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272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ CUKRÁRNA

PLATNOST OD: 2.2.2015

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

trvanlivost 

(dny)

skladování pozn.

5160 Koláč cukrářský 

makový

jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

40 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, regulátor kyselosti kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, 

konzervant sorbát draselný), sůl, cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový 

olej), náplň maková 40% ((maková náplň (mák min. 50%, cukr, rýžová mouka, 

modifikovaný škrob E1422, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, sůl, regulátor kyselosti E263, 

zahušťovadlo E401, aroma)), voda, vanilínový cukr (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový 

olej)), rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, hydrogenované rostlinné oleje a tuky, emulgátory: 

lecitin, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, příchuť, barvivo: beta karoten, aroma)

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko a 

výrobky z nich.

1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

sóju, arašídů a výrobky z nich.

5161 Koláč cukrářský 

jablečný

jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

40 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, citrónové aroma, konzervant 

sorban, draselný), sůl, cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), náplň 

jablečná 40% (jablečné kostky 88%, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, antioxidant (kyselina askorbová, disiřičitan disodný), pšeničná vláknina, 

konzervant sorban draselný, zahušťovadlo (konjaková guma, xantan, jablečné aroma), 

rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, hydrogenované rostlinné oleje a tuky, emulgátory: 

lecitin, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, příchuť, barvivo: beta karoten, aroma)

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko a 

výrobky z nich.

1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

sóji, arašídů a výrobky z nich.

5162 Koláč cukrářský 

tvarohový

jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

40 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, regulátor kyselosti kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, 

konzervant sorbát draselný), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), 

sůl, náplň tvarohová 40% (((tvaroh 48%, voda, stabilizátor ((cukr, modifikovaný škrob 

(E1412, E1422, E1414), sušený vaječný bílek, sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo 

E160a))), rozinky.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko a 

výrobky z nich.

1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

5164 Koláč cukrářský 

ovocný

jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

40 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, regulátor kyselosti kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, 

konzervant sorbát draselný), sůl, cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový 

olej), švestky 40%, rostlinný tuk (směs tuků: rostlinné oleje a tuky a hydrogenované 

rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 

0,2%, kyseliny: kyselina citrónová, příchuť, barvivo: beta karoten)

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



5165 Koláč cukrářský 

s marmeládou

jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

40 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, regulátor kyselosti kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, 

konzervant sorbát draselný), sůl, cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový 

olej), barva žlutá (barvivo beta karoten, nosiče: modifikovaný škrob a glukózový sirup, 

antioxidanty: E307 a E301,protispékavá látka fosforečnan vápenatý), náplň ovocná 50% 

(((ovocné protlaky (jablko, višeň), cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, voda, 

modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti: kyselina E330, aroma), drobečky ((moučná 

směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátor (E472b, E477, E471, E481, 

E475), kypřící prášek E450i, E500ii), sušené mléko, maltodextrin, sušená vejce, sůl, 

aroma))), rostlinný tuk (směs tuků: rostlinné oleje a tuky a hydrogenované rostlinné oleje a 

tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, kyseliny: 

kyselina citrónová, příchuť, barvivo: beta karoten).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

5166 Koláč cukrářský 

mák - tvaroh

jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

80 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, regulátor kyselosti kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, 

konzervant sorbát draselný), sůl, cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový 

olej), barva žlutá (barvivo beta karoten, nosiče: modifikovaný škrob a glukózový sirup, 

antioxidanty: E307 a E301,protispékavá látka fosforečnan vápenatý), náplň maková 35% 

((maková náplň (mák, cukr, instantní mouka (rýžová, pšeničná), kukuřičný škrob, 

modifikovaný škrob E1422, sůl, regulátor kyselosti E263, zahušťovadlo E401, přírodně 

identické aroma), voda, cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej) náplň 

tvarohová 20% ((tvaroh 86%, cukr, cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový 

olej), vejce)), rozinky, rostlinný tuk (směs tuků: rostlinné oleje a tuky a hydrogenované 

rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 

0,2%, kyseliny: kyselina citrónová, příchuť, barvivo: beta karoten).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

5168 Koláče svatební jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

1000 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), sůl, náplň jablečná 10% (jablečné kostky 

88%, cukr, škrob, antioxidant kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 

konzervant sorban draselný), náplň povidlová 10% (((švestkový lekvar, jablečný protlak, 

sušené švestky, glukózový sirup, cukr, voda, aroma, regulátor kyselosti: kyselina E330), 

drobečky ((vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 

a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla 

(pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), náplň maková 10% (((maková náplň (mák, cukr, 

rýžová mouka, modifikovaný škrob E1422, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, sůl, regulátor 

kyselosti E263, zahušťovadlo E401, aroma)), voda))), náplň tvarohová 10% ((tvaroh 45%, 

voda, stabilizátor (cukr, modifikovaný škrob (E1412, E1422, E1414), sušený vaječný bílek, 

sůl, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo E160a)), rostlinný tuk (směs tuků: 

rostlinné oleje a tuky a hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, 

mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, kyseliny: kyselina citrónová, příchuť, 

barvivo: beta karoten), rozinky.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

2

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



5169 Koláč pražský Cukrářský 

výrobek s 

náplní lehkou 

tukovou

100 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, regulátor kyselosti kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, 

konzervant sorbát draselný), sůl, cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový 

olej), náplň lehká tuková 35% (((voda, margarín 30% ((rostlinné oleje a tuky, 

hydrogenované rostlinné oleje a tuky, emulgátory (lecitin a mono a diglyceridy mastných 

kyselin), sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, příchutě, barvivo beta karoten, 

aroma)), cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva (riboflavín, karoteny), pšeničný a 

kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný 

sirup)), rumové aroma (rozpouštědla: voda, E422, E1520, aroma, konzervační látky E202), 

cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej))), dekorační cukr (cukr: 

sacharoza, škroby, hroznový cukr: dextróza, protispékavá látka E470b, rostlinný tuk 

ztužený, aroma vanilin), rostlinný tuk (směs tuků: rostlinné oleje a tuky a hydrogenované 

rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 

0,2%, kyseliny: kyselina citrónová, příchuť, barvivo: beta karoten).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

5170 Buďák s mákem 

a švestkami

jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

120 Čerstvý 

výrobek

maková náplň 30% ((mák, cukr, rýžová mouka, modifikovaný škrob E1422, kukuřičný 

škrob, pšeničná mouka, sůl, regulátor kyselosti E263, zahušťovadlo E401, aroma), voda)), 

švestky 15%, pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, vejce, droždí, sušené mléko 

(směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové aroma (voda, 

cukr, jablečná dřeň sterilizovaná, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, bramborový škrob, 

citrónové aroma, konzervant: sorban draselný), sůl, vanilinový cukr (cukr, aroma etylvanilin, 

slunečnicový olej).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko a 

výrobky z nich.

1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů sóji a výrobky z nich.

5173 Koláč borůvkový jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

80 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, citrónové aroma, konzervant 

sorbát draselný), sůl, cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), barva 

žlutá (barvivo beta karoten, nosiče: modifikovaný škrob a glukózový sirup, antioxidanty: 

E307 a E301,protispékavá látka fosforečnan vápenatý), náplň borůvková 40% ((borůvky 

50%, borůvkový džem (ovocné protlaky (jablko, borůvka, aronie), cukr, glukózový sirup, 

voda, želírující látka E440, regulátor kyselosti: kyselina E330, aroma)), rostlinný tuk (směs 

tuků: rostlinné oleje a tuky a hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: 

lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, kyseliny: kyselina citrónová, 

příchuť, barvivo: beta karoten).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

5177 Koláče svatební jemné pečivo z 

kynutého těsta

500 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), sůl, náplň jablečná 10% (jablečné kostky 

88%, cukr, škrob, antioxidant kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 

konzervant sorban draselný), náplň povidlová 10% (((švestkový lekvar, jablečný protlak, 

sušené švestky, glukózový sirup, cukr, voda, aroma, regulátor kyselosti: kyselina E330), 

drobečky ((vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 

a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla 

(pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), náplň maková 10% (((maková náplň (mák, cukr, 

rýžová mouka, modifikovaný škrob E1422, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, sůl, regulátor 

kyselosti E263, zahušťovadlo E401, aroma)), voda))), náplň tvarohová 10% ((tvaroh 45%, 

voda, stabilizátor (cukr, modifikovaný škrob (E1412, E1422, E1414), sušený vaječný bílek, 

sůl, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo E160a)), rostlinný tuk (směs tuků: 

rostlinné oleje a tuky a hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, 

mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, kyseliny: kyselina citrónová, příchuť, 

barvivo: beta karoten), rozinky.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

2

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



5178 Srdíčka mini Cukrářský 

výrobek 

s tukovou 

náplní

18 Čerstvý 

výrobek

Pšeničná mouka, vejce, cukr, margarín ((rostlinné oleje a tuky, hydrogenované oleje a tuky 

v proměnném množství, emulgátory: lecitin a mono a diglycerid mastných kyselin, sůl 

(0,2%), kyselina citronová (E330), B-karoten, aroma)), poleva tmavá ((cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (13%), emulgátory: sójový lecitin 

a polyglycerol-polyricin-ocelát, aroma, tuk 100% (rostlinné tuky částečně ztužené))), 

drobečky (vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, emulgátor: E471, E475, stabilizátor: E420, 

ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma, kypřící látka: hydrogenuhličitan sodný), korpus 

(vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, kakao, emulgátor: E471, E475, stabilizátor: E420, 

ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma, kypřící látka: hydrogenuhličitan sodný), poleva 

((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (13%), 

emulgátory: sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-ocelát, aroma), tuk 100% (rostlinné tuky 

částečně ztužené)), náplň ((rostlinné oleje a tuky, hydrogenované oleje a tuky 

v proměnném množství, emulgátory: lecitin a mono a diglycerid mastných kyselin, sůl 

(0,2%), kyselina citronová (E330), B-karoten, aroma), lískové ořechy, rumové aroma 

(rozpouštědla: voda, E422, E1520, aromatické látky, konzervační látka: E202)), barevná 

rýže (cukr, pšeničná mouka, kukuřičný škrob, glukóza, maltodextrin, leštidlo: E903, aroma, 

barviva: E110, E122, E151, E102, E131, E124, podpora pro pot. barviva: E514).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, suché 

skořápkové plody, sója 

a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

mléka, arašídů a výrobky z nich.

„E122, E102, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

5205 Karásek - mák Jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

50 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, vejce, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, 

konzervant sorbát draselný), sůl, vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový 

olej), mák.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, suché 

skořápkové plody, 

mléka a výrobky z nich.
1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

sóji, arašídů a výrobky z nich.

5209 Karásek Jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

50 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, vejce, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, 

konzervant sorbát draselný), sůl, vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový 

olej), mák, mandle 3%.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, suché 

skořápkové plody, 

mléka a výrobky z nich.
1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

sóji, arašídů a výrobky z nich.

5224 Buchty s náplní 

hruškovou

Jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

80 Čerstvý 

výrobek

náplň hrušková 30% (jablečný protlak, hrušky sušené, glukózový sirup, cukr, voda, 

regulátor kyselosti E330, aroma), pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, vejce, droždí, 

sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové 

aroma (voda, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 

bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant sorbát draselný), sůl, vanilínový cukr (cukr, 

aroma ethylvanilín, slunečnicový olej).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, suché 

skořápkové plody, 

mléka a výrobky z nich. 1

Výrobek může obsahovat stopy 

sóji, arašídů a výrobky z nich.

5999 Koláč jablečný jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

80 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, regulátor kyselosti kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, 

konzervant sorbát draselný), sůl, cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový 

olej), barva žlutá (barvivo beta karoten, nosiče: modifikovaný škrob a glukózový sirup, 

antioxidanty: E307 a E301,protispékavá látka fosforečnan vápenatý), náplň jablečná 40% 

(jablečné kostky 88%, cukr, škrob, antioxidant kyselina askorbová, regulátor kyselosti 

kyselina citrónová, konzervant sorban draselný), rostlinný tuk (směs tuků: rostlinné oleje a 

tuky a hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy 

mastných kyselin, sůl 0,2%, kyseliny: kyselina citrónová, příchuť, barvivo: beta karoten)

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



6008 Kraslice 

velikonoční

cukrářský 

výrobek 

s náplní

30 Čerstvý 

výrobek

Korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr; Krém: fondanová hmota, margarín (rostlinné oleje a 

tuky, hydrogenované rostlinné oleje a tuky v proměnném množství, emulgátory: lecitin a 

mono a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, kyselina citrónová, příchutě, barvivo: B-

karoten, aroma), (směs tuků: rostlinný tuk, ztužený rostlinný tuk), cukr, kakaový prášek 

12%, arašídy, řepkový olej; Bílkový sníh: bílek slazený (pasterovaný vaječný bílek, cukr, 

E330, kyselina citronová, E412 guma guar, E415 xanthan),cukr moučkový (cukr, 

protihrudkující látky max. 3% škrob nativní nebo jeho deriváty), cukr, marmeláda linecká 

((jablečná, rybízová, malinová dřeň, cukr, sirup škrobový, želírující látka-pektin (E440), 

kyselina citronová (E330), rybízové aroma, povrchově ošetřeno kyselinou sorbovou 

(E200)); Cukrářská poleva kakao ((cukr, rostlinný tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek 

se sníženým obsahem tuku (6,5%), sušené mléko odstředěné, emulgátory (sójový lecitin a 

polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, ztužený pokrmový tuk (směs tuků: rostlinný tuk, 

ztužený rostlinný tuk)

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, arašídy, 

sušené mléko, sója a 

výrobky z nich.

1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů.

6009 Motýl se skořicí jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

100 Čerstvý 

výrobek

Pšeničná mouka, skořicová náplň 15% (cukr, máslo, skořice mletá), voda, cukr, vejce, 

rostlinný olej, droždí, sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk 15%, laktóza, 

kukuřičný sirup), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná, regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová, bramborový škrob, citronové aroma, konzervant: sorbát draselný), 

vanilinový cukr (cukr, aroma: ethylvanilín, slunečnicový olej), sůl.  

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko a 

výrobky z nich. 1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

sóji, arašídů a výrobky z nich.

6010 Kytička  

s mákem a  

povidly

jemné pečivo 

z kynutého 

těsta

90 Čerstvý 

výrobek

Maková náplň 28% ((mák 50%, cukr, rýžová mouka, modifikovaný škrob (E1422), 

kukuřičný škrob, pšeničná mouka, sůl, regulátor kyselosti (E263), zahušt´ovadlo (E401), 

aroma)), pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, rostlinný olej, náplň povidlová 4% (švestkový 

lekvar, jablečný protlak, sušené švestky, glukózový sirup, cukr, voda, aroma, E330), droždí, 

sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk 15%, laktóza, kukuřičný sirup), 

mandle, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, bramborový škrob, citronové aroma, konzervant: sorbát draselný), vanilinový 

cukr (cukr, aroma: ethylvanilín, slunečnicový olej), sůl.

