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2011 Těsto chlebové 1000 těsto ostatní
pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, droždí, sůl, zlepšující přípravek 
(pšeničná mouka, ječná sladová moučka, bramborová vláknina, směs enzymů: 
hydrolázy, antioxidant: kyselina askorbová), kmín

X 1

2012 Kvásek žitný 500 těsto ostatní
pitná voda, žitná mouka 

x 5

2013 Chléb celozrnný s dýní 
bez E 400 chléb 

celozrnný

celozrnná směs (pšeničná celozrnná mouka 97%, pšeničný lepek, enzym, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová), pitná voda, žitná mouka celozrnná, dýňová 
směs (dýňová semena 28%, mouka žitná, mouka pšeničná, mouka ječná 
sladová, bramborové vločky, mouka sójová, pšeničný lepek, sušená kvasná 
kultura [mléko], pražená žitná mouka, pražená ječná mouka, enzym, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová), žitný kvas (syrovátka zahuštěná, mouka 
žitná, droždí, voda), jedlá sůl, droždí čerstvé, jedlá etiketa (bramborový škrob,voda, 
rostlinný olej palmový + slunečnicový )Může obsahovat stopy alergenu 
mléka,sezamu,oxidu siřičitého.

X X X 2

2014 Chléb kvasový 500
Chléb 

pšenično 
žitný

Pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, jedlá sůl, zlepšující přípravek (pšeničná 
mouka, dextróza, ječná sladová moučka, emulgátor:E472, enyzmy(hydrolázy),látka 
zlepšující mouku:kyselina askorbová), kmín. 
Může obsahovat stopy alergenu sezamu, vajec, mléka, lupiny a sóji.

X 2

2015 Chléb kvasový bez E 600
Chléb 

pšenično 
žitný

pšeničná mouka , žitná mouka, pitná voda,  staročeský kvas (syrovátka 
zahuštěná, mouka žitná, droždí, voda), jedlá sůl, droždí, stabilizátor chleba ( 
pšeničný lepek, enzym, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), kmín, Výrobek 
obsahuje alergen lepek a mléko. Výrobek může obsahovat stopy alergenu sezamu, 
vajec, mléka, lupiny a sóji. Může obsahovat stopy alergenu mléka ,oxidu siřičitého. 

X X 2

2016 Chléb veka - 
předpečený 600

Chléb 
pšenično 

žitný

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek 
(pšeničná mouka, ječná sladová moučka, bramborová vláknina, směs enzymů: 
hydrolázy, antioxidant: kyselina askorbová), kmín

X 2

2018 Chléb Dr.Popova 
Psyllium 750

Chléb 
pšenično 

žitný

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, dýňové semínko, lněné semínko, 
psyllium-vláknina 1,7%, jedlá sůl, droždí, chlebové koření, zakyselující přípravek 
(syrovátka zahuštěná, otruby žitné, mouka žitná celozrnná, kyselina mléčná a 
octová, ocet, fermentovaná pšeničná mouka, sůl, pražená žitná mouka, kvasná 
kultura), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, 
bramborová vláknina, směs enzymů: hydrolázy, antioxidant: kyselina askorbová), 
ovesné vločky. Může obsahovat stopy alergenu mléka ,oxidu siřičitého. 

X X 2

SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Chléb     (SV 01)
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2021
2027B

Chléb Dr.Popova 
ovesný 600

Chléb 
pšenično 

žitný

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, ovesné vločky 7,3%, dýňové semínko, 
lněné semínko, psyllium-vláknina 1,7%, jedlá sůl, droždí, chlebové koření, zakyselující 
přípravek (syrovátka zahuštěná, otruby žitné, mouka žitná celozrnná, kyselina 
mléčná a octová, ocet, fermentovaná pšeničná mouka, sůl, pražená žitná mouka, 
kvasná kultura), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, 
bramborová vláknina, směs enzymů: hydrolázy, antioxidant: kyselina askorbová). 
Může obsahovat stopy alergenu mléka ,oxidu siřičitého. 

X X 2 / 
3B

2022 Chléb Hostivařský 
pecen 1000

Chléb 
pšenično 

žitný

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, bramborové vločky  (sušené 
bramborové vločky, emulgátor E471, barvivo kurkumin, konzervant disiřičitan sodný, 
kyselina citrónová, antioxidant E320), jedlá sůl, zlepšující přípravek (pšeničná 
mouka, ječná sladová moučka, bramborová vláknina, směs enzymů: hydrolázy, 
antioxidant kyselina askorbová), kmín. Může obsahovat stopy alergenu mléka ,oxidu 
siřičitého. 

X 2

2023
2028B Chléb řemeslný 1000

500B

Chléb 
pšenično 

žitný

pšeničná mouka, mouka žitná , pitná voda, bramborové kaše  (sušené 
brambory,emulgátor E471,stabilizátor E450i, antioxidanty E304,E223,barvivo E100), 
zakyselující přípravek (syrovátka zahuštěná, žitné otruby, fermentovaná žitná a 
pšeničná mouka,  žitná mouka celozrnná, kyseliny E270,E260,ocet,mouka 
pšeničná fermentovaná,sůl, žitná mouka pražená, kvasná kultura) jedlá sůl, 
droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, dextroza, ječná sladová mouka, 
emulgátor E472,enzymy, látka zlepšující mouku E300), kmín .  
 Může obsahovat stopy sezamu, mléka, vajec, sóji a lupiny. 

X X 2 / 
4B

2026 Chléb tmavý Karlova 
koruna 500

Chléb 
pšenično 

žitný

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, směs  (žitná mouka, bramborová 
mouka, pšeničná bílkovina, pražené žito, kmín, regulátory kyselosti : kyselina 
citrónová, kyselina mléčná; sójová mouka, látka zlepšující mouku : kyselina 
askorbová; enzym: hydrolasy, oxidoreduktasy), jedlá sůl , droždí.       Výrobek může 
obsahovat stopy alergenu sezamu, vajec, mléka, lupiny, sóji, oxidu siřičitéhho, arašídů 
a suchých skořápkových plodů. 

X X 2

2029B Chléb žitný 500 Chléb  žitný

Žitná mouka 46%, vařené zrno žita 26,6 %, pitná voda, pšeničná 
mouka, droždí, jedlá sůl, rostlinný olej řepkový, zlepšující přípravek     
(pšeničná mouka, ječná sladová moučka, bramborová vláknina, směs 
enzymů:hydrolázy, antioxidant:kyselina askorbová), barvivo:amoniak 
sulfitový karamel(obsahuje oxid siřičitý), kmín, konzervant: kyselina 
sorbová.Může obsahovat stopy alergenu sezamu, vajec, mléka, lupiny a 
sóji. 

