuky
emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)], kakaový
(palmový
a částěčně
ztužený
palmový)],
rumové aroma
(20%),
prášek, sója,
zlepšující
přípravek
[voda, emulgátor
(E471,[voda,
E475),glycerol
stabilizátor
(E420),
propylenglykol
(2%), aromatcké
látky,
aromatcké
ethylalkohol, přírodní
pomerančové
aroma],
prášekpřípravky,
do pečivakouřové
[kypřící aroma
látky (E450, E500),
(benzo(a)pyren),
pšeničná mouka,konzervační
slunečnicovýlátka
olej](E202)]. Poleva: tmavá 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)]. Korpus: vejce, cukr, pšeničná mouka, voda,
kakaový prášek, zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420),
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], prášek do pečiva [kypřící látky (E450, E500),
pšeničná mouka, slunečnicový olej]. Dohotovení: linecká marmeláda [cukr, ovocný
protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz) (10%), ovocný protlak
(aronie), modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), želírující látka (E440i), přírodní
aroma, voda]. Barviva: červeň [nosič (E514), barviva (E122, E110, E102)], žluť [nosič
(E514), barviva (E102, E110, E124)].Náplň: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné
oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru), rostlinné tuky (palma, plně ztužená
palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475, lecitny-slunečnicový nebo řepkový,
E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo (E160a)], vejce, tmavá
poleva [cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový) RSPO-MB, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (13%), emulgátory (sojový lecitn, E476), aroma], margarín
[rostlinné oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený palmový)], rumové aroma [voda,
glycerol (20%), propylenglykol (2%), aromatcké látky, aromatcké přípravky, kouřové
aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka (E202)]. Poleva: tmavá 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)]. Korpus: vejce, cukr, pšeničná mouka, voda,
kakaový prášek, zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420),
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], prášek do pečiva [kypřící látky (E450, E500),

Výrobek může
obsahovat stopy
arašídů, suchých
skořápkových plodů,
sezamu a výrobků z
nich.
1,3,6,7