Obiloviny obsahující 

lepek, suché 

skořápkové plody, 

vejce, mléko a výrobky 

z nich. 1

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

6011 Pochoutka 

jahodová

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

40 Čerstvý 

výrobek

náplň 30% (((rostlinná náplň ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, 

stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, barvivo beta 

karoten)), voda, stabilizátor ((cukr, práškové odstředěné mléko 18%, želatina, modifikovaný 

škrob E414, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, ochucovadlo, sůl))), jahody vařené 

(jahody 45%, voda, cukr, modifikované škroby E1422), voda, cukr, aroma punčové 

((rozpouštědla (voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202)), voda, cukr, vejce, pšeničná 

mouka, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, aroma, stabilizátor E420, 

etylalkohol), kypřící prášek ((difosforečnan disodný, hydrogenuhličitan sodný), pšeničná 

mouka)), vejce, pšeničná mouka, cukr, želírující směs (cukr, voda, glukóza, želírovací látka 

E440, regulátor kyselosti E330, přírodní aroma s meruňkovou příchutí).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6013 Úl banánový cukrářský 

výrobek 

s náplní 

šlehačkovou

85 Čerstvý 

výrobek

Banán 23%, korpus ((bílky (pasterovaný vaječný bílek, cukr, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, zahušt´ovadla: guma guar, xanthan), pšeničná mouka, vejce, cukr)), náplň 

šlehačková 33%,(((šlehačka (27% tuku), voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseját sodný, 

stabilizátory: E420ii, E463, emulgátory: E472e, E322, E472b, sůl, aromata, barvivo: beta 

karoten), voda, jogurtový prášek ((cukr, práškové odstředěné mléko (18%), želatina, 

modifikovaný škrob E414, kyselina citrónová, ochucovadlo, sůl))), piškot (vejce, pšeničná 

mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, 

ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda), 

pšeničná mouka, slunečnicový olej)).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju, 

mléko a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich



6094 Pečivo čajové čajové pečivo 500 Čerstvý 

výrobek

Linecká kolečka: pšeničná mouka, margarín (rostlinné oleje, ztužené rostlinné tuky, pitná 

voda, emulgátory: mono – a diglyceridy mastných kyselin, konzervační látka: kyselina 

askorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo annato), cukr, vejce, 

vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), náplň ovocná 30% ((dřeň 

(jablečná, rybízová, malinová),cukr, škrobový sirup, želírující látka pektin, regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, rybízové aroma, konzervant sorban draselný)), práškový cukr 

(cukr: sacharóza, škroby, hroznový cukr: dextróza, protispékavá látka E470b, rostlinný tuk 

ztužený, aroma vanilin). Vanilkové rohlíčky: vlašské ořechy 10%, cukr vanilínový 1,5%, 

skořice. Vaflové zvonečky: ořechová náplň 42% ((((voda, drobečky (((vejce, pšeničná 

mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471a E475, aroma, stabilizátor 

E420, etylalkohol), kypřící prášek ((kypřící látky (difosforečnan disodný, hydrogenuhličitan 

sodný), pšeničná mouka))), vlašské ořechy 15%, cukr, rumové aroma ((rozpouštědla (voda, 

E422, E1520), aroma, konzervant sorban draselný)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej), vlašské ořechy 5%, skořice, kakaová poleva 10% (((cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk, kakao, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma)), 

ztužený pokrmový tuk)))). Třené banánky: ovocná náplň 20% ((cukr, ovocné protlaky (směs 

ovoce), želírující látka pektin, modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, aroma)). Kolečka s krémem: náplň tuková 15% ((rostlinné oleje a tuky a 

hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy 

mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta 

karoten), cukr, voda, směs škrobů (aroma ethylvanilín, barviva: riboflavín a karoteny), 

pšeničný škrob, kukuřičný škrob), káva, konzervant sorban draselný)), poleva tuková 

((cukr, rostlinný olej ztužený i neztužený, sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, 

emulgátor sójový lecitin, aroma, barvivo E120)).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, suché 

skořápkové plody, 

mléko, sója a výrobky z 

nich.

30

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

6098 Pečivo čajové čajové pečivo 1000 Čerstvý 

výrobek

Linecká kolečka: pšeničná mouka, margarín (rostlinné oleje, ztužené rostlinné tuky, pitná 

voda, emulgátory: mono – a diglyceridy mastných kyselin, konzervační látka: kyselina 

askorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo annato), cukr, vejce, 

vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), náplň ovocná 30% ((dřeň 

(jablečná, rybízová, malinová),cukr, škrobový sirup, želírující látka pektin, regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, rybízové aroma, konzervant sorban draselný)), práškový cukr 

(cukr: sacharóza, škroby, hroznový cukr: dextróza, protispékavá látka E470b, rostlinný tuk 

ztužený, aroma vanilin). Vanilkové rohlíčky: vlašské ořechy 10%, cukr vanilínový 1,5%, 

skořice. Vaflové zvonečky: ořechová náplň 42% ((((voda, drobečky (((vejce, pšeničná 

mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471a E475, aroma, stabilizátor 

E420, etylalkohol), kypřící prášek ((kypřící látky (difosforečnan disodný, hydrogenuhličitan 

sodný), pšeničná mouka))), vlašské ořechy 15%, cukr, rumové aroma ((rozpouštědla (voda, 

E422, E1520), aroma, konzervant sorban draselný)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej), vlašské ořechy 5%, skořice, kakaová poleva 10% (((cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk, kakao, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma)), 

ztužený pokrmový tuk)))). Třené banánky: ovocná náplň 20% ((cukr, ovocné protlaky (směs 

ovoce), želírující látka pektin, modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, aroma)). Kolečka s krémem: náplň tuková 15% ((rostlinné oleje a tuky a 

hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy 

mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta 

karoten), cukr, voda, směs škrobů (aroma ethylvanilín, barviva: riboflavín a karoteny), 

pšeničný škrob, kukuřičný škrob), káva, konzervant sorban draselný)), poleva tuková 

((cukr, rostlinný olej ztužený i neztužený, sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, 

emulgátor sójový lecitin, aroma, barvivo E120)).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, suché 

skořápkové plody, 

mléko, sója a výrobky z 

nich.

30

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.



6128 Oválek máslový cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

40 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, margarín ((rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl 0,1%, emulgátor 

(mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten)), cukr, vejce, cukr vanilínový 

(cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban 

draselný), náplň máslová 3% (((máslo, voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva 

riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), aroma rumové ((rozpouštědla (voda, E422, 

E1520), aroma, konzervační látka E202)), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, 

slunečnicový olej), smetana))), kakaová poleva 13% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - 

polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), mandle.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju, suché skořápkové 

plody a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

6147 Vajčko linecké s 

kakaovou 

polevou

Pečivo čajové 60 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, margarín ((rostlinné oleje, ztužené rostlinné tuky, voda, emulgátory 

(mono – a diglyceridy mastných kyselin, konzervant: kyselina askorbová, regulátor 

kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barvivo: annato)), cukr, vejce, vanilínový cukr (cukr, 

aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), náplň lehká tuková 30% ((voda, margarín ((rostl. 

oleje a tuky a hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory (lecitiny, mono – a 

diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, 

barvivo: beta karoten)), cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva: riboflavín a karoteny, 

pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný 

tuk, laktóza, kukuřičný sirup), cukr, smetana, vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej)), kakaová poleva 5% ((cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátor 

E322, aroma), ztužený pokrmový tuk))

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sója, 

mléko a výrobky z nich.

2

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až + 8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobků z nich.

6155 Cukroví 

babiččino

Pečivo čajové 1000 pšeničná mouka, máslo 18%, cukr, náplň ovocná 1 ((jahodová dřeň 30%, směs ovocných 

dření do 5%, (bezinka 3%, višeň 2%), cukr, glukózový sirup, želírující látka pektin, regulátor 

kyselosti: kys. citrónová, jahodové aroma), vlašské ořechy 5,5%, kakaová poleva 5% 

((cukr, ztuž. rostl. tuk, kakaový prášek, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-

oleát), aroma)), voda, vejce, ztuž. pokrmový tuk, kokos 1,5%, tuková poleva (cukr, rostl. 

olej ztuž. i neztuž., suš. mléko odtstředěné, suš. syrovátka, emulgátor E322, aroma, 

barvivo E120), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), smetana 1,5%, 

lihovina, bílky, dekorační cukr (cukr: sacharóza, škroby, hroznový cukr: dextróza, 

protispékavá látka E470b, rostl. tuk ztužený, aroma: vanilin), mléčná náplň ((cukr, suš. 

mléko, rostl. olej, glukózový sirup, suš. syrovátka, rostl. tuk, zahušťovadlo E401, emulgátor 

E472a, aroma, barvivo (E160a, E101), pšenič. mouka)), margarín (rostl. rafinované, 

nehydrogenované tuky a oleje, voda, jedlá sůl, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných 

kyselin, konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti: kys. citrónová, přírodní máslové 

aroma, barvivo annato), směs škrobů (aroma ethylvanilín, barviva riboflavín a karoteny, 

pšenič. škrob, kukuř. škrob), piškoty, kakao, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a 

E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek (pšenič. mouka, kypřidla 

(pyrofosforečnan disodný, jedlá soda), dekorace bílá (cukr, hydrogen. rostl. tuky, 

odstředěné mléko, laktóza, emulgátor lecitin, aroma), dekorace tmavá (cukr, hydrogen. 

rostl. tuk, kakaový prášek, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aroma), 

ovocná náplň 2 ((cukr, ovocné protlaky (směs ovoce), želírující látka E440, modifikovaný 

škrob E1422, regulátor kyselosti E330, aroma)), dekorace stříbrnná (cukr, mouka, rýžový 

škrob, maltodextrin, barva E174).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, suché 

skořápkové plody, sóju, 

vejce a výrobky z nich.

30

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až + 8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobků z nich.

6156 Rohlíčky 

vanilkové

Pečivo čajové 1000 Čerstvý 

výrobek

vejce, pšeničná mouka, cukr, margarín (rostlinné rafinované, nehydrogenované tuky a 

oleje, voda, sůl, emulgátory mono- a diglyceridy mastných kyselin E471, konzervant sorban 

draselný E202, regulátor kyselosti kyselina citrónová E330, přírodní máslové aroma, 

přírodní barvivo annato E160b), vlašské ořechy 10%, cukr vanilínový 1,5%, skořice, 

dekorační cukr (cukr, kukuřičné škroby, hroznový cukr, rostlinný tuk (neztužený palmový), 

protispékavá látka E470b, aroma vanilin

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, suché 

skořápkové plody a 

výrobky z nich. 30

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až + 8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

mléka, sóji, arašídů a výrobků 

z nich.



6351 Dezert 

ananasový mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní

35 Čerstvý 

výrobek

korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, prášek do pečiva (kypřící látka E500ii, 

hydrogenuhličitan sodný, kyselý uhličitan sodný, bikarbonát sodný, kuchyňská soda), 

emulgátor  ke šlehání (voda, E471, E475, E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové 

aroma), náplň: margarín (směs tuků: rostlinné oleje a tuky a hydrogenované rostlinné oleje 

a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, 

regulátor kyselosti: kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta karoten), ananasov kompot, 

voda, cukr, krémový prášek ((rozpouštědla (voda, E422, E1520), aroma, konzervant 

E202)), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), 

vanilínový cukr (cukr, aroma etylvanilín), kakaová poleva (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - 

polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), agarová poleva ( voda, cukr, agar), 

dohotovení: marmeláda linecká (jablečná, rybízová, malinová dřeň, cukr, sirup škrobový, 

želírující látka-pektin E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma, alginát ((cukr, voda, 

škrobový sirup, želírující látka (E401), regulátory kyselosti (E341, E339), emulgátor (E475), 

aromový olej višňový, barvivo E120)).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sója a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6354 Roláda tmavá 

mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

25 Čerstvý 

výrobek

náplň máslová 54% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva 

riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), aroma rumové ((rozpouštědla (voda, E422, 

E1520), aroma, konzervační látka E202)), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, 

slunečnicový olej), kakaová poleva 8% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek 

se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol – polyricin – 

oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný 

škrob, kakao, emulgátor (E472b, E477, E475, E481), kypřící prášek E450 a E500, sušené 

mléko, maltodextrin, sušený vaječný bílek, karobová mouka)), vejce, voda, kakaová poleva 

9%.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6356 Špička likérová cukrářský 

výrobek 

s náplní 

tukovou

40 Čerstvý 

výrobek

náplň 50% ((náplňový krém (cukr, kakaový prášek, mléko odstředěné sušené, sójová 

mouka, škrobový sirup, emulgátor E322, aroma), margarín (rostlinný tuk, ztužený tuk, 

rostlinný olej 80%, voda, emulgátory (E471, E475, E322), sůl 0,4%, konzervant E200, 

máslové aroma, barvivo E160a)), náplň tekutá 15% ((vanilková směs (mléko, cukr, 

emulgátor E472b, sušené odstředěné mléko (sušené podmáslí), stabilizátor E466, barvivo 

E100, vanilkové aroma), voda)), kakaová poleva 14% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - 

polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), vejce, pšeničná mouka, cukr.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6359 Brambora 

modelovaná

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

tukovou

40 Čerstvý 

výrobek

náplň tuková 30% ((margarín 60% (směs tuků: rostlinné oleje a tuky a hydrogenované 

rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 

0,2%, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta karoten), voda, cukr, 

směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný 

škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), 

cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), sušené mléko, fondán (cukr, 

glukózový sirup, voda), ztužený pokrmový tuk, cukr, vejce, pšeničná mouka, kakao, 

kakaová poleva 3% ((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma)), 

ztužený pokrmový tuk.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



6361 Slza cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

120 Čerstvý 

výrobek

náplň 55% (((vejce, smetana, rostlinná náplň (voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát 

sodný, stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, barvivo 

beta karoten)), moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor 

(E472b, E477, E471, E475, E481), kypřící prášek (E450i, E500ii, E450, E500), sušené 

mléko, maltodextrin, sušená vejce, sůl, aroma, karobová mouka)), cukr, voda))), moučná 

směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor (E472b, E477, E475, 

E481), kypřící prášek (E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušený vaječný bílek, 

karobová mouka)), smetana, cukr, ovocná náplň 10% ((ovocné protlaky (jablko, višeň), 

cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, voda, modifikovaný škrob E1422, regulátor 

kyselosti E330, aroma)), lískové ořechy 2,5%, kakaová poleva (kakaová hmota, cukr, 

kakaové máslo, kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

suché skořápkové 

plody, sóju a výrobky 

z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

6371 Harlekýn cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

50 Čerstvý 

výrobek

moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor (E472b, E477, 

E475, E481), kypřící prášek (E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušený vaječný 

bílek, karobová mouka)), rostlinný olej, voda, vejce, rostlinná náplň ((voda, ztužené 

rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, 

E472b), sůl, aroma, barvivo beta karoten)), smetana, cukr, kakao, čokoládová rýže (cukr, 

hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící 

látka E904, aromata).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6380 Indián 

s kakaovou 

polevou

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

35 Čerstvý 

výrobek

náplň 53% (((vaječný bílek (pasterovaný vaječný bílek), regulátor kyselosti E330, 

zahušťovadlo E412 a E415), cukr, ovocná náplň ((ovocné protlaky (jablko, višeň), cukr, 

glukózový sirup, želírující látka E44, voda, modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti 

E330, aroma)), voda, vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín))), kakaová poleva 30% 

(((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, 

emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový 

tuk))), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy  

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, mléka a výrobky z nich.

