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Vážení obchodní přátelé, 
 

Upravili jsme pro vás katalog složení nebalených pekařských a cukrářských výrobků. 

 Tučně jsme zvýraznili alergeny, aktualizovali jsme složení, přidali nové výrobky.  
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Členění výrobků na druhy a skupiny 

 
Druh Skupiny 
Chléb pšeničný 

pšeničnožitný 
žitnopšeničný 
žitný 
celozrnný 
vícezrnný 
speciální 

Běžné pečivo pšeničné 
žitné 
žitnopšeničné 
pšeničnožitné 
celozrnné 
vícezrnné 
speciální 

Jemné pečivo dle výrobní technologie 
Trvanlivé pečivo sušenky 

ze šlehaných hmot  
perníky 
suchary 
preclíky 
t rvanlivé tyčinky  
knäckerbrot  
crackerové pečivo 
piškoty 

Cukrář ské výrobky  s náplní tukovou 
s náplní lehkou máslovou 
s náplní máslovou 
s náplní šlehačkovou 
s náplní bílkovou 
ostatní 

 

Přípustné záporné hmotnostní odchylky u chleba a pečiva 
 

Chléb nebalený nejvýše – 6% 
Chléb balený nejvýše – 5% 
Běžné pečivo do 300g nejvýše – 7% 
Běžné pečivo nad 300g nejvýše – 6% 
Jemné pečivo do 150g nejvýše – 7% 
Jemné pečivo nad 150g nejvýše – 6% 
Trvanlivé pečivo o hmotnost i 

do 50g 
51-100g 

101-250g 
251-500g 
nad 500g 

 
nejvýše –11% 
nejvýše –9% 
nejvýše –7% 
nejvýše –5% 
nejvýše –3% 

 

Věříme, že jsme Vám alespoň částečně pomohli s označováním nebalených výrobků. Těšíme se na další spolupráci a budeme se 

snažit, abyste u našich výrobků měli vždy správné informace tak, jak ukládá zákon. 

 

Se srdečným pozdravem technologové Eva Nedomová, Luděk Zeman, Marie Procházková. 

 
 

 

 

Chléb pšenično žitný 
 

 

Číslo 

 

Název výrobku 
 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 
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101  

103 

106 

Chléb židlochovický 

Chléb židlochovický 

Chléb Pálava 

1000 

500 

700 

1 

1 

1 

Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, sůl, droždí, pekařský přípravek 

(pšeničná mouka, sójový lecitin, enzymy), kmín, ječná sladová 

mouka 

111 

136 

Chléb s kmínem 

Slovanský bochník 

1200 

900 

1 

1 

Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, droždí, kmín 1%, sůl, pekařský 

přípravek (stabilizátor:E422, regulátor kyselosti:E332ii, sladový 

extrakt, enzymy) 

113 Chléb podmáslový 700 1 Pšeničná mouka, žitná mouka, podmáslí 15%, voda, syrovátka, 

droždí, sůl, pekařský přípravek (pšeničná mouka, sójový lecitin, 

enzymy), koření 

124 Chléb bavorský 1000 1 Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, slunečnice, sůl, droždí, pekařský 

přípravek (pšeničná mouka, sójový lecitin, enzymy), ječná sladová 

mouka 

168 Chléb svratecký 600 1 Pšeničná mouka, voda, směs (pšeničná mouka, sůl, fermentovaný 

sušený pšeničný kvas, mouka sladová, ječná, žitná, pšeničná, 

neaktivní droždí, enzymy), žitná mouka, droždí, sůl; posyp: sezam, 

mák 

152 Chléb moravský (chléb 

kvasový) 

600 1 Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, droždí, sůl, stabilizátor:enzym, 

kmín, ječná sladová mouka, koření 

189 Karlův pecen 2000 2 Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, syrovátka, droždí, sůl, pekařský 

přípravek (pšeničná mouka, sójový lecitin, enzymy), koření, ječná 

sladová mouka 

3000 

 

3001 

3002 

 

3003 

Chléb starobřeclavský s 

kmínem 

Chléb kulatý s kmínem 

Chléb starobřeclavský s 

kmínem 

Chléb kulatý s kmínem 

900 

 

900 

500 

 

500 

1 

 

1 

1 

 

1 

Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, kvas, droždí, sůl, bramborová 

kaše (brambory 99%, emulgátor:E471, regulátor kyselosti:E450i, 

antioxidanty:E304, disiřičitan sodný, barvivo:kurkumin), pekařský 

přípravek (pšeničná mouka, sójový lecitin, enzymy), kmín 0,2% 

 

Chléb žitno pšeničný 
 

 

Číslo 

 

Název výrobku 
 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

109 Chléb držkovský 

řemeslný 

500 1 Žitná mouka, voda, pšeničná mouka, sůl, kmín 

 

Chléb žitný 
 

 

Číslo 

 

Název výrobku 
 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

132 Chléb žitný kulatý 750 1 Žitná mouka 90%, voda, pšeničná mouka, droždí, sůl, pražený slad, 

ječná sladová mouka, koření, enzymy 

 

 

 

Chléb celozrnný 
 

 

Číslo 

 

Název výrobku 
 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

B173 Chléb celozrnný s dýní 

bez E 

400 1 Směs (pšeničná celozrnná mouka 96%, pšeničný lepek), voda, žitná 

mouka celozrnná, dýňová směs 10% (dýně 28%, žitná a pšeničná 

mouka, ječná sladová mouka, bramborové vločky, sójová mouka, 

pšeničný lepek, sušená kvasná kultura (mléko)), kvas (syrovátka, žitná 
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mouka, droždí, voda), sůl, droždí 

 

Chléb vícezrnný 
 

 

Číslo 

 

Název výrobku 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

107 Chléb Pálava cereál 580 1 Pšeničná mouka, voda, směs (proso, špalda, kukuřičná mouka, dýně, 

sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a bramborová mouka, 

sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), žitná mouka, len, 

droždí,  sůl, pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, 

stabilizátor:guma guar, enzymy); posyp: sezam, len 

142 Chléb slunečnicový 

 

500 1           Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, směs (proso, špalda, kukuřičná 

mouka, dýně, sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a 

bramborová mouka, sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), 

slunečnice 3%, droždí, sůl, ječná sladová mouka, pekařský přípravek 

(pšeničná mouka, sójový lecitin, enzymy) 

134 Chléb královský 700 1 Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, směs (pšeničná mouka, vločky a 

šrot, sójový šrot, žitná mouka, sůl, kmín, sušená syrovátka, sušený 

neztužený palmový tuk s mlékem, emulgátor:E472e, cukr, enzymy), 

slunečnice, dýně, droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka, sójový 

lecitin, enzymy), sůl, ječná sladová mouka 

 

Chléb speciální 
 

 

Číslo 

 

Název výrobku 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

147 Chléb pětizrnný 

královský 

900 1 Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, slunečnice, len, ovesné vločky, 

pšeničný graham, proso, tvaroh, sůl, droždí, kmín, koření, pekařský 

přípravek (pšeničná mouka, sójový lecitin, enzymy), ječná sladová 

mouka 

128 Chléb škvarkový 550 1 Žitná mouka, voda, pšeničná mouka, škvarky 8%, sůl, droždí, pekařský 

přípravek (pšeničná mouka, sójový lecitin, enzymy), aroma (sůl, koření 

a jeho extrakty, cukr, zvýrazňovač chuti:glutaman sodný), koriandr, kmín, 

koření 

 

Bio chléb 
  

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 
 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

3601 Chléb BIO špaldový 

slunečnicový 

(chléb vícezrnný) 

450 1 Bio směs (BIO špaldová celozrnná mouka, BIO špaldová mouka, BIO 

slunečnice, sůl, BIO cukr, BIO sušený žitný celozrnný kvas, BIO 

bramborové vločky), voda, droždí 

 

Pečivo pšeničné 
 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 
 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

201 

203 

204 

205 

206 

Rohlík   

Pletýnka  

Pletýnka s mákem 

Pletýnka se solí 

Veka  

43 

100 

100 

100 

360 

1 

1 

1 

1 

1 

Pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl, pekařský přípravek 

(ječná sladová mouka, emulgátor:E472e, cukr, glukóza, sušené droždí, 

regulátor kyselosti:E341i, enzymy), cukr, u veky navíc ocet; posypy 1%: 

hrubá sůl, kmín, mák  
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245 

261 

241 

Raženka velká  

Banketka 

Maxirohlík 

50 

20 

85 

1 

1 

1 

220 

215 

826 

827 

828 

218 

Bageta  

Francouzská bageta 

Minibagetka 

Bageta světlá 

Rohlíkové boilies – ryby 

Bulka na hamburger 

130 

250 

60 

100 

900 

80 

1                                       

1 

1 

1 

1 

1 

Pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, cukr, pekařský 

přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, 

enzymy); u č. 218 posyp sezam 0,5% 

242 Maxipletýnka 250 1 Pšeničná mouka, voda, droždí, sůl, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy) 

211 Bulka se sýrem 70 1  Pšeničná mouka, voda, sýr 10%, margarín (částečně ztužené palmové 

tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo:annatto, máslové aroma), droždí, sůl, cukr, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy) 

223 Rohlík se sýrem 60 1 Pšeničná mouka, sýr 10%, syrovátka, voda, margarín (částečně ztužené 

palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo: annatto, máslové aroma), droždí, sůl, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

cukr 

229 Rohlík se sýrem K 60 1 Pšeničná mouka, sýr 33%, syrovátka, voda, margarín (částečně ztužené 

palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo:annatto, máslové aroma), droždí, sůl, pekařský přípravek 

(emulgátor: E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

cukr 

231 Bulka se sýrem K 60 1 Pšeničná mouka, sýr 30%, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl, pekařský 

přípravek (ječná sladová mouka, emulgátor:E472e, cukr, glukóza, 

sušené droždí, regulátor kyselosti:E341i, enzymy) 

311 

 

Rohlík se sójou 60 1 Pšeničná mouka, voda, směs 20% (pšeničná mouka, sójový šrot a 

vločky, len, žitná mouka, sušený palmový tuk s mlékem, 

emulgátor:E472e, enzymy, pšeničný šrot a vločky, kukuřičná krupice, 

koření, pohanka), margarín, droždí, sůl, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy); 

posyp: len, slunečnice, sezam, ovesné vločky 

217 Bageta švýcarská 

 

300 1 Pšeničná mouka, voda, směs (pšeničná mouka, sůl, fermentovaný 

sušený pšeničný kvas, mouka sladová ječná, žitná, pšeničná, neaktivní 

droždí, enzymy), droždí 

361 Rohlík grahamový  60 1 Pšeničná mouka, voda, pšeničný graham 15%, směs (proso, špalda, 

kukuřičná mouka, dýně, sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a 

bramborová mouka, sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), 

droždí, řepkový olej, sůl, pekařský přípravek (emulgátory:E472e, E471, 

uhličitan vápenatý, enzymy, cukr) 

290 

291 

Solka 

Solka kolečko 

90 

80 

1 

1 

Pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, cukr, pekařský 

přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, 

enzymy), u kolečka posyp:sezam 

129 

794 

Fladenbrott 

Fladenbrott velký 

250 

350 

1 Pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, cukr, pekařský 

přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, 

enzymy); posyp: sezam, len 

224 

233 

Ciabatta tmavá úzká 

Ciabatta tmavá široká 

90 

90 

1 Pšeničná mouka, voda, směs (pšeničný lepek, sůl, žitná celozrnná 

mouka, žitná a pšeničná mouka, emulgátory:E472e, sójový lecitin, 

ječná sladová mouka, regulátor kyselosti:E341, kyselina mléčná a 

citrónová, řepkový olej, enzymy), řepkový olej, droždí 

255 

239 

Ciabatta světlá úzká 

Ciabatta bylinková 

90 

90 

1 

1 

Pšeničná mouka, voda, směs (pšeničná mouka, sůl, pšeničný lepek, 

kvas, zahušťovadlo:guma-guar, stabilizátor:E450, enzymy), řepkový olej, 

droždí; + u bylinkové: bylinky 1% (bazalka, oregáno) 

3013 

3018 

3022 

3023 

3027 

3037 

3043 

Bulka dvojitá 

Bageta 

Ciabatta bulka 

Rohlík  

Banketka  

Bulka  

Ciabatta placka 

120 

100 

150 

40 

20 

80 

150 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo:annatto, máslové aroma), droždí, cukr, pekařský přípravek (cukr, 

mléčná bílkovina, ječná sladová mouka, enzymy), sůl 

č. 3015 – posyp 1%: sezam 

č. 3024 – posyp 3%: sůl 
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3015 

3024 

3028 

B-206 

Bageta sypaná sezamem 

Rohlík slaný 

Veka chlebíčková 

Veka 

100 

40 

400 

360 

1 

1 

1 

1 

3038 Bulka se sýrem 60 1 Pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo:annatto, máslové aroma), droždí, cukr, sýr 2%, pekařský 

přípravek (cukr, mléčná bílkovina, ječná sladová mouka, enzymy), sůl 

 

Pečivo pšenično žitné 

 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

258 

 

Dalamánek 

židlochovický 

60 1 Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, sůl, droždí, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

ječná sladová mouka, koření; posyp: hrubá sůl, kmín 

259 Dalamánek  60 1 Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, směs (pšeničný lepek, sůl, žitná 

celozrnná mouka, žitná a pšeničná mouka, emulgátory:E472e, sójový 

lecitin, ječná sladová mouka, regulátor kyselosti:E341, kyselina mléčná 

a citrónová, řepkový olej, enzymy), droždí, vepřové sádlo, pekařský 

přípravek (emulgátory:E472e, E471, uhličitan vápenatý, enzymy, cukr); 

posyp: hrubá sůl, kmín 

362 Rohlík cereální 60 1 Pšeničná mouka, voda, směs (pšeničné otruby, len, ječný slad, sójová 

krupice, ovesné vločky), směs (proso, špalda, kukuřičná mouka, dýně, 

sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a bramborová mouka, 

sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), droždí, sůl, řepkový olej, 

pekařský přípravek (emulgátory:E472e, E471, uhličitan vápenatý, 

enzymy, cukr) 

3010 Dalamánek chlebový 

 
100 1 Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, kvas, droždí, sůl, bramborová 

kaše (brambory 99%, emulgátor:E471, regulátor kyselosti:E450i, 

antioxidanty:E304, disiřičitan sodný, barvivo:kurkumin), pekařský 

přípravek (pšeničná mouka, sójový lecitin, enzymy), kmín 

3017 Placka chlebová 

s česnekem 

 

100 1 Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, česneková pasta 2% (česnek, sůl 

10%), kvas, droždí, sůl, bramborová kaše (brambory 99%, 

emulgátor:E471, regulátor kyselosti:E450i, antioxidanty:E304, 

disiřičitan sodný, barvivo:kurkumin), pekařský přípravek (pšeničná 

mouka, sójový lecitin, enzymy), kmín 0,2% 

3053 Klíček zlatý 70 2 Pšeničná mouka, voda, směs (pšeničné klíčky, žitný kvas, sirup 

z cukrové řepy, sůl, bramborové vločky, slunečnicový olej), droždí, 

řepkový olej, sůl, pekařský přípravek (cukr, mléčná bílkovina, ječná 

sladová mouka, enzymy) 

 

Pečivo žitné 
 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

689 

720 

Placka žitná  

Kostka žitná 

200 

60 

1 

1 

Žitná mouka 90%, voda, pšeničná mouka, pekařský přípravek (žitná, 

kukuřičná a bramborová mouka, sušený žitný kvas, pšeničná sladová 

mouka, emulgátor:řepkový lecitin, cukr, neztužený palmový tuk, 

zahušťovadlo:karboxymethylcelulóza, sušené mléko, enzymy), žitný 

kvas, pekařský přípravek (žitná a kukuřičná mouka), sůl, droždí; u žitné 

kostky navíc posyp: žitný šrot 
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Pečivo vícezrnné 
 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

301 Bulka slunečnicová  60 1 Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, slunečnice 10%, droždí, sůl, 

řepkový olej, pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, 

stabilizátor:guma guar, enzymy), ječná sladová mouka 

306 Bulka dýňová 70 1 Pšeničná mouka, voda, dýně 10%, žitná mouka, slunečnice, řepkový 

olej, droždí, sůl, ječná sladová mouka, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

kmín, koření 

303 

 

Rohlík korny 

 

60 

 

1 Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, pšeničný graham, proso, len, 

slunečnice, droždí, sůl, řepkový olej, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzym), 

ječná sladová mouka, kmín, koření; posyp: hrubá sůl, kmín 

304 

 