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

Řez punčový mini

Korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,
E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], prášek do pečiva
[kypřící látky (E450, E500), pšeničná mouka, slunečnicový olej]. Rozvar 30%: cukr, voda,
rumové aroma [voda, glycerol (20%), propylenglykol (2%), aromatcké látky, aromatcké
přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka (E202)], punčové aroma
4% [voda, glycerol (20%), propylenglykol (1,9%), aromatcké látky, aromatcké přípravky,
konzervační látka (E202)], kyselina citronová. Poleva: fondánová hmota (cukr, glukozový
sirup, voda), tmavá poleva [cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový) RSPO-MB,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (13%), emulgátory (sójový lecitn, E476),
aroma]. Dohotovení: linecká marmeláda [cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup,
ovocný protlak (červený rybíz) (10%), ovocný protlak (aronie), modifkovaný škrob
(E1422), kyselina (E330), želírující látka (E440i), přírodní aroma, voda]. Barviva: červeň
[nosič (E514), barviva (E122, E110, E102)], žluť [nosič (E514), barviva (E102, E110,
E124)].Korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek [voda, emulgátor
(E471, E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], prášek do
pečiva [kypřící látky (E450, E500), pšeničná mouka, slunečnicový olej]. Rozvar 30%: cukr,
voda, rumové aroma [voda, glycerol (20%), propylenglykol (2%), aromatcké látky,
aromatcké přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka (E202)],
Korpus:
mouka,
cukr,
voda,
zlepšující přípravek
emulgátor
punčovévejce,
aromapšeničná
4% [voda,
glycerol
(20%),
propylenglykol
(1,9%),[voda,
aromatcké
látky,(E471,
E475),
stabilizátor
(E420),
ethylalkohol,
aroma],
prášek
do pečiva
aromatcké
přípravky,
konzervační
látkapřírodní
(E202)], pomerančové
kyselina citronová.
Poleva:
fondánová
[kypřící
látky (E450,
E500),
pšeničná
slunečnicový
olej].
Rozvarrostlinný
33%: cukr,
hmota (cukr,
glukozový
sirup,
voda), mouka,
tmavá poleva
[cukr, plně
ztužený
tukvoda,
rumové
aroma
[voda,
glycerol
(20%),
propylenglykol
(2%),
aromatcké
látky,
aromatcké
(palmojádrový) RSPO-MB, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (13%), emulgátory
přípravky,
kouřové
aroma
(benzo(a)pyren),
konzervační
látka (E202)],
punčové
aroma
(sójový lecitn,
E476),
aroma].
Dohotovení: linecká
marmeláda
[cukr, ovocný
protlak
3,7%
[voda,
glycerolsirup,
(20%),
propylenglykol
(1,9%), rybíz)
aromatcké
aromatcké
(jablko),
glukózový
ovocný
protlak (červený
(10%),látky,
ovocný
protlak (aronie),
přípravky,
konzervační
látka (E202)],
citronová.
Dohotovení:
linecká marmeláda
modifkovaný
škrob (E1422),
kyselinakyselina
(E330), želírující
látka
(E440i), přírodní
aroma,
[cukr,
ovocný
protlak
(jablko),
glukózový
sirup,
ovocný
protlak
(červený
rybíz)(E514),
(10%),
voda]. Barviva: červeň [nosič (E514), barviva (E122, E110, E102)], žluť [nosič
ovocný
protlak
(aronie),
modifkovaný
škrob
(E1422),
kyselina
(E330),
želírující
látka
barviva (E102, E110, E124)].
(E440i), přírodní aroma, voda], fondánová hmota (cukr, glukozový sirup, voda). Poleva:
tmavá 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)]. Barviva: červeň [nosič
(E514), barviva (E122, E110, E102)], žluť [nosič (E514), barviva (E102, E110,
E124)].Korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek [voda, emulgátor
(E471, E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], prášek do
pečiva [kypřící látky (E450, E500), pšeničná mouka, slunečnicový olej]. Rozvar 33%: cukr,
voda, rumové aroma [voda, glycerol (20%), propylenglykol (2%), aromatcké látky,
aromatcké přípravky, kouřové aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka (E202)],
punčové aroma 3,7% [voda, glycerol (20%), propylenglykol (1,9%), aromatcké látky,
aromatcké přípravky, konzervační látka (E202)], kyselina citronová. Dohotovení: linecká
marmeláda [cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený
rybíz) (10%), ovocný protlak (aronie), modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330),
želírující látka (E440i), přírodní aroma, voda], fondánová hmota (cukr, glukozový sirup,
voda). Poleva: tmavá 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)]. Barviva:
červeň [nosič (E514), barviva (E122, E110, E102)], žluť [nosič (E514), barviva (E102, E110,
E124)].

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

1,3,6

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

1,3,6

6536

6538

20

60

1

1

Roláda kokosová mini

Roláda bezé

Korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,
E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], prášek do pečiva
[kypřící látky (E450, E500), pšeničná mouka, slunečnicový olej]. Krém 39%: margarín
[rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru), rostlinné tuky (palma, plně
ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475, lecitny-slunečnicový nebo
řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma, barvivo (E160a)], voda,
cukr, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma, barviva (ribofavin,
karoteny)], kokosová moučka (4,5%), odtučněné mléko sušené [sušená syrovátka,
sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory
(E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], vanilínový cukr (cukr,
aroma), linecká marmeláda [cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný
protlak (červený rybíz) (10%), ovocný protlak (aronie), modifkovaný škrob (E1422),
kyselina (E330), želírující látka (E440i), přírodní aroma, voda]. Dohotovení 6,5%:
kokosová moučka (70%), cukr.Korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující
přípravek [voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní
pomerančové aroma], prášek do pečiva [kypřící látky (E450, E500), pšeničná mouka,
slunečnicový olej]. Krém 39%: margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v
různém poměru), rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda,
Korpus: pasterovaný vaječný bílek [vaječný bílek (98,9%), regulátor kyselost (E270),
emulgátory (E475, lecitny-slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor
zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)], cukr, pšeničná mouka, podzemnice. Náplň:
kyselost (E330), aroma, barvivo (E160a)], voda, cukr, krémový prášek [pšeničný škrob,
smetana (smetana, stabilizátor E407), rostlinná šlehačka [voda, plně hydrogenované
kukuřičný škrob, aroma, barviva (ribofavin, karoteny)], kokosová moučka (4,5%),
rostlinné oleje a tuky 26,5% - tuky (palmojádrový), oleje (řepkový, slunečnicový,
odtučněné mléko sušené [sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně
kukuřičný a sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory (E420ii, E463), mléčné
hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471,
bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)].
E472c), přírodní barvivo (E160a)], vanilínový cukr (cukr, aroma), linecká marmeláda
Posyp: cukr(sacharoza), škroby (kukuřice), hroznový cukr (dextroza), rostlinný tuk
[cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz) (10%),
neztužený (palmový), protspékavá látka (E470b), aroma (vanilin).Korpus: pasterovaný
ovocný protlak (aronie), modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), želírující látka
vaječný bílek [vaječný bílek (98,9%), regulátor kyselost (E270), zahušťovadlo (E415),
(E440i), přírodní aroma, voda]. Dohotovení 6,5%: kokosová moučka (70%), cukr.
stabilizátor (E520)], cukr, pšeničná mouka, podzemnice. Náplň: smetana (smetana,
stabilizátor E407), rostlinná šlehačka [voda, plně hydrogenované rostlinné oleje a tuky
26,5% - tuky (palmojádrový), oleje (řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých
poměrech), cukr, stabilizátory (E420ii, E463), mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e,
sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)]. Posyp: cukr(sacharoza), škroby
(kukuřice), hroznový cukr (dextroza), rostlinný tuk neztužený (palmový), protspékavá
látka (E470b), aroma (vanilin).