6381 Kuře sněhové cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

35 Čerstvý 

výrobek

náplň 50% (((vaječný bílek (pasterovaný vaječný bílek), regulátor kyselosti E330, 

zahušťovadlo E412 a E415), cukr, ovocná náplň ((ovocné protlaky (jablko, višeň), cukr, 

glukózový sirup, želírující látka E44, voda, modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti 

E330, aroma)), voda, vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín))), fondán (cukr, glukózový 

sirup, voda), vejce, pšeničná mouka, cukr

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju a 

výrobky z nich. 1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

sóji, arašídů a výrobky z nich.

6383 Indián mini cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

15 Čerstvý 

výrobek

náplň 53% (((vaječný bílek (pasterovaný vaječný bílek), regulátor kyselosti E330, 

zahušťovadlo E412 a E415), cukr, ovocná náplň ((ovocné protlaky (jablko, višeň), cukr, 

glukózový sirup, želírující látka E44, voda, modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti 

E330, aroma)), voda, vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín))), kakaová poleva 30% 

(((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, 

emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový 

tuk))), vejce, pšeničná mouka, cukr.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6389 Piškoty jádrové cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

50 Čerstvý 

výrobek

náplň máslová 53% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva 

riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), aroma rumové ((rozpouštědla (voda, E422, 

E1520), aroma, konzervační látka E202)), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, 

slunečnicový olej), cukr, arašídy, rostlinný olej))), cukr, vaječné bílky, arašídy, sójová 

mouka, pšeničné klíčky, citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná, škrob, 

regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citrónové aroma, konzervant: sorban draselný).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, arašídy, 

sóju, vejce a výrobky 

z nich. 2

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů a 

výrobky z nich.



6390 Pečivo čajové se 

sladidlem

1000 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, margarín (rostl. oleje, ztužené rostl. tuky, pitná voda, emulgátory: mono- a 

diglyceridy mastných kyselin, konzervační látka kys. askorbová, regulátor kyselosti kys. 

citrónová, aroma, barvivo annato), náplň ovocná 10% ((voda, jablečná dřeň, fruktóza, nosič 

E1422 a glycerol,regulátor kyselosti kys. citrónová, zahušťovadlo E401, konzervant sorban 

draselný, náhradní sladidlo E950, barvivo (E160a, E100, E163), aroma, balící plyn E941)), 

sorbitol, poleva mléčná 10%* (fruktóza, ztužený rostl. tuk, suš. mléko plnotučné 18,8%, 

kakaová hmota, kakaové máslo, suš. syrovátka, emulgátor sójový lecitin, aroma, vejce, 

kakao. Oválky s kokosem: náplň vanilková 20% ((voda, (náhradní sladidlo E420, 

modifikovaný škrob E1414, sušená syrovátka, sušené podmáslí, zahušťovadlo E401 a 

E516, želírující látky E450ii, barvivo E160a, aroma, náhradní sladidlo E954)), poleva 

mléčná 3%*, kokos 1%, konzervant sorban draselný, Kolečko linecké: náplň ovocná 15% 

((voda, směs ovoce (jablka, meruňky, aronie), fruktóza, nosič E1422 a E422, regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, zahušťovadlo E401, konzervant sorban draselný, náhradní 

sladidlo E950, aroma, barvivo E120, balící plyn E941)). Rohlíčky ořechové: vlašské ořechy 

10%, poleva mléčná 4%*.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sója a výrobky z nich.

30

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

6392 Piškoty jádrové 

mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní

20 Čerstvý 

výrobek

náplň máslová 53% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva 

riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), aroma rumové ((rozpouštědla (voda, E422, 

E1520), aroma, konzervační látka E202)), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, 

slunečnicový olej), cukr, arašídy, rostlinný olej))), cukr, vaječné bílky, arašídy, sójová 

mouka, pšeničné klíčky, citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná, škrob, 

regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citrónové aroma, konzervant: sorban draselný).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, arašídy, 

sóju, vejce a výrobky 

z nich. 1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů a 

výrobky z nich.

6400 Řez balkánský cukrářský 

výrobek 

s náplní 

tukovou

120 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, cukr, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, jedlá sůl 0,1%, 

emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), 

regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten), vejce, kakaová poleva 

8% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, 

emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový 

tuk))), náplň tuková 20% ((margarín 60% (směs tuků: rostlinné oleje a tuky a 

hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy 

mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta 

karoten), voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a karoteny, 

pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, 

laktoza, kukuřičný sirup), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), vejce, 

pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, aroma, 

stabilizátor E420, atylalkohol), kypřící prášek (kypřící látky: difosforečnan disodný a 

hydrogenuhličitan sodný, pšeničná mouka), ovocná náplň 7% ((ovocné protlaky (jablko, 

višeň), cukr, glukózový sirup, želírující látka E44, voda, modifikovaný škrob E1422, 

regulátor kyselosti E330, aroma)), kakaová poleva 3% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol 

– polyricin – oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))) .

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju, 

mléko a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy, 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6402 Medulka cukrářský 

výrobek s 

náplní

70 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, cukr, margarín ((směs tuků: rostlinné oleje a tuky a hydrogenované 

rostlinné rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy mastných 

kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta karoten)), 

vejce, med 2%, voda, jedlá soda, tuková náplň 32% ((voda, margarín 50%, cukr, směs 

škrobů (aroma etylvanilin, barviva: riboflavín 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), aromatické látky, konzervační látka E202)), vlašské 

ořechy 2%. 

Obiloviny obsahující 

lepek, suché 

skořápkové plody, 

mléko, vejce a výrobky 

z nich. 1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů, sóji a výrobky z nich.



6403 Tvaroháček 80 Čerstvý 

výrobek

moučná směs ((mouka pšeničná, cukr, vaječná směs sušená, pšeničný škrob, kypřící látky 

E450 a E500, rýžový škrob, emulgátory (E471, E475, E322), dextróza, zahušťovadlo E415, 

sůl, barvivo E160a, enzym)), voda, rostlinný olej, stabilizátor ((voda, cukr, (emulgátory 

E471, E475, E570), rozpouštědlo E1520)), kakao, náplň tvarohová 35% ((tvaroh 

odstředěný, cukr, bobtnavá mouka, máslo, vaječná melanž pasterovaná, sušená syrovátka, 

citrónová šťáva, aroma, konzervant E202), voda, vaječné bílky, ztužovač (cukr, 

modifikovaný škrob E1414 a E1422, zahušťovadlo E466 a E412).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju, 

mléko a výrobky z nich.

3

Uchovávejte při teplotě 0 až 

+8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6404 Placička 

kladenská

cukrářský 

výrobek s 

náplní

40 Čerstvý 

výrobek

cukr, kakaová poleva 20% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), 

ztužený pokrmový tuk))), vaječné bílky, sójová mouka, arašídy 13%, citrónové aroma 

(voda, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná, škrob, ragulátor kyselosti E330, citrónové aroma, 

konzervant E202), skořice.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju, 

mléko, arašídy, vejce a 

výrobky z nich.
9

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů a 

výrobky z nich.

6407 Kokoska 

krokantová

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

tukovou

60 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, margarín ((rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl 0,1%, emulgátor 

(mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten)), cukr, vejce, cukr vanilínový 

(cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), cukr, kokos 20%, vaječné bílky, náplň ovocná 

(cukr, ovocné protlaky – směs ovoce, želírující látka E440, modifikovaný škrob E1422, 

regulátor kyselosti kyselina E330, aroma), náplň tuková 25% (((margarín 52% (rostlinné 

tuky, rostlinné oleje, voda, sůl 0,1%, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin 

z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo 

beta karoten)), voda, cukr, smetana, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a 

karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, 

rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín))), náplň 

ovocná 10%, kakaová poleva 7% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, kakao, emulgátor 

sójový lecitin, aroma).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

2

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

6408 Kokoska 

krokantová mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní

25 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, margarín ((rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl 0,1%, emulgátor 

(mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten)), cukr, vejce, cukr vanilínový 

(cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), cukr, kokos 20%, vaječné bílky, náplň ovocná 

(cukr, ovocné protlaky – směs ovoce, želírující látka E440, modifikovaný škrob E1422, 

regulátor kyselosti kyselina E330, aroma), náplň tuková 25% (((margarín 52% (rostlinné 

tuky, rostlinné oleje, voda, sůl 0,1%, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin 

z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo 

beta karoten)), voda, cukr, smetana, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a 

karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, 

rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín))), náplň 

ovocná 10%, kakaová poleva 7% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, kakao, emulgátor 

sójový lecitin, aroma).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

6410 Kokosky vážené cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

1000 Čerstvý 

výrobek

cukr, kokos, vaječné bílky, ovocná náplň 1,4% ((ovocné protlaky (jablko, višeň), cukr, 

glukózový sirup, želírující látka E440, voda, modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti 

E330, aroma))

Vejce a výrobky z nich.

7
Výrobek může obsahovat stopy 

lepku, suchých skořápkových 

plodů, mléka, arašídů, sóji a 

výrobky z nich.



6417 Košíček malina 

mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

tukovou

30 Čerstvý 

výrobek

náplň lehká tuková 40% (((voda, margarín 33% (směs tuků: rostlinné oleje a tuky a 

hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory lecitiny, mono- a diglyceridy 

mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo beta karoten, 

aroma), cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a karoteny, pšeničný 

škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, 

kukuřičný sirup), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej))), maliny 

mražené 24%, pšeničná mouka, margarín 33% ((rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl 

0,1%, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový 

lecitin), regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten)), cukr, vejce, 

cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), citrónové aroma (voda, cukr, 

jablečná dřeň sterilizovaná, škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, citrónové aroma, 

konzervant E202), agarová poleva 13% (voda, cukr, agar-agar), modifikované škroby 

E1422.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

6420 Trubička křehká cukrářský 

výrobek 

s náplní 

bílkovou

40 Čerstvý 

výrobek

Pšeničná mouka, margarín stolní ((rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej 80%, voda, 

emulgátory: E471, E322, jedlá sůl (0,4%), chemická konzervační látka (E200), máslové 

aróma, přírodní barvivo E160a)), smetana ((smetana (34% tuku), stabilizátor E407)), 

vaječný bílek slazený (pasterovaný vaječný bílek, cukr, regulátor kyselosti: E330, 

zahušťovadla: E412, E415), cukr, voda, cukr moučka (cukr (sacharóza), škroby, hroznový 

cukr ((dextróza), protispékavá látka (E470b), rostlinný tuk ztužený, aroma: vanilin)). 

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich.

3

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobků z nich.

6421 Věneček třený cukrářský 

výrobek z třené 

hmoty

100 Čerstvý 

výrobek

Pšeničná mouka, margarín stolní ((rostlinný tuk, ztužený tuk, rostlinný olej 80%, voda, 

emulgátory: E471, E322, jedlá sůl (0,4%), chemická konzervační látka (E200), máslové 

aróma, přírodní barvivo E160a)), cukr moučka ((sacharóza, invertní sirup, škrob nativní 

(3%)), vejce, džem ovocný ((jablečná, rybízová malinová dřeň, cukr, sirup škrobový, 

želírující látka-pektin (E440), kyselina citrónová (E330), rybízové aroma, povrchově 

ošetřeno kyselinou sorbovou (E200)), poleva tmavá ((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (13%), emulgátory (sójový lecitin a 

polyglycerol-polyricin-ocelát), aroma), tuk 100% (rostlinné tuky částečně ztužené)).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sója.

14

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

mléka, suchých skořápkových 

plodů, arašídů a výrobky z nich.

6422 Dezert kávový - 

zrno

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

40 Čerstvý 

výrobek

náplň kávová 35% (((náplň rostlinná ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, 

stabilizátory (E420ii, E463), emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aromata, barvivo beta 

karoten)), kakao, kávové aroma (ztužený tuk, pražená káva, cukr, aroma))), cukr, sušené 

mléko, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, 

aroma mandlové (aroma, aromatické extrakty, voda, rostlinný olej - řepkový, zahušťovadla: 

E414 a E415), kakaová poleva 10% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), 

aroma)), ztužený pokrmový tuk)))

Sója, mléko a výrobky 

z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

lepku, suchých skořápkových 

plodů, arašídů, vajec a výrobky z 

nich.

6424 Větrník 

karamelový

cukrářský 

výrobek 

s náplní

40 Čerstvý 

výrobek

náplň vanilková 28% (((smetana, rostlinná náplň ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, 

kaseát sodný, stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aromata, 

barvivo beta karoten)), voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a 

karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), suš. mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný 

tuk, laktóza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma etylvanilín))), voda, vejce, 

pšeničná mouka, rostlinný olej, sůl, ztužený pokrmový tuk, náplň 16% (smetana), 

fondánová poleva (cukr, glukózový sirup, voda).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6425 Větrník 

karamelový

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

80 Čerstvý 

výrobek

náplň vanilková 28% (((smetana, rostlinná náplň ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, 

kaseát sodný, stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aromata, 

barvivo beta karoten)), voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a 

karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), suš. mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný 

tuk, laktóza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma etylvanilín))), voda, vejce, 

pšeničná mouka, rostlinný olej, sůl, ztužený pokrmový tuk, náplň 16% (smetana), 

fondánová poleva (cukr, glukózový sirup, voda).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



6430 Řez žloutkový cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

máslovou

60 Čerstvý 

výrobek

náplň lehká máslová 45% (((voda, máslo 33%, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, 

barviva riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs 

mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), aroma rumové ((rozpouštědla 

(voda, E422, E1520), aroma, konzervační látka E202)), cukr vanilínový (cukr, aroma 

etylvanilín, slunečnicový olej))), pšeničná mouka, margarín ((rostlinné tuky, hydrogenované 

rostlinné tuky, rostlinné oleje, hydrogenované rostlinné oleje, voda, sůl 1,5%, emulgátory: 

lecitin (sójové boby), mono – a diglyceridy mastných kyselin, konzervant sorbit draselný, 

regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo beta karoten, aroma, vitamíny A a D)), 

fondán (cukr, glukózový sirup, voda), náplň ovocná ((dřeň (jablečná, rybízová, malinová), 

cukr, škrobový sirup, želírující látka pektin, regulátor kyselosti kys. citrónová, aroma, 

konzervant kyselina sorbová)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6432 Šáteček listový 

krémový

cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

máslovou

50 Čerstvý 

výrobek

náplň lehká máslová 60% (((voda, máslo 33%, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, 

barviva riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs 

mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), aroma rumové ((rozpouštědla 

(voda, E422, E1520), aroma, konzervační látka E202)), cukr vanilínový (cukr, aroma 

etylvanilín, slunečnicový olej))), pšeničná mouka, margarín ((rostlinné tuky, hydrogenované 

rostlinné tuky, rostlinné oleje, hydrogenované rostlinné oleje, voda, sůl 1,5%, emulgátory: 

lecitin (sójové boby), mono – a diglyceridy mastných kyselin, konzervant sorbit draselný, 

regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo beta karoten, aroma, vitamíny A a D)), 

vaječné žloutky, dekorační cukr (cukr: sacharóza, škroby, hroznový cukr: dextróza, 

protispékavá látka E470b, rostlinný tuk ztužený, aroma vanilin).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6435 Kremrole cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní 

bílkovou

40 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, náplň bílková 27% ((pasterovaný vaječný bílek, cukr, regulátor kyselosti 

E330, zahušťovadla: E412 a E415), cukr, cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, 

slunečnicový olej)margarín ((směs tuků (rostlinné tuky, hydrogenované rostlinné tuky, 

rostlinné oleje, hydrogenované rostlinné oleje, voda, sůl 1,5%, emulgátory lecitin (sójové 

boby), mono- a diglyceridy mastných kyselin, konzervant: sorbit draselný, regulátor 

kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: beta-karoten, aroma, vitamíny A a D)), voda, rostlinný 

olej, ocet, sůl.