Rohlík grahamový se 

sezamem 

60 

 

1 Pšeničná mouka, voda, grahamová mouka 20%, droždí, margarín 

(částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, 

sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), sůl, 

pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, 

stabilizátor:guma guar, enzymy), ječná sladová mouka, kmín; posyp 

sezam 5% 

318 Večka dýňová  190 1  Pšeničná mouka, voda, dýně 15%, sůl, droždí, margarín (částečně 

ztužené palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, 

sůl, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo: annatto, máslové aroma), pekařský přípravek (emulgátor:E472e, 

uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy) 

352 Dalamánek vícezrnný 

 

65 1 Pšeničná mouka, voda, směs (proso, špalda, kukuřičná mouka, dýně, 

sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a bramborová mouka, 

sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), žitná mouka, směs (sůl, 

žitná celozrnná mouka, ječná a pšeničná sladová mouka, sušený žitný 

kvas, cukr, stabilizátor:guma guar, sušená syrovátka a podmáslí, 

karobová mouka, emulgátor:E472e, neztužený palmový tuk, enzymy), 

droždí, řepkový olej, sůl; posyp: len, slunečnice, pšeničné vločky, sezam, 

proso, kukuřičné vločky 

330 

307 

Kornybageta 

Kornvečka 

250 

130 

1 

1 

Pšeničná mouka, voda, směs (proso, špalda, kukuřičná mouka, dýně, 

sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a bramborová mouka, 

sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), droždí, ječná sladová 

mouka, sůl, pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, 

stabilizátor:guma guar, enzymy); posyp bageta: mák, sezam 

353 Finnbageta 85 1 Pšeničná mouka, voda, směs (žitný šrot, melasa, len, šrot z lupiny, 

pšeničné otruby, koření), slunečnice, řepkový olej, droždí, sůl, pekařský 

přípravek (emulgátory:E472e, E471, uhličitan vápenatý, enzymy, cukr); 

posyp: sezam, len 

108 

 

Kornšnek 

 

 

 

300 1 

 

 

Pšeničná mouka, voda, směs (proso, špalda, kukuřičná mouka, dýně, 

sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a bramborová mouka, 

sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), žitná mouka, len, 

droždí, sůl, pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, 

stabilizátor:guma guar, enzymy); posyp: sezam, len 

254 Kornhvězdička 60 1 Pšeničná mouka, voda, směs (proso, špalda, kukuřičná mouka, dýně, 

sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a bramborová mouka, 

sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), droždí, řepkový olej, 

pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, 

stabilizátor:guma guar, enzymy), sůl; posyp: sezam, len 

257 

263 

809 

815 

Cereálka 

Veka cereálka 

Minibagetka cereální 

Bageta cereální 

60 

360 

60 

100 

1 

1 

1 

1 

Pšeničná mouka, voda, směs (proso, špalda, kukuřičná mouka, dýně, 

sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a bramborová mouka, 

sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), len, droždí, řepkový olej, 

pekařský přípravek (emulgátory:E472e, E471, uhličitan vápenatý, 

enzymy, cukr), sůl 
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312 Rohlík sójový 60 1 Pšeničná mouka, voda, směs (proso, špalda, kukuřičná mouka, dýně, 

sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a bramborová mouka, 

sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), syrovátka, sója drť 6%, 

droždí, řepkový olej, pekařský přípravek (emulgátory:E472e, E471, 

uhličitan vápenatý, enzymy, cukr), sůl 

3009 

3045 

3007 

 

3016 

 

3012 

 

3036 

 

3039 

Rohlík vícezrnný 

Rohlík vícezrnný 

Dalamánek vícezrnný se 

sezamem 

Večka vícezrnná se 

sezamem 

Večka vícezrnná se 

sýrem 

Večka vícezrnná se 

sýrem 

Dalamánek vícezrnný 

cereální 

40 

60 

80 

 

100 

 

100 

 

200 

 

80 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Pšeničná mouka, voda, směs (sójový šrot, len, pšeničná celozrnná 

mouka, žitná mouka a šrot, pšeničné otruby, sójová mouka, sladová 

mouka, emulgátory:E471, E472e, sůl, zahušťovadlo:E466, enzym), 

droždí, margarín (ztužené palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory: 

E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

konzervant:sorban draselný, barvivo:annatto, máslové aroma), sůl 

u č. 3007, 3016 – sezam 1% 

u č. 3012, 3036 – sýr 1% 

u č. 3039 – posyp 1% (slunečnice, len, pšeničné, ječné, žitné a ovesné 

vločky, jáhly, sladové vločky)  

 

Preclíky, trvanlivé tyčinky 
 

 

Číslo 

 

Název výrobku 
 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

805 

802 

 

Preclík 

Tyčinka solená s 

kmínem 

40 

20 

30 

30 

Pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo:annatto, máslové aroma), cukr, margarín (palmový a kokosový 

tuk, řepkový a palmový olej, emulgátor:E471, sůl, aroma, 

antioxidant:alfa-tokoferol, regulátor kyselosti:kyselina citrónová), droždí, 

sůl max. 6%, kmín 5% 

 

Bio pečivo 
 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 
 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

3701 BIO Rohlík špaldový 

(pečivo pšeničné) 

50 2 BIO špalda (mouka a šrot 60%), BIO pšeničná mouka, BIO len, BIO 

žitná mouka, sůl, BIO koření, enzymy, voda, droždí 

   

 

 

Pečivo jemné slané 
 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 
 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

321 Pizza párek 95 1 (do 

+20°C) 
Pšeničná mouka, voda, paprikový párek 15% (vepřové a hovězí maso 

68%, sůl, sójové proteiny, koření, konzervant:E250, stabilizátor: E450), 

směs (bramborové vločky, pšeničná krupice, cukr, sušené mléko, 

sušený kvas, sůl, emulgátor:sójový lecitin, E472e, stabilizátor:guma 

guar, koření, enzymy), droždí, řepkový olej; posyp: sezam, hrubá sůl, 

oregano, bazalka 

315 Croissant cereální 

(jemné pečivo listové 

kynuté) 

60 1 Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, aroma), směs (proso, špalda, kukuřičná mouka, dýně, 

sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a bramborová mouka, 
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sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), droždí, sůl, pekařský 

přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, 

enzymy), ječná sladová mouka; posyp: sezam  

331 Dalamánek anglický se 

slaninou 

90 1 Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, anglická slanina 10% (vepřový 

bok, voda, sůl, konzervant:E250, cukry, stabilizátory:E450, E451, 

antioxidant:E301, modifikovaný škrob, barvivo:kulér), sýr, droždí, sůl, 

pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, 

stabilizátor:guma guar, enzymy), řepkový olej, ječná sladová mouka, 

koření 

611 Croissant se sýrem  

(jemné pečivo listové 

kynuté) 

70 1 

 

Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, aroma), margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), droždí, sůl, cukr, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy); 

posyp: sýr 5% 

806 Pikantní tyčinka 30 2 Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, aroma), směs (pšeničné otruby, len, ječný slad, 

sójová krupice, ovesné vločky), česneková pasta, směs (proso, špalda, 

kukuřičná mouka, dýně, sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a 

bramborová mouka, sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), sůl, 

margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

pekařský přípravek (emulgátory:E472e, E471, uhličitan vápenatý, 

enzymy, cukr) 

243 Česnekový uzel  

(jemné pečivo listové 

kynuté) 

90 1 Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, aroma), česneková pasta 3% (česnek, sůl 10%), droždí, 

sůl, cukr, pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, 

stabilizátor:guma guar, enzymy); posyp: česneková směs (sezam, len, sůl, 

česnek, pšeničné otruby) 

614 Měšec moravský 

(jemné pečivo listové 

kynuté) 

80 1 Pšeničná mouka, margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, aroma), anglická slanina (vepřový bok, voda, sůl, 

konzervant:E250, cukry, stabilizátory: E450, E451, antioxidant:E301, 

modifikovaný škrob, barvivo:kulér), zelí sterilované, voda, restovaná 

cibule, vaječná melanž, cukr, droždí, směs (tuk (palmový, řepkový), 

cukr, sušené mléko a syrovátka, emulgátory:E472, řepkový lecitin, 

dextróza, sůl), margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

sůl, máslové aroma, pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan 

vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy) 

728 Rohlík anglický 110 1 Pšeničná mouka, voda, anglická slanina 10% (vepřový bok 94%, voda, 

sůl, konzervant:E250, glukózový sirup, stabilizátory:E450, E451, 

antioxidant:E301, barvivo:kulér), sýr, droždí, řepkový olej, sůl, pekařský 

přípravek (emulgátory:E472e, E471, uhličitan vápenatý, enzymy, cukr) 

225 Ciabatta tmavá se 

slaninou 

70 1 Pšeničná mouka, voda, anglická slanina 10 % (vepřový bok, voda, sůl, 

konzervant:E250, zahušťovadla, cukry, stabilizátory:E450, E451, 

antioxidant:E301, modifikovaný škrob, barvivo:kulér), směs (pšeničný 

lepek, sůl, žitná celozrnná mouka, žitná a pšeničná mouka, 

emulgátory:E472e, sójový lecitin, ječná sladová mouka, regulátor 

kyselosti:E341, kyselina mléčná a citrónová, řepkový olej, enzymy), 

řepkový olej, droždí 

451 Pagáč škvarkový 45 1 Pšeničná mouka, margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, aroma), škvarky 15%, voda, smetana, droždí, vepřové 

sádlo, sůl, vaječná melanž, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), pekařský přípravek (emulgátor:E472e, 

protispékavá látka:E170, stabilizátor:E412, enzymy) 
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3046 Pizza pletenec  

(jemné pečivo listové 

kynuté) 

50 

 

2 Pšeničná mouka, sýr, směs (voda, glukózo-fruktózový sirup, rajský 

protlak, cibule, modifikovaný škrob, sůl, ocet, sušené rajče a paprika, 

koření, konzervanty:sorban draselný, benzoan sodný), voda, margarín 

(palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, emulgátory:E471, sójový lecitin, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, barvivo:karoteny, aroma), mák, 

sezam, droždí, řepkový olej, sůl, pekařský přípravek (emulgátor:E472e, 

uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy) 

 

 

Pečivo jemné kynuté 

 

Strouhanka - používaná do náplní (pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl, pekařský přípravek (ječná sladová mouka, 

emulgátor:E472e, cukr, glukóza, sušené droždí, regulátor kyselosti:E341i, enzymy), cukr) – pokud není uvedeno jinak 

 

Složení náplní (pokud není uvedeno jinak): 

Maková náplň: cukr, mák 35%, pšeničná mouka, modifikovaný škrob, aroma, koření 

 

Tvarohová náplň: tvaroh, voda, pekařský přípravek (cukr, bramborový a kukuřičný škrob, sušené bílky a syrovátka, pěnotvorná 

látka (glukózový sirup, rafinovaný ztužený palmový olej, emulgátory:E471, E472a, mléčná bílkovina, stabilizátor:E340ii), 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, sůl, vanilkové aroma, barvivo:betakarotén, máslové aroma, konzervant:sorban draselný), 

pšeničný škrob 
 

Nugátová náplň: cukr, neztužený palmový tuk, bambucký olej, sušená syrovátka, kakao, lísko oříšková pasta, aroma, 

emulgátor:sójový lecitin, sůl, vanilkový extrakt 

 

Vanilková náplň: cukr, modifikovaný škrob, laktóza, ztužený kokosový tuk, syrovátka, pšeničný a bramborový škrob, glukózový 

sirup, stabilizátory:octan vápenatý, alginát sodný, fosforečnan sodný, difosforečnany, emulgátory:E472a, E471, aroma, sůl, 

maltodextrin, extrakt z mrkve 

 

Povidlová náplň: glukózo-fruktózový sirup, zahuštěné švestkové pyré 30,5%, cukr, voda, jablečný koncentrát, pšeničná vláknina, 

barvivo:amoniak-sulfitový karamel, zahušťovadla:pektin, alginát sodný, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, aroma, koření 

 

Ovocná náplň (džem): cukr, jablka, pektin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervant:sorbát draselný, benzoan sodný, 

aroma, barvivo:bezinková dřeň 

 

Meruňková náplň: voda, meruňky 40%, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, citronany vápenaté a sodné, aroma, konzervant:sorban draselný, barvivo:karoteny 

 

Borůvková náplň: borůvky 35%, cukr, voda, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, citronany vápenaté a sodné, konzervant:sorban draselný, aroma 

 

Višňová náplň: višně 35%, glukózo-fruktózový sirup, voda, jablečné pyré, modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, citronany vápenaté a sodné, cukr, konzervant:sorban draselný, aroma, koncentráty:ibišek, 

mrkev 

 

Jablečná náplň: jablka 91%, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob, regulátor kyselosti:kyselina citronová, konzervant:sorban 

draselný, aroma 

 

Ořechová náplň: cukr, lískové ořechy 22%, strouhanka (pšeničná mouka, droždí, sůl), sušená syrovátka, maltodextrin, sójová 

mouka, sušené vaječné bílky, aroma, sůl 

 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 
 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

420 

507 

222 

777 

Loupáček 

Čert vánoční  

Rohlík žmolenkový 

Jidáš velikonoční KP 

60 

120 

70 

86 

1 

1 

1 

1 

Pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), droždí, vaječná melanž, sůl, pekařský 

přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, 

enzymy), pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, 

modifikovaný škrob, kyselina citronová, citrónové aroma, 

konzervant:sorban draselný), dozdobení: loupáček – mák, čert – rozinky, 

žmolenkový rohlík – drobenka 15% (pšeničná mouka, margarín (stejné 

složení jako margarín v těstě), cukr) 
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410 

 

411 

 

430 

431 

 

448 

 

449 

457 

 

776 

Koláč s povidlovou 

náplní 

Koláč s tvarohovou 

náplní 

Koláč s makovou náplní 

Koláč s ořechovou 

náplní 

Koláč s borůvkovou 

náplní 

Koláč s višňovou náplní 

Koláč s meruňkovou 

náplní 

Koláč bez náplně 

75 

 

75 

 

75 

75 

 

75 

 

75 

75 

 

50 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), invertní cukr, vaječná melanž, droždí, 

vanilkový cukr, cukr, sůl, pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan 

vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), pasta (voda, glukózový sirup, 

cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, kyselina citronová, citrónové 

aroma, konzervant:sorban draselný) 

náplně: č. 410 - povidlová 20% + tvarohová 3%, č. 411 - tvarohová 15% 

+ povidlová 3%, č. 430 - maková 20% + tvarohová 3%, č. 431 - ořechová 

20% + tvarohová 3%, č. 448 - borůvková 20%, č. 449 - višňová 20%, č. 

