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

1000

1001

1010

1019

1150

600

540

750

Trvanliv
ost
(dny)

1

1

1

1

Název výrobku

Chléb kladenský klas

Chléb kladenský klas kulatý

Chléb rustik se sladem

Chléb sítenský

Složení

Alergeny

Stopové množství

Složení: pšeničná mouka, voda, kvas (voda, žitná mouka, chlebová kvasná
kultura), žitná mouka, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
droždí, zlepšující přípravek (pšeničná vláknina mikrogranulovaná, žitná
mouka), kmín 0,3 %

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

Výrobek může
obsahovat stopy
sezamu, mandlí,
mléka, sóji a výrobků
z nich.

Složení: pšeničná mouka, voda, kvas (voda, žitná mouka, chlebová kvasná
kultura), žitná mouka, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
droždí, zlepšující přípravek (pšeničná vláknina mikrogranulovaná, žitná
mouka), kmín 0,3 %

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

Výrobek může
obsahovat stopy
sezamu, mandlí,
mléka, sóji a výrobků
z nich.

Složení: pšeničná mouka, voda, slad (7,5%) [ječná sladová mouka, pšeničná
špaldová karamelová sladová mouka, sladový extrakt (ječný slad, voda),
žitná pražená sladová mouka, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka,
pšeničné otruby, pšeničný špaldový sladový šrot, chmelová silice, enzymy],
pšeničná krupice, zlepšující přípravek [sušený pšeničný kvas (pšeničná
mouka, startovací kultura), sušené droždí, pšeničný lepek, sůl, dextróza,
pšeničná bobtnavá mouka, kvasnicový extrakt, regulátor kyselosti (E262),
rostlinný olej (řepkový), kyselina (E270), aroma, látka zlepšující mouku
(E300)], droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný).

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

Výrobek může
obsahovat stopy
sezamu, mandlí,
mléka, sóji a výrobků
z nich.

Složení: voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zakyselující přípravek ((kvas (žitná mouka,
voda, startovací kultura), kyselina (E270, E260)), droždí, kmín, pražená
pšeničná sladová mouka, lněná semínka, koření (kmín, fenykl, koriandr),
zlepšující přípravek (pšeničná vláknina mikrogranulovaná, žitná mouka).

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

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

1020

1021

1023

1054

1056

800

700

750

1000

600

1

1

3

1

1

Chléb šumavský

Chléb letovský

Chléb kladenský klas vícezrnný

Pecen hornický

Chléb Mlynář

Složení: pšeničná mouka, voda, kvas (voda, žitná mouka, chlebová kvasná
kultura), žitná mouka, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
droždí, zlepšující přípravek (pšeničná vláknina mikrogranulovaná, žitná
mouka), kmín 0,3 %

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

Výrobek může
obsahovat stopy
sezamu, mandlí,
mléka, sóji a výrobků
z nich.

Složení: pšeničná mouka, voda, kvas (voda, žitná mouka, chlebová kvasná
kultura), žitná mouka, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
droždí, zlepšující přípravek (pšeničná vláknina mikrogranulovaná, žitná
mouka), kmín 0,3 %

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

Výrobek může
obsahovat stopy
sezamu, mandlí,
mléka, sóji a výrobků
z nich.

Složení: pšeničná mouka, voda, žitná mouka, slunečnicová jádra, sezamová Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
semínka, lněná semínka, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
sezam a výrobky z nich.
obsahovat stopy
zakyselující přípravek ((kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura), kyselina
mandlí, mléka, sóji a
(E270, E260)), droždí, zlepšující přípravek (pšeničná vláknina
výrobků z nich.
mikrogranulovaná, žitná mouka), kmín.
Složení: voda, pšeničná mouka, žitná mouka, zakyselující přípravek [žitný
Obiloviny obsahující lepek
Výrobek může
kvas (voda, žitná mouka), kyselina (mléčná, octová)], jedlá sůl jodidovaná
a výrobky z nich.
obsahovat stopy
(jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí, zlepšující přípravek (pšeničná vláknina
sezamu, mandlí,
mikrogranulovaná, žitná mouka, enzymy, látka zlepšující mouku E300), kmín,
mléka, sóji a výrobků
jedlá etiketa (bramborový škrob, voda, olivový olej, zkaramelizovaný cukr);
z nich.
Zvlhčující látka: E422; Barvivo: E151, E122*, E133, E102*, E110*;
Rozpouštědlo: E1520 (pomocná látka); Regulátor kyselosti: kyselina citrónová
E330 (*mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí)