X 6B

2030 Chléb žitno špaldový - 
předpečený 400 Chléb žitno 

pšeničný

žitná mouka, pitná voda, směs do chleba (špaldová mouka, špaldová celozrnná 
mouka, špaldové vločky, ječná sladová mouka, sůl, bramborové vločky, sušený 
žitný kvas, zahušťovadlo E412, emulgátor E472e, sušená syrovátka, cukr, 
enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), droždí, jedlá sůl. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka ,soji,vajec,hořčice,skořápkových plodů,lupiny,oxidu 
siřičitého. 

X X 2 
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2032
2035B

Chléb žitný s dýní a 
slunečnicí 400 Chléb žitný

 žitná mouka 23%, žitná mouka celozrnná tmavá 14% , vařené zrno žita 12%, 
pšeničná mouka, dýňové semínko 6%, slunečnice 4,6%, pitná voda, pekařské 
droždí, jedlá sůl, pekařský přípravek(pšeničná mouka, protispékavá látka:uhličitan 
vápenatý,látka zlepšující mouku:kyselina askorbová,enzymy), zlepšující 
přípravek(pšeničná mouka, dextróza, ječná sladová mouka, emulgátor:E472, 
enzymy, látka zlepšující mouku:kyselina askorbová), přírodní barvivo(amoniak-
sulfitový karamel-obsahuje oxid siřičitý), kmín, konzervant:kyselina sorbová. .Může 
obsahovat stopy alergenu sezamu, vajec, mléka, lupiny a sóji. 

X X 28

2033
2036B

Chléb žitný se 
slunečnicí 400 Chléb žitný

 žitná mouka 23,6%,vařené zrno žita 17,7% žitná mouka celozrnná tmavá 19,2% , 
pšeničná mouka, slunečnice 5,7%, pitná voda, pekařské droždí, jedlá sůl, pekařský 
přípravek(pšeničná mouka, protispékavá látka:uhličitan vápenatý,látka zlepšující 
mouku:kyselina askorbová,enzymy), zlepšující přípravek(pšeničná mouka, dextróza, 
ječná sladová mouka, emulgátor:E472, enzymy, látka zlepšující mouku:kyselina 
askorbová), přírodní barvivo(amoniak-sulfitový karamel-obsahuje oxid siřičitý), kmín, 
konzervant:kyselina sorbová . Může obsahovat stopy alergenu sezamu, vajec, mléka, 
lupiny a sóji. 
Skladujte v suchu, chraňte před teplem 

X X 28

2034
2037B Chléb žitný 400 Chléb žitný

Žitná mouka 46%, vařené zrno žita 26,6 %, pitná voda, pšeničná mouka, droždí, 
jedlá sůl, rostlinný olej řepkový, zlepšující přípravek            (pšeničná mouka, ječná 
sladová moučka, bramborová vláknina, směs enzymů:hydrolázy, antioxidant:kyselina 
askorbová), barvivo:amoniak sulfitový karamel(obsahuje oxid siřičitý), kmín, 
konzervant: kyselina sorbová.Může obsahovat stopy alergenu sezamu, vajec, mléka, 
lupiny a sóji.

X X 28

2039 Chléb kmínový 
kvasový 1200

Chléb 
pšenično 

žitný

Pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, jedlá sůl, zlepšující přípravek (pšeničná 
mouka, dextróza, ječná sladová moučka, emulgátor:E472, enyzmy(hydrolázy),látka 
zlepšující mouku:kyselina askorbová), kmín. 
Může obsahovat stopy alergenu sezamu, vajec, mléka, lupiny a sóji.

X 2

2042 Chléb Šumava 800
Chléb 

pšenično 
žitný

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, sušené podmáslí (2,2%), jedlá sůl, 
droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, bramborová 
vláknina, směs enzymů: hydrolázy, antioxidant: kyselina askorbová), kmín.Může 
obsahovat stopy alergenu mléka ,oxidu siřičitého. 

X X 2

2055B
2065KB
2062KB

Chléb kvasovoý 600
550
1150

Chléb 
pšenično 

žitný

Pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, jedlá sůl, zlepšující přípravek (pšeničná 
mouka, dextróza, ječná sladová moučka, emulgátor:E472, enyzmy(hydrolázy),látka 
zlepšující mouku:kyselina askorbová), kmín. 
Může obsahovat stopy alergenu sezamu, vajec, mléka, lupiny a sóji.

X 2 / 
4B

Chléb konzumní
Chléb 

pšenično 
žitný

Pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, jedlá sůl, zlepšující přípravek (pšeničná 
mouka, dextróza, ječná sladová moučka, emulgátor:E472, enyzmy(hydrolázy),látka 
zlepšující mouku:kyselina askorbová), kmín. 
Může obsahovat stopy alergenu sezamu, vajec, mléka, lupiny a sóji.

X 2/4B

                             
2040        
2045 Chléb kvasový 

                       
1200      
600

Chléb 
pšenično 

žitný

Pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, jedlá sůl, zlepšující přípravek (pšeničná 
mouka, dextróza, ječná sladová moučka, emulgátor:E472, enyzmy(hydrolázy),látka 
zlepšující mouku:kyselina askorbová), kmín. 
Může obsahovat stopy alergenu sezamu, vajec, mléka, lupiny a sóji.

X 2 
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2046
2047KB Chléb slunečnicový 500 Chléb 

vícezrnný 

pšeničná mouka, žitná mouka, jádra slunečnic 8 % ,chlebová směs 
korn(slunečnice,lněné semínko, sezamové semínko, ovesné vločky, žitné vločky, 
pšeničné vločky, pšeničné otruby, pšeničná trhanka, pražený ječný slad),pitná 
voda,pšeničné klíčky,rostlinný olej řepkový,jedlá sůl,droždí, pekařský přípravek 
(ztužený olej rostlinný(řepkový,palmový), rostlinný olej řepkový , 
cukr,voda,emulgátor:E471),konzervant: kyselina sorbová, zlepšující přípravek(cukr, 
pšeničná mouka, enzymy).Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X 6B

2048
2053

2070KB
Chléb Hradecký kulatý 850

800

Chléb 
pšenično 

žitný

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, bramborové kaše   (sušené 
brambory,emulgátor E471,stabilizátor E450i, antioxidanty E304,E223,barvivo E100), 
jedlá sůl, zlepšující přípravek(pšeničná mouka, dextroza, ječná sladová mouka, 
emulgátor E472,enzymy, látka zlepšující mouku E300) , kmín. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka ,oxidu siřičitého. 