457 - meruňková 20% 

456 

 

850 

Koláč židlochovický 

s náplní 

Valentýnské srdce 

150 

 

400 

1 Pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), invertní cukr, vaječná melanž, droždí, 

vanilkový cukr, cukr, sůl, pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan 

vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), pasta (voda, glukózový sirup, 

cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, kyselina citronová, citrónové 

aroma, konzervant:sorban draselný) 

náplně: koláč – 10% ořechová, 10% tvarohová, 5% povidlová 

             srdce – 15% tvarohová, 5% ovocná 

503 

 

504 

 

Vdoleček svatební 

s tvarohovou náplní 

Vdoleček svatební 

s tvarohovou náplní 

20 

 

40 

 

1 

 

1 

Pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), cukr, droždí, sůl, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný) 

náplň 15%: tvarohová + rozinky 

 

436 

510 

511 

512 

437 

Šátek kynutý s 

jablečnou náplní 

makovou náplní 

tvarohovou náplní 

povidlovou náplní 

Hřeben s tvarohovou 

náplní 

 

120 

100 

100 

100 

120 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), droždí, vaječná melanž, sůl, pekařský 

přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, 

enzymy), pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, 

modifikovaný škrob, kyselina citronová, citrónové aroma, 

konzervant:sorban draselný) 

náplň: jablečná 15%, maková 20%, tvarohová 15%, povidlová 20% 

447 Koláč s pudinkovou 

náplní 

90 1 Pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), droždí, vaječná melanž, sůl, pekařský 

přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, 

enzymy), pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, 

modifikovaný škrob, kyselina citronová, citrónové aroma, 

konzervant:sorban draselný),  

náplň 15%: vanilková, ovocná 

Z505 

 

Z508 

Vánočka s máslem, 

rozinkami a mandlemi 

Mazanec s máslem, 

rozinkami a mandlemi 

500 

 

500 

1 

 

1 

Pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (palmový a kokosový tuk, 

řepkový a palmový olej, emulgátor:E471, sůl, aroma, antioxidant:alfa-

tokoferol, regulátor kyselosti:kyselina citrónová), rozinky 5%, droždí, 

vaječná melanž, mandle 1,5%, sušené mléko, máslo 1%, pasta (voda, 

glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, kyselina 

citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný), sůl, vanilkový 

cukr, pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, 

stabilizátor:guma guar, enzymy) 

440 Vánočka s posypem 500 1 Pšeničná mouka, voda, invertní cukr, margarín (částečně ztužené 

palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo: annatto, máslové aroma), vaječná melanž, cukr, droždí, pasta 

(voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný), sůl, 

pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, 

stabilizátor:guma guar, enzymy), vanilkový cukr; posyp 5%: drobenka 
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(pšeničná mouka, margarín (stejné složení jako margarín v těstě), cukr) 

 

441 

442 

443 

Honzova buchta s 

tvarohovou náplní 

povidlovou náplní 

makovou náplní 

 

100 

100 

100 

 

1 

1 

1 

Pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), cukr, droždí, sůl, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný) 

náplň 15%: tvarohová, povidlová, maková 

623 Drobenková bulka s 

krémem 

160 1 (do 

+20°C) 
Pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), cukr, droždí, sůl, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný) 

náplň 20%: rostlinná šlehačka (voda, plně ztužený palmový olej, cukr, 

mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, sójový lecitin, E472e, 

stabilizátory:E460, E466, E340, aromata, barvivo:karoteny), ztužovač 

šlehačky (cukr, sušený jogurt, želatina, modifikovaný škrob, regulátor 

kyselosti: kyselina citrónová, aroma, sůl) 

posyp: drobenka 5% (pšeničná mouka, margarín (stejné složení jako 

margarín v těstě), cukr) 

829 Jidáš 70 1 Pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (palmový a kokosový tuk, 

řepkový a palmový olej, emulgátor:E471, sůl, aroma, antioxidant:alfa-

tokoferol, regulátor kyselosti:kyselina citrónová), vaječná melanž, 

droždí, mléko, mandle, máslo, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, 

jablečná dřeň, modifikovaný škrob, kyselina citronová, citrónové aroma, 

konzervant:sorban draselný), sůl, vanilkový cukr, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy) 

820 

 

822 

 

821 

 

825 

Karolka s makovou 

náplní 

Karolka s ořechovou 

náplní 

Karolka s tvarohovou 

náplní 

Karolka s jablečnou 

náplní 

115 

 

115 

 

115 

 

115 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Pšeničná mouka, voda, invertní cukr, vaječná melanž, margarín 

(částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, 

sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), droždí, 

cukr, sůl, pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, 

stabilizátor:guma guar, enzymy), pasta (voda, glukózový sirup, cukr, 

jablečná dřeň, modifikovaný škrob, kyselina citronová, citrónové aroma, 

konzervant:sorban draselný), vanilkový cukr 

náplň 25%: maková ((cukr, mák 35%, maltodextrin, bramborová mouka, 

kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, stabilizátor:E401, E1422, koření, 

aroma, konzervant:kyselina sorbová), voda, strouhanka), ořechová 

((cukr, vlašské ořechy 30%, pšeničná, kukuřičná a sójová mouka, 

mléčné složky, vaječný bílek, skořice, vanilín), voda, strouhanka), 

tvarohová (tvaroh, voda, směs (cukr, zahušťovadla:E1414, E1422, 

sušená syrovátka a vaječný bílek, glukózový sirup, palmový tuk, 

emulgátory: E471, E472a, mléčná bílkovina, stabilizátor:E340, regulátor 

kyselosti:E330, sůl, vanilkové aroma, barvivo:karoteny)), jablečná 

((jablka, cukr, zahušťovadlo:modifikovaný škrob, regulátor 

kyselosti:kyselina citronová, konzervant:sorban draselný, benzoan sodný, 

aroma), strouhanka, cukr, skořice) 

posyp: drobenka (cukr, pšeničná mouka, margarín (palmový a kokosový 

tuk, řepkový a palmový olej, emulgátor:E471, sůl, aroma, 

antioxidant:alfa-tokoferol, regulátor kyselosti:kyselina citrónová), 

vlašské ořechy) 

835 Koláč máslový s náplní 80 2 Pšeničná mouka, tvarohová náplň 20% (tvaroh, cukr, žloutky, 

vanilkový cukr, pudinkový prášek (pšeničný škrob, kukuřičný škrob, 

aroma:etylvanilín, barviva:riboflavin, karoteny)), voda, máslo 10%, 

povidla (voda, švestková povidla 30%, cukr, jablka, modifikovaný 

kukuřičný škrob, barvivo:E150d, zahušťovadlo:E466, kyselina citrónová, 

aroma, konzervant:sorban draselný, benzoan sodný (povrch)), invertní 

cukr, žloutky, droždí, sušené mléko, vanilkový cukr, cukr, vaječná 

melanž, pekařský přípravek (emulgátory:E472a,d, vápenaté soli, 

zahušťovadlo:guma guar, dextróza, enzymy), sůl, pasta (voda, glukózový 

sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, kyselina citronová, 

citrónové aroma, konzervant:sorban draselný); posyp: drobenka (cukr, 
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pšeničná mouka, margarín (palmový a kokosový tuk, řepkový a palmový 

olej, emulgátor:E471, sůl, aroma, antioxidant:alfa-tokoferol, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová), vlašské ořechy) 

757 Táč se švestkami 4 kg 

plech (1 

ks 160g) 

2 Švestky min. 40%, pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené 

palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo: annatto, máslové aroma), cukr, droždí, sůl, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný) 

736 Koláč s rybízem 120 1 Pšeničná mouka, rybíz 12%, voda, margarín (částečně ztužené palmové 

tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), cukr, droždí, sůl, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný), fondán 

737 Táč s meruňkami 1 kg 

plech (1 

ks 160g) 

1 Meruňky 40%, pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené 

palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo: annatto, máslové aroma), cukr, droždí, sůl, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný) 

759 Koláč s rebarborou 140 1 Pšeničná mouka, rebarbora 20%, voda, margarín (částečně ztužené 

palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo: annatto, máslové aroma), cukr, droždí, sůl, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný), fondán 
730 Koláč - trhy 280 1 Pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), invertní cukr, vaječná melanž, droždí, 

vanilkový cukr, cukr, sůl, pekařský přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan 

vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), pasta (voda, glukózový sirup, 

cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, kyselina citronová, citrónové 

aroma, konzervant:sorban draselný) 

náplně: povidlová, tvarohová, ořechová 

4719 Táč s rybízem 720g 

plech (1 

ks 115g) 

1 Rybíz 30%, pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené palmové 

tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), cukr, droždí, sůl, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný) 

8378 

 

8379 

 

8380 

 

8381 

Břeclavský koláček 

s tvarohovou náplní 

Břeclavský koláček 

s povidlovou náplní 

Břeclavský koláček 

s ořechovou náplní 

Břeclavský koláček s 

makovou náplní 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Pšeničná mouka, cukr, mléko, řepkový olej, máslo, vejce, vanilkový 

cukr, droždí, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, 

modifikovaný škrob, kyselina citronová, citrónové aroma, 

konzervant:sorban draselný), sůl, aroma 

náplně 10%: tvarohová (tvaroh, vejce, cukr, pekařský přípravek (cukr, 

bramborový a kukuřičný škrob, sušené bílky a syrovátka, pěnotvorná 

látka (glukózový sirup, rafinovaný ztužený palmový olej, 

emulgátory:E471, E472a, mléčná bílkovina, stabilizátor:E340ii), 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, sůl, vanilkové aroma, 

barvivo:betakarotén, máslové aroma, konzervant:sorban draselný), 

vanilkový cukr); maková (viz. výše + vanilkový cukr); povidlová; 

ořechová (vlašské ořechy, bílek, cukr, vanilkový cukr, aroma) 

3216 

 

Loupáček 70 1 Pšeničná mouka, voda, cukr, pekařský přípravek (dextróza, neztužený 

řepkový a palmový olej, emulgátory:E471, E482, E472e, laktóza, sójová 

mouka, quell mouka, přírodní aroma, kypřící látka:E500, 

barviva:betakaroten, extrakt z kurkumy, enzym, L-cystein, pšeničná 

mouka), droždí, margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové 

oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 
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citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

sůl; posyp: mák, sezam 

3204 

 

3205 

 

3208 

 

3209 

Svatební koláč velký 

s tvarohovou náplní 

Svatební koláč velký 

s povidlovou náplní 

Svatební koláč velký 

s ořechovou náplní 

Svatební koláč velký 

s makovou náplní 

50 1 Pšeničná mouka, voda, cukr, pekařský přípravek (dextróza, neztužený 

řepkový a palmový olej, emulgátory:E471, E482, E472e, laktóza, sójová 

mouka, quell mouka, přírodní aroma, kypřící látka:E500, 

barviva:betakaroten, extrakt z kurkumy, enzym, L-cystein, pšeničná 

mouka), droždí, margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové 

oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

sůl 

 náplně 10%: tvarohová (tvaroh, vejce, cukr, pekařský přípravek (cukr, 

bramborový a kukuřičný škrob, sušené bílky a syrovátka, pěnotvorná 

látka (glukózový sirup, rafinovaný ztužený palmový olej, 

emulgátory:E471, E472a, mléčná bílkovina, stabilizátor:E340ii), 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, sůl, vanilkové aroma, 

barvivo:betakarotén, máslové aroma, konzervant:sorban draselný), 

vanilkový cukr); maková (viz. výše + vanilkový cukr); povidlová; 

ořechová (vlašské ořechy, bílek, cukr, vanilkový cukr, aroma) 

3206 Koláč tlačený s 

povidlovou a 

tvarohovou náplní 

 

50 1 Pšeničná mouka, voda, cukr, pekařský přípravek (dextróza, neztužený 

řepkový a palmový olej, emulgátory:E471, E482, E472e, laktóza, sójová 

mouka, quell mouka, přírodní aroma, kypřící látka:E500, 

barviva:betakaroten, extrakt z kurkumy, enzym, L-cystein, pšeničná 

mouka), droždí, margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové 

oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

sůl 

náplň 15%: povidlová, tvarohová 
8320 Koláč ovocný 

s pudinkovou náplní 

1200 2 Ovoce dle sezóny 35% (borůvky, meruňky, rybíz, švestky), pudinkový 

krém 20% (cukr, modifikovaný škrob, laktóza, ztužený kokosový tuk, 

syrovátka, pšeničný a bramborový škrob, glukózový sirup, 

stabilizátory:octan vápenatý, alginát sodný, fosforečnan sodný, 

difosforečnany, emulgátory:E472a, E471, aroma, sůl, maltodextrin, 

extrakt z mrkve), pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (částečně 

ztužené palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, 

sůl, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo: annatto, máslové aroma), pekařský přípravek (dextróza, 

neztužený řepkový a palmový olej, emulgátory:E471, E482, E472e, 

laktóza, sójová mouka, quell mouka, přírodní aroma, kypřící 

látka:E500, barviva:betakaroten, extrakt z kurkumy, enzym, L-cystein, 

pšeničná mouka), droždí, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), sůl 

8321 Koláč švestkový 

s makovou náplní 

1200 2 Švestky 40%, pšeničná mouka, maková náplň 10%, voda, cukr, 

margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

pekařský přípravek (dextróza, neztužený řepkový a palmový olej, 

emulgátory:E471, E482, E472e, laktóza, sójová mouka, quell mouka, 

přírodní aroma, kypřící látka:E500, barviva:betakaroten, extrakt 

z kurkumy, enzym, L-cystein, pšeničná mouka), droždí, margarín 

(částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, 

sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), sůl 

 

Pečivo jemné smažené 
 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

731 

461 

 

Koblih s ovocnou náplní 

Koblih bez náplně 

50 

35 

1 

1 

 

Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, konzervant:dusík), 

vaječná melanž, směs (pšeničná mouka, cukr, sůl, laktóza, 

emulgátor:E471, E472e, sójový lecitin, protispékavá látka:E450, E500, 



 15 

  E341, pšeničný škrob, glukózový sirup, aroma, stabilizátor:guma guar, 

enzymy), cukr, margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

droždí 

náplň 10%: ovocná (jablečný protlak, cukr, glukózový sirup, jahodový 

protlak, protlak z aronie, kyselina citrónová, želírující látka:pektiny, 

aroma, koncentrát z černé mrkve, voda) 

738 Koblih s nugátovou 

náplní 

50 1 Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, konzervant:dusík), 

vaječná melanž, směs (pšeničná mouka, cukr, sůl, laktóza, 

emulgátor:E471, E472e, sójový lecitin, protispékavá látka:E450, E500, 

E341, pšeničný škrob, glukózový sirup, aroma, stabilizátor:guma guar, 

enzymy), cukr, margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

droždí, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený tuk (palmový, bambucký), 

kakao, olej (sójový, řepkový), syrovátka, emulgátory:E492, E476, 

sójový lecitin, aroma) 

náplň 10%: nugátová 

740 

 

 

Tišnovský vdolek 70 

 

 

1 

 

Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, konzervant:dusík), 

vaječná melanž, směs (pšeničná mouka, cukr, sůl, laktóza, 

emulgátor:E471, E472e, sójový lecitin, protispékavá látka:E450, E500, 

E341, pšeničný škrob, glukózový sirup, aroma, stabilizátor:guma guar, 

enzymy), cukr, margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

droždí 

náplň: (rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), ztužovač šlehačky (cukr, sušený jogurt, 

želatina, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 

aroma, sůl), švestková povidla s mákem (švestkový protlak 40%, jablečný 

protlak, sušené švestky 20%, glukózový sirup, mák 10%, kyselina 

citronová, aroma, voda)) 

732 Koblih s vanilkovou 

náplní 

60 1 Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, konzervant:dusík), 

vaječná melanž, směs (pšeničná mouka, cukr, sůl, laktóza, 

emulgátor:E471, E472e, sójový lecitin, protispékavá látka:E450, E500, 

E341, pšeničný škrob, glukózový sirup, aroma, stabilizátor:guma guar, 

enzymy), cukr, margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

droždí 

náplň 10%: vanilková (cukr, modifikovaný škrob, sušená syrovátka a 

mléko, neztužený kokosový a palmový tuk, zahušťovadlo:alginát sodný, 

škrobový sirup, emulgátor:E472b, aroma, barviva:annato, riboflavin), 

ovocná náplň (cukr, směs ovocných dření (jablko, rybíz, malina), 

želírující látka:pektin, regulátory kyselosti:kyselina citrónová, citrát 

sodný, aroma) 

735 Rohlíček s likérovou 

náplní 

70 2 Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, konzervant:dusík), 

tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený tuk (palmový, bambucký), 

kakao, olej (sójový, řepkový), syrovátka, emulgátory:E492, E476, 

sójový lecitin, aroma), směs (pšeničná mouka, emulgátor:E471, E472e, 

sójový lecitin, cukr, laktóza, sůl, protispékavá látka:E450, E500, E341, 

glukózový sirup, sójová mouka, stabilizátory:guma guar, karubin, 

pšeničný škrob, aroma, enzymy, cystein), margarín (částečně ztužené 

palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo: annatto, máslové aroma), droždí 

náplň s příchutí vaječného likéru 15% (cukr, neztužený palmový tuk a 

bambucký olej, sušená syrovátka, aromata, sójový lecitin, sůl, 

barvivo:betakaroten) 

745 

746 

Donut milk náplň 

Donut kakao náplň 

90 

90 

1 

1 

Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, konzervant:dusík), směs 

(pšeničná mouka, emulgátor:E471, E472e, sójový lecitin, cukr, laktóza, 

sůl, protispékavá látka:E450, E500, E341, glukózový sirup, sójová 
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mouka, stabilizátory:guma guar, karubin, pšeničný škrob, aroma, 

enzymy, cystein), cukr, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), droždí 

náplň 10%: kakao (cukr, kakao min. 21%, sójová mouka, palmový olej, 

modifikovaný kukuřičný a bramborový škrob, glukózový sirup, sušená 

syrovátka) nebo milk (cukr, sušené mléko, palmový olej, glukózový 

sirup, sušená syrovátka, plně ztužený kokosový tuk, zahušťovadlo: 

alginát sodný, emulgátor:E472a, aroma, barviva:karoteny, riboflavin, 

pšeničná mouka) + rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený palmový 

olej, cukr, kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny) 