Obiloviny obsahující 

lepek, sóju, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

mléka, arašídů, vajec a výrobky 

z nich.. 

6446 Laskonka korpus 

-2 pol.

20 Čerstvý 

výrobek

cukr, kokosová moučka, slazené bílky ((pasterovaný vaječný bílek, cukr, E300 kyselina 

citronová (regulátor kyselosti), E412 guma guar, E415 xanthan (zahušťovadla)), voda, 

moučkový cuk, pšeničná mouka, olej řepkový rafinovaný

Vejce, obiloviny 

obsahující lepek a 

výrobky z nich. 1
Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

mléka, arašídů, sóji a výrobky 

z nich.. 

6449 Laskonka 

krokantová

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

40 Čerstvý 

výrobek

náplň máslová 45% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva 

riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), aroma rumové ((rozpouštědla (voda, E422, 

E1520), aroma, konzervační látka E202)), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, 

slunečnicový olej), smetana))), cukr, kokos 20%, vaječné bílky, voda, rostlinný olej, 

kakaová poleva 2% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), 

ztužený pokrmový tuk))).

Mléko, vejce, sóju a 

výrobky z nich. 

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

obilovin obsahující lepek, 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6452 Laskonka 

krokantová mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní

15 Čerstvý 

výrobek

náplň máslová 45% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva 

riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), aroma rumové ((rozpouštědla (voda, E422, 

E1520), aroma, konzervační látka E202)), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, 

slunečnicový olej), smetana))), cukr, kokos 20%, vaječné bílky, voda, rostlinný olej, 

kakaová poleva 2% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), 

ztužený pokrmový tuk))).

Mléko, vejce, sóju a 

výrobky z nich. 

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

obilovin obsahující lepek, 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



6453 Pochoutka 

jahodová

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

120 Čerstvý 

výrobek

náplň 30% (((rostlinná náplň ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, 

stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, barvivo beta 

karoten)), voda, stabilizátor ((cukr, práškové odstředěné mléko 18%, želatina, modifikovaný 

škrob E414, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, ochucovadlo, sůl))), jahody vařené 

(jahody 45%, voda, cukr, modifikované škroby E1422), voda, cukr, aroma punčové 

((rozpouštědla (voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202)), voda, cukr, vejce, pšeničná 

mouka, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, aroma, stabilizátor E420, 

etylalkohol), kypřící prášek ((difosforečnan disodný, hydrogenuhličitan sodný), pšeničná 

mouka)), vejce, pšeničná mouka, cukr, želírující směs (cukr, voda, glukóza, želírovací látka 

E440, regulátor kyselosti E330, přírodní aroma s meruňkovou příchutí).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6458 Vajíčko linecké cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

40 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, jedlá sůl 0,1%, emulgátor 

mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten), cukr, vejce, vanilínový cukr 

(cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, regulátor kyselosti kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, 

konzervant sorbát draselný), ovocná náplň 20% ((ovocné protlaky (jablko, višeň), cukr, 

glukózový sirup, želírující látka E440, voda, modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti 

E330, aroma)), dekorační cukr (sacharóza, škroby, dextróza, protispékavá látka E470b, 

rostlinný tuk ztužený, aroma vanilin)

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce a výrobky 

z nich.

14

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

mléka, arašídů, sóji a výrobky 

z nich.

6460 Koláček linecký cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

40 pšeničná mouka, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, jedlá sůl 0,1%, emulgátor 

mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten), cukr, vejce, vanilínový cukr 

(cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, regulátor kyselosti kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, 

konzervant sorbát draselný), ovocná náplň 20% ((ovocné protlaky (jablko, višeň), cukr, 

glukózový sirup, želírující látka E440, voda, modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti 

E330, aroma)), dekorační cukr (sacharóza, škroby, dextróza, protispékavá látka E470b, 

rostlinný tuk ztužený, aroma vanilin)

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce a výrobky 

z nich.

14

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

mléka, arašídů, sóji a výrobky 

z nich.

6461 Košíček linecký 

korpus

cukrářský 

výrobek

11 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, jedlá sůl 0,1%, emulgátor 

mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin, regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten), cukr, vejce, vanilínový cukr 

(cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, citrónové aroam, konzervant 

sorban draselný)

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce a výrobky 

z nich. 21

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

mléka, arašídů, sóji a výrobky 

z nich.

6472 Maxi řez s 

vanilkovou 

příchutí

80 Čerstvý 

výrobek

náplň: margarín (rostlinné oleje a tuky, hydrogenované rostlinné oleje a tuky v proměnném 

množství, emulgátory: lecitin a mono a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, kyselina 

citrónová, příchutě, barvivo: B-karoten, aroma), voda, cukr, krémový prášek ((aroma 

etylvanilín, barviva (riboflavín, karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko 

(směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilinovy cukr (cukr, 

aroma ethylvanilín); listové těsto: (pšeničná mouka, voda, margarín ((částečně 

hydrogenované rostlinné oleje a tuky (80%), voda, sůl (0,6%), emulgátory (E471, E322), 

regulátor kyselosti (E330), konzervační prostředek (E202), aromata (obsahující mléko), 

barviva (betakaroten)), sůl, ocet; fondánová hmota, marmeláda linecká ((jablečná, rybízová, 

malinová dřeň, cukr, sirup škrobový, želírující látka-pektin (E440), kyselina citrónová 

(E330), rybízové aroma, kyselina sorbová (E200))

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sója a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, vajec a výrobky z nich.



6476 Model velký cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

100 Čerstvý 

výrobek

sušené mléko, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, tekutá 

glukóza, mandlové aroma ((aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické 

extrakta, voda, rostlinný olej (řepkový), zahušťovadla E414 a E415)), arašídy 3%, cukr, 

ztužený pokrmový tuk, kakaová poleva (cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), 

aroma), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), aroma rumové 

((rozpouštědla: voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202)), kakao, vejce, pšeničná 

mouka, cukr, kakaová poleva 1% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), 

aroma)), ztužený pokrmový tuk))), barvivo (nosič E514, barvivo E124, E122, E110, E102, 

E133).

Obiloviny obsahující 

lepek, sóju, mléko, 

vejce, arašídy a 

výrobky z nich

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů a 

výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6476 Model velký – 

motiv dle sezóny

cukrářský 

výrobek 

s náplní

100 Čerstvý 

výrobek

sušené mléko, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, tekutá 

glukóza, mandlové aroma ((aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické 

extrakta, voda, rostlinný olej (řepkový), zahušťovadla E414 a E415)), arašídy 3%, cukr, 

ztužený pokrmový tuk, kakaová poleva (cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), 

aroma), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), aroma rumové 

((rozpouštědla: voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202)), kakao, vejce, pšeničná 

mouka, cukr, kakaová poleva 1% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), 

aroma)), ztužený pokrmový tuk))), barvivo (nosič E514, barvivo E124, E122, E110, E102, 

E133).

Obiloviny obsahující 

lepek, sóju, mléko, 

vejce, arašídy a 

výrobky z nich

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů a 

výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6480 Řez ovocný – 

směs mražený

cukrářský 

výrobek s 

náplní

70 Čerstvý 

výrobek

Agarová poleva 20% (voda, cukr, agar-agar), náplň lehká máslová 20% ((voda, máslo 34%, 

cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva: riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, 

kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný 

sirup), cukr vanilínový (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), vejce, pšeničná mouka, 

cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, 

ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla 

(pyrofosforečnan disodný, jedlá soda)), jahody mražené 8%, maliny 5%, meruňky 5%, 

kokos, ovocná náplň 4% ((dřeň (jablečná, rybízová, malinová), cukr, škrobový sirup, 

želírující látka pektin, regulátor kyselosti kyselina citrónová, rybízové aroma, konzervant 

kyselina sorbová)), sušené mléko, cukr, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), glukózový 

sirup, ztužený pokrmový tuk, vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), 

modifikovaný škrob E1422, barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, E122, E110)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

„E122, E124, 

E110: … 

mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6482 Trubička 

pařížská

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

šlehačkovou

30 Čerstvý 

výrobek

Smetana 30%, rostlinná náplň 30% (((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, 

stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, barvivo beta 

karoten))), trubička (pšeničná mouka, sušené mléko odtučněné, stolní olej rostlinný, cukr, 

sušené žloutky), kakao.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich. 1
Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6483 Košíček 

čokoládový mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní

15 Čerstvý 

výrobek

korpus: cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní 

vanilkové aroma; smetana, cukr, čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka 

E904, aromata)

Mléko, sója a výrobky 

z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

obilovin obsahujících lepek, 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, vajec a výrobky z nich.



6485 Košíček 

ořechový

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

50 Čerstvý 

výrobek

náplň ořechová ((((drobečky (((moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, 

kakao, emulgátor (E472b, E477, E471, E475, E481), kypřící prášek (E450, E500, E450i, 

E500ii), sušené mléko, maltodextrin, sušená vejce, karobová mouka, sůl, aroma))), voda, 

vejce, ořechy 10%, cukr, aroma rumové ((rozpouštědla: voda, E422, E1520), aroma, 

konzervant E202)), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, 

kukuřičný sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma etylvanilín)))), pšeničná mouka, margarín 

(rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, jedlá sůl 0,1%, emulgátor mono- a diglyceridy 

mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 

aroma, barvivo beta karoten), cukr, vejce, vanilínový cukr (cukr, aroma etylvanilín, 

slunečnicový olej), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná, škrob, 

regulátor kyselosti kyselina citrónová, citrónové aroam, konzervant sorban draselný), 

kakaová poleva 8% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), 

ztužený pokrmový tuk))), mandle 3%.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

suché skořápkové 

plody, sóju a výrobky 

z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

6492 Řezy jablečné cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

130 Čerstvý 

výrobek

náplň 28% (((smetana 50%, rostlinná náplň 50% ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, 

kaseát sodný, stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, 

barvivo beta karoten)), cukr))), náplň jablečná 25% (jablečné kostky 88%, cukr, škrob, 

antioxidant kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorban 

draselný), vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a 

E475, stabilizátor E420, etylalkohol, aroma), kakao, kypřící prášek ((pšeničná mouka, 

kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), cukr, skořice, želírující látka (cukr, voda, 

glukóza, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, aroma).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6493 Košíček ovocný 

s mraž. 

jahodami

cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

tukovou

60 Čerstvý 

výrobek

náplň lehká tuková 40% (((voda, margarín 33% (směs tuků: rostlinné oleje a tuky a 

hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory lecitiny, mono- a diglyceridy 

mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo beta karoten, 

aroma), cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a karoteny, pšeničný 

škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, 

kukuřičný sirup), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej))), jahody 

mražené 30%, pšeničná mouka, margarín 33% ((rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl 

0,1%, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový 

lecitin), regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten)), cukr, vejce, 

cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), citrónové aroma (voda, cukr, 

jablečná dřeň sterilizovaná, škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, citrónové aroma, 

konzervant E202), agarová poleva 10% (voda, cukr, agar-agar), modifikované škroby 

E1422.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

6494 Košíček ovocný - 

jahodový

cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

tukovou

60 Čerstvý 

výrobek

náplň lehká tuková 40% (((voda, margarín 33% (směs tuků: rostlinné oleje a tuky a 

hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory lecitiny, mono- a diglyceridy 

mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo beta karoten, 

aroma), cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a karoteny, pšeničný 

škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, 

kukuřičný sirup), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej))), jahody 

čerstvé 30%, pšeničná mouka, margarín 33% ((rostlinné oleje, ztužené rostlinné tuky, voda, 

emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin), konzervační látka kyselina askorbová, 

regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barivo annato)), cukr, vejce, cukr vanilínový 

(cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), citrónové aroma (voda, cukr, jablečná dřeň 

sterilizovaná, regulátor kyselosti kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, 

konzervant E202), agarová poleva 10% (voda, cukr, agar-agar), modifikované škroby 

E1422.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

6496 Řez ovocný 

s mraženými 

jahodami

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

70 Čerstvý 

výrobek

agarová poleva 35% (voda, cukr, agar-agar), jahody mražené 30%, vejce, pšeničná mouka, 

cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, aroma, stabilizátor E420, 

etylalkohol), kypřící prášek (kypřící látky difosforečnan disodný a hodrogenuhličitan sodný, 

pšeničná mouka), ovocná náplň 5% ((ovocné protlaky (jablko, višeň), cukr, glukózový sirup, 

želírující látka E440, voda, modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti E330, aroma)), 

pojidlo: modifikované škroby E1422.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich. 1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobky z nich.