Složení: voda, pšeničná mouka, žitná mouka, zápara (bio špaldové obilky,
Obiloviny obsahující lepek
Výrobek může
žitné obilky), termicky ošetřená žitná a kukuřičná mouka, jedlá sůl jodidovaná
a výrobky z nich.
obsahovat stopy
(jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí, zakyselující přípravek (kvas (částečně
sezamu, mandlí,
pražená žitná mouka, voda, základ kvasu), kyselina: kyselina octová),
mléka, sóji a výrobků
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek), kmín
z nich.

2014

2989

2995

2996

2997

750

60

160

60

60

1

1

1

1

1

Chléb kladenské slunce

Bierspitz

Placka žitná

Kostka slunečnicová

Kostka dýňová

Složení: voda, pšeničná mouka, žitná mouka, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
jodičnan draselný), zakyselující přípravek ((kvas (žitná mouka, voda, kvasový
sója a výrobky z nich.
obsahovat stopy
základ), kyselina (E270, E260), pšeničné otruby, sůl, emulgátor E322, sladový
sezamu, mléka,
extrakt (ječný slad, voda), koření)), droždí, zlepšující přípravek (pšeničná
suchých skořápkových
vláknina mikrogranulovaná, žitná mouka), kmín 0,2%.
plodů a výrobky z nich.

Složení: pšeničná mouka, rostlinný řepkový olej, voda, cereální směs
((pšeničná mouka, žitné sladové vločky, jablečná vláknina, jedlá sůl,
glukózový sirup, sušený žitný a ječný slad, směs zeleniny (cibule, mrkev,
celer, květák), směs koření (petržel, libeček, celerové listy), rostlinný tuk,
cukr, extrakt z droždí, škrob, palmový olej, emulgátor: E 472e, mléčná
bílkovina, enzymy (hydrolázy), látka zlepšující mouku E 300)), pšeničná
krupice, droždí

Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
celer, mléko a výrobky z
obsahovat stopy
nich.
suchých skořápkových
plodů, sezamu, sóji a
výrobků z nich.

Složení: žitná mouka, voda, zlepšující přípravek ((bobtnavá mouka (žitná,
kukuřičná), sušený žitný kvas, žitná a bramborová mouka, pšenice (lepek,
sladová mouka), emulgátor řepkový lecitin, cukr, řepkový olej, stabilizátor
(guma guar, E466), mléčná bílkovina, látka zlepšující mouku: kyselina
askorbová, enzymy)), pšeničná mouka, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl,
jodičnan draselný), droždí, zakyselující přípravek ((kvas (částečně pražená
žitná mouka, voda, základ kvasu), kyselina: kyselina octová)), řepkový olej pomocná látka při výrobě

Obiloviny obsahující lepek,
mléko a výrobky z nich.

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

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs ((slunečnicová semena,
Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
pšeničná mouka, proso, sójový šrot, pekařský zlepšující přípravek (emulgátor sóju, sezam a výrobky z
obsahovat stopy
E472e a řepkový lecitin, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), lněná
nich.
suchých skořápkových
semena, kukuřičné vločky, sůl, pšeničná sladová mouka, kukuřičná mouka,
plodů, mléka a výrobky
sezamová semena, koření)), slunečnice 8%, droždí, pražená pšeničná sladová
z nich.
mouka.
Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs ((slunečnicová semena,
Obiloviny obsahující lepek
Výrobek může
pšeničná mouka, proso, sójový šrot, pekařský zlepšující přípravek (emulgátor sóju, sezam a výrobky z
obsahovat stopy
E472e a řepkový lecitin, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), lněná
nich.
suchých skořápkových
semena, kukuřičné vločky, sůl, pšeničná sladová mouka, kukuřičná mouka,
plodů, mléka a výrobky
sezamové semínko, koření)), dýňové semínko 8%, droždí, pražená pšeničná
z nich.
sladová mouka.