797 Donut kakao zdobený 50 2 Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, konzervant:dusík), směs 

(pšeničná mouka, emulgátor:E471, E472e, sójový lecitin, cukr, laktóza, 

sůl, protispékavá látka:E450, E500, E341, glukózový sirup, sójová 

mouka, stabilizátory:guma guar, karubin, pšeničný škrob, aroma, 

enzymy, cystein), margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové 

oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

droždí 

zdobení: tuková poleva tmavá 10% (cukr, částečně ztužený tuk (palmový, 

bambucký), kakao, olej (sójový, řepkový), syrovátka, emulgátory:E492, 

E476, sójový lecitin, aroma); posyp 3% (cukr, pšeničná mouka, kakao, 

maltodextrin, leštící látka:karnaubský vosk, aroma, barviva:košenila, 

E133, E171, amoniak sulfitový karamel) 

798 Donut fondán zdobený 50 2 Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, konzervant:dusík), směs 

(pšeničná mouka, emulgátor:E471, E472e, sójový lecitin, cukr, laktóza, 

sůl, protispékavá látka:E450, E500, E341, glukózový sirup, sójová 

mouka, stabilizátory:guma guar, karubin, pšeničný škrob, aroma, 

enzymy, cystein), margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové 

oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

droždí 

zdobení: fondánová poleva 10%; posyp 3% (cukr, pšeničná mouka, 

kakao, maltodextrin, leštící látka:karnaubský vosk, aroma, 

barviva:košenila, E133, E171, amoniak sulfitový karamel) 

799 Donut fondán + kakao 50 2 Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, konzervant:dusík), směs 

(pšeničná mouka, emulgátor:E471, E472e, sójový lecitin, cukr, laktóza, 

sůl, protispékavá látka:E450, E500, E341, glukózový sirup, sójová 

mouka, stabilizátory:guma guar, karubin, pšeničný škrob, aroma, 

enzymy, cystein), margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové 

oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

droždí 

zdobení: fondánová poleva 10%, tuková poleva tmavá 1% (cukr, částečně 

ztužený tuk (palmový, bambucký), kakao, olej (sójový, řepkový), 

syrovátka, emulgátory:E492, E476, sójový lecitin, aroma) 

513 Točenec se skořicí 60 1 Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, konzervant:dusík), 

vaječná melanž, směs (pšeničná mouka, cukr, sůl, laktóza, 

emulgátor:E471, E472e, sójový lecitin, protispékavá látka:E450, E500, 

E341, pšeničný škrob, glukózový sirup, aroma, stabilizátor:guma guar, 

enzymy), cukr, margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

droždí; posyp: skořice 4%, cukr 

8328 Palačinka s tvarohovou 

náplní 

120 2 (do 

+10°C) 
Pšeničná mouka, voda, vaječná melanž, sušené mléko, cukr, 

bramborový škrob, sůl; náplň 15% tvarohová (tvaroh, voda, pekařský 

přípravek (cukr, bramborový a kukuřičný škrob, sušené bílky a 

syrovátka, pěnotvorná látka (glukózový sirup, rafinovaný ztužený 

palmový olej, emulgátory:E471, E472a, mléčná bílkovina, stabilizátor: 

E340ii), regulátor kyselosti:kyselina citrónová, sůl, vanilkové aroma, 

barvivo:betakarotén, máslové aroma, konzervant:sorban draselný), cukr) 

8330 Palačinka s meruňkovou 120 2 (do Pšeničná mouka, voda, vaječná melanž, sušené mléko, cukr, 
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náplní +20°C) bramborový škrob, sůl; náplň 15% meruňková (voda, meruňky 40%, 

glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma 

gellan, regulátory kyselosti:kyselina citrónová, citronany vápenaté a 

sodné, aroma, konzervant:sorban draselný, barvivo:karoteny) 

8343 Palačinka s borůvkovou 

náplní 

120 2 (do 

+20°C) 
Pšeničná mouka, voda, vaječná melanž, sušené mléko, cukr, 

bramborový škrob, sůl; náplň 15% borůvková (borůvky 35%, cukr, voda, 

jablečná dřeň, modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, regulátory 

kyselosti:kyselina citrónová, citronany vápenaté a sodné, 

konzervant:sorban draselný, aroma) 

8422 Palačinka s jahodovou 

náplní 

120 2 (do 

+20°C) 
Pšeničná mouka, voda, vaječná melanž, sušené mléko, cukr, 

bramborový škrob, sůl; náplň 15% jahodová (jahody 35%, cukr, voda, 

jablečná dřeň, modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, regulátory 

kyselosti:kyselina citrónová, citronany vápenaté a sodné, 

konzervant:sorban draselný, aroma, barvivo:karmíny) 

8425 Palačinka 100 2 (do 

+20°C) 
Pšeničná mouka, voda, vaječná melanž, sušené mléko, cukr, 

bramborový škrob, sůl  

8465 Palačinka Duo 120 2 (do 

+10oC) 
Pšeničná mouka, voda, náplně: tvarohová 8% (tvaroh, voda, pekařský 

přípravek (cukr, bramborový a kukuřičný škrob, sušené bílky a 

syrovátka, pěnotvorná látka (glukózový sirup, rafinovaný ztužený 

palmový olej, emulgátory:E471, E472a, mléčná bílkovina, stabilizátor: 

E340ii), regulátor kyselosti:kyselina citrónová, sůl, vanilkové aroma, 

barvivo:betakarotén, máslové aroma, konzervant:sorban draselný), cukr), 

lísko-oříšková 8% (cukr, palmový tuk, sušená syrovátka, kakao, 

lískooříšková pasta 3%, emulgátor:řepkový lecitin, aroma, sůl), vaječná 

melanž, sušené mléko, cukr, bramborový škrob, sůl 

8479 Bramborová placka 

s povidlovomakovou 

náplní 

95 2 Brambory, povidlovomaková náplň 20% (mák 50%, povidlová náplň), 

pšeničná mouka, vepřové sádlo, vejce, sůl 

8480 Bramborová placka 70 2 Brambory, pšeničná mouka, vepřové sádlo, vejce, sůl 

 

Pečivo jemné listové 

 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

705 

 

706 

 

739 

Kapsa listová 

s meruňkovou náplní 

Šáteček listový 

s tvarohovou náplní 

Rohlíček listový 

s ořechovou náplní 

(ARA) 

90 

 

60 

 

90 

1 

 

1 

 

1 

Margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, emulgátory:E471, sójový 

lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, barvivo:karoteny, aroma), 

pšeničná mouka, voda, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), sůl, máslové aroma, rumové aroma 

náplň 20%: meruňková, ořechová, náplň 15%: tvarohová 
3708 Květ s hruškovou náplní 50 3 Hrušková náplň 30% (cukr, hrušky 40%, voda, modifikovaný škrob, 

zahušťovadlo:guma gellan, regulátory kyselosti:kyselina citrónová, 

citronany vápenaté a sodné, konzervant:sorban draselný, aroma, 

barvivo:amoniakový karamel), pšeničná mouka, margarín (palmový olej, 

částečně ztužený řepkový olej, voda, řepkový olej, emulgátory:sójový 

lecitin, E471, mléko, aroma, konzervant:sorban draselný, 

antioxidanty:E320, E310, kyselina citrónová, barvivo:karoteny, vitamín 

A), mandle, vejce, mléko, povidlová náplň, ocet 

pšeničná mouka, voda, povidlová náplň, mandle, vaječná melanž, cukr, 

sůl, gel (glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, meruňkové pyré, želírující 

přípravek:pektin, karagen, , xanthan, regulátory kyselosti:kyselina 

citrónová, tricitrát sodný, trifosfát vápenatý, aroma, konzervant:sorban 

draselný, barvivo:paprikový extrakt) 

3709 Květ s malinovou náplní 50 3 Malinová náplň 30% (maliny 32%, voda, glukózo-fruktózový sirup, cukr, 

jablečné pyré, modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, regulátory 

kyselosti:kyselina citrónová, citronany vápenaté a sodné, koncentrát černé 

mrkve, aroma, konzervant:sorban draselný), pšeničná mouka, margarín 

(palmový olej, částečně ztužený řepkový olej, voda, řepkový olej, 

emulgátory:sójový lecitin, E471, mléko, aroma, konzervant:sorban 

draselný, antioxidanty:E320, E310, kyselina citrónová, barvivo:karoteny, 

vitamín A), mandle, vejce, mléko, povidlová náplň, ocet 
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pšeničná mouka, voda, mandle, vaječná melanž, cukr, sůl, gel 

(glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, meruňkové pyré, želírující 

přípravek:pektin, karagen, , xanthan, regulátory kyselosti:kyselina 

citrónová, tricitrát sodný, trifosfát vápenatý, aroma, konzervant:sorban 

draselný, barvivo:paprikový extrakt) 

8410 Šáteček listový s náplní 70 2 Pšeničná mouka, margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, aroma), voda, vaječná melanž, cukr, sůl 

náplň 35% (voda, směs (cukr, modifikovaný bramborový škrob, sušená 

syrovátka, neztužený kokosový olej, želírující látka:alginát sodný, 

aroma:vanilin, barvivo:karoteny, protispékavá látka:oxid křemičitý, 

stabilizátor:E451), margarín (palmový a kokosový tuk, voda, řepkový a 

palmový olej, plně ztužený palmový tuk, emulgátory:E471, sójový 

lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina citrónová), cukr, rumové aroma, 

vanilkový cukr) 

8344 

8454 

Trubička listová s náplní 

Trubička listová s náplní 

velká 

35 

90 

3 

3 

Pšeničná mouka, margarín (palmový olej, částečně ztužený řepkový olej, 

voda, řepkový olej, emulgátory:sójový lecitin, E471, mléko, aroma, 

konzervant:sorban draselný, antioxidanty:E320, E310, kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, vitamín A), vejce, mléko, ocet, náplň 25% (cukr, 

vanilkový cukr, vaječný bílek) 

8212 Těsto listové 1500 7 Pšeničná mouka, margarín (palmový olej, částečně ztužený řepkový olej, 

voda, řepkový olej, emulgátory:sójový lecitin, E471, mléko, aroma, 

konzervant:sorban draselný, antioxidanty:E320, E310, kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, vitamín A), vejce, mléko, ocet 

 

Pečivo jemné listové kynuté 
 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

602 

603 

 

604 

Šnek s ořechovou náplní 

Šáteček s tvarohovou 

náplní 

Šáteček s ovocnou 

náplní 

90¨ 

60 

 

60 

1 

1 

 

1 

Pšeničná mouka, margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, aroma), voda, vaječná melanž, cukr, droždí, směs (tuk 

(palmový, řepkový), cukr, sušené mléko a syrovátka, emulgátory:E472, 

řepkový lecitin, dextróza, sůl), margarín (částečně ztužené palmové tuky 

a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), sůl, máslové aroma, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy) 

náplň 10%: ořechová, náplň 15%: tvarohová, ovocná 

613 Croissant cereální 

s nugátovou náplní 

90 1 Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, aroma), směs (proso, špalda, kukuřičná mouka, dýně, 

sezam, slunečnice, vlčí bob, sója, luštěninová a bramborová mouka, 

sušené mléko, řepkový olej, emulgátor:E472e), droždí, sůl, pekařský 

přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, 

enzymy), ječná sladová mouka; posyp: sezam 

náplň 20%: nugátová 

606 

607 

 

609 

Croissant 

Croissant s vanilkovou 

náplní 

Croissant s nugátovou 

náplní 

60 

90 

 

90 

1 Pšeničná mouka, margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, aroma), voda, vaječná melanž, cukr, droždí, směs (tuk 

(palmový, řepkový), cukr, sušené mléko a syrovátka, emulgátory:E472, 

řepkový lecitin, dextróza, sůl), margarín (částečně ztužené palmové tuky 

a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), sůl, máslové aroma, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy) 

náplň 20%: vanilková, nugátová 

251 Pletenec se skořicí 80 1 Pšeničná mouka, voda, margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, aroma), cukr, margarín (částečně ztužené palmové tuky 

a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 
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annatto, máslové aroma), droždí, skořice 0,5%, sůl, kypřící prášek 

(kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500), pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný) 

252 Plundra s višňovou 

náplní 

100 1 Pšeničná mouka, margarín (palmový tuk, voda, řepkový olej, sůl, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

barvivo:karoteny, aroma), voda, vaječná melanž, cukr, droždí, směs (tuk 

(palmový, řepkový), cukr, sušené mléko a syrovátka, emulgátory:E472, 

řepkový lecitin, dextróza, sůl), margarín (částečně ztužené palmové tuky 

a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), sůl, máslové aroma, pekařský přípravek 

(emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy) 

náplň 20%: višňová 

 

Pečivo jemné z třených a šlehaných hmot 
 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 

 

Hmot. 
     ( g ) 

 

Trv.     
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

713 Buchta drobenková 

s ovocem 

100 1 Pšeničná mouka, cukr, ovoce 10%, voda, vaječná melanž, řepkový olej, 

sušené mléko, kypřící prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500) 

posyp: drobenka 5% (pšeničná mouka, cukr, margarín (palmový a 

kokosový tuk, řepkový a palmový olej, emulgátor:E471, sůl, aroma, 

antioxidant:alfa-tokoferol, regulátor kyselosti:kyselina citrónová), skořice) 

679 Cookies  

 

1 kg 

váleček 

(50g 1 

kus) 

těsto 3 

dny při 

tepl.do 
+10°C, 

hotový 
.výrobek

14dní 

Cukr, pšeničná mouka, směs (pšeničná mouka a škrob, modifikovaný 

škrob,  sušená syrovátka, stabilizátory:E466, E471, protispékavé 

látky:E450, E500, E341, sůl, aroma, enzymy), vaječná melanž, margarín 

(palmový a kokosový tuk, řepkový a palmový olej, emulgátor:E471, sůl, 

aroma, antioxidant:alfa-tokoferol, regulátor kyselosti:kyselina citrónová), 

tuková poleva tmavá (cukr, plně ztužený sójový a palmový tuk, kakao, 

emulgátory:sójový lecitin, E476, aroma), vanilkový cukr, kypřící prášek 

(kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500) 

752 Bábovka mramorová 260 3 Vaječná melanž, řepkový olej, cukr, pšeničný škrob, směs (pšeničný 

škrob, cukr, modifikovaný škrob, pšeničná mouka, sušené mléko, 

protispékavé látky:E450, E500, E341, emulgátor:E471, sůl, aroma, přírodní 

barvivo:rostlinné extrakty), pšeničná mouka, voda, kakao, citrónové 

aroma, kypřící prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500), 

konzervant:sorban draselný 

818 Perník s ovocnou náplní 90 3 Směs (pšeničná mouka, cukr, sušené vejce, bramborový škrob, rýžová 

mouka, koření, kypřící látka:E450, E500, glukózový sirup, ječný sladový 

extrakt, pšeničné klíčky, sůl, emulgátor:E481, zahušťovadlo:E466, 

barvivo:amoniakový karamel, stabilizátor:E516, aroma, kyselina citrónová, 

regulátor kyselosti:E341) tuková poleva tmavá 8% (cukr, částečně ztužený 

tuk (palmový, bambucký), kakao, olej (sójový, řepkový), syrovátka, 

emulgátory:E492, E476, sójový lecitin, aroma), voda, ovocná náplň 10% 

(voda, cukr, červený rybíz, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

zahušťovadlo:guma gellan, regulátory kyselosti:kyselina citrónová, 

citronany vápenaté a sodné, konzervant:sorban draselný, aroma, 

barvivo:karmíny), řepkový olej, arašídy, kakao 

814 Hvězdička sváteční 150 4 Směs (pšeničná mouka, cukr, sušené vejce, bramborový škrob, rýžová 

mouka, koření, kypřící látka:E450, E500, glukózový sirup, ječný sladový 

extrakt, pšeničné klíčky, sůl, emulgátor:E481, zahušťovadlo:E466, 

barvivo:amoniakový karamel, stabilizátor:E516, aroma, kyselina citrónová, 

regulátor kyselosti:E341) tuková poleva tmavá 8% (cukr, částečně ztužený 

tuk (palmový, bambucký), kakao, olej (sójový, řepkový), syrovátka, 

emulgátory:E492, E476, sójový lecitin, aroma), voda, řepkový olej, cukr, 

kakao 

8304 

 

Rohlíček linecký třený 

 

65 

 