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

1,3,7

1,3,5,6,7

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

6539

50

1

Roláda tmavá

Krém 51%: voda, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru),
rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475,
lecitn slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (kyselina
citronová), aroma, barvivo (karoteny)], tmavá cukrářská poleva 10% [cukr, částečně
hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakaový prášek odtučněný, emulgátory (sojový
lecitn, E476), aroma, barvivo (E153)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, aroma (ethylvanilín), barviva (ribofavin, karoteny)], sušené mléko odtučněné
[sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový
tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)],
vanilinový cukr (cukr, aroma). Korpus 40%: vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, kakaový
prášek 3,4%, zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420),
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], prášek do pečiva [kypřící látky
(difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej]. Poleva 9%:
tmavá cukrářská poleva 66% [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)].Krém
51%: voda, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru),
rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475,
lecitn slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (kyselina
citronová), aroma, barvivo (karoteny)], tmavá cukrářská poleva 10% [cukr, částečně
hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakaový prášek odtučněný, emulgátory (sojový
lecitn, E476), aroma, barvivo (E153)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, aroma (ethylvanilín), barviva (ribofavin, karoteny)], sušené mléko odtučněné
[sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový
tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)],
vanilinový cukr (cukr, aroma). Korpus 40%: vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, kakaový
prášek 3,4%, zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420),
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], prášek do pečiva [kypřící látky
(difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej]. Poleva 9%:
tmavá cukrářská poleva 66% [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)].