X 2 / 
4B

2058KB Chléb podmáslový 400
Chléb 

pšenično 
žitný

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda,sušené podmáslí 1,7% ,jedlá 
sůl,pekařské droždí,pekařský přípravek (pšeničná mouka, dextróza,ječná 
sladová moučka, emulgátor: E472,enyzymy, látka zlepšující mouku: kyselina 
askorbová),kmín. Může obsahovat stopy alergenu mléka,oxidu siřičitého.

X X 4B

2066B Chléb formový 1300
Chléb 

pšenično 
žitný

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek 
(pšeničná mouka, ječná sladová moučka, bramborová vláknina, směs enzymů: 
hydrolázy, antioxidant: kyselina askorbová), rostlinný řepkový olej, kmín. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka,oxidu siřičitého.

X 4B

2078KB
2085KB
2100KB

Chléb Dr.Popova 
Arizona 300

Chléb 
pšenično 

žitný

pšeničná mouka 30% , žitná mouka 12,7% , vařené zrno žita, pitná voda, pekařské 
droždí , jedlá sůl, psyllium vláknina 1.1%, zlepšující přípravek (pšeničná 
mouka,dextróza, ječná sladová moučka, emulgátor: E472, enzymy hydrolázy, látka 
zlepšující mouku:kyselina askorbová), konzervant: kyselina sorbová , zlepšující 
přípravek(Emulgátory:E471, E481, pšeničná mouka, cukr, pšeničná sladová 
moučka, protispékavá látka: uhličitan vápenatý, dextróza, enzymy, látka zlepšující 
mouku kyselina askorbová, slunečnicový olej), přírodní hnědé barvivo(amoniak-
sulfitový karamel s negativním koloidním nábojem, obsahuje oxid siřičitý), rostlinný 
olej řepkový.
Výrobek může obsahovat stopy alergenu mléka.

X X 28
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2079KB
2086KB
2101KB

Chléb Dr. Popova 
Colorado 300

Chléb 
pšenično 

žitný

Pšeničná mouka 30% , žitná mouka 12,5%, vařené zrno žita (slunečnice, len, zrno 
žita), pitná voda, pekařské droždí, jedlá sůl, vláknina psyllium 1%, zlepšující 
přípravek (pšeničná mouka, dextróza, ječná sladová mouka, emulgátor: E472, 
enzymy hydrolázy, látka zlepšující mouku:kyselina askorbová), konzervant: kyselina 
sorbová, pekařský přípravek(Emulgátory:E471, E481, pšeničná mouka, cukr, 
pšeničná sladová moučka, protispékavá látka: uhličitan vápenatý, dextróza, 
enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, slunečnicový olej), rostlinný olej 
řepkový. Může obsahovat stopy alergenu  mléka.

Chléb Dr. Popov Colorado -2079/2086/2101 (KLASA)

Pšenično žitný chléb.
Složení: Pšeničná mouka, žitná mouka, vařené zrno žita30.54%( žito, slunečnice, 
len), pitná voda, droždí, jedlá sůl, vláknina psyllium 1.3%, zlepšující přípravek 
(pšeničná mouka, ječná sladová moučka, bramborová vláknina, cukr, emulgátory: 
stearoyllaktylát sodný a mono-a diglyceridy mastných kyselin, směs 
enzymů:hydrolázy, antioxidant: kyselina askorbová), konzervant: kyselina sorbová.

X 28

2091
2092KB
2093KB

Chléb Moskva
800
800
400

Chléb žitný

Žitná mouka celozrnná, žitná mouka chlebová, pitná voda, jedlá sůl, rostlinný olej 
řepkový,zlepšující přípravek(pšeničná mouka, dextróza, ječná sladová mouka, 
emulgátor E472,enyzym(hydrolázy),látka zlepšující mouku:kyselina askorbová).
Může obsahovat stopy alergenu mléka, sezamu, oxidu siřičitého.

X 2 / 
6B

2096KB Chléb Arizona 300
Chléb 

pšenično 
žitný

pšeničná mouka 30%,žitná mouka 12,7%, vařené zrno žita,pitná voda,pekařské 
droždí, jedlá sůl,psyllium vláknina 1% , zlepšující přípravek (pšeničná mouka, 
dextróza,ječná sladová mouka, emulgátor: E472,enzymy, látka zlepšující 
mouku:kyselina askorbová), konzervant: kyselina sorbová, pekařský přípravek 
(emulgátory:E471 a E481, pšeničná mouka, cukr, pšeničná sladová moučka, 
protispékavá látka uhličitan vápenatý, dextróza, enzymy, látka zlepšující 
mouku:kyselina askorbová,slunečnicový olej), hnědá barva(amoniak -sulfitový karamel 
s negativním koloidním nábojem E150d, obsahuje oxid siřičitý),rostlinný řepkový 
olej. Může obsahovat stopy mléka.

X X 8

2097KB Chléb Colorado 300
Chléb 

pšenično   
žitný

pšeničná mouka 30%, žitná mouka 12,5%, vařené zrno žita (slunečnice, len, zrno 
žita) , pitná voda,pekařské droždí, jedlá sůl,psyllium vláknina 1% , zlepšující 
přípravek (pšeničná mouka, dextróza,ječná sladová mouka, emulgátor: 
E472,enzymy, látka zlepšující mouku:kyselina askorbová), konzervant: kyselina 
sorbová, pekařský přípravek (emulgátory:E471 a E481, pšeničná mouka, cukr, 
pšeničná sladová moučka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, dextróza, enzymy, 
látka zlepšující mouku:kyselina askorbová,slunečnicový olej),rostlinný řepkový olej. 
Může obsahovat stopy mléka.