14 Pšeničná mouka, margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové 

oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), 

cukr, ovocná náplň 7% (cukr, jablečný protlak, glukózový sirup, protlak 



 20 

z aronie, višňový protlak, kyselina citrónová, modifikovaný škrob, želírující 

látka:pektiny, koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní aroma, voda), 

tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený palmový tuk, sójový, řepkový, 

a bambucký olej, kakao, emulgátory:sójový lecitin, E476, vanilkový 

extrakt), voda, vaječné žloutky, směs (cukr, modifikovaný bramborový 

škrob, sušená syrovátka, neztužený kokosový olej, želírující látka:alginát 

sodný, aroma:vanillin, barvivo:karoteny, protispékavá látka:oxid křemičitý, 

stabilizátor:E451) 
8348 Smajlík tmavý 90 4 Směs (cukr, pšeničná mouka a škrob, kakao, sušená syrovátka, kypřidlo 

(E450, E500), neztužený řepkový olej, sůl, aroma), vaječná melanž, 

řepkový olej, tvaroh, pekařský přípravek (cukr, škrob-bramborový, 

kukuřičný, bílky, syrovátka, mléčná bílkovina, stabilizátor: E340, 

regulátor kyselosti: kyselina citronová, sůl, vanilkové aroma, barvivo:beta 

karoten, máslové aroma, konzervant:sorban draselný), voda 

8347 Smajlík světlý 90 4 Směs (cukr, pšeničná mouka a škrob, sušená syrovátka, kypřidlo (E450, 

E500), neztužený řepkový olej, sůl, koření, aroma), vaječná melanž, 

řepkový olej, povidla (voda, cukr, glukózový sirup, ovocný protlak, sušené 

švestky, zahušťovadlo:kukuřičný škrob, E466, kulér, regulátor 

kyselosti:kyselina citronová, aroma, konzervant: sorbát draselný, benzoan 

sodný), voda 

8369 Táč borůvkový 1kg 

plech 
(1ks 95g)  

2 Směs (cukr, pšeničná mouka a škrob, sušená syrovátka, kypřidlo (E450, 

E500), neztužený řepkový olej, sůl, koření, aroma), borůvky 15%, vejce, 

řepkový olej, voda, pšeničná mouka, margarín (částečně ztužené palmové 

tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, 

máslové aroma), cukr 

8417 Rakvička 15 30 Cukr, vejce 

 

Pečivo jemné linecké 

 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

775 

 

774 

Linecký řez s jablečnou 

náplní 

Linecký řez 

s tvarohovou náplní 

90 

90 

1 

1 

Pšeničná mouka, margarín (palmový a kokosový tuk, řepkový olej, 

voda, sůl, emulgátory:sójový lecitin, E471, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, aroma, barvivo:karoteny), cukr, vaječná melanž, kypřící 

prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500), vanilkový cukr, 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný) 

náplň 25%: jablečná ((jablka, cukr, zahušťovadlo:modifikovaný škrob, 

regulátor kyselosti:kyselina citronová, konzervant:sorban draselný, 

benzoan sodný, aroma), strouhanka, cukr, skořice), tvarohová (tvaroh, 

voda, směs (cukr, zahušťovadla:E1414, E1422, sušená syrovátka a 

vaječný bílek, glukózový sirup, palmový tuk, emulgátory: E471, E472a, 

mléčná bílkovina, stabilizátor:E340, regulátor kyselosti:E330, sůl, 

vanilkové aroma, barvivo:karoteny)) 

467 Zajíc velikonoční 90 5 Pšeničná mouka, margarín (palmový a kokosový tuk, řepkový olej, 

voda, sůl, emulgátory:sójový lecitin, E471, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, aroma, barvivo:karoteny), cukr, vaječná melanž, kypřící 

prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500), vanilkový cukr, 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný);  

posyp: granulovaný cukr, barvivo:chlorofyl, kurkumin 

750 Řez s makovou a 

jablečnou náplní 

150 2 Pšeničná mouka, margarín (palmový a kokosový tuk, řepkový olej, 

voda, sůl, emulgátory:sójový lecitin, E471, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, aroma, barvivo:karoteny), cukr, vaječná melanž, kypřicí 

prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500), vanilkový cukr, 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný) 

náplně – každá 20%: maková ((cukr, mák 35%, maltodextrin, 

bramborová mouka, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, 

stabilizátor:E401, E1422, koření, aroma, konzervant:kyselina sorbová), 

voda, strouhanka), jablečná ((jablka, cukr, zahušťovadlo:modifikovaný 
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škrob, regulátor kyselosti:kyselina citronová, konzervant:sorban draselný, 

benzoan sodný, aroma), strouhanka, cukr, skořice) 

751 Řez s makovou a 

tvarohovou náplní 

150 2 Pšeničná mouka, margarín (palmový a kokosový tuk, řepkový olej, 

voda, sůl, emulgátory:sójový lecitin, E471, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, aroma, barvivo:karoteny), cukr, vaječná melanž, kypřicí 

prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500), vanilkový cukr, 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný) 

náplně – každá 20%: maková ((cukr, mák 35%, maltodextrin, 

bramborová mouka, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, 

stabilizátor:E401, E1422, koření, aroma, konzervant:kyselina sorbová), 

voda, strouhanka)), tvarohová (tvaroh, voda, směs (cukr, 

zahušťovadla:E1414, E1422, sušená syrovátka a vaječný bílek, 

glukózový sirup, palmový tuk, emulgátory: E471, E472a, mléčná 

bílkovina, stabilizátor:E340, regulátor kyselosti:E330, sůl, vanilkové 

aroma, barvivo:karoteny)) 

744 Trojúhelník  80 10 Pšeničná mouka, margarín (palmový a kokosový tuk, řepkový olej, 

voda, sůl, emulgátory:sójový lecitin, E471, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, aroma, barvivo:karoteny), meruňková náplň (voda, glukózo-

fruktózový sirup, meruňkové pyré 13,8%, modifikovaný škrob, 

zahušťovadlo:celulóza a xanthan, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

cukr, aroma, konzervant:sorban draselný, barvivo:karoteny), karamel, 

cukr, tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený tuk (palmový, 

bambucký), kakao, olej (sójový, řepkový), syrovátka, emulgátory:E492, 

E476, sójový lecitin, aroma), arašídy, para plátky, vaječná melanž, 

kypřící prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500), vanilkový 

cukr, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný 

škrob, kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný) 

718 

 

719 

Linecké kolečko 

s ovocnou náplní 

Linecké kolečko 

s ovocnou náplní 

50 

 

30 

10 

 

10 

Pšeničná mouka, margarín (palmový a kokosový tuk, řepkový olej, 

voda, sůl, emulgátory:sójový lecitin, E471, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, aroma, barvivo:karoteny), cukr, vaječná melanž, kypřící 

prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500), vanilkový cukr, 

pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban draselný) 

náplň 15%: ovocná (cukr, směs ovocných dření (jablko, rybíz, malina), 

želírující látka:pektin, regulátory kyselosti:kyselina citrónová, citrát 

sodný, aroma) 

749 Čtvereček ořechový 40 30 Pšeničná mouka, cukr, ořechy 2,5%, margarín (částečně ztužené 

palmové tuky a řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo: annatto, máslové aroma), vaječná melanž, tuková poleva tmavá 

(cukr, částečně ztužený tuk (palmový, bambucký), kakao, olej (sójový, 

řepkový), syrovátka, emulgátory:E492, E476, sójový lecitin, aroma), 

tuková poleva světlá (cukr, plně ztužený palmový tuk, sušená syrovátka 

a mléko, emulgátor:sójový lecitin, aroma), kakao, droždí, sůl 

610 Hraběnčiny řezy 120 1 Tvarohová náplň (tvaroh, voda, směs (cukr, zahušťovadla:E1414, E1422, 

sušená syrovátka a vaječný bílek, glukózový sirup, palmový tuk, 

emulgátory: E471, E472a, mléčná bílkovina, stabilizátor:E340, regulátor 

kyselosti:E330, sůl, vanilkové aroma, barvivo:karoteny)), povidla (voda, 

švestková povidla 30%, cukr, jablka, modifikovaný kukuřičný škrob, 

barvivo:E150d, zahušťovadlo:E466, kyselina citrónová, aroma, 

konzervant:sorban draselný, benzoan sodný (povrch)), pšeničná mouka, 

margarín (palmový a kokosový tuk, řepkový olej, voda, sůl, 

emulgátory:sójový lecitin, E471, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

aroma, barvivo:karoteny), cukr, voda, kakao, vaječná melanž, sušené 

mléko, kypřící prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500); 

posyp: drobenka (pšeničná mouka, cukr, margarín (palmový a kokosový 

tuk, řepkový a palmový olej, emulgátor:E471, sůl, aroma, 

antioxidant:alfa-tokoferol, regulátor kyselosti:kyselina citrónová), kakao) 

B-718 

8246 

8258 

Kolečko linecké 

Srdíčko linecké 

Srdíčko linecké malé 

50 

30 

25 

10 

10 

10 

Pšeničná mouka, ovocná náplň (cukr, jablečný protlak, glukózový sirup, 

protlak z aronie, višňový protlak, kyselina citrónová, modifikovaný 

škrob, želírující látka:pektiny, koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní 

aroma, voda), margarín (palmový a kokosový tuk, řepkový olej, voda, 

sůl, emulgátory:sójový lecitin, E471, regulátor kyselosti:kyselina 
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citrónová, aroma, barvivo:karoteny), cukr, vejce 

 

Pečivo jemné tažené 
 

 

Číslo 
 

 

Název výrobku 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

476 

 

477 

Štrůdl s jablečnou 

náplní 

Štrůdl s tvarohovou 

náplní 

100 

 

100 

1 

 

1 

Pšeničná mouka, margarín (palmový a kokosový tuk, řepkový olej, 

voda, sůl, emulgátory:sójový lecitin, E471, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, aroma, barvivo:karoteny), voda, vaječná melanž, sušené 

mléko, cukr, sůl 

náplň 25%: jablečná ((jablka, cukr, zahušťovadlo:modifikovaný škrob, 

regulátor kyselosti:kyselina citronová, konzervant:sorban draselný, 

benzoan sodný, aroma), strouhanka, cukr, skořice) 

náplň 25%: tvarohová (tvaroh, voda, směs (cukr, zahušťovadla:E1414, 

E1422, sušená syrovátka a vaječný bílek, glukózový sirup, palmový 

tuk, emulgátory: E471, E472a, mléčná bílkovina, stabilizátor:E340, 

regulátor kyselosti:E330, sůl, vanilkové aroma, barvivo:karoteny), cukr, 

rozinky) 

 

Pečivo jemné z jádrových hmot 
 

 

Číslo 

 

Název výrobku 
 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

851 Müsli plátek 55 14 Směs (cukr, glukózový sirup, palmový tuk, řepkový olej, sušené mléko, 

med, emulgátor:sójový lecitin, smetana), para plátky, arašídy, 

slunečnice, rozinky, ovesné vločky, sezam 

741 Marokánka  40 30 Cukr, tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený tuk (palmový, 

bambucký), kakao, olej (sójový, řepkový), syrovátka, emulgátory:E492, 

E476, sójový lecitin, aroma), arašídy, kandované ovoce (pomerančová 

kůra, papaya, cukr, glukózo-fruktózový sirup, aroma, kyselina citrónová, 

konzervant:sorbát draselný, oxid siřičitý), pšeničná mouka, voda, 

sójová drť, škrobový sirup, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: 

annatto, máslové aroma), sušené mléko 

 

 

Cukrářské výrobky skladujte při teplotě +2 až +8°C, pokud není uvedeno jinak. 

 

Cukrářské výrobky s lehkou tukovou náplní 
 

 

Číslo 

 

Název výrobku 
 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

8357 

8361 

Roláda čokoládová 

- malá 

se sladidlem 

60 

40 

2 

2 

Margarín (palmový a kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, 

plně ztužený palmový tuk, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová), vejce, tuková poleva tmavá 

(cukr, částečně ztužený palmový tuk, sójový, řepkový, a bambucký 

olej, kakao, emulgátory:sójový lecitin, E476, vanilkový extrakt), 

cukr, pšeničná mouka, kakao 2%, voda, pasta (voda, 

stabilizátor:sorbitol sirup, nosič:propylen glykol, emulgátory:E471, 

E475), kypřící prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500) 
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8359 

8363 

Roláda kokosová 

- malá 

se sladidlem 

60 

40 

2 

2 

Margarín (palmový a kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, 

plně ztužený palmový tuk, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová), vejce, kokos 10%, cukr, 

pšeničná mouka, kakao, voda, pasta (voda, stabilizátor:sorbitol 

sirup, nosič:propylen glykol, emulgátory:E471, E475), kypřící 

prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500) 

8358 

8362 

Roláda ořechová 

- malá 

se sladidlem 

60 

40 

2 

2 

Margarín (palmový a kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, 

plně ztužený palmový tuk, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová), vejce, vlašské ořechy 10%, 

cukr, pšeničná mouka, kakao, voda, pasta (voda, 

stabilizátor:sorbitol sirup, nosič:propylen glykol, emulgátory:E471, 

E475), kypřící prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500) 

8207 Řez punčový 60 3 Směs (cukr, pšeničná mouka a škrob, emulgátory:E472b, E475, 

sójový lecitin, kypřidlo:E450, E500, řepkový olej), vaječná 

melanž, cukr, voda, ovocná směs (glukózo-fruktózový sirup, voda, 

jablečná dřeň, modifikovaný škrob, višňový koncentrát, 

zahušťovadla:celulosa, xanthan, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, cukr, konzervant:sorban draselný, aroma, 

barviva:karmíny, amoniak-sulfitový karamel), řepkový olej, tuková 

poleva tmavá (cukr, částečně ztužený palmový tuk, sójový, 

řepkový, a bambucký olej, kakao, emulgátory:sójový lecitin, E476, 

vanilkový extrakt), barviva (voda, košenila, kurkumin, rostlinné 

extrakty, propylenglykol, xanthan, kyselina citrónová a sorbová), 

kyselina citrónová, aroma 

8295 Kokoska krémová 

 

 

60 4 Směs (cukr, kokos strouhaný 37,2%, sušený bílek, 

zahušťovadla:guma guar, xanthan, aroma), margarín (palmový a 

kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, plně ztužený palmový 

tuk, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová), tuková poleva tmavá (cukr, částečně 

ztužený palmový tuk, sójový, řepkový, a bambucký olej, kakao, 

emulgátory:sójový lecitin, E476, vanilkový extrakt), ovocná směs 

(směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

želírující látka:pektin, koncentrát z černé mrkve), vejce, pšeničná 

mouka, cukr, voda, pšeničný škrob 

8230 

8261 

Laskonka 

Laskonka malá 

35 

15 

4 

4 

Cukr, kokos, bílky, margarín (palmový a kokosový tuk, voda, 

řepkový a palmový olej, plně ztužený palmový tuk, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová), voda, směs (cukr, modifikovaný škrob, laktóza, ztužený 

kokosový tuk, syrovátka, pšeničný a bramborový škrob, 

glukózový sirup, stabilizátory:octan vápenatý, alginát sodný, 

fosforečnan sodný, difosforečnany, emulgátory:E472a, E471, 

aroma, sůl, maltodextrin, extrakt z mrkve), tuková poleva tmavá 

(cukr, částečně ztužený palmový tuk, sójový, řepkový, a bambucký 

olej, kakao, emulgátory:sójový lecitin, E476, vanilkový extrakt) 

8307 

8431 

Pohádka 

Pohádka dort 

75 

900 

2 

2 

Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, 

cukr, kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), tuková poleva tmavá (cukr, 

částečně ztužený palmový tuk, sójový, řepkový, a bambucký olej, 

kakao, emulgátory:sójový lecitin, E476, vanilkový extrakt), vejce, 

pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, dekorace (cukr, kakao, 

emulgátor:lecitin, vanilka, mléko), kakao, kypřící látka (E450, 

E500) 
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8306 Střecha 

se sladidlem 

60 4 Vejce, margarín (palmový a kokosový tuk, voda, řepkový a 

palmový olej, plně ztužený palmový tuk, emulgátory:E471, sójový 

lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina citrónová), voda, pšeničná 

mouka, cukr, tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený 

palmový tuk, sójový, řepkový, a bambucký olej, kakao, 

emulgátory:sójový lecitin, E476, vanilkový extrakt), směs (cukr, 

modifikovaný škrob, laktóza, ztužený kokosový tuk, syrovátka, 

pšeničný a bramborový škrob, glukózový sirup, stabilizátory:octan 

vápenatý, alginát sodný, fosforečnan sodný, difosforečnany, 

emulgátory:E472a, E471, aroma, sůl, maltodextrin, extrakt 

z mrkve), alginát (cukr, voda, glukózový sirup, želírující 

látka:alginát sodný, stabilizátory:E341, E339, emulgátor:E475, 

višňový a pomerančový aromový olej, barviva:košenila, kurkumin), 

pasta (voda, stabilizátor:sorbitol sirup, nosič:propylen glykol, 

emulgátory:E471, E475), kakao, barvivo (voda, košenila, rostlinné 

extrakty, propylenglykol, xanthan, kyselina citrónová a sorbová) 