2998

3002

3005

3007

60

60

48

100

1

1

1

1

Kornspitz

Dalamánek vícezrnný

Rohlík speciál

Rohlík cereální

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs (pšeničný šrot, žitný šrot,
Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
sušený žitný kvas, pšeničné otruby, sójový šrot, lněná semena, pšeničný
sóju a výrobky z nich.
obsahovat stopy
sladový šrot, pražená žitná a pšeničná mouka, sójová mouka, sůl, koření), sůl
sezamu, mléka,
hrubá, žitná mouka, droždí, kmín, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan
suchých skořápkových
draselný), zlepšující přípravek ((cukr, pšeničná sladová mouka, pšeničný
plodů a výrobky z nich.
lepek, sójová mouka, emulgátor (E472e, řepkový lecitin), regulátor kyselosti
kyselina citrónová, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy)),
rostlinný olej řepkový.
Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs (žitná trhanka, pšeničná
trhanka, ovesné vločky, extrudované žito, extrudované pšeničné klíčky,
sójová drť, len, pšeničná mouka, pšeničný modifikovaný škrob, lepek,
pražený ječmen, kmín, koriandr, emulgátor sójový lecitin), droždí, žitná
mouka, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), rostlinný řepkový
olej, zlepšující přípravek ((cukr, sladová ječná mouka, ovesná mouka,
emulgátory (E471, E472e, E322), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku
E300)).

Obiloviny obsahující lepek,
sója a výrobky z nich.

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

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs (pšeničné vločky, sójová drť,
ovesné vločky, len, slunečnice, žitná mouka, kukuřičná krupice, pšeničná
mouka, pšeničný lepek, pražený ječmen, řepkový olej), droždí, jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), rostlinný řepkový olej, zlepšující
přípravek ((cukr, sladová ječná mouka, ovesná mouka, emulgátory (E471,
E472e, E322), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku E300)).

Obiloviny obsahující lepek,
sóju a výrobky z nich.

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

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs (pšeničné vločky, sójová drť,
ovesné vločky, len, slunečnice, žitná mouka, kukuřičná krupice, pšeničná
mouka, pšeničný lepek, pražený ječmen, řepkový olej), droždí, rostlinný
řepkový olej, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující
přípravek (cukr, sladová ječná mouka, ovesná mouka, emulgátory E471, E
472e, E322, pšeničná mouka, látka zlepšující mouku E300), sezam 0,6%, len
0,6%

Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
sóju, sezam a výrobky z
obsahovat stopy
nich.
suchých skořápkových
plodů, mléka a
výrobky z nich.

3011

3013

3015

3016

3019

100

60

70

25

60

1

1

1

1

1

Pečivo corny

Rohlík grahamový

Bulka bramborová

Banketka bez sypání

Rohlík vícezrnný

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs (pšeničné vločky, sójová drť, Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
ovesné vločky, len, slunečnice, žitná mouka, kukuřičná krupice, pšeničná
sóju, sezam a výrobky z
obsahovat stopy
mouka, pšeničný lepek, pražený ječmen, řepkový olej), sezam 1,3%, droždí,
nich.
suchých skořápkových
jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), rostlinný řepkový olej,
plodů, mléka a
zlepšující přípravek ((cukr, sladová ječná mouka, ovesná mouka, emulgátory
výrobky z nich.
(E471, E472e, E322), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku E300)).

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs ((pšeničná mouka celozrnná,
pražená ječná sladová mouka, pšeničný lepek, pšeničná mouka, ječná
sladová mouka, regulátor kyselosti (E262, E516, E263), emulgátory (E471,
E322), kyselina (E330, E270), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan
draselný), sušená syrovátka, sójová mouka, cukr, látka zlepšující mouku
E300, enzymy)), rostlinný řepkový olej, droždí, sůl jodizovaná, zlepšující
přípravek (ječná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátor E472e, látka
zlepšující mouku E300, enzymy), cukr.

Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
sóju, mléko a výrobky z
obsahovat stopy
nich.
suchých skořápkových
plodů, sezamu a
výrobky z nich.

Složení: voda, bramborová směs (pšeničná mouka, bramborové vločky 40% Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
(brambory, emulgátor: E471, stabilizátor: difosforečnany, antioxidant: estery sezam, SO2 a výrobky z
obsahovat stopy
mastných kyselina s kyselinou askorbovou, antioxidant: disiřičitan sodný,
nich.
suchých skořápkových
barvivo: kurkumin, jedlá sůl max. 3%), pšeničná mouka, posypová směs
plodů , mléka, sóji a
(lněné semínko, sezam, sůl, česnekový granulát), rostlinný řepkový olej,
výrobky z nich.
droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný).