X 8

2108 Chléb formový 250
Chléb 

pšenično 
žitný

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek 
(pšeničná mouka, ječná sladová moučka, bramborová vláknina, směs enzymů: 
hydrolázy, antioxidant: kyselina askorbová), rostlinný řepkový olej, kmín
Může obsahovat stopy alergenu sezamu, lupiny, sóji, vajec, mléka, arašídů a suchých 
skořápkových plodů.  

x 4B
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2114 ŽITNES 500 Chléb  žitný

žitná mouka celozrnná tmavá, žitná chlebová  mouka, vařené zrno žita, , pitná voda, 
jedlá sůl, zlepšující přípravek(pšeničná mouka, dextróza, ječná sladová mouka, 
emulgátor E472 , enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová), rostlinný olej 
řepkový,kmín.Může obsahovat stopy alergenu mléka ,soji,vajec,skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého.  

x 2

2115 KORNFIT 500 Chléb žitno 
pšeničný

žitná mouka, pitná voda, pšeničná mouka, slunečnice, lněné semínko, zrno žita, 
droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, 
bramborová vláknina, směs enzymů: hydrolázy, antioxidant: kyselina askorbová), 
přípravek (syrovátka zahuštěná, otruby žitné, mouka žitná celozrnná, kyselina 
mléčná a octová, ocet, fermentovaná pšeničná mouka, sůl, pražená žitná mouka, 
kvasná kultura), rostlinný olej řepkový, kmín 
Může obsahovat stopy alergenu  soji,vajec,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého.      

x x 2

2119 večerní chlebík 
(proteinový ) 180 chléb 

speciální 

Složení: pekařská směs ((Bílkoviny(pšeničná ,sojová, lupinová),sojová drť, 
hnědé a žluté lněné semínko, pšeničná mouka, slunečnice, žitná mouka, sojová 
mouka, pšeničná celozrnná mouka, pšeničné otruby,jablečná vláknina, sůl, 
sezam,ječná sladová mouka)), pitná voda, pekařské droždí, rostlinný řepkový olej.
Může obsahovat stopy mléka a vajec. 

x x x x

2120 chleb kvasový 700g 700
Chléb 

pšenično 
žitný

Pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, jedlá sůl, zlepšující přípravek (pšeničná 
mouka, dextróza, ječná sladová moučka, emulgátor:E472, enyzmy(hydrolázy),látka 
zlepšující mouku:kyselina askorbová), kmín. 
Může obsahovat stopy alergenu sezamu, vajec, mléka, lupiny a sóji.

x

2178 Pohankový chléb 300 Chléb 
speciální

Pohanková mouka, pitná voda, žitná chlebová mouka, zrno žita, pekařské droždí, 
sůl, rostlinný řepkový olej, sorban draselný, syrovátka zahuštěná, žitné otruby, 
žitná celozrnná mouka, pšeničná mouka, ječná sladová moučka, pšeničná 
mouka fermentovaná, žitná pražená mouka, kvasná kultura,bramborová vláknina, 
pšeničná mouka sladová ,Emulgátory mono a diglyceridy mastných kyselin jedlých 
tuků, enzymy hydrolázy, kyselina mléčná ,kyselina octová, ocet , kypřící látky: 
E500,E500ii, protispékavá látka:hydrogenuhličitan vápenatý, látka zlepšující 
mouku:kyselina L-askorbová, stearoyllaktylát sodný, cukr, dextroza, enzymy, 
slunečnicový olej. Výrobek může obsahovat stopy mléka, sezamu, vajec a oxidu 
siřičitého.

x x 28B

2179 Arizona celozrnná 300
Chléb 

pšenično   
žitný

Pšeničná celozrnná mouka 25%, žitná mouka 12,5%, žitné zrno, pitná voda, 
pšeničná mouka, pekařské droždí, jedlá sůl, psyllium vláknina 0,9 %, zlepšující 
přípravek (syrovátka zahuštěná, žitné otruby, žitná celozrnná mouka, kyselina 
mléčná, kyselina octová, ocet, mouka pšeničná fermentovaná, pražená žitná mouka, 
kvasná kultura), zlepšující přípravek(Emulgátory:E471, E481, pšeničná mouka, 
cukr, pšeničná sladová moučka, protispékavá látka: uhličitan vápenatý, dextróza, 
enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, slunečnicový olej), konzervant: 
kyselina sorbová, pekařský přípravek(pšeničná mouka, bramborová vláknina, 
pšeničný lepek, enzymy (hydrolázy). Výrobek může obsahovat stopy, sezamu, oxidu 
siřičitého. 

x x 28B

2182 Vločkový chléb 500 Chléb  
speciální

Žitné vločky , pitná voda,  pekařské droždí, sůl, žitná mouka , kyselina 
sorbová.Může obsahovat stopy alergenu  mléka, vajec, arašídů  a suchých 
skořápkových plodů .

x ¨
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2211 Dalamánek 60
Běžné pečivo 

pšenično 
žitné

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, žitná směs tmavá (( pšeničný lepek, 
sůl, žitná celozrnná mouka, žitná bobtnavá mouka, pšeničná mouka, 
Emulgátory E472e,E322, ječná sladová mouka, regulátor kyselosti E341, kyselina 
(E270,E330)slunečnicový olej,enyzymy))  kmín,zlepšující přípravek (cukr, 
emulgátory,pšeničná mouka) ,rostlinný řepkový olej, droždí,  jedlá sůl,.Může 
obsahovat stopy alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů,sezamu,skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého.

X X 1

2214 Vitarohlík 60 Běžné pečivo 
pšeničné

Pšeničná hladká mouka, pitná voda, sezamové semínko, směs korn (Pšeničné 
otruby,lněné semínko,žitné vločky, sezam loupaný, pšeničné vločky, ovesné 
vločky, pšeničná trhanka, slunečnice loupaná, pohanka loupaná), žitná chlebová 
mouka, klíčky pšeničné (potravinářská pšenice), rostlinný řepkový olej, pekařské 
droždí, sůl, zlepšující přípravek (cukr,pšeničná mouka, enyzymy), zlepšující 
přípravek(olej rostlinný řepkový ,emulgátor E482, plně ztužený olej rostlinný  
řepkový,aroma,enzym). Může obsahovat stopy alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů, 
sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X 1

 2219
2302B          Kornrohlík                           60 Běžné pečivo 

pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, pekařská směs tmavá (pšeničné otruby, len, žitné 
vločky, sezam, pšeničné vločky, slunečnice, pšeničná mouka celozrnná, 
ovesné vločky, pražený ječný slad, pohanka), rostlinný řepkový olej, droždí, jedlá 
sůl, kmín, zlepšující přípravek (ztužený olej rostlinný – řepkový a palmový, olej 
rostlinný – řepkový, cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů,sezamu,skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X 1/4B

2218
2304B Rohlík tmavý 60

Běžné pečivo 
pšenično 

žitné

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, rostlinný řepkový olej, droždí, jedlá sůl,  
zlepšující přípravek (částečně ztužený olej rostlinný – řepkový a palmový, olej 
rostlinný – řepkový, cukr,voda,E471), zlepšující přípravek (cukr, emulgátory,pšeničná 
mouka) ,přírodní barvivo amoniak-sulfitový karamel (oxid siřičitý). Může obsahovat 
stopy alergenu mléka,soji,vajec,arašídů,sezamu,skořápkových plodů a lupiny.