8223 

8257 

Štafetka 

Štafetka malá 

40 

20 

4 

4 

Bílky, tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený palmový tuk, 

sójový, řepkový, a bambucký olej, kakao, emulgátory:sójový 

lecitin, E476, vanilkový extrakt), cukr, margarín (palmový a 

kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, plně ztužený palmový 

tuk, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová), voda, arašídy, pšeničná mouka, 

směs (cukr, modifikovaný škrob, laktóza, ztužený kokosový tuk, 

syrovátka, pšeničný a bramborový škrob, glukózový sirup, 

stabilizátory:octan vápenatý, alginát sodný, fosforečnan sodný, 

difosforečnany, emulgátory:E472a, E471, aroma, sůl, maltodextrin, 

extrakt z mrkve), kávová pasta (ztužený palmový tuk, pražená káva, 

cukr, aromatické látky a přípravky) 

8302 Valentýnek 

se sladidlem 

100 4 Margarín (palmový a kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, 

plně ztužený palmový tuk, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová), vejce, voda, pšeničná 

mouka, cukr, kokos, směs (cukr, modifikovaný škrob, laktóza, 

ztužený kokosový tuk, syrovátka, pšeničný a bramborový škrob, 

glukózový sirup, stabilizátory:octan vápenatý, alginát sodný, 

fosforečnan sodný, difosforečnany, emulgátory:E472a, E471, 

aroma, sůl, maltodextrin, extrakt z mrkve), malinový gel (maliny, 

cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný kukuřičný škrob, 

koncentráty:karotka a slunečnice, barviva:košenila, amoniakový 

karamel, regulátor kyselosti:citrát sodný, konzervant:sorban 

draselný, aroma), pasta (voda, stabilizátor:sorbitol sirup, 

nosič:propylen glykol, emulgátory:E471, E475), barvivo (voda, 

košenila, rostlinné extrakty, propylenglykol, xanthan, kyselina 

citrónová a sorbová) 

8220 

8256 

Věneček s fondánem 

Věneček s fondánem 

malý 

60 

20 

2 

2 

Vaječná melanž, voda, fondán, pšeničná mouka, směs (cukr, 

modifikovaný bramborový škrob, sušená syrovátka, neztužený 

kokosový olej, želírující látka:alginát sodný, aroma:vanillin, 

barvivo:karoteny, protispékavá látka:oxid křemičitý, 

stabilizátor:E451), řepkový olej, margarín (palmový a kokosový 

tuk, voda, řepkový a palmový olej, plně ztužený palmový tuk, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová), aroma, cukr, vanilkový cukr, sůl 

8233 

 

8305 

Věneček se šlehačkou a 

fondánem 

Věneček se šlehačkou 

70 

 

60 

2 

 

2 

Vaječná melanž, voda, fondán, pšeničná mouka, šlehačka 

z rostlinných tuků (voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, mléčná 

bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, stabilizátory:E460, 

E466, E340, aroma, barvivo:karoteny), směs (cukr, modifikovaný 

bramborový škrob, sušená syrovátka, neztužený kokosový olej, 

želírující látka:alginát sodný, aroma:vanillin, barvivo:karoteny, 

protispékavá látka:oxid křemičitý, stabilizátor:E451), řepkový olej, 

margarín (palmový a kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, 

plně ztužený palmový tuk, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová), aroma, cukr, vanilkový 

cukr, sůl 

č. 8305 – bez fondánu, na povrchu jen cukr 
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8221 

8288 

Větrník s fondánem 

Větrník s fondánem 

malý 

150 

50 

2 

2 

Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, 

cukr, kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), voda, vaječná melanž, cukr, 

pšeničná mouka, směs (cukr, modifikovaný škrob, laktóza, 

ztužený kokosový tuk, syrovátka, pšeničný a bramborový škrob, 

glukózový sirup, stabilizátory:octan vápenatý, alginát sodný, 

fosforečnan sodný, difosforečnany, emulgátory:E472a, E471, 

aroma, sůl, maltodextrin, extrakt z mrkve), řepkový olej, šlehačka 

z živočišných tuků (smetana 33%, stabilizátor:karagen), 

karamelová náplň (glukózo-fruktózový sirup, voda, karamelový 

sirup 10%, sušená syrovátka, modifikovaný kukuřičný škrob, 

zahušťovadlo:guma gellan, cukr, barvivo:amoniakový karamel, 

oxid titaničitý, konzervant: sorban draselný, aroma, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina jablečná), sůl 

8308 Větrník 150 2 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, 

cukr, kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), voda, tuková poleva tmavá (cukr, 

částečně ztužený palmový tuk, sójový, řepkový, a bambucký olej, 

kakao, emulgátory:sójový lecitin, E476, vanilkový extrakt), 

vaječná melanž, cukr, pšeničná mouka, směs (cukr, modifikovaný 

škrob, laktóza, ztužený kokosový tuk, syrovátka, pšeničný a 

bramborový škrob, glukózový sirup, stabilizátory:octan vápenatý, 

alginát sodný, fosforečnan sodný, difosforečnany, 

emulgátory:E472a, E471, aroma, sůl, maltodextrin, extrakt 

z mrkve), řepkový olej, šlehačka z živočišných tuků (smetana 33%, 

stabilizátor:karagen), karamelová náplň (glukózo-fruktózový sirup, 

voda, karamelový sirup 10%, sušená syrovátka, modifikovaný 

kukuřičný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, cukr, 

barvivo:amoniakový karamel, oxid titaničitý, konzervant: sorban 

draselný, aroma, sůl, regulátor kyselosti:kyselina jablečná), sůl 

8259 

8225 

Rohlíček malý 

Rohlíček 

15 

25 

2 

2 

Tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený palmový tuk, sójový, 

řepkový, a bambucký olej, kakao, emulgátory:sójový lecitin, E476, 

vanilkový extrakt), margarín (palmový a kokosový tuk, voda, 

řepkový a palmový olej, plně ztužený palmový tuk, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová), voda, vejce, pšeničná mouka, směs (cukr, 

modifikovaný škrob, laktóza, ztužený kokosový tuk, syrovátka, 

pšeničný a bramborový škrob, glukózový sirup, stabilizátory:octan 

vápenatý, alginát sodný, fosforečnan sodný, difosforečnany, 

emulgátory:E472a, E471, aroma, sůl, maltodextrin, extrakt 

z mrkve), cukr, bramborový škrob 

8370 Mocca oválek 60 3 Pšeničná mouka, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 

barvivo:annatto, máslové aroma), cukr, margarín (palmový a 

kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, plně ztužený palmový 

tuk, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová), tuková poleva tmavá (cukr, částečně 

ztužený palmový tuk, sójový, řepkový, a bambucký olej, kakao, 

emulgátory:sójový lecitin, E476, vanilkový extrakt), vaječná 

melanž, směs (cukr, modifikovaný škrob, laktóza, ztužený 

kokosový tuk, syrovátka, pšeničný a bramborový škrob, 

glukózový sirup, stabilizátory:octan vápenatý, alginát sodný, 

fosforečnan sodný, difosforečnany, emulgátory:E472a, E471, 

aroma, sůl, maltodextrin, extrakt z mrkve), vlašské ořechy, pasta 

(ztužený palmový tuk, pražená káva, cukr, aromatické látky a 

přípravky) 
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8286 Trubička se šlehačkou 30 2 Šlehačka z rostlinných tuků 50% (voda, plně ztužený palmový tuk, 

cukr, mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, 

stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny), 

oplatková trubička (cukr, voda, pšeničná mouka, částečně ztužený 

řepkový a palmový tuk, kakao, kakaová hmota, sušené mléko a 

vejce, řepkový olej, pšeničný škrob, protispékavá látka:E551, 

aroma:ethylvanilin, emulgátor:sójový lecitin, barvivo:kulér, tmavá 

poleva (cukr, částečně ztužený palmový a bambucký tuk, kakao, 

sójový a řepkový olej, syrovátka, emulgátory:E492, E476, sojový 

lecitin, aroma)) 

 

8238 

8272 

8430 

Dort Harlekýn 

malý 

velký 

celý 

 

50 

100 

600 

 

2 

2 

2 

 

Šlehačka z rostlinných tuků (voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, 

mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, 

stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny), tuková 

poleva tmavá (cukr, částečně ztužený palmový tuk, sójový, 

řepkový, a bambucký olej, kakao, emulgátory:sójový lecitin, E476, 

vanilkový extrakt), vejce, pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, 

dekorace (cukr, palmový a kokosový  tuk, sušené mléko, 

emulgátor:sójový lecitin, aroma), kakao, kypřící látka (E450, E500) 

8409 Kremeš 150 2 Pšeničná mouka, voda, šlehačka z rostlinných tuků (voda, plně 

ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, 

e, sójový lecitin, stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, 

barvivo:karoteny), směs (cukr, modifikovaný bramborový škrob, 

sušená syrovátka, neztužený kokosový olej, želírující látka:alginát 

sodný, aroma:vanillin, barvivo:karoteny, protispékavá látka:oxid 

křemičitý, stabilizátor:E451), margarín (palmový a kokosový tuk, 

voda, řepkový a palmový olej, plně ztužený palmový tuk, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová), cukr, vaječná melanž, aroma, směs (cukr, 

modifikovaný škrob, laktóza, ztužený kokosový tuk, syrovátka, 

pšeničný a bramborový škrob, glukózový sirup, stabilizátory:octan 

vápenatý, alginát sodný, fosforečnan sodný, difosforečnany, 

emulgátory:E472a, E471, aroma, sůl, maltodextrin, extrakt 

z mrkve), vanilkový cukr, sůl 

8376 

8437 

Dort schwarzwaldský  

Řez schwarzwaldský 

1600 

130 

2 

2 

Šlehačka živočišná (smetana 33%, stabilizátor:karagen), višňová 

náplň (višeň 35%, glukózo-fruktózový sirup, voda, jablečné pyré, 

modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, regulátory 

kyselosti:kyselina citrónová, citronany vápenaté a sodné, cukr, 

konzervant:sorban draselný, aroma, koncentráty:ibišek, mrkev), 

pšeničná mouka, vejce, cukr, čokoládová poleva (kakaová hmota, 

cukr, kakaové máslo, emulgátor:sojový lecitin, aroma vanilka), 

meruňková dřeň (voda, glukózo-fruktózový sirup, meruňkové pyré 

13,8%, modifikovaný škrob, zahušťovadlo:celulóza a xanthan, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, cukr, aroma, 

konzervant:sorban draselný, barvivo:karoteny), řepkový olej, 

destilát, kakao, kypřící prášek (kypřící látka:E450, protispékavá 

látka:E500) Výrobek obsahuje alkohol 

8432 Dort pařížský 440 3 Šlehačka živočišná (smetana 33%, stabilizátor:karagen), šlehačka 

z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), směs (cukr, kakao, sójová mouka, 

palmový sušený tuk s mlékem, modifikovaný škrob), voda, vejce, 

směs (pšeničný škrob, cukr, mléko, kakao, emulgátor::E471), 

tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený palmový tuk, sójový, 

řepkový, a bambucký olej, kakao, emulgátory:sójový lecitin, E476, 

vanilkový extrakt), dekorace (cukr, kakaová hmota, kakaový tuk, 

sušené mléko, emulgátor:sójový lecitin, aroma: přírodní vanilin) 



 27 

8435 Dort likérový 1100 2 Směs (cukr, pšeničná mouka a škrob, kakao, emulgátory:E472a, 

b, e, kypřící látka:E450, E500, E341, sušené mléko, sůl, aroma, 

stabilizátor:E415), šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně 

ztužený palmový olej, cukr, kokosový olej, emulgátory:E435, 

E475, sójový lecitin, E481, stabilizátory:E464, E415, regulátor 

kyselosti:E339ii, E331, sůl, ochucovadla, barvivo:karoteny), 

vaječná melanž, likérová náplň (voda, cukr, glukózo-fruktózový a 

glukózový sirup, modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, 

barviva:oxid titaničitý, karoteny, sůl, regulátory kyselosti:kyselina 

mléčná, citronan vápenatý, konzervant:sorban draselný, aromata), 

směs (cukr, glukózový sirup, voda, kokos 5%, modifikovaný škrob, 

barvivo:E171, kyselina mléčná, regulátor kyselosti:E325, E331, 

zahušťovadlo:E418, aroma), šlehačka živočišná (smetana 33%, 

stabilizátor, karagen), arašídová drť, dekorace (cukr, kakaová 

hmota, kakaový tuk, sušené mléko, emulgátor:sójový lecitin, 

aroma: přírodní vanilin) 

8438 Trubička s pařížskou 

šlehačkou 

40 1 Šlehačka živočišná (smetana 33%, stabilizátor:karagen), oplatková 

trubička (cukr, voda, pšeničná mouka, částečně ztužený řepkový a 

palmový tuk, kakao, kakaová hmota, sušené mléko a vejce, 

řepkový olej, pšeničný škrob, protispékavá látka:E551, 

aroma:ethylvanilin, emulgátor:sójový lecitin, barvivo:kulér, tmavá 

poleva (cukr, částečně ztužený palmový a bambucký tuk, kakao, 

sójový a řepkový olej, syrovátka, emulgátory:E492, E476, sojový 

lecitin, aroma)), cukr, kakao 

 

Cukrářské výrobky s tukovou náplní 
 

 

Číslo 

 

Název výrobku 
 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

8222 Mánička 50 2 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, 

mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, 

stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny), cukr, kokos, 

bílky, tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený palmový tuk, sójový, 

řepkový, a bambucký olej, kakao, emulgátory:sójový lecitin, E476, 

vanilkový extrakt), kakao, dekorace (cukr, palmový a kokosový  tuk, 

sušené mléko, emulgátor:sójový lecitin, aroma) 

8219 

 

8377 

Špička s likérovou 

náplní 

Špička s likérovou 

náplní malá 

45 

 

20 

4 

 

4 

Vejce, tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený palmový tuk, sójový, 

řepkový, a bambucký olej, kakao, emulgátory:sójový lecitin, E476, 

vanilkový extrakt), pšeničná mouka, margarín (palmový olej, částečně 

ztužený řepkový olej, voda, řepkový olej, emulgátory:sójový lecitin, E471, 

mléko, aroma, konzervant:sorban draselný, antioxidanty:E320, E310, 

kyselina citrónová, barvivo:karoteny, vitamín A), cukr, voda, tuková 

poleva tmavá (cukr, ztužený palmový tuk, kakao, emulgátor:sójový 

lecitin, E476, aroma, barvivo:E153), likérová náplň 10% ((sušené mléko 

s obsahem kokosového tuku, cukr, glukóza, modifikovaný škrob, 

zahušťovadlo:alginát sodný, aromata, sůl, barviva:riboflavin a oxid 

titaničitý, emulgátor:E471), voda, fondán, aroma), kakao, bramborový 

škrob, sójový pudr 

 

Cukrářské výrobky s bílkovou náplní 
 

 

Číslo 

 

Název výrobku 
 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 



 28 

8274 

8218 

Indiánek sněhový malý 

Indiánek sněhový 

20 

35 

4 

4 

Vejce, cukr, pšeničná mouka, tuková poleva tmavá (cukr, částečně 

ztužený palmový tuk, sójový, řepkový, a bambucký olej, kakao, 

emulgátory:sójový lecitin, E476, vanilkový extrakt), voda, ovocná směs 

(směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

želírující látka:pektin, koncentrát z černé mrkve), bramborový škrob, 

barvivo (voda, košenila, rostlinné extrakty, propylenglykol, xanthan, 

kyseina citrónová a sorbová), kyselina citrónová 

8326 

8319 

8231 

Indiánek bílý malý 

Indiánek bílý 

Sněhulák - zima 

20 

35 

30 

4 

4 

4 

Vejce, cukr, pšeničná mouka, tuková poleva světlá (cukr, částečně 

ztužený palmový tuk, sójový, řepkový a bambucky olej, sušená syrovátka 

a mléko, sójová mouka, emulgátor:sójový lecitin, E476, vanilkový 

extrakt), voda, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, želírující látka:pektin, koncentrát z černé 

mrkve), bramborový škrob, barvivo (voda, košenila, rostlinné extrakty, 

propylenglykol, xanthan, kyselina citrónová a sorbová), kyselina citrónová 

sněhulák – navíc: tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený palmový 

tuk, sójový, řepkový, a bambucký olej, kakao, emulgátory:sójový lecitin, 

E476, vanilkový extrakt) 