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek ((rostlinný tuk (palmový,
řepkový /neztužený/), cukr, sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka,
emulgátory (E472e a řepkový lecitin), dextróza, sůl)), zlepšující přípravek
(ječná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující
mouku E300, enzymy).

Obiloviny obsahující lepek,
mléko a výrobky z nich.

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

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs ((slunečnicová semena,
Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
pšeničná mouka, proso, sójový šrot, zlepšující prostředek (emulgátor E472e
sója, sezam a výrobky z
obsahovat stopy
a řepkový lecitin, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), lněná semena,
nich.
suchých skořápkových
kukuřičné vločky, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničná
plodů , mléka a
sladová mouka, kukuřičná mouka, sezamová semena, koření)), sezam 2%,
výrobky z nich.
droždí, pražená pšeničná sladová mouka, řepkový olej - pomocná látka při
výrobě.

3020

3022

3023

3024

3026

60

60

25

25

100

1

1

1

1

1

Rohlík karlovarský

Rohlík semínkový

Banketka se sezamem

Banketka sůl, kmín

Bagetka

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek (ječná sladová mouka,
pšeničná mouka, emulgátor E 472e, látka zlepšující mouku E300).

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

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

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs 40% (len, pražená sójová drť, Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
pšeničná bílkovina, sójová mouka, slunečnice, sůl, kukuřičná krupice, sezam,
sója, sezam, mléko a
obsahovat stopy
ovesné vločky, pražený slad, pšeničná mouka, sladová mouka, cukr,
výrobky z nich.
suchých skořápkových
kukuřičný sirup, laktósa, rostlinný tuk, mléčné proteiny, kmín drcený,
plodů a výrobky z nich.
emulgátory (sójový lecitin, E471), enzym hydrolázy, látka zlepšující mouku
kyselina askorbová), droždí, řepkový olej, zlepšující přípravek ((pšeničná
mouka, ječný sladový výtažek, emulgátor: E471)), jedlá sůl jodidovaná (jedlá
sůl, jodičnan draselný).
Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sezam 2%, jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek ((rostlinný tuk
(palmový, řepkový), cukr, sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka,
emulgátor (E472e a řepkový lecitin), dextróza, sůl)), zlepšující přípravek
(ječná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátor E472e).

Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
mléko, sezam a výrobky z
obsahovat stopy
nich.
suchých skořápkových
plodů, sóji a výrobky z
nich.

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek ((rostlinný tuk (palmový a
řepkový), cukr, sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, emulgátor
(E472e, řepkový lecitin), dextróza, sůl)), zlepšující přípravek (ječná sladová
mouka, pšeničná mouka, emulgátor E472e), kmín.

Obiloviny obsahující lepek,
mléko a výrobky z nich.

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

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek ((rostlinný tuk (palmový,
řepkový), cukr, sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, emulgátory:
E472e a řepkový lecitin, dextróza, sůl)), zlepšující přípravek (ječná sladová
mouka, pšeničná mouka, emulgátor E 472e), cukr.

Obiloviny obsahující lepek,
mléko a výrobky z nich.

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

3036

3038

3041

3043

3046

60

100

90

25

60

1

1

1

1

1

Složení: pšeničná mouka, vepřové škvarky 15%, voda, vepřové sádlo, droždí,
jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek (ječná
sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátor E472e), cukr.

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

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

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), cukr, zlepšující přípravek ((rostlinný tuk
(palmový a řepkový), cukr, sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka,
emulgátory: E472e a řepkový lecitin, dextróza, sůl), sůl preclíková, zlepšující
přípravek (ječná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátor E472e).

Obiloviny obsahující lepek,
mléko a výrobky z nich.