6500 Trubička se 

šlehačkou

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

25 Čerstvý 

výrobek

Smetana 25%, rostlinná náplň 25% (((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, 

stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, barvivo beta 

karoten))), trubička (pšeničná mouka, sušené mléko odtučněné, stolní olej rostlinný, cukr, 

sušené žloutky).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich. 1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6501 Banánek 

pařížský

cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

tukovu

70 Čerstvý 

výrobek

náplň lehká tuková 40% (((voda, margarín 33% ((rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl 

0,1%, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový 

lecitin), regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten)), cukr, směs 

škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), 

sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), cukr 

vanilínový (cukr, aroma etylvanilín))), voda, vejce, rostlinný olej, pšeničná mouka, sůl, 

ztužený pokrmový tuk, náplň 20% (((smetana 50%, ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, 

kaseát sodný, stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, 

barvivo beta karoten)), cukr))), kakaová poleva 5% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol 

– polyricin – oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6503 Dort pařížský cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

50 Čerstvý 

výrobek

náplň 60% (((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, stabilizátory E420ii a E463, 

emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, barvivo beta karoten)), smetana, cukr, 

kakao))), moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor (E472b, 

E477, E475, E481), kypřící prášek E450 a E500, sušené mléko, maltodextrin, sušený 

vaječný bílek, karobová mouka)), vejce, voda, rostlinný olej, kakaová poleva 10% (((cukr, 

plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory 

(sójový lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6512 Punčový košíček Cukrářský 

výrobek 

s lehkou 

tukovou náplní

25 Čerstvý 

výrobek

Pšeničná mouka, cukr, margarín ((rostlinné oleje a tuky, hydrogenované oleje a tuky 

v proměnném množství, emulgátory: lecitin a mono a diglycerid mastných kyselin, sůl 

(0,2%), kyselina citronová (E330), B-karoten, aroma)), vejce, poleva tmavá ((cukr, plně 

ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (13%), emulgátory 

(sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-ocelát), aroma), tuk 100% (rostlinné tuky částečně 

ztužené)), alginát ((cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka (E401), regulátory kyselosti 

(E341, E339), emulgátor (E475), aromový olej višňový, barvivo E120)), košíček (((pšeničná 

mouka, margarín (rostlinné oleje a tuky, hydrogenované oleje a tuky v proměnném 

množství, emulgátory: lecitin a mono a diglycerid mastných kyselin, sůl (0,2%), kyselina 

citronová (E330), B-karoten, aroma), cukr, vejce, vanilínový cukr, citronové aroma ((voda, 

cukr, jablečná dřeň sterilizovaná, kyselina citronová (E330), bramborový škrob, citronové 

aroma, sorbát draselný (E202)), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový 

olej), sůl))), poleva ((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku (13%), emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-ocelát), aroma), tuk 

100% (rostlinné tuky částečně ztužené)).

Obiloviny obsahující 

lepek, sója, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

mléka, suchých skořápkových 

plodů, arašídů a výrobky z nich.

6513 Perník 75 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, moučná směs (cukr, sušená syrovátka, kakao, perníkové koření, 

vanilínový cukr: aroma etylvanilín, kypřící látky E450a a E500, pšeničný škrob, sušená 

vaječná melanž, emulgátory E472e a E475, protispékavá látka E170), voda, povidlová 

náplň 10% (švestkový lekvar, jablečný protlak, sušené švestky, glukózový sirup, cukr, voda, 

aroma, regulátor kyselosti E330), kokos 9%, kakaová poleva 9% (((cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a 

polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), rostlinný olej.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

3

max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich



6518 Koule pražská cukrářský 

výrobek 

s náplní 

tukovou

50 Čerstvý 

výrobek

náplň tuková 30% ((fondán (cukr, glukózový sirup, voda), ztužený pokrmový tuk, margarín 

(rostlinné oleje a tuky a hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory mono- a 

diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, příchuť, 

barvivo beta karoten), cukr, arašídy, rostlinný olej, kakao)), vejce, pšeničná mouka, cukr, 

voda, kakaová poleva 15% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), 

ztužený pokrmový tuk))), arašídy 10%.

Obiloviny obsahující 

lepek, arašídy, sóju, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů a 

výrobky z nich.

6520 Dezert pražský 

mini

Cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

tukovou

30 Čerstvý 

výrobek

 náplň 40% (((voda, margarín 10% ((směs tuků (rostl. oleje a tuky a hydrogenované rostl. 

oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, 

regulátor kyselosti: kys. citrónová, příchuť, barvivo: beta karoten)), kakaová poleva ((cukr, 

plně ztužený rostl. tuk, kakao se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a 

polyglycerol-polyricin-oleát), aroma)), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, kakao, zlepšující 

přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící 

prášek (pyrofosforečnan disodný, jedlá soda, pšeničná mouka, slunečnicový olej), ztužený 

pokrmový tuk, cukr, sójová mouka, kakao))), kakaová poleva 25% (ztužené rostl.  tuky), 

vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, kakao, zlepšující přípravek, kypřící prášek, smetana 

(smetana (31% tuku), E407), šlehačka 33%, (šlehačka (27% tuku), voda, ztužené rostlinné 

tuky, cukr, kaseját sodný, stabilizátory: E420ii, E463, emulgátory: E472e, E322, E472b, sůl, 

aromata, barvivo: beta karoten),

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6521 Hrudka punčová cukrářský 

výrobek s 

náplní

80 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, cukr, margarín (rostlinné oleje, ztužené rostlinné tuky, voda, emulgátory: 

mono a diglyceridy mastných kyselin, konzervační látka: kyselina askorbová, regulátor 

kyselosti: kyselina citrónová aroma, barvivo: annato), vejce, kakaová poleva 4% (((cukr, 

plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory 

(sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), vejce, 

pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek ((voda, emulgátor E471 a E475, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma)), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla 

(pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), , kakaová poleva 12% (((cukr, plně ztužený rostlinný 

tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a 

polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), rumové aroma 

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, mléka a výrobky z nich.

6522 Dort punčový cukrářský 

výrobek ze 

šlehané hmoty

1440 Čerstvý 

výrobek

vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek ((voda, emulgátor E471 a E475, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma)), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla 

(pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), cukr voda, punčové a rumové aroma 1,5% 

((rozpouštědla – voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202)), regulátor kyselosti 

kyselina citrónová, ovocná náplň 8% ((dřeň (jablečná, rybízová, malinová), cukr, škrobový 

sirup, želírující látka pektin, regulátor kyselosti kys. citrónová, rybízové aroma)), kakaová 

poleva 1,5% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 

13%, emulgátory sójový lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), ztužený 

pokrmový tuk))), barvivo (E514, E102, E124, E122, E110, E133).

Obiloviny obsahující 

lepek, sóju, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, mléka a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“ 

6524 Řez punčový cukrářský 

výrobek ze 

šlehané hmoty

60 Čerstvý 

výrobek

vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek ((voda, emulgátor E471 a E475, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma)), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla 

(pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), cukr voda, punčové a rumové aroma 1,5% 

((rozpouštědla – voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202)), regulátor kyselosti 

kyselina citrónová, ovocná náplň 8% ((dřeň (jablečná, rybízová, malinová), cukr, škrobový 

sirup, želírující látka pektin, regulátor kyselosti kys. citrónová, rybízové aroma)), kakaová 

poleva 1,5% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 

13%, emulgátory sójový lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), ztužený 

pokrmový tuk))), barvivo (E514, E102, E124, E122, E110, E133).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce sója a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, mléka, sóji a výrobky z 

nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“ 



6526 Řez punčový 

mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní

30 Čerstvý 

výrobek

vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek ((voda, emulgátor E471 a E475, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma)), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla 

(pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), cukr voda, punčové a rumové aroma 1,5% 

((rozpouštědla – voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202)), regulátor kyselosti 

kyselina citrónová, ovocná náplň 8% ((dřeň (jablečná, rybízová, malinová), cukr, škrobový 

sirup, želírující látka pektin, regulátor kyselosti kys. citrónová, rybízové aroma)), kakaová 

poleva 1,5% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 

13%, emulgátory sójový lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), ztužený 

pokrmový tuk))), barvivo (E514, E102, E124, E122, E110, E133).

Obiloviny obsahující 

lepek, sóju, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, mléka, sóji a výrobky z 

nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“ 

6530 Roláda 

kokosová

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

50 Čerstvý 

výrobek

náplň máslová 36% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva 

riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), aroma rumové ((rozpouštědla (voda, E422, 

E1520), aroma, konzervační látka E202)), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín))), 

moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátor (E472b, E477, E471, 

E481, E475), kypřící prášek E450i a E500ii, sušené mléko, maltodextrin, sušená vejce, sůl, 

aroma)), vejce, voda, náplň ovocná 12% ((ovocné protlaky (jablko, višeň), cukr, glukózový 

sirup, želírující látka E440, voda, modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti E330, 

aroma)), kokos 7%, cukr.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

6536 Roláda 

kokosová mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní

20 Čerstvý 

výrobek

náplň máslová 36% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva 

riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), aroma rumové ((rozpouštědla (voda, E422, 

E1520), aroma, konzervační látka E202)), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín))), 

moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátor (E472b, E477, E471, 

E481, E475), kypřící prášek E450i a E500ii, sušené mléko, maltodextrin, sušená vejce, sůl, 

aroma)), vejce, voda, náplň ovocná 12% ((ovocné protlaky (jablko, višeň), cukr, glukózový 

sirup, želírující látka E440, voda, modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti E330, 

aroma)), kokos 7%, cukr.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

6538 Roláda bezé cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

60 Čerstvý 

výrobek

vaječné bílky, cukr, pšeničná mouka, arašídy 4%, náplň 45% (((voda, ztužené rostlinné 

tuky, cukr, kaseát sodný, stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), 

sůl, aroma, barvivo beta karoten)), smetana, cukr))), dekorační cukr (dextróza, 

modifikovaný bramborový škrob E1414, ztužený rostlinný tuk, protispékavá látka E470b).

Obiloviny obsahující 

lepek, arašídů, sóju, 

vejce, mléko a výrobky 

z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů sóji a výrobky z nich.

6539 Roláda tmavá cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

40 Čerstvý 

výrobek

náplň máslová 54% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva 

riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), aroma rumové ((rozpouštědla (voda, E422, 

E1520), aroma, konzervační látka E202)), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, 

slunečnicový olej), kakaová poleva 8% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek 

se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol – polyricin – 

oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))) ), moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný 

škrob, kakao, emulgátor (E472b, E477, E475, E481), kypřící prášek E450 a E500, sušené 

mléko, maltodextrin, sušený vaječný bílek, karobová mouka)), vejce, voda, kakaová poleva 

9%.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



6540 Čtvrtka kávová cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

170g Čerstvý 

výrobek

margarín (rostlinné oleje a tuky a hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory 

mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 

příchuť, barvivo beta karoten, aroma), voda, ovocná náplň  ((dřeň (jablečná, rybízová, 

malinová), cukr, škrobový sirup, želírující látka pektin, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, rybízové aroma, konzervant kyselina sorbová)),  piškot: vejce, pšeničná mouka, 

cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, 

ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda), 

pšeničná mouka, slunečnicový olej)), poleva: ((cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek 

(13%tuku), emulgátory: (sojový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát),aroma)), smetana ke 

šlehání (smetana 31%  minimální tučnosti, stabilizátor E407), slazený polotovar ((voda, 

ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, 

E322, E472b), sůl, aroma, barvivo beta karoten)), vejce, rostlinný tuk (100%), pšeničná 

mouka, cukr, káva, kakao (kakaové boby), voda, emulgátor ke šlehání (voda, emulgátor 

((E471, E475), stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma)), kypřící 

prášek ((pšeničná mouka, kypřidla (pyrofosforečnan disodný, jedlá soda)). 

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6541 Čtvrtka 

kokosová

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

170g Čerstvý 

výrobek

margarín (rostlinné oleje a tuky a hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory 

mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 

příchuť, barvivo beta karoten, aroma), kokos, voda, ovocná náplň  ((dřeň (jablečná, 

rybízová, malinová), cukr, škrobový sirup, želírující látka pektin, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, rybízové aroma, konzervant kyselina sorbová)),  piškot: vejce, pšeničná mouka, 

cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, 

ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda), 

pšeničná mouka, slunečnicový olej)), poleva: ((cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek 

(13% tuku), emulgátory: (sojový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát),aroma)), smetana ke 

šlehání (smetana 31%  minimální tučnosti, stabilizátor E407), slazený polotovar ((voda, 

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju suché skořápkové 

plody a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy  

arašídů a výrobky z nich.

6544 Roláda ořechová cukrářský 

výrobek 

s náplní 

tukovou

50 Čerstvý 

výrobek

vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, 

aroma, stabilizátor E420, etylalkohol), kypřící prášek (kypřící látky: difosforečnan disodný a 

hydrogenuhličitan sodný, pšeničná mouka), náplň tuková 45% (((voda, margarín 55% 

((rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl 0,1%, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných 

kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, 

barvivo beta karoten)), cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a karoteny, 

pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, 

laktóza, kukuřičný sirup), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín))), ořechy 5%)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

suché skořápkové 

plody a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

6546 Plát světlý 

korpus

Jemné pečivo 

ze šlehané 

hmoty

540 Čerstvý 

výrobek

Vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((kypřidla (pyrofosfečnan disodný, 

jedlá soda), pšeničná mouka, slunečnicový olej)).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce a výrobky 

z nich. 3
max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

sóji, arašídů, mléka a výrobky 

z nich.

6547 Plát tmavý 

korpus

Jemné pečivo 

ze šlehané 

hmoty

540 Čerstvý 

výrobek

Vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, kakao, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a 

E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((kypřidla (pyrofosfečnan 

disodný, jedlá soda), pšeničná mouka, slunečnicový olej))

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce a výrobky 

z nich. 3
max. vlhkost 80%, teplota do 

25°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

sóji, arašídů, mléka a výrobky 

z nich.

6548 Koule kokosová 

mini

Cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

30 Čerstvý 

výrobek

Pšeničná mouka, vejce, cukr, margarín ((směs tuků: rostlinné oleje a tuky a hydrogenované 

rostlinné rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy mastných 

kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta karoten)), 

poleva tmavá ((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 

(13%), emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-ocelát), aroma), tuk 100% 

(rostlinné tuky částečně ztužené)), obalová směs ((vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, 

emulgátor ke šlehání (vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, emulgátor (E471, E475), 

stabilizátor (E420), ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící látka 

(hydrogenuhličitan sodný)), drobečky (((margarín (směs tuků: rostlinné oleje a tuky a 

hydrogenované rostlinné rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a 

diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, příchuť, 

barvivo beta karoten), rumové aroma ((rozpouštědla (voda, E422, E1520), aromatické látky, 

konzervační látka E202)), kokos))).

Obsahující lepek, 

suché skořápkové 

plody, sóju, mléko, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy, 

arašídů, a výrobků z nich.



6549 Plát Bezé Cukrářský 

výrobek, 

polotovar

600 Čerstvý 

výrobek

vejce, cukr, pšeničná mouka, jádra podzemnice olejné Obiloviny obsahující 

lepek, arašídy, vejce a 

výrobky z nich.
3

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

sóji, mléka a výrobků nich

6550 Řez Florida Cukrářský 

výrobek s 

lehkou tukovou 

náplní

120 Čerstvý 

výrobek

korpus: vejce, pšeničná mouka, cuk, voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), 

ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma, kypřící prášek ((kypřící látky (difosforečnan 

disodný, hydrogenuhličitan sodný), pšeničná mouka)), náplň vanilka (((voda, margarín 

(rostlinné oleje a tuky, hydrogenované rostl. oleje a tuky v proměnném množství, 

emulgátory: lecitin a mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, kyselina citrónová, 

příchutě barvivo B-karoten, aroma) cukr, krémový prášek ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín, karoteny) kukuřičný škrob)), sušené mléko odtučnělé (směs mléčných proteinů, 

rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilinový cukr (cukr, aroma etylvanilín))), náplň 

ovocná ((broskve půlené, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina citrónová, 

smetana, marmeláda meruňková (ovocné protlaky, (jablko, meruňka), cukr, glukózový 

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sója a výrobky z nich.