X X 1

2221 Dalamánek 
bramborový 60 Běžné pečivo 

pšeničné

pšeničná mouka,bramborové kaše  (sušené brambory,emulgátor E471,stabilizátor 
E450i, antioxidanty E304,E223,barvivo E100), pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
droždí, len, jedlá sůl, zlepšující přípravek (cukr,enzymy,pšeničná mouka) ,sezam, 
pšeničný lepek, česnek. Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X 1

2222 Rohlík sezamový 60 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, pekařská směs světlá (pšeničné otruby, len, žitné 
vločky, sezam, pšeničné vločky, slunečnice, pšeničná mouka celozrnná, 
ovesné vločky, pohanka), sezam (9%), žitná mouka, rostlinný olej řepkový, droždí, 
jedlá sůl, zlepšující přípravek (částečně ztužený olej rostlinný – řepkový a palmový, 
olej rostlinný – řepkový, cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan 
vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka ,soji,vajec,skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X 1
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2223 Bageta světlá maková 85 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, mák (4%), droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (ztužený olej rostlinný – řepkový a palmový, olej rostlinný – řepkový, cukr, 
emulgátory: stearoyllaktylát sodný a mono- a diglyceridy mastných kyselin, 
bramborová vláknina, pšeničná mouka, směs enzymů: hydrolázy, antioxidant: 
kyselina askorbová), sušené mléko, cukr. Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X 1

2224
2256

Bageta světlá FRENCL
Bageta Grand

85
80

Běžné pečivo 
pšeničné      

pšeničná mouka, pitná voda, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (rostlinný olej 
řepkový 90%, emulgátor E482, plně ztužený olej rostlinný řepkový 4%, aroma, enzym - 
lepek), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, 
dextróza, emulgátor E472e, sojová mouka, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, olej rostlinný řepkový, enzym – lepek). Může obsahovat stopy alergenu 
mléka, soji, vajec, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého.                                   

X X 1

2225 Rohlík sojový 60 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, pekařská směs světlá (slunečnice, lněné semínko, 
sezamové semínko, ovesné vločky, žitné vločky, pšeničné vločky, pšeničné 
otruby, pšeničná trhanka), sezam (9%), žitná mouka, rostlinný olej řepkový, droždí, 
jedlá sůl, zlepšující přípravek (částečně ztužený olej rostlinný – řepkový a palmový, 
olej rostlinný – řepkový, cukr, voda, emulgátor E471), zlepšující přípravek (cukr, 
emulgátory,pšeničná mouka). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 1

2226 Dalamánek 
slunečnicový 60 Běžné pečivo 

pšeničné

pšeničná mouka, slunečnice (15%), žitná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, 
droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek  ((částečně ztužený olej rostlinný – řepkový a 
palmový, olej rostlinný – řepkový, cukr, voda, emulgátor E471), zlepšující 
přípravek(cukr, emulgátory, pšeničná mouka), přírodní barvivo amoniak-sulfitový 
karamel (oxid siřičitý). Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,sezamu,skořápkových plodů a lupiny. 

X X 1

2228 Bulka sýrová 70 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, sýr eidam (15%), pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá 
sůl, zlepšující přípravek (cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan 
vápenatý).Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X 1

2229
2301B Kornbageta 230   

460
Běžné pečivo 

pšeničné

 pšeničná mouka, pitná voda, směs korn (Pšeničné otruby, lněné semínko, žitné 
vločky, sezam loupaný, pšeničné vločky, ovesné vločky, pšeničná trhanka, 
slunečnice loupaná, pražený ječný slad, pohanka loupaná), řepkový rostlinný olej, 
pekařské droždí, kmín,sůl,cukr, zlepšující přípravek(ztužený olej řepkový a palmový, 
rostlinný olej řepkový, cukr,voda, Emulgátor E471), zlepšující přípravek (cukr, 
pšeničná mouka, enzymy).Může obsahovat stopy alergenu 
mléka,soji,vajec,skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X 1

2233 Rohlík sýrový   60 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, sýr eidam 33%, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá 
sůl, zlepšující přípravek (cukr, emulgátory,pšeničná mouka).Může obsahovat stopy 
alergenu  soji,vajec,arašídů,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého.  

X X 1
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2234 Veka tmavá Grand 360 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový,  droždí, jedlá sůl, barvivo 
amoniak-sulfitový karamel (oxid siřičitý), zlepšující přípravek (cukr, emulgátory: 
estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, 
protispékavá látka: uhličitan vápenatý).Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, 
vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X 1

2237
2238B

2239KB

Veka tuková
360
360
360

Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, pekařské droždí,jedlá sůl, 
zlepšující přípravek(cukr, pšeničná mouka, enzymy), konzervant:kyselina sorbová. 
Může obsahovat stopy alergenu mléka,vajec,arašídů,sezamu,soji,skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X 1 / 
6B

2236 Veka tuková Grand 460 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka,pitná voda, pekařské droždí, jedlá sůl,tuková směs(rostlinný olej 
řepkový, emulgátor:E482, aroma, enzymy),pekařský přípravek(pšeničná mouka, 
protispékavá látka: uhličitan vápenatý, dextróza, emulgátor:E472e, sojová mouka, 
látka zlepšující mouku:kyselina askorbová, rostlinný olej řepkový, enzymy).Může 
obsahovat stopy alergenu mléka,vajec,arašídů,sezamu,skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

x 1-2

2242

2342

Bulka světlá sezamová
Bageta sezamová

80

85

Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, sezam 8%, rostlinný olej řepkový, droždí, cukr, 
zlepšující přípravek (cukr, emulgátory stearoyllaktylát sodný a mono- a diglyceridy 
mastných kyselin, bramborová vláknina, pšeničná mouka, enzymy: hydrolázy, 
antioxidant kyselina askorbová ), sušené mléko, jedlá sůl, zlepšující přípravek 
(ztužený olej rostlinný řepkový a palmový, olej rostlinný řepkový, cukr, voda, emulgátor 
E471).Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X X 1