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

Placka škvarková

Pletýnka

Pletýnka semínková

Banketka tmavá

Rohlík Finský

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs 40% (len, pražená sójová drť, Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
pšeničná bílkovina, sójová mouka, slunečnice, sůl, kukuřičná krupice, sezam,
sója, sezam, mléko a
obsahovat stopy
ovesné vločky, pražený slad, pšeničná mouka, sladová mouka, cukr,
výrobky z nich.
suchých skořápkových
kukuřičný sirup, laktósa, rostlinný tuk, mléčné proteiny, kmín drcený,
plodů a výrobky z
emulgátory (E322, E471)), droždí, řepkový olej, zlepšující přípravek ((pšeničná
nich.
mouka, ječný sladový výtažek, emulgátory E471)), jedlá sůl jodidovaná (jedlá
sůl, jodičnan draselný)
Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs ((slunečnicová semena,
Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
pšeničná mouka, proso, sójový šrot, pekařský zlešující přípravek (emulgátor
sója, sezam a výrobky z
obsahovat stopy
E472e a řepkový lecitin, regulátor kyselosti kyselina citrónová), lněná semena,
nich.
suchých skořápkových
kukuřičné vločky, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničná
plodů, mléka a
sladová mouka, kukuřičná mouka, sezamová semena, koření)), sezam,
výrobků z nich.
droždí, pražená pšeničná sladová mouka, řepkový olej - pomocná látka při
výrobě.
Složení: pšeničná mouka, voda, slunečnicová semínka, pekařská směs ((žitný Obiloviny obsahující lepek
Výrobek může
celozrnný šrot, slad (ječná sladová mouka, ječný sladový extrakt, pšeničná
a výrobky z nich.
obsahovat stopy
sladová mouka), pšeničná mouka, lněná semínka, pšeničný lepek, pšeničné
suchých skořápkových
jedlé otruby, koření)), řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl,
plodů, sezamu, sóji,
jodičnan draselný), zlepšující přípravek ((ječná sladová mouka, pšeničná
mléka a výrobků z
mouka, emulgátor (E472e)).
nich.

3048

3049

3050

3051

3058

70

100

100

60

100

1

1

1

1

1

Houska cereální ruční

Bagetka sypaná sezamem

Bulka pšeničná

Houska cereální

Bulka se sezamem

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs ((slunečnicová semena, lněná
semena, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná
sladová mouka částečně pražená, zahušťovadlo E466, emulgátor (E472e,
E471, řepkový lecitin), regulátor kyselosti (fosforečnan vápníku, kyselina
citrónová), rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné mléko)),
sezam 4%, len 3%, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek ((pšeničná
mouka, sladový výtažek, emulgátory E471, látka zlepšující mouku (E300,
E920)),jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný).

Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
sezam, mléko a výrobky z
obsahovat stopy
nich.
suchých skořápkových
plodů , sóji a výrobky z
nich.

Složení: pšeničná mouka, voda, sezam 3%, rostlinný olej, droždí,jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek (ječná sladová
mouka, pšeničná mouka, emulgátor E472e), cukr.

Obiloviny obsahující lepek,
sezam a výrobky z nich.

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

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek ((rostlinný tuk (palmový a
řepkový /neztužený/), cukr, sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka,
emulgátory (E472e, řepkový lecitin), dextróza, sůl)), zlepšující přípravek
(ječná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátor E472e), cukr.

Obiloviny obsahující lepek,
mléko a výrobky z nich.

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

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs ((slunečnicová semena, lněná
semena, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná
sladová mouka částečně pražená, zahušťovadlo E466, emulgátor (E472e,
E471, řepkový lecitin), regulátor kyselosti (fosforečnany vápenaté, kyselina
citrónová), rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné mléko)),
sezam 4%, len 3%, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek ((pšeničná
mouka, ječný sladový výtažek, emulgátor E471)),jedlá sůl jodidovaná (jedlá
sůl, jodičnan draselný), sůl preclíková.

Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
sezam, mléko a výrobky z
obsahovat stopy
nich.
suchých skořápkových
plodů, sóji a výrobků z
nich.

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, sezamové semínko, droždí,
jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek (ječná
sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátor E 472e), cukr.

Obiloviny obsahující lepek,
sezam a výrobky z nich.

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

3063

4010

4011

4016

4020

150

42

60

1100

50

1

1

1

1

1

Bageta šestizrnná

Rohlík

Rohlík pro párek

Rohlík velký

Houska

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs ((slunečnicová semena,
Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
pšeničná mouka, proso, sójový šrot, pekařský zlepšující přípravek (emulgátor sója, sezam a výrobky z
obsahovat stopy
E472e a řepkový lecitin, regulátor kyselosti kyselina citrónová), lněná semena,
nich.
suchých skořápkových
kukuřičné vločky, sůl, pšeničná sladová mouka, kukuřičná mouka, sezamová
plodů, mléka a výrobky
semena, koření)), droždí, sezamové semínko, pražená pšeničná sladová
z nich.
mouka, lněné semínko, sůl preclíková, rostlinný olej - pomocná látka při
výrobě.
Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e, glukóza, cukr,
regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300) / zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, sušená syrovátka, ječná sladová mouka, emulgátor
E472e), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), cukr, posyp (sůl
hrubá, mák).