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

1,3,6,7

6550

6562

120

60

1

1

Řez forida

Věneček

voda, smetana (smetana, stabilizátor E407), rostlinná šlehačka [voda, plně
hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%) - tuky (palmojádrový), oleje (řepkový,
slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory (E420ii, E463),
mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta
karoten)], broskve (broskve, cukr, glukózový a fruktózový cukr, voda, kyselina citrónová),
cukr, vejce, pšeničná mouka, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v
různém poměru), rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda,
emulgátory (E475, lecitny-slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor
kyselost (E330), aroma, barvivo (E160a)], krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, aroma, barviva (ribofavin, karoteny)], meruňková marmeláda [cukr, glukózofruktózový sirup, sirup z invertního cukru, zahuštěné meruňkové pyré (přináší 40%
ovoce), voda, modifkovaný škrob, zahušťovadlo (pektny), regulátor kyselost (E330),
konzervant (E202), aroma, barvivo (karoteny)], odtučněné mléko sušené [sušená
syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk,
stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)],
cukrářská rýže [cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky (palmojádrový), kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku (16%), emulgátor (sojový lecitn), glukozový sirup, příchutě
(vanilín)], zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420),
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], vanilinový cukr (cukr, aroma), prášek do
pečiva [kypřící látky (E450, E500), pšeničná mouka, slunečnicový olej].voda, smetana
(smetana, stabilizátor E407), rostlinná šlehačka [voda, plně hydrogenované rostlinné
oleje a tuky (26,5%) - tuky (palmojádrový), oleje (řepkový, slunečnicový, kukuřičný a
sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory (E420ii, E463), mléčné bílkoviny,
emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)], broskve
(broskve, cukr, glukózový a fruktózový cukr, voda, kyselina citrónová), cukr, vejce,
pšeničná
margarín [rostlinné
[rostlinné oleje
oleje (řepka,
(řepka, kokos,
kokos, slunečnice
slunečnice vv různém
různém poměru),
poměru),
Krém 46%:mouka,
voda, margarín
rostlinné tuky
tuky (palma,
(palma, plně
plně ztužená
ztužená palma
palma vv různém
různém poměru),
poměru), voda,
voda, emulgátory
emulgátory (E475,
(E475,
rostlinné
lecitny-slunečnicový
nebořepkový,
řepkový,E471),
E471),sůl
sůl(0,2%),
(0,2%),regulátor
regulátorkyselost
kyselost(E330),
(E330),aroma,
aroma,
lecitn slunečnicový nebo
barvivo
(E160a)],
krémový
prášek
[pšeničný
škrob,
kukuřičný
škrob,
aroma,
barviva
barvivo (karoteny)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma,
(ribofavin,
karoteny)],
meruňková
marmeláda
[cukr, glukózo-fruktózový
sirup,
sirup z
barviva (ribofavin,
karoteny)],
sušené
mléko odtučněné
[sušená syrovátka,
sušený
invertního sirup,
cukru,částečně
zahuštěné
meruňkové pyré
(přináší
40% ovoce),
voda, modifkovaný
glukózový
hydrogenovaný
rostlinný
palmový
tuk, stabilizátory
(E340,
škrob,
(pektny),
regulátor
kyselost
konzervant
(E202),
aroma,
E452i),zahušťovadlo
emulgátory (E471,
E472c),
přírodní
barvivo(E330),
(E160a)],
vanilínový
cukr (cukr,
barvivo
(karoteny)],
odtučněné
mléko
sušené
[sušená
syrovátka,
sušený
glukózový
aroma). Korpus: voda, vejce, olej řepkový, pšeničná mouka, jedlá sůl jodidovaná (jedlá
sirup,
částečně
hydrogenovaný
rostlinný
palmový
tuk, stabilizátory
(E340,
E452i),
sůl, jodičnan
draselný).
Dohotovení:
fondánová
hmota
(cukr, glukozový
sirup,
emulgátory (E471,
E472c),
přírodní
barvivo (E160a)],
cukrářská
rýže [cukr, vplně
voda).Krém
46%: voda,
margarín
[rostlinné
oleje (řepka,
kokos, slunečnice
různém
hydrogenované
rostlinné
tuky (palmojádrový),
kakaový
prášekpoměru),
se sníženým
obsahem
poměru), rostlinné
tuky (palma,
plně ztužená palma
v různém
voda,
tuku
(16%), emulgátor
(sojový
lecitn), nebo
glukozový
sirup,
příchutě
(vanilín)],
zlepšující
emulgátory
(E475, lecitn
slunečnicový
řepkový,
E471),
sůl (0,2%),
regulátor
přípravek
[voda,
emulgátor
(E471,
E475),
stabilizátor
(E420),
ethylalkohol,
přírodní
kyselost (E330), aroma, barvivo (karoteny)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob,
pomerančové
aroma],
cukr (cukr,karoteny)],
aroma), prášek
domléko
pečivaodtučněné
[kypřící látky
kukuřičný
škrob,
aroma,vanilinový
barviva (ribofavin,
sušené
(E450,
pšeničná
mouka,
slunečnicový
olej]. hydrogenovaný rostlinný palmový
[sušenáE500),
syrovátka,
sušený
glukózový
sirup, částečně
tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)],
vanilínový cukr (cukr, aroma). Korpus: voda, vejce, olej řepkový, pšeničná mouka, jedlá
sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný). Dohotovení: fondánová hmota (cukr,
glukozový sirup, voda).