2

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů, suchých skořápkových 

plodů a výrobky z nich.

6551 Medulka mini cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

tukovou

25 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, cukr, margarín ((směs tuků: rostlinné oleje a tuky a hydrogenované 

rostlinné rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy mastných 

kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta karoten)), 

vejce, med 2%, voda, jedlá soda, tuková náplň 32% ((voda, margarín 50%, cukr, směs 

škrobů (aroma etylvanilin, barviva: riboflavín 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), aromatické látky, konzervační látka E202)), vlašské 

ořechy 2%. 

Obiloviny obsahující 

lepek, suché 

skořápkové plody, 

mléko, vejce a výrobky 

z nich. 1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů, sóji a výrobků z nich.

6562 Věneček 

žloutkový

cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

tukovou

60 Čerstvý 

výrobek

Náplň vanilková 50% (((voda, margarín 35% ((rostlinné oleje a tuky a hydrogenované 

rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory (lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin), sůl 

0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta karoten)), cukr, sušené 

mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), směs škrobů 

(aroma ethylvanilín, barviva riboflavin a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), cukr 

vanilínový (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej))), voda, vejce, rostlinný olej, 

pšeničná mouka, sůl, fondán (cukr, glukózový sirup, voda).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobků z nich.

6565 Jahodový dort 

čtvrtka

cukrářský 

výrobek s 

náplní lehkou 

tukovou

105 Čerstvý 

výrobek

náplň lehká tuková 30% ((voda, margarín 30% (rostlinné oleje a tuky, hydrogenované 

rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, 

regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten), cukr, směs škrobů 

(aroma etylvanilin, barviva: riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené 

mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), rumové aroma 

(rozpouštědla (voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202), vanilínový cukr (cukr, aroma 

etylvanilín), konzervační látka E200, agarová poleva 30% (voda, cukr, agar-agar), vejce, 

pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, 

stabilizátor E420, aroma, ethylalkohol)), kypřící prášek ((kypřící látky (difosforečnan 

disodný, hydrogenuhličitan sodný), pšeničná mouka)), jahody mražené 10%, ovocná náplň 

5% ((dřeň (jablečná, rybízová, malinová), cukr, škrobový sirup, želírující látka E440, voda, 

modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti E330, aroma)), kokos 1%.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6569 Štafetka cukrářský 

výrobek 

s náplní

75 Čerstvý 

výrobek

korpus: vejce, margarín ((rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, jedlá sůl 0,1%, emulgátor 

(mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), regulátor 

kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta karoten)), pšeničná mouka, cukr, 

arašídy, instantní káva, náplň ((voda, cukr, krémový prášek ((cukr, aroma etylvanilín, 

barviva: riboflavín, karoteny, (pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko, vanilínový 

cukr)), sušené mléko plnotučné (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný 

sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma etylvanilín), čokoládová poleva ((cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a 

polyglycerol - polyricin - oleát), aroma), ztužený pokrmový tuk)).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sója, arašídy a výrobky 

z nich.

2

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů.



6571 Meruňky čtvrtka Cukrářský 

výrobek s 

náplní lehkou 

tukovou

Čerstvý 

výrobek

náplň lehká tuková 30% (((voda, rostl. tuk 30% ((směs tuků (rostl. oleje a tuky a 

hydrogenované rostl. oleje a tuky), voda, emulgátory (lecitiny, mono- a diglyceridy 

mastných kyselin), sůl 0,2%, regulátor kyselosti kys. citrónová, příchuť, barvivo beta 

karoten)), cukr, směs škrobů (aroma ethylvanilin, barviva riboflavin a karoteny, pšeničný 

škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, 

kukuřičný škrob), rumové aroma ((rozpouštědla (voda, E422, E1520), aroma, konzervant 

sorban draselný)), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), 

konzervační látka kyselina sorbová)), agarová poleva 30% (voda, cukr, agar-agar), vejce, 

pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek ((voda, emulgátor E471 a E475, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma)), kypřící prášek ((kypřidla (pyrofosforečnan disodný, 

jedlá soda), pšeničná mouka, slunečnicový olej)), meruňky mražené 10%, ovocná náplň 

5% ((dřeň (jablečná, rybízová, malinová), cukr, škrobový sirup, želírující látka pektin, 

regulátor kyselosti kyselina citrónová, rybízové aroma)), kokos 1%, barvivo ((nosič E514, 

barvivo (E102, E110, E124)).

Obiloviny obsahující 

lepek, sója, mléko, 

vejce a výrobky z nich.

2

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

„E102, E110, 

E124:…moho

u nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6574 Malinový dort 

čtvrtka

Cukrářský 

výrobek s 

náplní lehkou 

tukovou

105 náplň lehká tuková 30% (((voda, margarín 30% (rostlinné oleje a tuky, emulgátory: E471, 

E322, sůl, konzervant E200,, máslové aroma,, barvivo E160a), cukr, směs škrobů, 

(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma etylvanilín, barviva E102 a E124), sušené mléko, 

rumové aroma, (voda líh, invertní sirup, aroma), vanilínový cukr, (etylvanilín, cukr), 

konzervační látka kyselina sorbová E200)), agarová poleva 30% (voda, cukr, agar-agar), 

vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek ((voda, cukr 35%, emulgátory 

(mono a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, E471, 3% draselné soli mastných 

kyselin z jedlých tuků E470a, 3% líh kvasný jemný)), kypřící prášek ((pšeničná mouka, 

kypřící látky (difosforečnan disodný, hydrogenuhličitan sodný)), maliny mražené 10%, 

ovocná náplň 5% ((cukr, ovocné protlaky (směs ovoce), želírující látka E440, modifikovaný 

škrob E1422, kyselina E330, aroma, barviva (E122, E102, E124, E151)), kokos 1%.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sója, 

vejce a výrobky z nich

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

„ E110, E122, 

E124:…moho

u nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6577 Kiwi čtvrtka Cukrářský 

výrobek s 

náplní lehkou 

tukovou

Čerstvý 

výrobek

korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, elumgátor ke šlehání (emulgátory E471, E475, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), prášek do pečiva (E500ii, 

hydrogenuhličitan sodný, kyselý uhličitan sodný, bikarbonát sodný, kuchyňská soda), náplň 

(voda, margarín ((rostlinné oleje a tuky a hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, 

emulgátory (lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin), sůl 0,2%, regulátor kyselosti 

kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta karoten)), cukr, krémový prášek (aroma etylvanilín, 

barviva (riboflavín, karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrrob), sušené mléko (směs 

mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup) rumové aroma, poleva (voda, 

cukr, agar - agar), dohotovení ((kiwi, marmeláda linecká (jablečná, rybízová, malinová dřeň, 

cukr, sirup škrobový, želírující látka-pektin E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma), 

kokosová moučka)).

obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sója a výrobky z nich.

2

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6581 Korpus rakvička 

1 ks

13 Čerstvý 

výrobek

vejce, cukr, margarín (rostlinný tuk, ztužený rostlinný tuk), vanilínový cukr ((vanilinovy cukr 

(cukr, aroma ethylvanilín))

vejce

30

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek muže obsahovat stopy 

obilovin obsahujících lepek, 

mléka, sóji, suchých 

skořápkových plodů a výrobků z 

nich.

6582 Rakvička se 

šlehačkou

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

30 Čerstvý 

výrobek

náplň 60% (((smetana 50%, ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, stabilizátory 

E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, barvivo beta karoten)), 

cukr))), cukr, pšeničná mouka, vejce, vanilínový cukr (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový 

olej), ztužený pokrmový tuk.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce a výrobky z nich. 1
Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, lepek a výrobky z nich.

6583 Rakvička 

s pařížskou 

šlehačkou

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

35 Čerstvý 

výrobek

náplň 60% (((smetana 50%, ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, stabilizátory 

E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, barvivo beta karoten)), cukr, 

kakao))), cukr, vejce, vanilínový cukr (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), ztužený 

pokrmový tuk.

Mléko, sója, vejce a 

výrobky z nich.
1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, lepek a výrobky z nich.



6586 Řez jogurtový cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

120 Čerstvý 

výrobek

náplň 30% (((náplň rostlinná 40% (voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, 

stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, barvivo beta 

karoten)), voda, stabilizátor ((cukr, práškové odstředěné mléko 18%, želatina, modifikovaný 

škrob E414, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, ochucovadlo, sůl))), meruňky vařené 

20% ((meruňky 40%, voda, cukr, zahušťovadlo (modifikované škroby E1422)), voda, cukr, 

aroma punčové ((rozpouštědla (voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202)), vejce, 

pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, aroma, 

stabilizátor E420, etylalkohol), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla (pyrofosforečnan 

disodný, jedlá soda)), vejce, pšeničná mouka, cukr, želírující směs (cukr, voda, glukózový 

sirup, želírovací látka E440, regulátor kyselosti E330, přírodní aroma s meruňkovou 

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6587 Špička likérová 

mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

tukovou

25 Čerstvý 

výrobek

náplň 50% ((náplňový krém (cukr, kakaový prášek, mléko odstředěné sušené, sójová 

mouka, škrobový sirup, emulgátor E322, aroma), margarín (rostlinný tuk, ztužený tuk, 

rostlinný olej 80%, voda, emulgátory (E471, E475, E322), sůl 0,4%, konzervant E200, 

máslové aroma, barvivo E160a)), náplň tekutá 15% ((vanilková směs (mléko, cukr, 

emulgátor E472b, sušené odstředěné mléko (sušené podmáslí), stabilizátor E466, barvivo 

E100, vanilkové aroma), voda)), kakaová poleva 14% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - 

polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), vejce, pšeničná mouka, cukr

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

Špička 

likérová

6591 Věneček se 

šlehačkou

cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

tukovou

80 Čerstvý 

výrobek

náplň lehká tuková 50% (((voda, margarín 33% ((rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl 

0,1%, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový 

lecitin), regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten)), cukr, směs 

škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), 

sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), cukr 

vanilínový (cukr, aroma etylvanilín))), voda, vejce, rostlinný olej, pšeničná mouka, sůl, 

ztužený pokrmový tuk, náplň 35% (((smetana 50%, ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, 

kaseát sodný, stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, 

barvivo beta karoten)), cukr))), kakaová poleva 5% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol 

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6592 Větrník mini 

s kakaovou 

polevou

Cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

30 Čerstvý 

výrobek

Voda, vejce, pšeničná mouka, řepkový olej, sůl, krém šodo ((voda, ztužené rostlinné tuky, 

cukr, kaseját sodný, stabilizátory (E420ii, E463), emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, 

aromata, barvivo (beta karoten), krémový prášek ((cukr, aroma etylvanilín, barviva: 

riboflavín, karoteny, (pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko, vanilínový cukr)), 

šlehačka ((smetana, stabilizátor E407 (karagenan), voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, 

kasaeját sodný, stabilizátory (E420ii, E463), emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, 

aromata, barvivo (beta karoten)), poleva tmavá ((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku (13%), emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-

polyricin-ocelát), aroma), tuk 100% (rostlinné tuky částečně ztužené)).

Obiloviny obsahující 

lepek, sóju, mléko, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6594 Věneček se 

šlehačkou mini 

cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

tukovou

20 Čerstvý 

výrobek

náplň lehká tuková 0% (((voda, margarín 33% ((rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, sůl 

0,1%, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový 

lecitin), regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten)), cukr, směs 

škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), 

sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), cukr 

vanilínový (cukr, aroma etylvanilín))), voda, vejce, rostlinný olej, pšeničná mouka, sůl, 

ztužený pokrmový tuk, náplň 35% (((smetana 50%, ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, 

kaseát sodný, stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, 

barvivo beta karoten)), cukr))), kakaová poleva 5% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol 

– polyricin – oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



6596 Věneček 

pařížský

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

šlehačkovou

50 Čerstvý 

výrobek

náplň 35% (((smetana 50%, rostlinná náplň 50% ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, 

kaseát sodný, stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, 

barvivo beta karoten)), cukr, kakao))), náplň lehká máslová 35% (((voda, máslo 33%, cukr, 

směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný 

škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), 

aroma rumové ((rozpouštědla (voda, E422, E1520), aroma, konzervační látka E202)), cukr 

vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej))), voda, vejce, pšeničná mouka, 

rostlinný olej, sůl, ztužený pokrmový tuk, dekorační cukr (cukr: sacharóza, škroby, 

hroznový cukr: dextróza, protispékavá látka E470b, rostlinný tuk ztužený, aroma: vanilin).

Obiloviny obsahující 

lepek, sóju, mléko, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6602 Věneček 

žloutkový 

s náplní 

máslovou mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní

20 Čerstvý 

výrobek

Náplň vanilková 50% (((voda, margarín 35% ((rostlinné oleje a tuky a hydrogenované 

rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory (lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin), sůl 

0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta karoten)), cukr, sušené 

mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), směs škrobů 

(aroma ethylvanilín, barviva riboflavin a karoteny, pšeničný škrob, kukuřičný škrob), cukr 

vanilínový (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej))), voda, vejce, rostlinný olej, 

pšeničná mouka, sůl, fondán (cukr, glukózový sirup, voda).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji a výrobky z nich.

6616 Punčový dort 

čtvrtka

Cukrářský 

výrobek

130 Čerstvý 

výrobek

vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek ((voda, emulgátor E471 a E475, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma)), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla 

(pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), cukr voda, punčové a rumové aroma 1,5% 

((rozpouštědla – voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202)), regulátor kyselosti 

kyselina citrónová, ovocná náplň 8% ((dřeň (jablečná, rybízová, malinová), cukr, škrobový 

sirup, želírující látka pektin, regulátor kyselosti kys. citrónová, rybízové aroma)), kakaová 

poleva 1,5% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 

Obiloviny obsahující 

lepek, sóju, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, mléka a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

6621 Řez tukový se 

sladidlem

Cukrářský 

výrobek s 

náplní tukovou

60 Čerstvý 

výrobek

vejce, piškot dia (pšeničná mouka, E420, pšeničný škrob,  E472b, E477, E450i, E500ii, 

glukózový sirup, mléko odstředěné sušené, sůl, E330, E415, aroma, E160a), margarín 

((směs tuků (rostl. oleje a tuky a hydrogenované rostl. oleje a tuky), voda, emulgátory 

(lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin), sůl 0,2%, regulátor kyselosti kys. 

citrónová, příchuť, barvivo beta karoten)), voda, mandle, sladidlo (E420, E1414, sušená 

syrovátka, podmáslí sušené, E401, E516, E450iii, E160, aroma, E954).

vejce, lepek, mléko, 

suché skořápkové 

plody, sója

2

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů. 