2243 Veka tuková special 360 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový (3,5%), droždí, jedlá sůl, 
zlepšující přípravek (cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý). Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových 
plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X 6

2244 Bageta maková Frencl 100 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej, mák (4%), droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory stearoyllaktylát sodný a mono- a diglyceridy mastných 
kyselin, bramborová vláknina, pšeničná mouka, směs enzymů: hydrolázy, 
antioxidant: kyselina askorbová, rostlinný olej), sušené mléko. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 

1

2245 Bulka dýňová 60 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, sýr eidam, dýně semínko (8,3%), pekařská směs 
světlá (pšeničné otruby, len, žitné vločky, sezam, pšeničné vločky, slunečnice, 
pšeničná mouka celozrnná, ovesné vločky, pohanka), bramborové vločky (sušené 
bramborové vločky, emulgátor E471, barvivo kurkumin, konzervant disiřičitan sodný, 
kyselina citrónová, antioxidant E320),  rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl, 
zlepšující přípravek (ztužený olej rostlinný – řepkový a palmový, olej rostlinný – 
řepkový, cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou 
acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý).Může obsahovat 
stopy alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X X 1
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2247
2291 Rohlík grahamový   60           

56
Běžné pečivo 

pšeničné

pšeničná mouka, pšeničná mouka celozrnná, pitná voda, rostlinný olej řepkový, 
jedlá sůl, droždí, zlepšující přípravek (cukr, emulgátory,pšeničná mouka).Může 
obsahovat stopy alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů,sezamu,skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X 1

2252 Pečivo rustikální 70 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda,Korn směs (Pšeničné otruby, lněné 
semínko, žitné vločky, sezam loupaný, pšeničné vločky, ovesné vločky, pšeničná 
trhanka, slunečnice loupaná, pražený ječný slad,pohanka loupaná), jádra 
slunečnice, dýňové semínko, rostlinný olej řepkový, pšeničné klíčky, pekařské droždí, 
kmín, jedlá sůl,cukr, zlepšující přípravek (ztužený olej rostlinný-řepkový,palmový, 
cukr,voda, emulgátor E471), bp17(cukr, pšeničná mouka, enzymy). Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, skořápkových plodů, lupiny, oxidu 
siřičitého. 

X X 1

2255 Kornčtvere sezamový 
Frencl 90 Běžné pečivo 

pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, pekařská směs tmavá (pšeničné otruby, len, žitné 
vločky, sezam, pšeničné vločky, slunečnice, pšeničná mouka celozrnná, 
ovesné vločky, pražený ječný slad, pohanka), žitná mouka , sezam, rostlinný olej 
řepkový, droždí, kmín, jedlá sůl, cukr, zlepšující přípravek (ztužený olej rostlinný – 
řepkový a palmový, olej rostlinný – řepkový, cukr, emulgátory: estery mono- a 
diglyceridů mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý).Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X 1

2256 Bageta Grand 80 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda,směs na bázi rostlinných tuků (olej rostlinný 
řepkový,90%, emulgátor E482, plně ztužený olej rostlinný řepkový, aroma, enzym 
lepek), droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek směs ( mouka pšeničná, protispékavá 
látka uhličitan vápenatý, dextróza, emulgátor E472e, mouka sojová, látka zlepšující 
mouku kyselina askorbová, olej rostlinný řepkový, enzym lepek).Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

2259 Rohlík selský 56 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, pekařská směs světlá (pšeničné otruby, len, žitné 
vločky, sezam, pšeničné vločky, slunečnice, pšeničná mouka celozrnná, 
ovesné vločky, pražený ječný slad, pohanka), rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá 
sůl, len, zlepšující přípravek (ztužený olej rostlinný – řepkový a palmový, olej rostlinný 
– řepkový, cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou 
acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý). Může obsahovat 
stopy alergenu mléka,soji, vajec, arašídů, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X 1

2266 Bageta tmavá Frencl 85 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory stearoyllaktylát sodný a mono- a diglyceridy mastných 
kyselin, bramborová vláknina, pšeničná mouka, směs enzymů: hydrolázy, 
antioxidant kyselina askorbová, rostlinný olej), ,přírodní barvivo amoniak-sulfitový 
karamel (oxid siřičitý),sušené mléko, kmín.Může obsahovat stopy alergenu 
soji,vajec,arašídů,sezamu,skořápkových plodů, lupiny.

X X 1

2273
2277

Rohlík
Rohlík hradecký 43 Běžné pečivo 

pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou 
acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý).Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu 
siřičitého. 

X 1
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2278 Rohlík staročeský 60 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, kmín, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl,  sušené 
mléko, sladová moučka, zlepšující přípravek(cukr, emulgátory: estery mono- a 
diglyceridů mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý).Může obsahovat stopy alergenu 
soji,vajec,arašídů,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X 1

2281 Houska hladká 50 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory,pšeničná mouka).Může obsahovat stopy alergenu 
mléka,oxidu siřičitého.

X 1

2282
2284

Houska
Houska hradecká 60 Běžné pečivo 

pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory,pšeničná mouka).Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. X 1

2283 Houska (anglická) - 
předpečená 50 Běžné pečivo 

pšeničné

 pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou 
acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý), (prodejny: 
anglická slanina -  lisovaný bok balený + sýr).Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X 2

2285 Rohlík tukový 43 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, mák,rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl,zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory,pšeničná mouka).Může obsahovat stopy alergenu 
mléka,oxidu siřičitého.

X X 1

2288 Bageta šestizrnná 150 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, pekařská směs světlá (pšeničné otruby, len, žitné 
vločky, sezam, pšeničné vločky, slunečnice, pšeničná mouka celozrnná, 
ovesné vločky, pohanka), žitná mouka, ovesné vločky, sezam, len, rostlinný olej, 
droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (cukr, emulgátory stearoyllaktylát sodný a mono- 
a diglyceridy mastných kyselin, bramborová vláknina, pšeničná mouka, směs enzymů: 
hydrolázy, antioxidant kyselina askorbová, rostlinný olej).Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 

X X 1

2289 Pletýnka 100 Běžné pečivo 
pšeničné

Pšeničná mouka, pitná voda, mák, pekařské droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek ( 
cukr, pšeničná mouka, enzymy).Může obsahovat stopy arašídů, soji, vajec, sezamu, 
lupiny, mléka, skořápkových plodů a oxidu siřičitého.