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

1,3,6,7

1,3,7

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

6565

6569

105

75

1

1

Jahody čtvrtka

Štafetka

Krém: voda, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru),
rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475,
lecitny - slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma,
barvivo (E160a)], cukr, zlepšující přípravek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma,
barviva (ribofavin, E160a)], sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený
glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340,
E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], cukr moučkový s amylinem
(protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo jeho deriváty), rumové aroma [voda,
glycerol (20%), propylenglykol (2%), aromatcké látky, aromatcké přípravky, kouřové
aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka (E202)], vanilínový cukr (cukr, aroma).
Želatna: voda, cukr, agar. Korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující
přípravek [voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní
pomerančové aroma], prášek do pečiva [kypřící látky (E450, E500), pšeničná mouka,
slunečnicový olej]. Dohotovení 13,9%: jahody (62%), linecká marmeláda [cukr, ovocný
protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz) (10%), ovocný protlak
(aronie), modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), želírující látka (E440i), přírodní
aroma, voda], kokosová moučka.

Krém: voda, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru),
rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475,
lecitn slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma,
barvivo (karoteny)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma,
barviva (ribofavin, karoteny)], sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený
glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340,
E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], instantní káva (100%
robusta), vanilínový cukr (cukr, aroma). Korpus: pasterovaný vaječný bílek [vaječný bílek
(98,9%), regulátor kyselost (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)],, cukr,
pšeničná mouka, podzemnice. Poleva: tmavá poleva [cukr, částečně hydrogenovaný
palmojádrový tuk, kakaový prášek odtučněný, emulgátory (sojový lecitn, E476), aroma,
barvivo (E153)], margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený palmový)].

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

1,3,7

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

1,3,5,6,7

6587

6590

6602

25

75

15

1

1

1

Špička likérová

Věneček se sladidlem

Věneček mini

Krém: kakaový krém {cukrářská náplň [cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmový),
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátor (sojový
lecitn), aroma], glukózový sirup, mouka sojová, cukr, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku (6%), voda}, margarín [rostlinný tuk (palmový) (64%), rostlinný olej
(řepkový), voda, emulgátory (polyglycerol, estery mastných kyselin, mono-a diglyceridy
mastných kyselin, slunečnicový lecitn), jedlá sůl (0,25%), konzervační látka (E200),
máslové aroma, regulátor kyselost (E330), barvivo (beta-karoten). Piškot: vejce,
pšeničná mouka, cukr. Náplň 16%: mléčná směs s příchut vaječného likéru 49% [cukr,
sušené mléko, rostlinný olej (palmový), glukózový sirup, sušená syrovátka, rostlinný tuk
(plně ztužený kokosový), zahušťovadlo (E401), emulgátor (E472e), aroma, barvivo
(E160a, E101), pšeničná mouka], voda. Poleva: tmavá 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)].

krém: voda, směs na přípravu krému [sladidlo E420, modifkovaný škrob E1414,
syrovátka sušená, podmáslí sušené, želírující látky E401, E516, regulátor kyselost
E450ii, barvivo E160a, aroma]; korpus: voda, vejce, pšeničná mouka, řepkový olej, jedlá
sůl jodidovaná (sůl, jodičnan draselný); poleva: hořká poleva [fruktóza (44%), částečně
ztužený rostlinný tuk (palmový, řepkový, sójový, tuk z ořechů Shea v různém poměru),
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (16,8%), emulgátor sojový lecitn, aroma],
margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový a částečně ztužený palmový)]

Krém: voda, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v různém poměru),
rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda, emulgátory (E475,
lecitn slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor kyselost (E330), aroma,
barvivo (karoteny)], cukr, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma,
barviva (ribofavin, karoteny)], sušené mléko odtučněné [sušená syrovátka, sušený
glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340,
E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], rumové aroma [voda,
glycerol (20%), propylenglykol (2%), aromatcké látky, aromatcké přípravky, kouřové
aroma (benzo(a)pyren), konzervační látka (E202)], vanilínový cukr (cukr, aroma). Korpus:
voda, vejce, pšeničná mouka, olej řepkový, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan
draselný). Dohotovení: fondánová hmota (cukr, glukozový sirup, voda).