6622 Korpus dortový 

kakaový balený

Cukrářský 

výrobek

Čerstvý 

výrobek

korpus: vejce, moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor 

(E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící látka (E450i, E500iiú, glukózový sirup, sušené 

mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), voda, 

řepkový olej

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko a 

výrobky z nich.

3

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, sóji 

a výrobků z nich.

6623 Řez pudinkový 

se sladidlem

Cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

80 Čerstvý 

výrobek

Rostlinná náplň 25% ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, stabilizátory E420ii 

a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, barvivo beta karoten)), voda, piškot 

(pšeničná mouka hladká, náhradní sladidla E420, mléko odstředěné sušené, škrobový 

sirup, emulgátory E472b, E477, pšeničný škrob, kypřící látky E450 a E500, sůl, regulátor 

kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, náhradní sladidlo E954, aroma), 

vanilková náplň 12% ((náhradní sladidlo E420, modifikovaný škrob E1414, sušená 

syrovátka, mléko sušené odstředěné, želírující látky (E401, E516), barvivo E160a, aroma, 

kypřící látka E450, náhradní sladidlo E954)), vejce.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju, 

mléko a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



6628 Řezy Míša cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

100 Čerstvý 

výrobek

Vejce, cukr, pšeničná mouka, kakao, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a 

E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla 

(pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), tvaroh 20%, margarín ((rostlinné oleje a tuky a 

hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory (lecitiny, mono- a diglyceridy 

mastných kyselin), sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta 

karoten)), kakaová poleva 8% (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátor E322, 

aroma), cukr, ztužený pokrmový tuk, čokoládová ozdoba (cukr, hydrogenované rostlinné 

tuky, odstředěné práškové mléko, laktoza, emulgátor lecitin, aromata), vanilínový cukr 

(cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6629 Batul kakaový 

s malým terčem

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

625 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 50% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej))), vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), kakaová poleva 10% (((cukr, plně 

ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový 

lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), sušené mléko 

plnotučné, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový 

sirup, voda, aroma mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické 

extrakty, voda, rostlinný olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, aroma 

ethylvanilín, slunečnicový olej), čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka 

E904, aromata), kokos barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

suché skořápkové 

plody a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6630 Batul kakaový cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

625 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 45% ((máslo 60%, cukr, voda, směs škrobů (aroma etylvanilin, barviva: 

riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, kakao, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), 

kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla (pyrofosforečnan disodný, jedlá soda)), kakaová 

poleva 10% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 

13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), ztužený 

pokrmový tuk))), sušené mléko plnotučné, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, 

ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, aroma mandlové (aromatické látky a přírodní 

aromatické látky, aromatické extrakty, voda, rostlinný olej, zahušťovadla E414 a E415), 

vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), čokoládová rýže (cukr, 

hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, 

glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), kokos, barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, 

E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“



6632 Batul vanilkový 

s malým terčem

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

625 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 50% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr, (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej))), vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), mandle 5%, sušené mléko plnotučné, 

fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, 

aroma mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, 

rostlinný olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej), čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), 

alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka E401, regulátory kyselosti E341 a E339, 

emulgátor E475, aromový olej višňový, barvivo E120), barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, 

E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju, suché skořápkové 

plody a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6633 Batul vanilkový cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

625 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 50% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr, (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej))), vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), mandle 5%, sušené mléko plnotučné, 

fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, 

aroma mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, 

rostlinný olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej), čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), 

alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka E401, regulátory kyselosti E341 a E339, 

emulgátor E475, aromový olej višňový, barvivo E120), barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, 

E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju, suché skořápkové 

plody a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6636 Dort kakaový cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

1200 Čerstvý 

výrobek

vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, kakao, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a 

E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek 

((pšeničná mouka, kypřidla (pyrofosforečnan disodný, jedlá soda)), náplň máslová 45% 

((((máslo 60%, cukr, voda, směs škrobů (aroma etylvanilin, barviva: riboflavín a karoteny), 

pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, 

laktóza, kukuřičný sirup), kakaová poleva 1% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol – 

polyricin – oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk)))), vanilínový cukr (cukr, aroma 

ethylvanilín, slunečnicový olej), kakaová poleva 15% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol 

– polyricin – oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), sušené mléko plnotučné, fondán 

(cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, aroma 

mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, rostlinný 

olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový 

olej), čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), alginát (cukr, 

voda, škrobový sirup, želírující látka E401, regulátory kyselosti E341 a E339, emulgátor 

E475, aromový olej višňový, barvivo E120), kokos.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



6639 Dort dětský 

kakaový (pejsek, 

kočička)

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

1700 Čerstvý 

výrobek

náplň máslová 45% ((((máslo 56%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), kakaová poleva 3% (((cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a 

polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), vanilínový cukr (cukr, 

aroma ethylvanilín, slunečnicový olej)))), vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, kakao, 

zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), 

kakaová poleva 10% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), 

ztužený pokrmový tuk))), alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka E401, 

regulátory kyselosti E341 a E339, emulgátor E475, aromový olej višňový, barvivo E120), 

čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem 

tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), barvivo ((nosič E514, 

barvivo (E124, E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6642 Dort dětský 

kakaový (ostatní)

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

1200 Čerstvý 

výrobek

náplň máslová 38% ((((máslo 56%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), kakaová poleva 3% (((cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a 

polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), vanilínový cukr (cukr, 

aroma ethylvanilín, slunečnicový olej)))), vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, kakao, 

zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), 

kakaová poleva 7% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), 

ztužený pokrmový tuk))), alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka E401, 

regulátory kyselosti E341 a E339, emulgátor E475, aromový olej višňový, barvivo E120), 

čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem 

tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), barvivo ((nosič E514, 

barvivo (E124, E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6645 Dort dvoupatrový 

vanilkový

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

2200 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 45% ((máslo 60%, cukr, voda, směs škrobů (aroma etylvanilin, barviva: 

riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), 

kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla (pyrofosforečnan disodný, jedlá soda)), mandle 

5%, sušené mléko plnotučné, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový 

tuk, glukózový sirup, voda, aroma mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, 

aromatické extrakty, voda, rostlinný olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, 

aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka 

E401, regulátory kyselosti E341 a E339, emulgátor E475, aromový olej višňový, barvivo 

E120), čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), barvivo 

((nosič E514, barvivo (E124, E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce, suché 

skořápkové plody a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“



6648 Dort dvoupatrový 

kakaový

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

2200 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 45% ((máslo 60%, cukr, voda, směs škrobů (aroma etylvanilin, barviva: 

riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, kakao, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), 

kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla (pyrofosforečnan disodný, jedlá soda)), kakaová 

poleva 15% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 

10%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát), aroma)), ztužený 

pokrmový tuk))), sušené mléko plnotučné, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, 

ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, aroma mandlové (aromatické látky a přírodní 

aromatické látky, aromatické extrakty, voda, rostlinný olej, zahušťovadla E414 a E415), 

vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), alginát (cukr, voda, škrobový 

sirup, želírující látka E401, regulátory kyselosti E341 a E339, emulgátor E475, aromový olej 

višňový, barvivo E120), čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, 

aromata), barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6651 Harlekýn malý cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

600 Čerstvý 

výrobek

Vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosforečnan disodný, jedlá soda)), smetana 20%, rostlinná náplň 20% 

((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, stabilizátory (E420ii, E463), emulgátory 

(E472e, E322, E472b), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)), čokoládová rýže (cukr, 

hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, 

glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), kakao.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju, 

mléko a výrobky z nich

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6652 Dort malinový cukrářský 

výrobek s 

náplní

1900 Čerstvý 

výrobek

náplň lehká tuková 30% (((voda, margarín 30% (rostlinné oleje a tuky, emulgátory: E471, 

E322, sůl, konzervant E200,, máslové aroma,, barvivo E160a), cukr, směs škrobů, 

(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma etylvanilín, barviva E102 a E124), sušené mléko, 

rumové aroma, (voda líh, invertní sirup, aroma), vanilínový cukr, (etylvanilín, cukr), 

konzervační látka kyselina sorbová E200)), agarová poleva 30% (voda, cukr, agar-agar), 

vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek ((voda, cukr 35%, emulgátory 

(mono a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, E471, 3% draselné soli mastných 

kyselin z jedlých tuků E470a, 3% líh kvasný jemný)), kypřící prášek ((pšeničná mouka, 

kypřící látky (difosforečnan disodný, hydrogenuhličitan sodný)), maliny mražené 10%, 

ovocná náplň 5% ((cukr, ovocné protlaky (směs ovoce), želírující látka E440, modifikovaný 

škrob E1422, kyselina E330, aroma, barviva (E122, E102, E124, E151)), kokos 1%.

Obiloviny obsahující 

lepek, sója, vejce, 

mléko a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

„ E102, E122, 

E124:…moho

u nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6654 Harlekýn velký cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

1200 Čerstvý 

výrobek

Vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosforečnan disodný, jedlá soda)), smetana 20%, rostlinná náplň 20% 

((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, stabilizátory (E420ii, E463), emulgátory 

(E472e, E322, E472b), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)), čokoládová rýže (cukr, 

hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, 

glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), kakao.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju, 

mléko a výrobky z nich

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



6656 Řez dortový 

jahodový

Cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

tukovou

110 

bal.

Čerstvý 

výrobek

náplň lehká tuková 30% ((voda, margarín 30% (rostlinné oleje a tuky, hydrogenované 

rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 

0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten), cukr, směs 

škrobů (aroma etylvanilin, barviva: riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob), 

sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktóza, kukuřičný sirup), rumové 

aroma (rozpouštědla (voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202), vanilínový cukr (cukr, 

aroma etylvanilín, slunečnicový olej), konzervační látka E200, agarová poleva 30% (voda, 

cukr, agar-agar), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor 

E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek 

((pšeničná mouka, kypřidla (pyrofosforečnan disodný, jedlá soda)), jahody mražené 10%, 

ovocná náplň 5% ((dřeň (jablečná, rybízová, malinová), cukr, škrobový sirup, želírující látka 

pektin, regulátor kyselosti kyselina citrónová,rybízové aroma, konzervant kyselina 

sorbová)), kokos 1%, barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, E122, E110).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju, 

mléko a výrobky z nich

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

„E122, E124, 

E110: … 

mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6657 Kniha kakaová cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

1700 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 25% (((máslo 50%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), kakaová poleva 2% (cukr, 

rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátor E322, aroma), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), ztužený pokrmový tuk, vanilínový cukr, 

(cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej))), vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, kakao 

3%, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, 

aroma), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), 

kakaová poleva 30% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), 

ztužený pokrmový tuk))), sušené mléko plnotučné, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), 

cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, aroma mandlové (aromatické látky a 

přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, rostlinný olej, zahušťovadla E414 a 

E415), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), mandle, alginát (cukr, 

voda, škrobový sirup, želírující látka E401, regulátory kyselosti E341 a E339, emulgátor 

E475, aromový olej višňový, barvivo E120), čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný 

rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový 

sirup, leštící látka E904, aromata), barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, E122, E110, E102, 

E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

suché skořápkové 

plody a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“ 

6658 Řez dortový 

meruňkový 

110 Čerstvý 

výrobek

náplň lehká tuková 30% ((voda, margarín 30% (rostlinné oleje a tuky, hydrogenované 

rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 

0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten), cukr, směs 

škrobů (aroma etylvanilin, barviva: riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob), 

sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), rumové 

aroma (rozpouštědla (voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202), vanilínový cukr (cukr, 

aroma etylvanilín, slunečnicový olej), konzervační látka kyselina sorbová E200, agarová 

poleva 30% (voda, cukr, agar-agar), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující 

přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní 

pomerančové aroma), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla (pyrofosforečnan disodný, 

jedlá soda)),, meruňky mražené 10%, ovocná náplň 5% ((dřeň (jablečná, rybízová, 

malinová), cukr, škrobový sirup, želírující látka pektin, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová,rybízové aroma, konzervant kyselina sorbová)), kokos 1%, barvivo (nosič E514, 

barvivo E102).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju, 

mléko a výrobky z nich

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

„E102: … 

může 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“



6660 Kniha vanilková cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

1700 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 33% (((máslo 50%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr, (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej))), vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), kakaová poleva 20% (((cukr, plně 

ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový 

lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), sušené mléko 

plnotučné, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový 

sirup, voda, aroma mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické 

extrakty, voda, rostlinný olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, aroma 

ethylvanilín, slunečnicový olej), mandle, alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka 

E401, regulátory kyselosti E341 a E339, emulgátor E475, aromový olej višňový, barvivo 

E120), čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), barvivo 

((nosič E514, barvivo (E124, E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

suché skořápkové 

plody a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E110, 

E122, E124, : 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6667 Dort ovocný 

směs 

cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

máslovou

1320 Čerstvý 

výrobek

Agarová poleva 20% (voda, cukr, agar-agar), náplň lehká máslová 20% ((voda, máslo 34%, 

cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva: riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, 

kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný 

sirup), cukr vanilínový (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), vejce, pšeničná mouka, 

cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, 

ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla 

(pyrofosforečnan disodný, jedlá soda)), jahody mražené 8%, maliny 5%, meruňky 5%, 

kokos, ovocná náplň 4% ((dřeň (jablečná, rybízová, malinová), cukr, škrobový sirup, 

želírující látka pektin, regulátor kyselosti kyselina citrónová, rybízové aroma, konzervant 

kyselina sorbová)), sušené mléko, cukr, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), glukózový 

sirup, ztužený pokrmový tuk, vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), 

modifikovaný škrob E1422, barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, E122, E110)).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji, mléka a výrobky 

z nich.

„E110, E122, 

E124, : … 

mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6669 Dort ovocný s 

jahodami

cukrářský 

výrobek 

s náplní lehkou 

máslovou

1320 Čerstvý 

výrobek

Agarová poleva 20% (voda, cukr, agar-agar), náplň lehká máslová 20% ((voda, máslo 34%, 

cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva: riboflavín a karoteny, pšeničný škrob, 

kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný 

sirup), cukr vanilínový (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), jahody mražené 20%, 

vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosforečnan disodný, jedlá soda)), kokos, ovocná náplň 4% ((dřeň 

(jablečná, rybízová, malinová), cukr, škrobový sirup, želírující látka pektin, regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, rybízové aroma, konzervant kyselina sorbová)), sušené mléko, 

cukr, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), glukózový sirup, ztužený pokrmový tuk, 

vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), modifikovaný škrob E1422, 

barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, E122, E110)).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, sóji, mléka a výrobky 

z nich.