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

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

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e, glukóza, cukr,
regulátor kyselosti E341) / zlepšující přípravek (pšeničná mouka, sušená
syrovátka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e), jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), cukr.

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

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

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e, glukóza, cukr,
regulátor kyselosti E341) / zlepšující přípravek (pšeničná mouka, sušená
syrovátka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e), jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), cukr, posyp (mák).

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

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

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e, glukóza, cukr,
regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300), jedlá sůl jodidovaná
(jedlá sůl, jodičnan draselný), cukr, posyp (sůl hrubá, mák).

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

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

4023

4024

4025

4026

4028

50

1100

50

50

380

1

1

1

1

1

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

Houska s kmínem a solí

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e, glukóza, cukr,
regulátor kyselosti E341), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
posyp (sůl hrubá, kmín), cukr.

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

Obiloviny obsahující lepek
a výrobky z nich.

Houska velká

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e, glukóza, cukr,
regulátor kyselosti E341), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
cukr, posyp (mák).

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

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs (pšeničné vločky, sójová drť,
ovesné vločky, len, slunečnice, žitná mouka, kukuřičná krupice, pšeničná
mouka, pšeničný lepek, pražené ječmen, řepkový olej), droždí, jedlá sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), řepkový olej, zlepšující přípravek
(ječná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátor E472e).

Obiloviny obsahující lepek,
sója a výrobky z nich.

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

Houska vícezrnná

Houska tmavá

Veka vícezrnná nebalená

Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs (žitná mouka, sójová drť,
Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
extrudovaná žitná mouka, žitná trhanka, len semena, pšeničný lepek, sezam, sója, sezam a výrobky z
obsahovat stopy
ječná sladová moučka, pšeničná mouka, pražený ječmen a žito, kmín,
nich.
suchých skořápkových
řepkový olej), droždí, řepkový olej, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan
plodů, sezamu, mléka
draselný), zlepšující přípravek (ječná sladová mouka, pšeničná mouka,
a výrobky z nich.
emulgátor E472e), pražená pšeničná sladová mouka.
Složení: pšeničná mouka, voda, moučná směs (žitná trhanka, pšeničná
Obiloviny obsahující lepek,
Výrobek může
trhanka, ovesné vločky, extrudované žito, extrudované pšeničné klíčky,
sója a výrobky z nich.
obsahovat stopy
sójová drť, len, pšeničná mouka, pšeničný modifikovaný škrob, lepek,
suchých skořápkových
pražený ječmen, kmín, koriandr, emulgátor E322), řepkový olej, droždí,
plodů, sezamu, mléka
zlepšující přípravek ((cukr, sladová ječná mouka, ovesná mouka, emulgátory
a výrobky z nich.
(E471, E472e, E322), pšeničná mouka, látka zlepšující mouku E300)), jedlá
sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný).

4034

4037

7100

7104

360

450

1200

600

1

1

1

1

Veka tuková nebalená

Veka 450 g

Chléb kněževeský

Chléb kněževeský kulatý

Složení: pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, jedlá sůl jodidovaná
Obiloviny obsahující lepek
Výrobek může
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, sladový
a výrobky z nich.
obsahovat stopy
výtažek, emulgátor E471)), cukr, ječná sladová diastatická mouka.
suchých skořápkových
plodů, sezamu, mléka,
sóji a výrobky z nich.

Složení: pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, jedlá sůl jodidovaná
Obiloviny obsahující lepek
Výrobek může
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zlepšující přípravek ((pšeničná mouka, sladový
a výrobky z nich.
obsahovat stopy
výtažek, emulgátor E471)), cukr, ječná sladová diastatická mouka.
suchých skořápkových
plodů, sezamu, mléka,
sóji a výrobky z nich.

Složení: voda, pšeničná mouka, žitná mouka, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, Obiloviny obsahující lepek,
jodičnan draselný), kvas (žitná mouka, voda, chlebová kvasná kultura), droždí, sója a výrobky z nich.
zlepšující přípravek (pšeničná mouka), kmín 0,3 %

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

Složení: voda, pšeničná mouka, žitná mouka, jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, Obiloviny obsahující lepek,
jodičnan draselný), kvas (žitná mouka, voda, chlebová kvasná kultura), droždí, sója a výrobky z nich.
zlepšující přípravek (pšeničná mouka), kmín 0,3 %

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