8231 Kuřátko – velikonoce 

 

30 4 Vejce, cukr, pšeničná mouka, tuková poleva světlá (cukr, plně ztužený 

palmový tuk, sušená syrovátka a mléko, přírodní citrónový prášek, 

emulgátor:sójový lecitin, aroma citrónové, přírodní barvivo:karoteny, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová), voda, ovocná směs (směs 

ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, želírující 

látka:pektin, koncentrát z černé mrkve), bramborový škrob, barvivo (voda, 

košenila, rostlinné extrakty, propylenglykol, xanthan, kyselina citrónová a 

sorbová), kyselina citrónová 

8260 

 

8229 

Kornoutek sněhový 

malý 

Kornoutek sněhový 

15 

 

35 

2 

 

2 

Cukr, vaječný bílek, arašídy, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, želírující látka:pektin, koncentrát 

z černé mrkve), pšeničná mouka, barvivo (voda, košenila, rostlinné 

extrakty, propylenglykol, xanthan, kyselina citrónová a sorbová), kyselina 

citrónová 

 

Cukrářské výrobky ostatní 
 

 

Číslo 

 

Název výrobku 
 

 

Hmot. 
( g ) 

 

Trv. 
Dny 

 

Složení 
Obsah složek sestupné pořadí 

 

8365 

8366 

8367 

Řez ovocný s 

jahodami 

malinami 

lesní směsí 

1,2 kg 
celý plech 
(100g 1 

kus) 

 

 

3 

3 

3 

 

Ovoce dle druhu 25%, voda, gel (glukózový sirup, voda, cukr, jahodový 

koncentrát 1,6%, želírující látky:pektiny, karagenan, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, citronany sodné a draselné, mléčnan 

vápenatý, E341, aroma, barviva:ovocné a rostlinné extrakty), vaječná 

melanž, řepkový olej, směs (cukr, modifikovaný škrob, laktóza, ztužený 

kokosový tuk, syrovátka, pšeničný a bramborový škrob, glukózový 

sirup, stabilizátory:octan vápenatý, alginát sodný, fosforečnan sodný, 

difosforečnany, emulgátory:E472a, E471, aroma, sůl, maltodextrin, extrakt 

z mrkve), cukr, pšeničný škrob, směs (pšeničný škrob, cukr, 

modifikovaný škrob, pšeničná mouka, sušené mléko, kypřící látka:E450, 

E500, E341, emulgátor:E471, sůl, aroma, barvivo:rostlinné extrakty), 

pšeničná mouka 

8232 Košíček ovocný  70 3 Směs ovoce 15%, voda, pšeničná mouka, gel (glukózo-fruktózový sirup, 

voda, cukr, meruňkové pyré, zahušťovadla:pektin, karagen, xanthan, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, E331, E341, aroma, 

konzervant:sorban draselný, barvivo:paprikový extrakt), margarín 

(palmový a kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, plně ztužený 

palmový tuk, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová), margarín (částečně ztužené palmové tuky a 

řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, barvivo: annatto, 

máslové aroma), cukr, alginát (cukr, voda, glukózový sirup, želírující 

látka:alginát sodný, stabilizátory:E341, E339, emulgátor:E475, višňový a 

pomerančový aromový olej, barviva:košenila, kurkumin), vejce 
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8269 

8273 

Pražská koule 

Pražská koule malá 

60 

20 

4 

4 

Vejce, arašídy, cukr, tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený 

palmový tuk, sójový, řepkový, a bambucký olej, kakao, emulgátory:sójový 

lecitin, E476, vanilkový extrakt), voda, pšeničná mouka, margarín 

(palmový a kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, plně ztužený 

palmový tuk, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová), směs (cukr, modifikovaný škrob, laktóza, 

ztužený kokosový tuk, syrovátka, pšeničný a bramborový škrob, 

glukózový sirup, stabilizátory:octan vápenatý, alginát sodný, fosforečnan 

sodný, difosforečnany, emulgátory:E472a, E471, aroma, sůl, maltodextrin, 

extrakt z mrkve), bramborový škrob 

8235 

8429 

Dort písecký 

Dort písecký celý  

100 

1500 

3 

3 

 

Cukr, voda, šlehačka z rostlinných tuků (voda, plně ztužený palmový tuk, 

cukr, mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, 

stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny), vejce, pšeničná 

mouka, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, želírující látka:pektin, koncentrát z černé 

mrkve), šlehačka živočišná (smetana 33%, stabilizátor:karagen), rostlinný 

olej, kakao, jahodový a pomerančový sirup (cukr, voda, pomerančový 

koncentrát 4,2% nebo jahodový koncentrát 2,4%, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, barviva:karoteny, koncentráty:černý rybíz, 

mrkev, přírodní aroma), kypřící prášek (kypřící látka:E450, protispékavá 

látka:E500), agar, barvivo (voda, košenila, kurkumin, rostlinné extrakty, 

propylenglykol, xanthan, kyselina citrónová a sorbová) 

8351 

8424 

Lehký tropic 

Lehký tropic celý 

110 

1300 

3 

3 

Šlehačka z rostlinných tuků (voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, 

mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, 

stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny), voda, směs 

ovoce 10%, cukr, vaječná melanž, řepkový olej, pšeničný škrob, směs 

(pšeničný škrob, cukr, modifikovaný škrob, pšeničná mouka, sušené 

mléko, kypřící látka:E450, E500, E341, emulgátor:E471, sůl, aroma, 

barvivo:rostlinné extrakty), pšeničná mouka, pomerančový sirup (cukr, 

voda, pomerančový koncentrát 4,2%, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, barvivo:karoteny, přírodní aroma), agar, barvivo (voda, 

kurkumin, porpylenglykol, xanthan, kyselina citrónová a sorbová), 

kyselina citrónová 

8353 Roláda Vánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 3 Směs (cukr, pšeničná mouka, sušené vejce, pšeničný škrob, kakao, 

emulgátory:E472a, b, kypřící látky:E450i, E500ii, glukózový sirup, sušené 

mléko, sůl, stabilizátor:E466, aroma), voda, směs (cukr, modifikovaný 

škrob, laktóza, ztužený kokosový tuk, syrovátka, pšeničný a bramborový 

škrob, glukózový sirup, stabilizátory:octan vápenatý, alginát sodný, 

fosforečnan sodný, difosforečnany, emulgátory:E472a, E471, aroma, sůl, 

maltodextrin, extrakt z mrkve), směs (cukr, modifikovaný bramborový 

škrob, sušená syrovátka, neztužený kokosový olej, želírující látka:alginát 

sodný, aroma:vanilin, barvivo:karoteny, protispékavá látka:oxid křemičitý, 

stabilizátor:E451), vaječná melanž, višňová náplň (višeň 35%, glukózo-

fruktózový sirup, voda, jablečné pyré, modifikovaný škrob, 

zahušťovadlo:guma gellan, regulátory kyselosti:kyselina citrónová, 

citronany vápenaté a sodné, cukr, konzervant:sorban draselný, aroma, 

koncentráty:ibišek, mrkev), směs (pšeničný škrob a mouka, sušené 

mléko, emulgátory:E472b, E475, kypřidlo:E450, E500, sůl), pšeničná 

mouka, cukr, kokos 

8372 Tunel banánový 

se sladidlem 

70 2 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, 

mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, 

stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny), vejce, cukr, 

šlehačka živočišná (smetana 33%, stabilizátor:karagen), pšeničná mouka, 

voda, banánová směs 5% (cukr, sušené mléko, želatina, maltodextrin, 

sušené banány, aroma, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, sůl), kakao, pasta (voda, stabilizátor:sorbitol sirup, 

nosič:propylen glykol, emulgátory:E471, E475), dekorace (kakaová 

hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor:sójový lecitin, přírodní vanilkové 

aroma, sušené mléko, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

nosič:glycerol, želírující látka:pektiny, konzervant:sorban draselný, 

barvivo:oxid titaničitý) 
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8371 Brambora 60 2 Potahovací hmota (cukr, pšeničný škrob, palmový olej, glukózový sirup, 

voda, stabilizátor:E420, zahušťovadlo:E466, kukuřičný škrob, 

emulgátor:E471, invertáza), vejce, voda, pšeničná mouka, margarín 

(palmový a kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, plně ztužený 

palmový tuk, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová), cukr, směs (cukr, modifikovaný škrob, 

laktóza, ztužený kokosový tuk, syrovátka, pšeničný a bramborový 

škrob, glukózový sirup, stabilizátory:octan vápenatý, alginát sodný, 

fosforečnan sodný, difosforečnany, emulgátory:E472a, E471, aroma, sůl, 

maltodextrin, extrakt z mrkve), bramborový škrob, kakao 

8342 Řez Míša 1200 3 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, 

mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, 

stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny), voda, dekorace 

((cukr, voda, glukózový sirup, želírující látka:E440ii, kyselina citrónová, 

přírodní aroma s meruňkovou příchutí), tuková poleva tmavá (cukr, 

částečně ztužený palmový tuk, sójový, řepkový, a bambucký olej, kakao, 

emulgátory:sójový lecitin, E476, vanilkový extrakt)), vaječná melanž, 

řepkový olej, cukr, ztužovač (cukr, sušený jogurt, želatina, modifikovaný 

škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, sůl), pšeničný 

škrob, směs (pšeničný škrob, cukr, modifikovaný škrob, pšeničná 

mouka, sušené mléko, kypřící látka:E450, E500, E341, emulgátor:E471, 

sůl, aroma, barvivo:rostlinné extrakty), ztužovač (cukr, kakao, želatina, 

sůl, aroma), pšeničná mouka  

8374 Dort Sachr 1100 10 Směs (cukr, pšeničná mouka a škrob, kakao, emulgátory:E472a, b, e, 

kypřící látka:E450, E500, E341, sušené mléko, sůl, aroma, 

stabilizátor:E415), meruňková náplň (voda, glukózo-fruktózový sirup, 

meruňkové pyré 13,8%, modifikovaný škrob, zahušťovadlo:celulóza a 

xanthan, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, cukr, aroma, 

konzervant:sorban draselný, barvivo:karoteny), vaječná melanž, fondán, 

voda, čokoláda (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor:sójový 

lecitin, vanilkový extrakt) 

8375 

 

Cheesecake (dort 

tvarohový) 

1500 

 

3 Tvaroh 40%, smetana (35% tuku), vaječná melanž, směs (cukr, 

modifikovaný škrob, maltodextrin, pšeničný škrob, zahušťovadla: 

karobová mouka, karagenan, karboxymethylcelulóza, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, aroma), pšeničná mouka, cukr, margarín 

(palmový a kokosový tuk, řepkový olej, voda, sůl, emulgátory:sójový 

lecitin, E471, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, aroma, 

barvivo:karoteny), vejce, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná 

dřeň, modifikovaný škrob, kyselina citronová, citrónové aroma, 

konzervant:sorban draselný) 

8414 

8474 

Řez medový 

Řez medový malý 

100 

50 

10 

10 

Směs (pšeničná mouka, cukr, palmový olej, sušený vaječný žloutek, 

ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, glukózový sirup, kypřící 

látky:E450, E500, sůl, směs koření, aroma s laktózou, barvivo:riboflavin), 

glukózový sirup, sušené mléko, sůl, stabilizátor:E466, aroma), voda, směs 

(sušené mléko, palmový olej, cukr, glukózový sirup, modifikovaný 

bramborový škrob, sušená syrovátka, plně ztužený kokosový tuk, 

zahušťovadlo:E401, emulgátor:E472a, aroma), invertní cukr (cukr, voda, 

med 5%, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, E500ii), med 5%, 

margarín (palmový a kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, plně 

ztužený palmový tuk, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová), karamelová pasta (karamelizovaný glukózo-

fruktózový sirup, mléko, řepkový, palmový a kokosový tuk, zvlhčující 

látka:E422, emulgátory:E471, E473, aroma), cukr, vlašské ořechy 

8434 Dort ovocný (jahoda, 

malina, lesní směs) 

600 3 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, 

mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, 

stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny), cukr, směs 

ovoce min. 10%, směs (pšeničný škrob, cukr, modifikovaný škrob, 

pšeničná mouka, sušené mléko, kypřící látka:E450, E500, E341, 

emulgátor:E471, sůl, aroma, barvivo:rostlinné extrakty), řepkový olej, 

pšeničná mouka, vaječná melanž, agar, ovocný sirup (cukr, voda, 

jahodový koncentrát 2,4%, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 

koncentráty:černý rybíz, mrkev, aroma) 
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8436 

8475 

Řez višňový 

Řez višňový malý 

100 

50 

3 

3 

Směs (cukr, pšeničná mouka a škrob, kakao, emulgátory:E472a, b, e, 

kypřící látka:E450, E500, E341, sušené mléko, sůl, aroma, 

stabilizátor:E415), tvaroh, višňová náplň 15% (višeň 35%, glukózo-

fruktózový sirup, voda, jablečné pyré, modifikovaný škrob, 

zahušťovadlo:guma gellan, regulátory kyselosti:kyselina citrónová, 

citronany vápenaté a sodné, cukr, konzervant:sorban draselný, aroma, 

koncentráty:ibišek, mrkeící), ztužovač (cukr, glukózový sirup, želatina, 

sušené mléko, aroma vanilka), cukr, vaječná melanž, margarín (palmový 

a kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, plně ztužený palmový tuk, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová), řepkový olej, šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně 

ztužený palmový olej, cukr, kokosový olej, emulgátory:E435, E475, 

sójový lecitin, E481, stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, 

E331, sůl, ochucovadla, barvivo:karoteny), šlehačka živočišná (smetana 

33%, stabilizátor:karagen) 

8440 Dort malinový 80 2 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), voda, malinový ztužovač 10% (cukr, 

želatina, glukózový sirup, sušené maliny, regulátor kyselosti:kyselina 

citronová, prášek z červené řepy, aroma, maltodextrin, modifikovaný 

škrob, zahušťovadlo:alginát sodný, sůl), vejce, pšeničná mouka, cukr, 

malinový gel (maliny, cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný 

kukuřičný škrob, koncentráty:karotka a slunečnice, barviva:košenila, 

amoniakový karamel, regulátor kyselosti:citrát sodný, konzervant:sorban 

draselný, aroma), řepkový olej, kypřící prášek (kypřící látka:E450, 

protispékavá látka:E500) 

8275 Hrudka punčová malá 

se sladidlem 

30 4 Vejce, cukr, pšeničná mouka, margarín (palmový a kokosový tuk, voda, 

řepkový a palmový olej, plně ztužený palmový tuk, emulgátory:E471, 

sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina citrónová), margarín 

(palmový olej, částečně ztužený řepkový olej, voda, řepkový olej, 

emulgátory:sójový lecitin, E471, mléko, aroma, konzervant:sorban 

draselný, antioxidanty:E320, E310, kyselina citrónová, barvivo:karoteny, 

vitamín A), voda, rumové aroma, směs (cukr, modifikovaný bramborový 

škrob, sušená syrovátka, neztužený kokosový olej, želírující látka:alginát 

sodný, aroma:vanilin, barvivo:karoteny, protispékavá látka:oxid křemičitý, 

stabilizátor:E451), pasta (voda, stabilizátor:sorbitol sirup, nosič:propylen 

glykol, emulgátory:E471, E475), řepkový olej, kakao; zdobení: tuková 

poleva tmavá (cukr, částečně ztužený palmový tuk, sójový, řepkový, a 

bambucký olej, kakao, emulgátory:sójový lecitin, E476, vanilkový 

extrakt), kokos 

8448 Řez balkánský 

se sladidlem 

70 3 Vejce, cukr, pšeničná mouka, margarín (palmový a kokosový tuk, voda, 

řepkový a palmový olej, plně ztužený palmový tuk, emulgátory:E471, 

sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina citrónová), margarín 

(palmový olej, částečně ztužený řepkový olej, voda, řepkový olej, 

emulgátory:sójový lecitin, E471, mléko, aroma, konzervant:sorban 

draselný, antioxidanty:E320, E310, kyselina citrónová, barvivo:karoteny, 

vitamín A), voda, rumové aroma, směs (cukr, modifikovaný bramborový 

škrob, sušená syrovátka, neztužený kokosový olej, želírující látka:alginát 

sodný, aroma:vanilin, barvivo:karoteny, protispékavá látka:oxid křemičitý, 

stabilizátor:E451), pasta (voda, stabilizátor:sorbitol sirup, nosič:propylen 

glykol, emulgátory:E471, E475), řepkový olej, kakao; zdobení: jahodová 

náplň (jahody 35%, cukr, voda, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, 

zahušťovadlo:guma gellan, regulátory kyselosti:kyselina citrónová, 

citronany vápenaté a sodné, konzervant:sorban draselný, aroma, 

barvivo:karmíny), tuková poleva tmavá (cukr, částečně ztužený palmový 

tuk, sójový, řepkový, a bambucký olej, kakao, emulgátory:sójový lecitin, 

E476, vanilkový extrakt), dekorace (glukózový sirup, cukr, voda, kakao, 

čokoládový prášek (cukr, kakaová hmota, kakao, přírodní vanilkové 

aroma), mléko, želírující látkE406, E440ii, kyselina citrónová, 

modifikovaný škrob, konzervant:sorban draselný, regulátor 

kyselosti:citronany sodné) 
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8455 