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

1,3,6,7

1,3,6,7

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

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

6623

6636

80

1200

1

1

Řez pudinkový se
sladidlem

Dort kakaový

Náplň pudinková 70%: šlehačka 40% [podmáslí, částečně ztužený rostlinný tuk
(palmový), smetana (6%), rostlinný tuk (palmový), sušené podmáslí, emulgátory (E472b,
E475, E435, E471, E433), stabilizátory (E410, E407), sůl, barvivo (E160a)], voda, cukrářská
směs se sladidlem 20% [sladidlo E420 (1,5%), modifkovaný škrob (E1414), syrovátka
sušená, podmáslí sušené, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselost (E450ii),
barvivo (E160a), aroma]. Těsto (30%): pekářská směs 17% [mouka pšeničná, sladidlo
E420 (28%), emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, mléko
odtučněné sušené), škrob pšeničný, kypřící látka (E450i, E500ii), sůl jedlá jodidovaná (sůl
jedlá, jodičnan draselný), kyselina (E330), zahušťovadlo (E415), barvivo (E160a), aroma],
vejce, voda.

cukr, máslo, voda, vejce, kakaová poleva 10% [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)], cukkrářská rýže tmavá [cukr, plně hydrogenované rostlinné
tuky (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (16%), emulgátor
(sojový lecitn), glukozový sirup, příchutě (vanilín)], krémový prášek [pšeničný škrob,
kukuřičný škrob, aroma, barviva (ribofavin, karoteny)], sušené mléko plnotučné,
fondánová hmota (cukr, glukozový sirup, voda), cukr moučkový s amylinem
(protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo jeho deriváty), kakaový prášek (1,4%),
alginát [cukr, voda, glukóza, fruktóza, želírující látka alginát sodný min. 1%, regulátor
kyselost (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barviva (slunečnicový olej, E100,
E120, maltodextrin), aroma], odtučněné mléko sušené [sušená syrovátka, sušený
glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory (E340,
E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], zlepšující přípravek [voda,
emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma],
kokosová moučka, vanilínový cukr (cukr, aroma), tekutá glukóza (směs sacharidů
získaných enzymovou hydrolýzou pšeničného škrobu), mandlové aroma [voda, glycerol
(20%), propylenglykol ( 2,8%), aromatcké látky, aromatcké přípravky, konzervační látka
(E202)], prášek do pečiva [kypřící látky (E450, E500), pšeničná mouka, slunečnicový olej]

1,3,7

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

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

1,3,6,7

6651

6669

600

1320

1

1

Harlekýn malý

Dort ovocný - jahody

Zdobení 55%: smetana 50% (smetana, stabilizátor E407), rostlinná šlehačka 50% [voda,
plně hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%) - tuky (palmojádrový), oleje (řepkový,
slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory (E420ii, E463),
mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta
karoten)], kakaový prášek. Korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, kakaový prášek,
zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol,
přírodní pomerančové aroma], prášek do pečiva [kypřící látky (difosforečnany, uhličitany
sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej]. Dohotovení: cukrářská rýže [cukr, plně
hydrogenované rostlinné tuky (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku (16%), emulgátor (sojový lecitn), glukozový sirup, příchutě (vanilín)].

voda, jahody (19%), cukr, vejce, pšeničná mouka, kokosová moučka, linecká marmeláda
[cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz) (10%),
ovocný protlak (aronie), modifkovaný škrob (E1422), kyselina (E330), želírující látka
(E440i), přírodní aroma, voda], máslo, krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný škrob,
aroma, barviva (ribofavin, karoteny)], odtučněné mléko sušené [sušená syrovátka,
sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, stabilizátory
(E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], sušené mléko
plnotučné, cukr moučkový s amylinem (protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo
jeho deriváty), fondánová hmota (cukr, glukozový sirup, voda), zlepšující přípravek
[voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové
aroma], modifkovaný škrob (E1422), agar, vanilínový cukr (cukr, aroma), tekutá glukóza
(směs sacharidů získaných enzymovou hydrolýzou pšeničného škrobu), margarín
[rostlinné oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený palmový)], prášek do pečiva [kypřící
látky (E450, E500), pšeničná mouka, slunečnicový olej], barvivo červeň [nosič (E514),
barviva (E122, E110, E102)].