X 1

2290 Bulka na hamburger 80 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou 
acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan vápenatý).Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

X 1

2487 Banketka světlá 25 Běžné pečivo 
pšeničné

pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl,  zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou 
acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan vápenatý), mák nebo 
kmín.Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X 1
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2488 Banketka tmavá 25
Běžné pečivo 

pšenično 
žitné

pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí,  sezam,  
mák, jedlá sůl, zlepšující přípravek (cukr, emulgátor mono a diglyceridy mastných 
kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan 
vápenatý), barvivo amoniak-sulfitový karamel (oxid siřičitý), kmín.Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 1

2316 Houska celozrnná 
Hradečanka 90

Cereální 
výrobek 
nebalený

pšeničná mouka, pšeničná mouka celozrnná, pitná voda, rostlinný olej řepkový, 
jedlá sůl, droždí, zlepšující přípravek (cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: 
uhličitan vápenatý).Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

x 1

2317 Rohlík královský 60g

Běžné 
pečivo 

pšenično 
žitné  

Složení: pšeničná mouka,pitná voda, rostlinný olej řepkový, pekařské droždí, mléko 
odtučněné(sušený syrovátka,sušené mléko odtučněné), jedlá sůl, moučka 
diasta (ječný diastický slad),zlepšující přípravek(cukr,pšeničná mouka,enzymy). 

x x 1

2324 Chléb dýnový-PP 500
Chléb 

pšenično 
žitný 

pšeničná mouka, mouka žitná, pitná voda, směs (dýňová semena 28%, mouka 
žitná, mouka pšeničná, mouka ječná sladová, bramborové vločky, mouka 
sójová, pšeničný lepek, sušená kvasná kultura - mléko, pražená žitná mouka, 
pražená ječná mouka, enzym), droždí, jedlá sůl, přípravek (syrovátka zahuštěná, 
žitné otruby, žitná mouka, kyselina mléčná a octová, ocet, pšeničná mouka, 
kvasná kultura), přírodní barvivo: amoniak-sulfitový karamel (alergen oxid 
siřičitý).Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

x x x 3

2325 Chléb výběrový -PP 500
Chléb 

pšenično 
žitný 

 pšeničná mouka , mouka žitná, pitná voda, jedlá sůl, droždí, přípravek (syrovátka 
zahuštěná, žitné otruby, žitná mouka, kyselina mléčná a octová, ocet, pšeničná 
mouka, kvasná kultura), stabilizátor (pšeničný lepek, enzym), kmín.Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

x 3

3387B
3389B

Strouhanka 7x 500
10kg

Běžné pečivo 
pšeničné

Pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný řepkový olej, droždí,sůl , jedlá sůl, cukr, 
enzymy,mák. Může obsahovat stopy alergenu sezamu a oxidu siřičitého. X X 180

4083 Pizza korpus  - 
předpečená 70 Běžné pečivo 

pšeničné

směs (pšeničná mouka, cukr, sůl, sušené plnotučné mléko, emulgátor E472e, 
koření, regulátor kyselosti octan sodný), pitná voda, droždí, pšeničná mouka,    
prodejny: plnění -  náplň (rajčata, cibule, rostlinný olej řepkový, modifikovaný škrob,  
sůl, česnek, oregáno, stabilizátor: xanthan, guma guar, petržel, konzervant: sorban 
draselný, barvivo šťáva z červené řepy, kyselina citrónová, výtažek koření – obsahuje 
celer, zeleninový vývar, koření, aroma), sýr, salám, rajče).Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 

X X X 5

2400B
2407B
2408B

Vánočka s rozinkami

230
430

280(300
)

Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda, cukr, rozinky 5.5%,  rostinný olej řepkový,  droždí, jedlá 
sůl, zlepšující přípravek (cukr, pšeničná mouka, enzymy), povrchový lesk (mléčná 
bílkovina, slunečnicový lecitin), lupinová mouka. Může obsahovat stopy 
soji,vajec,skořápkových plodů a sezamu.       

X x X 7B

Jemné pečivo – z kynutého, listového a plundrového těsta     (SV 03)
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2401B Vánočka s rozinkami a 
mandlemi

600 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda, cukr, rostinný olej řepkový, rozinky 2.5%, mandle 2 %, 
droždí, jedlá sůl, povrchový lesk (mléčná bílkovina, slunečnicový lecitin), zlepšující 
přípravek (cukr, pšeničná mouka, enzymy), lupinová mouka. Může obsahovat stopy 
soji, vajec, skořápkových plodů a sezamu.    

X X X X 7B

2404B Vánočka s rozinkami a 
mandlemi 430 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda, cukr, rozinky 5%, rostlinný olej řepkový, mandle 2 %, 
droždí, jedlá sůl, povrchový lesk (mléčná bílkovina, slunečnicový lecitin), zlepšující 
přípravek (cukr, pšeničná mouka, enzymy), lupinová mouka. Může obsahovat stopy 
soji, vajec, skořápkových plodů a sezamu.    

X X X 7B

2403B Vánočka Mňam Mňam 900 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda, cukr, rozinky 5 %, tuková směs (tuk palmový a řepkový, 
voda, emulgátory: mono- a diacylglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitiny, 
jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citronová, barvivo: beta-karoten), mandle plátky 3 %, droždí, pitná voda, citropasta 
(cukr, jablečná dřeň, glukózo-fruktózový sirup, pitná voda, modifikovaný kukuřičný 
škrob, stabilizátor: kyselina citrónová, citronové aroma), jedlá sůl, mléko odtučněné 
(sušená syrovátka, sušené mléko odtučněné), zlepšující přípravek (palmový, 
řepkový olej, cukr, voda, emulgátor E471), pekařský přípravek (cukr, pšeničná 
mouka, enzymy), povrchový lesk (mléčná bílkovina, slunečnicový lecitin), lupinová 
mouka. Může obsahovat stopy vajec, arašídů, sóji a sezamu.