8476 

Malinka 

Malinka malá 

120 

60 

3 

3 

Malina 15%, voda, šlehačka z rostlinných tuků (voda, plně ztužený 

palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový 

lecitin, stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny), cukr, 

vejce, pšeničná mouka, modifikovaný škrob, řepkový olej, agar, kypřící 

prášek (kypřící látka:E450, protispékavá látka:E500), barvivo (voda, 

košenila, rostlinné extrakty, propylenglykol, xanthan, kyselina citrónová a 

sorbová) 

8457 

 

8461 

Dezert letní 

se sladidlem 

Pohár letní 

se sladidlem 

100 

 

200 

2 

 

2 

Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), ovoce, tvaroh, voda, cukr, malinový 

ztužovač (cukr, želatina, glukózov sirup, sušené maliny, regulátor 

kyselosti:kyselina citronová, prášek z červené řepy, aroma, maltodextrin, 

modifikovaný škrob, zahušťovadlo:alginát sodný, sůl), gel (glukózový 

sirup, voda, cukr, jahodový koncentrát 1,6%, želírující látky:pektiny, 

karagenan, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, citronany sodné a 

draselné, mléčnan vápenatý, E341, aroma, barviva:ovocné a rostlinné 

extrakty), vejce, pšeničná mouka, pasta (voda, stabilizátor:sorbitol sirup, 

nosič:propylen glykol, emulgátory:E471, E475), kypřící prášek (kypřící 

látka:E450, prostispékavé látky:E500, E341) 

8458 Řez kubánský 90 2 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), banány, směs (cukr, pšeničná mouka a 

škrob, kakao, emulgátory:E472a, b, e, kypřící látka:E450, E500, E341, 

sušené mléko, sůl, aroma, stabilizátor:E415), směs (cukr, kakao, mouka 

sójová, sušený palmový tuk s mlékem, modifikovaný škrob), dekorace 

(glukózový sirup, cukr, voda, kakao, čokoládový prášek (cukr, kakaová 

hmota, kakao, přírodní vanilkové aroma), mléko, želírující látkE406, 

E440ii, kyselina citrónová, modifikovaný škrob, konzervant:sorban 

draselný, regulátor kyselosti:citronany sodné), vaječná melanž, voda, 

šlehačka z rostlinných tuků (voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, mléčná 

bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, stabilizátory:E460, E466, 

E340, aroma, barvivo:karoteny), dekorace (cukr, kakaové máslo, sušené 

mléko a syrovátka, laktóza, emulgátor:sójový lecitin, přírodní vanilkové 

aroma, barvivo:karoteny) 

8459 Karamelový sen 60 2 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), směs (cukr, pšeničná mouka a škrob, 

kakao, emulgátory:E472a, b, e, kypřící látka:E450, E500, E341, sušené 

mléko, sůl, aroma, stabilizátor:E415), náplň karamelová 20% (glukózo-

fruktózový sirup, voda, karamelový sirup 10%, sušená syrovátka, 

modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, cukr, 

barvivo:amoniakový karamel, oxid titaničitý, konzervant: sorban draselný, 

aroma, sůl, regulátor kyselosti:kyselina jablečná), vaječná melanž, cukr, 

gel (glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, meruňkové pyré, 

zahušťovadla:pektin, karagen, xanthan, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, E331, E341, aroma, konzervant:sorban draselný, 

barvivo:paprikový extrakt), voda 

8463 Pohár pařížský 

se sladidlem 

200 2 Jahody, voda, šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený 

palmový olej, cukr, kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, 

E481, stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), vaječný likér (sušené mléko s obsahem 

kokosového tuku, cukr, glukóza, modifikovaný škrob, 

zahušťovadlo:alginát sodný, aromata, sůl, barviva:riboflavin a oxid 

titaničitý, emulgátor:E471), gel (glukózový sirup, voda, cukr, jahodový 

koncentrát 1,6%, želírující látky:pektiny, karagenan, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, citronany sodné a draselné, mléčnan 

vápenatý, E341, aroma, barviva:ovocné a rostlinné extrakty), směs (cukr, 

kakao, mouka sójová, sušený palmový tuk s mlékem, modifikovaný 

škrob), máta, vejce, cukr, pšeničná mouka, pasta (voda, 

stabilizátor:sorbitol sirup, nosič:propylen glykol, emulgátory:E471, E475), 

kypřící prášek (kypřící látka:E450, protispékavé látky:E500, E341) 
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8460 

8462  

Dezert s mandarinkou 

Pohár s mandarinkou 

100 

200 

2 

2 

Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), mandarinky 17%, voda, ztužovač (cukr, 

sušený jogurt, želatina, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, aroma, sůl), gel (glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, 

meruňkové pyré, zahušťovadla:pektin, karagen, xanthan, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, E331, E341, aroma, konzervant:sorban 

draselný, barvivo:paprikový extrakt), dekorace (cukr, kakaové máslo, 

sušené mléko a syrovátka, laktóza, emulgátor:sójový lecitin, přírodní 

vanilkové aroma, barvivo:karoteny) 

8450 Dort valentýnský 450 3 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), voda, malinový ztužovač 10% (cukr, 

želatina, glukózový sirup, sušené maliny, regulátor kyselosti:kyselina 

citronová, prášek z červené řepy, aroma, maltodextrin, modifikovaný 

škrob, zahušťovadlo:alginát sodný, sůl), vejce, pšeničná mouka, cukr, 

malinový gel (maliny, cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný 

kukuřičný škrob, koncentráty:karotka a slunečnice, barviva:košenila, 

amoniakový karamel, regulátor kyselosti:citrát sodný, konzervant:sorban 

draselný, aroma), řepkový olej, kypřící prášek (kypřící látka:E450, 

protispékavá látka:E500) 

8466 Řez tiramisu 80 3 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), voda, směs (cukr, pšeničná mouka a 

škrob, kakao, emulgátory:E472a, b, e, kypřící látka:E450, E500, E341, 

sušené mléko, sůl, aroma, stabilizátor:E415), ztužovač tiramisu 12% 

(cukr, sušené mascarpone, syrovátka, želatina, aroma, modifikovaný 

škrob, sušené mléko, káva, sůl), vaječná melanž, šlehačka živočišná 

(smetana 33%, stabilizátor:karagen), zdobení (cukr, sušené mléko, 

kakaové máslo a hmota, emulgátor:sójový lecitin, přírodní vanilkové 

aroma, koření, aroma), dekorace (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, 

emulgátor:sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma, sušené mléko, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, nosič:glycerol, želírující 

látka:pektiny, konzervant:sorban draselný, barvivo:oxid titaničitý), káva, 

kakao 

8467 Dort trio 90 3 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), zdobení (cukr, sušené mléko, kakaové 

máslo a hmota, emulgátor:sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma, 

koření, aroma), voda, vejce, směs (cukr, kakao, mouka sójová, sušený 

palmový tuk s mlékem, modifikovaný škrob), pšeničná mouka, cukr, 

směs (cukr, glukózový sirup, voda, kokos 5%, modifikovaný škrob, 

barvivo:E171, kyselina citrónová, zahušťovadlo:E418, regulátory 

kyselosti:citronany sodné, aroma) 

8468 

8470 

8477 

Řez jahodový 

Dort jahodový 

Řez jahodový malý 

100 

1200 

50 

2 

2 

2 

Jahodová náplň 30% (jahody 35%, cukr, voda, jablečná dřeň, 

modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, regulátory 

kyselosti:kyselina citrónová, citronany vápenaté a sodné, 

konzervant:sorban draselný, aroma, barvivo:karmíny), šlehačka 

z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, kokosový 

olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, stabilizátory:E464, 

E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, ochucovadla, 

barvivo:karoteny), vejce, pšeničná mouka, voda, cukr, šlehačka živočišná 

(smetana 33%, stabilizátor:karagen), gel (glukózový sirup, voda, cukr, 

želírující látky:E406, E440ii, kyselina citrónová, regulátor kyselosti:E331, 

konzervant:sorban draselný, aroma), řepkový olej, jahodový sirup 1% 

(cukr, voda, jahodový koncentrát 2,4%, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, koncentráty:černý rybíz, mrkev, aroma), kypřící prášek (kypřící 

látka:E450, protispékavá látka:E500, E341), jahoda 0,2%, dekorace (cukr, 

kakao, emulgátor:lecitin, vanilka, mléko) 
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8469 

8471 

8478 

Řez pomerančový 

Dort pomerančový 

Řez pomerančový malý 

100 

1200 

50 

2 

2 

2 

Pomerančová náplň 30% (voda, cukr, pomerančový koncentrát 5,8%, kůra 

4,5% a dužina 3%, modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, 

regulátory kyselosti:kyselina citrónová, citronany vápenaté a sodné, 

konzervant:sorban draselný, barviva:karoteny, karmíny, aroma), šlehačka 

z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, kokosový 

olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, stabilizátory:E464, 

E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, ochucovadla, 

barvivo:karoteny), voda, směs (cukr, pšeničná mouka a škrob, kakao, 

emulgátory:E472a, b, e, kypřící látka:E450, E500, E341, sušené mléko, 

sůl, aroma, stabilizátor:E415), vaječná melanž, šlehačka živočišná 

(smetana 33%, stabilizátor:karagen), gel (pallet gold yel+žlutá barva) 

pomeranč 0,2%; u dortu + pomeranč sirup 1% (cukr, voda, pomerančový 

koncentrát 4,2%, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, barvivo:karoteny, 

přírodní aroma), dekorace (cukr, kakao, emulgátor:lecitin, vanilka, mléko) 

8481 Řez ananasový 85 2 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), voda, ananasová náplň 11% (ananas 60%, 

cukr, voda, modifikovaný škrob, regulátory kyselosti:kyselina citrónová, 

citronany sodné a vápenaté, zahušťovadlo:guma gellan, konzervant:sorban 

draselný, barvivo:lutein, aroma), směs (cukr, palmový olej, glukózový 

sirup, modifikovaný škrob, sušená syrovátka, plně ztužený kokosový tuk, 

aroma, sušené mléko, kyselina citrónová, emulgátor:E472a, pšeničná 

mouka, barvivo:riboflavin), směs (cukr, pšeničná mouka a škrob, kakao, 

emulgátory:E472a, b, e, kypřící látka:E450, E500, E341, sušené mléko, 

sůl, aroma, stabilizátor:E415), vaječná melanž, ananas 5%, gel 

(glukózový sirup, cukr, voda, kakao, čokoládový prášek (cukr, kakaová 

hmota, kakao, přírodní vanilkové aroma), mléko, želírující látkE406, 

E440ii, kyselina citrónová, modifikovaný škrob, konzervant:sorban 

draselný, regulátor kyselosti:citronany sodné), dekorace (glukózový sirup, 

voda, cukr, kakaová hmota a máslo, emulgátor:sojový lecitin, aroma) 
8482 Řez tvarohovo-

borůvkový 

120 2 Šlehačka z rostlinných tuků (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, 

ochucovadla, barvivo:karoteny), voda, vejce, tvaroh 10%, pšeničná 

mouka, cukr, ztužovač (cukr, glukóza, sušený tvaroh 65%, želatina, 

modifikovaný škrob, sušená citrónová šťáva a glukózový sirup, aroma s 

mlékem, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, sůl), argarín (palmový a 

kokosový tuk, voda, řepkový a palmový olej, plně ztužený palmový tuk, 

emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová), borůvková náplň 3% (borůvky 35%, cukr, voda, jablečná dřeň, 

modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, regulátory 

kyselosti:kyselina citrónová, citronany vápenaté a sodné, 

konzervant:sorban draselný, aroma), gel (glukózový sirup, voda, cukr, 

želírující látky:E406, E440ii, kyselina citrónová, regulátor 

kyselosti:citronany sodné, konzervant:sorban draselný, aroma), směs 

(cukr, modifikovaný škrob, laktóza, ztužený kokosový tuk, syrovátka, 

pšeničný a bramborový škrob, glukózový sirup, stabilizátory:octan 

vápenatý, alginát sodný, fosforečnan sodný, difosforečnany, 

emulgátory:E472a, E471, aroma, sůl, maltodextrin, extrakt z mrkve), 

řepkový olej, kypřící prášek (kypřící látka:E450, prostispékavé látky:E500, 

E341) 

8413 Dort Měchurka, vhodný 

pro diabetiky 

se sladidlem 

Nutriční složení pod 

tímto katalogem 

100 2 Jablka dia (jablka, fruktóza, stabilizátor:E1412, voda, kyselina citrónová, 

skořice, konzevant:sorban draselný, aroma), voda, šlehačka z rostlinných 

tuků dia (voda, plně ztužený palmový olej, rostlinná vláknina, mléčné 

bílkoviny, stabilizátory:E420ii, E460i, E339, E466, emulgátory:E472e, 

sójový lecitin, E472b, sůl, aroma, barvivo:karoteny), krém dia (fruktóza, 

modifikovaný bramborový škrob, sušené mléko, palmový olej, 

zahušťovadlo:alginát sodný, sušená syrovátka, sůl, barvivo:karoteny, 

riboflavin), směs (pšeničná mouka, pšeničný škrob, fruktóza, sušené 

vejce, isomaltulóza, emulgátor:E472b, E471, E477, kypřící látka:E450, 

E500, E341, sušené mléko, glukózový sirup, sušená syrovátka, 

stabilizátor:E516, E466, aroma, barvivo:karoteny), fruktóza, skořice 
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8412 Věneček, výrobek 

vhodný pro diabetiky 

Nutriční složení pod 

tímto katalogem 

60 3 Krém dia (fruktóza, modifikovaný bramborový škrob, sušené mléko, 

palmový olej, zahušťovadlo:alginát sodný, sušená syrovátka, sůl, 

barvivo:karoteny, riboflavin), voda, vaječná melanž, pšeničná mouka, 

řepkový olej, sůl 

 

Nutriční hodnoty: 

Věneček 60g, vhodný pro diabetiky                                        Dort Měchurka 100g, vhodný pro diabetiky     
Věneček na 100 g výrobku přepočteno na 1kus výrobku o 

hmotnosti 60g 
 Měchurka na 100 g výrobku (tedy 1 kus) 

 energie 2219 kJ / 532 kcal 1331,4 kJ / 319,2 kcal  energie kJ /  kcal  533/132 

bílkoviny 10,9 g   6,5 g  bílkoviny 2,5 

sacharidy* 65,1 g 39,1 g  sacharidy* 15,5 

     z toho cukry  8,62 g   5,2 g       z toho cukry 2,5 

               polyoly 15,0 g   9,0 g                polyoly 3,3 

                škroby 40,5 g 24,3 g                škroby 7,9 

tuky 24,8 g 14,9 g  tuky 6,9 

vláknina   1,4 g   0,8 g  vláknina 0,79 

sodík 0,26g 0,15g  sodík 0,071 

* ... sacharidy využitelné, v přepočtu na chlebové jednotky na 1 výrobek ... 3,3 chlebové jednotky 

 

Upozornění pro alergiky: 
 

Všechny uvedené výrobky se vyrábějí na provoze, kde se souběžně zpracovávají arašídy, vlašské a lískové 

ořechy, mléko, obiloviny obsahující lepek, sojová mouka, vejce, mandle, sezam a suroviny obsahující 

vlčí bob. Proto stopy těchto alergenů nejsou vyloučeny ani v potravinách, do kterých se nepřidávají, a tudíž 

nejsou ve složení. 