Výrobek může
obsahovat stopy
arašídů, suchých
skořápkových plodů,
sezamu a výrobky z
nich.
1,3,6,7

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

1,3,7

6674

1440

1

Dort Florida

voda, smetana (smetana, stabilizátor E407), rostlinná šlehačka [voda, plně
hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%) - tuky (palmojádrový), oleje (řepkový,
slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory (E420ii, E463),
mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn), sůl, aromata, barvivo (beta
karoten)], broskve (broskve, cukr, glukózový a fruktózový cukr, voda, kyselina citrónová),
cukr, vejce, pšeničná mouka, margarín [rostlinné oleje (řepka, kokos, slunečnice v
různém poměru), rostlinné tuky (palma, plně ztužená palma v různém poměru), voda,
emulgátory (E475, lecitny-slunečnicový nebo řepkový, E471), sůl (0,2%), regulátor
kyselost (E330), aroma, barvivo (E160a)], krémový prášek [pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, aroma, barviva (ribofavin, karoteny)], meruňková marmeláda [cukr, glukózofruktózový sirup, sirup z invertního cukru, zahuštěné meruňkové pyré (přináší 40%
ovoce), voda, modifkovaný škrob, zahušťovadlo (pektny), regulátor kyselost (E330),
konzervant (E202), aroma, barvivo (karoteny)], odtučněné mléko sušené [sušená
syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk,
stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)],
cukrářská rýže [cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky (palmojádrový), kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku (16%), emulgátor (sojový lecitn), glukozový sirup, příchutě
(vanilín)], zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420),
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], vanilinový cukr (cukr, aroma), prášek do
pečiva [kypřící látky (E450, E500), pšeničná mouka, slunečnicový olej].

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

1,3,6,7

6693

6695

1200

40

1

1

Dort vanilkový

Řez jablečný mini

máslo, cukr, voda, vejce, pšeničná mouka, mandlové lupínky, krémový prášek [pšeničný
škrob, kukuřičný škrob, aroma, barviva (ribofavin, karoteny)], fondánová hmota (cukr,
glukozový sirup, voda), sušené mléko plnotučné, odtučněné mléko sušené [sušená
syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk,
stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), přírodní barvivo (E160a)], tmavá
cukrářská rýže [cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky (palmojádrový), kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku (16%), emulgátor (sojový lecitn), glukozový sirup, příchutě
(vanilín)], cukr moučkový s amylinem (protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo
jeho deriváty), alginát [cukr, voda, glukóza, fruktóza, želírující látka alginát sodný min.
1%, regulátor kyselost (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barviva (slunečnicový
olej, E100, E120, maltodextrin), aroma], zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,
E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma], vanilinový cukr
0,4 % (cukr, aroma), tekutá glukóza (směs sacharidů získaných enzymovou hydrolýzou
pšeničného škrobu), margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový a částěčně ztužený
palmový)], mandlové aroma [voda, glycerol (20%), propylenglykol ( 2,8%), aromatcké
látky, aromatcké přípravky, konzervační látka (E202)], prášek do pečiva [kypřící látky
(E450, E500), pšeničná mouka, slunečnicový olej], barviva {červeň [nosič (E514), barviva
(E122, E110, E102)], žluť [nosič (E514), barviva (E102, E110, E124)], zeleň [nosič (E514),
barviva (E102, E133)}.

rostlinná šlehačka [voda, plně hydrogenované rostlinné oleje a tuky (26,5%): tuky
(palmojádrový), oleje (řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých poměrech);
cukr, stabilizátory (E420ii, E463), mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, sojový lecitn),
sůl, aromata, barvivo (beta karoten)], jablečné kostky 25% [jablka (86%), cukr,
modifkovaný škrob, regulátor kyselost (E330), antoxidant (kyselina askorbová),
pšeničná vláknina, konzervant (E202), zahušťovadla (konjaková guma, xanthan), aroma
(jablko)], vejce, paleta [cukr, voda, glukozový sirup, želírovací látka (E440ii), kyselina
(E330), přírodní aroma s meruňkovou příchut], pšeničná mouka, cukr, voda, cukr
moučkový s amylinem (protspékavé látky max 3%, škrob natvní nebo jeho deriváty),
zlepšující přípravek [voda, emulgátor (E471,E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol,
přírodní pomerančové aroma], kakaový prášek, skořice, prášek do pečiva [kypřící látky
(difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej]

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

1,3,6,7,8

Výrobek může
obsahovat stopy
arašídů, suchých
skořápkových plodů,
sezamu a výrobky z
nich.
1,3,6,7