„E110, E122, 

E124 : … 

mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6672 Dort pařížský cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

920 Čerstvý 

výrobek

Vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosforečnan disodný, jedlá soda)), smetana 20%, rostlinná náplň 20% 

((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, stabilizátory (E420ii, E463), emulgátory 

(E472e, E322, E472b), sůl, aromata, barvivo (beta karoten)), kakaová poleva 12% (((cukr, 

plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory 

(sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), kakao.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



6674 Dort Florida cukrářský 

výrobek s 

náplní lehkou 

tukovou

korpus: vejce, pšeničná mouka, cuk, voda, emulgátor (E471, E475), stabilizátor (E420), 

ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma, kypřící prášek ((kypřící látky (difosforečnan 

disodný, hydrogenuhličitan sodný), pšeničná mouka)), náplň vanilka (((voda, margarín 

(rostlinné oleje a tuky, hydrogenované rostl. oleje a tuky v proměnném množství, 

emulgátory: lecitin a mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl 0,2%, kyselina citrónová, 

příchutě barvivo B-karoten, aroma) cukr, krémový prášek ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín, karoteny) kukuřičný škrob)), sušené mléko odtučnělé (směs mléčných proteinů, 

rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilinový cukr (cukr, aroma etylvanilín))), náplň 

ovocná ((broskve půlené, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina citrónová, 

smetana, marmeláda meruňková (ovocné protlaky, (jablko, meruňka), cukr, glukózový 

sirup, želírující látka E440, voda, modifikovaný škrob 1422, regulátor kyselosti E330, 

aroma)), čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata).

lepek, vejce, mléko, 

sója

2

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6675 Podkova 

vanilková

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

1700 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 50% (((máslo 50%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr, (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej))), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), sušené mléko plnotučné, fondán 

(cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, aroma 

mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, rostlinný 

olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový 

olej), mandle, alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka E401, regulátory kyselosti 

E341 a E339, emulgátor E475, aromový olej višňový, barvivo E120), kokos, čokoládová 

rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), barvivo ((nosič E514, 

barvivo (E124, E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

suché skořápkové 

plody a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“ 

6678 Podkova 

kakaová

cukrářský 

výrobek s 

náplní

1700 Čerstvý 

výrobek

náplň: máslo, voda, cukr, krémový prášek ((aroma etylvanilín, barviva (riboflavín, karoteny), 

pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, 

laktoza, kukuřičný sirup), cukrářská poleva ((cukr, rostlinný tuk, sušená syrovátka, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku (6,5%), sušené mléko odstředěné, emulgátory (sójový 

lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma)), aroma výtažek rumový (rozpouštědla: voda, 

E422, E1520, aromatické látky, konzervační látka E202, ztužený pokrmový tuk, vanilínový 

cukr (cukr, aroma ethylvanilín); korpus: moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný 

škrob, kakao, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící látka (E450i, E500ii), 

glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, 

zahušťovadlo (E401, E415)), vejce, voda; dohotovení: sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), fondánová hmota, moučkový cukr, alginát 

((cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka, (E401), regulátor kyselosti (E341) a (E339), 

emulgátor (E475), aroma višňové, barvivo E120)), glukóza, čokoládová rýže ((cukr, 

hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E322 

sójový lecitin), glukózový sirup, leštící látka E904, aromata)), čokoládové kytičky (cukr, 

kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin E322, přírodní vanilka), ztužený 

pokrmový tuk, voda, vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín), aroma mandlové 

(aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, rostlinný olej 

řepkový, zahušťovadla: arabská guma E414, xanthan E415;

obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sója a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů, a výrobky z nich.



6680 Dort kubánský cukrářský 

výrobek s 

náplní

1200 Čerstvý 

výrobek

náplň 1: smetana ke šlehání, smetana rostlinná ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseját 

sodný, stabilizátory (E420ii, E463), emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aromata, 

barvivo (beta karoten)), cukr, kakaový prášek; banány, korpus: moučná směs ((cukr, 

pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), 

kypřící látka (E450i, E500ii), glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová 

mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), vejce, voda, olej řepkový rafinovaný; 

poleva: cukr, rostlinný tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 

(6,5%), sušené mléko odstředěné, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), 

aroma, ztužený pokrmový tuk; dekorace ((cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E322 sójový lecitin), glukózový sirup, leštící 

látka E904, aromata))

obiloviny obsahující 

lepek, vejce, mléko, 

sója a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobků z nich

6681 Srdce kakaové cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

1200 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 35% (((máslo 50%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr, (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej))), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kakao 2%, kypřící prášek 

((pšeničná mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), kakaová poleva 12% 

(((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, 

emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový 

tuk))), sušené mléko plnotučné, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený 

pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, aroma mandlové (aromatické látky a přírodní 

aromatické látky, aromatické extrakty, voda, rostlinný olej, zahušťovadla E414 a E415), 

vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), alginát (cukr, voda, škrobový 

sirup, želírující látka E401, regulátory kyselosti E341 a E339, emulgátor E475, aromový olej 

višňový, barvivo E120), čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, 

aromata), barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce, suché 

skořápkové plody a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E110, 

E122, E124, : 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6684 Srdce vanilkové cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

1200 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 35% (((máslo 50%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr, (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej))), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), sušené mléko plnotučné, fondán 

(cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, aroma 

mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, rostlinný 

olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový 

olej), alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka E401, regulátory kyselosti E341 a 

E339, emulgátor E475, aromový olej višňový, barvivo E120), mandle, čokoládová rýže 

(cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor 

E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), kokos, barvivo ((nosič E514, barvivo 

(E124, E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

suché skořápkové 

plody a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“ 



6687 Dort třípatrový 

vanilkový

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

3250 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 45% (((máslo 50%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr, (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej))), vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), mandle 5%, sušené mléko plnotučné, 

fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, 

aroma mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, 

rostlinný olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej), čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), 

alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka E401, regulátory kyselosti E341 a E339, 

emulgátor E475, aromový olej višňový, barvivo E120), kakaová ozdoba (cukr, kakaová 

hmota, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilka), barvivo ((nosič E514, 

barvivo (E124, E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

suché skořápkové 

plody a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“ 

6689 Dort vanilkový 

s malým terčem

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

1200 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 50% (((máslo 50%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr, (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej))), vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), mandle 5%, sušené mléko plnotučné, 

fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, 

aroma mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, 

rostlinný olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej), čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), 

alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka E401, regulátory kyselosti E341 a E339, 

emulgátor E475, aromový olej višňový, barvivo E120), barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, 

E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

suché skořápkové 

plody a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E122, 

E124, E110: 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“ 

6690 Dort třípatrový 

kakaový

cukrářský 

výrobek s 

náplní

3250 Čerstvý 

výrobek

korpus: vejce, moučná směs ((cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor 

(E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící látka (E450i, E500iiú, glukózový sirup, sušené 

mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), voda, 

řepkový olej, náplň: (((máslo, voda, cukr, krémový prášek ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín, karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko odtučnělé (směs 

mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), aroma rumové (voda, E422, 

E1520, aromatické látky, konzervační látka E202), poleva kakao (((cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emlugátory (sójový lecitin a 

polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))), vanilinový cukr (cukr, 

aroma etylvanilín), dohotovení: (voda, cukr, sušené mléko (směs mléčných proteinů, 

rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), fondán (cukr, glukózový sirup, voda), glukoza, 

vanilínový cukr (cukr, aroma etylvanilín), aroma mandlové (aromatické látky a přírodní 

aromatické látky, aromatické extrakty, voda, rěpkový olej, zahušťovadla E414, E415, 

dekorace: kyticky (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, E322, přírodní vanilka, alginát 

(cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka E401, regulátor kyselosti E341 a E339, 

emulgátor E475, aroma višňové, barvivo E120.

lepek, mléko, vejce, 

sója

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů, suchých skořápkových 

plodů a výrobky z nich.



6693 Dort vanilkový cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

1200 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 50% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej))), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), sušené mléko plnotučné, fondán 

(cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, aroma 

mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, rostlinný 

olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový 

olej), mandle 4%, čokoládová rýže (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor E322, glukózový sirup, leštící látka E904, aromata), 

alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka E401, regulátory kyselosti E341 a E339, 

emulgátor E475, aromový olej višňový, barvivo E120), barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, 

E122, E110, E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce, suché 

skořápkové plody a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E110, 

E122, E124, : 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6694 Řez balkánský 

mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

tukovou

40 Čerstvý 

výrobek

pšeničná mouka, cukr, margarín (rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, jedlá sůl 0,1%, 

emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin), 

regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten), vejce, kakaová poleva 

8% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, 

emlugátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricin - oleát), aroma)), ztužený pokrmový 

tuk))), náplň tuková 20% ((margarín 60% (směs tuků: rostlinné oleje a tuky a 

hydrogenované rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory: lecitiny, mono- a diglyceridy 

mastných kyselin, sůl 0,2%, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, příchuť, barvivo beta 

karoten), voda, cukr, směs škrobů (aroma etylvanilín, barviva riboflavín a karoteny, 

pšeničný škrob, kukuřičný škrob), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, 

laktoza, kukuřičný sirup), cukr vanilínový (cukr, aroma etylvanilín, slunečnicový olej), vejce, 

pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, aroma, 

stabilizátor E420, atylalkohol), kypřící prášek (kypřící látky: difosforečnan disodný a 

hydrogenuhličitan sodný, pšeničná mouka), ovocná náplň 7% ((ovocné protlaky (jablko, 

višeň), cukr, glukózový sirup, želírující látka E44, voda, modifikovaný škrob E1422, 

regulátor kyselosti E330, aroma)), kakaová poleva 3% (((cukr, plně ztužený rostlinný tuk, 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol 

– polyricin – oleát), aroma)), ztužený pokrmový tuk))).

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju, 

mléko a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy, 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6695 Řez jablečný 

mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

40 Čerstvý 

výrobek

náplň 28% (((smetana 50%, rostlinná náplň 50% ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, 

kaseát sodný, stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, 

barvivo beta karoten)), cukr))), náplň jablečná 25% (jablečné kostky 88%, cukr, škrob, 

antioxidant kyselina askorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorban 

draselný), vejce, cukr, pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a 

E475, stabilizátor E420, etylalkohol, aroma), kakao, kypřící prášek ((pšeničná mouka, 

kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), cukr, skořice, želírující látka (cukr, voda, 

glukóza, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, aroma).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce, 

sóju a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

Řezy 

jablečné

6696 Řez jogurtový 

mini

cukrářský 

výrobek 

s náplní ostatní

40 Čerstvý 

výrobek

náplň 30% (((náplň rostlinná 40% (voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, 

stabilizátory E420ii a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, barvivo beta 

karoten)), voda, stabilizátor ((cukr, práškové odstředěné mléko 18%, želatina, modifikovaný 

škrob E414, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, ochucovadlo, sůl))), meruňky vařené 

20% ((meruňky 40%, voda, cukr, zahušťovadlo (modifikované škroby E1422)), voda, cukr, 

aroma punčové ((rozpouštědla (voda, E422, E1520), aroma, konzervant E202)), vejce, 

pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a E475, aroma, 

stabilizátor E420, etylalkohol), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla (pyrofosforečnan 

disodný, jedlá soda)), vejce, pšeničná mouka, cukr, želírující směs (cukr, voda, glukózový 

sirup, želírovací látka E440, regulátor kyselosti E330, přírodní aroma s meruňkovou 

příchutí).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.



6698 Dort svatební 

(italský velký)

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

4000 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 45% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej))), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), sušené mléko plnotučné, fondán 

(cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, aroma 

mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, rostlinný 

olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový 

olej), kokos.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6699 Dort svatební 

(italský malý)

cukrářský 

výrobek 

s náplní 

máslovou

3000 Čerstvý 

výrobek

Náplň máslová 45% (((máslo 60%, voda, cukr, směs škrobů ((aroma etylvanilín, barviva 

(riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný škrob)), sušené mléko (směs mléčných 

proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, 

slunečnicový olej))), vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, zlepšující přípravek (voda, 

emulgátor E471 a E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná 

mouka, kypřidla (pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), sušené mléko plnotučné, fondán 

(cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, aroma 

mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, rostlinný 

olej, zahušťovadla E414 a E415), vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový 

olej), kokos.

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, vejce a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.

6709 Dorty dětské dle 

přání

cukrářský 

výrobek s 

náplní

1000 Čerstvý 

výrobek

vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, kakao, zlepšující přípravek (voda, emulgátor E471 a 

E475, stabilizátor E420, ethylalkohol, aroma), kypřící prášek ((pšeničná mouka, kypřidla 

(pyrofosfečnan disodný, jedlá soda)), náplň máslová 20% (((máslo 45%, voda, cukr, směs 

škrobů ((aroma etylvanilín, barviva (riboflavín a karoteny), pšeničný škrob, kukuřičný 

škrob)), sušené mléko (směs mléčných proteinů, rostlinný tuk, laktoza, kukuřičný sirup), 

vanilínový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej))), sušené mléko plnotučné, 

fondán (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ztužený pokrmový tuk, glukózový sirup, voda, 

aroma mandlové (aromatické látky a přírodní aromatické látky, aromatické extrakty, voda, 

rostlinný olej, zahušťovadla E414 a E415), želírující směs (cukr, voda, glukózový sirup, 

želírovací látka E440, regulátor kyselosti E330, přírodní aroma s meruňkovou příchutí), 

ananasový kompot 3%, kiwi 3%, borůvky 3%, broskve 3%, maliny 3%, jahody 3%, mandle 

1%, perličky, čokoládová dekorace (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: 

sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), barvivo ((nosič E514, barvivo (E124, E122, E110, 

E102, E133)).

Obiloviny obsahující 

lepek, mléko, sóju, 

vejce, suché 

skořápkové plody a 

výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C.

Výrobek může obsahovat stopy 

arašídů a výrobky z nich.

„E102, E110, 

E122, E124, : 

… mohou 

nepříznivě 

ovlivňovat 

činnost a 

pozornost 

dětí.“

6719 Dort pudinkový 

se sladidlem

cukrářský 

výrobek 

s náplní

1200 Čerstvý 

výrobek

Rostlinná náplň 25% ((voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, kaseát sodný, stabilizátory E420ii 

a E463, emulgátory (E472e, E322, E472b), sůl, aroma, barvivo beta karoten)), voda, piškot 

(pšeničná mouka hladká, náhradní sladidla E420, mléko odstředěné sušené, škrobový 

sirup, emulgátory E472b, E477, pšeničný škrob, kypřící látky E450 a E500, sůl, regulátor 

kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, náhradní sladidlo E954, aroma), 

vanilková náplň 12% ((náhradní sladidlo E420, modifikovaný škrob E1414, sušená 

syrovátka, mléko sušené odstředěné, želírující látky (E401, E516), barvivo E160a, aroma, 

kypřící látka E450, náhradní sladidlo E954)), vejce.

Obiloviny obsahující 

lepek, vejce, sóju, 

mléko a výrobky z nich.

1

Uchovávejte v suchu při 

teplotě 0 až +8°C

Výrobek může obsahovat stopy 

suchých skořápkových plodů, 

arašídů a výrobky z nich.