X X X X 7B

2406B Vánočka s rozinkami. 400 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda, cukr, tuková směs(rostlinné tuky:řepkový a 
palmový,voda,emulgátor:slunečnicový lecitin, mono- diglyceridy mastných kyselin, 
estery polyglycerolu mastných kyselin), rozinky 5,5%,droždí, jedlá sůl, sušené mléko( 
sušená syrovátka, sušené mléko odtučněné), směs tuků( rostlinný olej řepkový a 
palmový, cukr, voda, emulgátor E471) ,zlepšující přípravek(cukr,pšeničná 
mouka,enzymy), povrchový lesk(mléčná bílkovina, slunečnicový lecitin), lupinová 
mouka. Může obsahovat stopy soji,vajec,skořápkových plodů a sezamu.        

x x x 7B

2411 Vánočka s posypem 500 Jemné pečivo

Pšeničná mouka, pitná voda, cukr, rostlinný olej řepkový, arašídová drť 2.3 %, 
pekařské droždí, sůl, povrchový lesk (mléčná bílkovina, slunečnicový lecitin), 
zlepšující přípravek (cukr, pšeničná mouka, enzymy) lupinová mouka, enzymy. 
Může obsahovat stopy soji, vajec, skořápkových plodů a sezamu.

X X X X 7B

      2413        
2414 Mazanec s rozinkami      200        

400 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda, cukr,  rostlinný olej řepkový, rozinky 6%, vaječná 
melanž, droždí,  zlepšující přípravky (ztužený olej rostlinný řepkový a palmový, olej 
rostlinný řepkový, cukr, voda, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin s 
kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan vápenatý),  jedlá 
sůl, sušené mléko,                                        Výrobek může obsahovat stopy sezamu, 
sóji, lupiny, arašídů a suchých skořápkových plodů

X X X 7B

2417 Mazanec sváteční s 
rozinkami a mandlemi 400 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda, cukr, rostlinný olej řepkový, rozinky 6%, vaječná 
melanž, droždí,  mandle posyp 2,5%,  zlepšující přípravky (ztužený olej rostlinný 
řepkový a palmový, olej rostlinný řepkový, cukr, voda, emulgátory: mono a diglyceridy 
mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan 
vápenatý),  jedlá sůl, sušené mléko, Výrobek může obsahovat stopy sezamu, sóji, 
lupuny, arašídů a suchých skořápkových plodů

X X X X 7B
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2428 Vánočka s rozinkami a 
mandlemi 400 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda, cukr, rozinky 5 %, rostlinný olej řepkový, mandle plátky 
2 %, pekařské droždí, jedlá sůl, pekařský přípravek (cukr, pšeničná mouka, enzymy), 
povrchový lesk (mléčná bílkovina, slunečnicový lecitin), lupinová mouka. Může 
obsahovat stopy vajec, arašídů, sóji a sezamu.

X X X 7B

2444 Vánočka tuková 400 Jemné pečivo

pšeničná mouka, voda pitná, cukr, rostlinný olej řepkový, droždí, citropasta (cukr, 
jablečná dřeň, glukózo-fruktózový sirup, pitná voda, modifikovaný kukuřičný škrob, 
stabilizátor: kyselina citrónová, citronové aroma), jedlá sůl, zlepšující přípravek (cukr, 
pšeničná mouka, enzymy), povrchový lesk (mléčná bílkovina, slunečnicový lecitin), 
lupinová mouka. Může obsahovat stopy vajec, arašídů, sóji a sezamu.

x x x 7B

3018 Vánočka máslová s 
rozinkami a mandlemi

   430    
600 Jemné pečivo

pšeničná mouka, máslo, cukr, rozinky 3 %, voda pitná, mandle plátky 3 %, droždí, 
jedlá sůl, citropasta (cukr, jablečná dřeň, glukózo-fruktózový sirup, pitná voda, 
modifikovaný kukuřičný škrob, stabilizátor: kyselina citrónová, citronové aroma), 
pekařský přípravek (cukr, pšeničná mouka, enzymy), povrchový lesk (mléčná 
bílkovina, slunečnicový lecitin), lupinová mouka. 
Může obsahovat stopy vajec, arašídů, sóji a sezamu.

X X X X 7B

3022 Vánočka máslová s 
rozinkami a mandlemi

   430    
600 Jemné pečivo

pšeničná mouka, máslo, cukr, rozinky 3 %, voda pitná, mandle plátky 3 %, droždí, 
ječný diastatický slad, jedlá sůl, citropasta (cukr, jablečná dřeň, glukózo-fruktózový 
sirup, pitná voda, modifikovaný kukuřičný škrob, stabilizátor: kyselina citrónová, 
citronové aroma), pekařský přípravek (cukr, pšeničná mouka, enzymy), povrchový 
lesk (mléčná bílkovina, slunečnicový lecitin), lupinová mouka. Může obsahovat 
stopy vajec, arašídů, sóji a sezamu.

X X X X 7B

3023 Mazanec máslový 600 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda, cukr, máslo 6 %, rozinky 5%, vaječná melanž, 
droždí,  mandle posyp 2,5%,  zlepšující přípravky (ztužený olej rostlinný řepkový a 
palmový, olej rostlinný řepkový, cukr, voda, emulgátory: mono a diglyceridy mastných 
kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan 
vápenatý),  jedlá sůl, sušené mléko, Výrobek může obsahovat stopy sezamu, sóji, 
lupiny, arašídů a suchých skořápkových plodů

X X X X 7B

2422
2424B Jidáš velikonoční 86

172 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda, cukr, rostlinný olej řepkový, droždí, vaječná melanž, 
jedlá sůl, zlepšující přípravek (cukr, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin s 
kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan vápenatý) , 
lupinová mouka.                                                                Výrobek může obsahovat 
stopy alergenu sezamu, sóji, mléka, arašídů a suchých skořápkových plodů

X X X 1/5B
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2423 Mazanec MŇAM 450         
400 Jemné pečivo

pšeničná mouka, voda pitná, cukr, margarin (rostlinné tuky palmové neztužené, 
voda, rostlinný olej řepkový neztužený , emulgátory: slunečnicový lecitin, mono a 
diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných kyselin, sušená 
syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová), rozinky, 
mandle, droždí, vaječná melanž, citropasta (voda, jablečná dřeň, glukózový sirup, 
škrob bramborový, okyselovadlo kyselina citrónová, citrónové aroma, konzervant: 
sorban draselný), sušené mléko, sůl, zlepšující přípravky (ztužený olej rostlinný 
řepkový a palmový, olej rostlinný řepkový, cukr, voda, emulgátory: mono a diglyceridy 
mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan 
vápenatý), lupinová mouka. Může obsahovat stopy soji, lepku,vajec, mléka, hořčice, 
skořápkových plodů, sezamu, lupiny. 

X X X X X 2

2425
2442B Buchtičky dukátové 300 Jemné pečivo

Složení: Pšeničná mouka, tuk vortela((rostlinné oleje a tuky neztužené 
(palmový,řepkový), voda, emulgátory(slunečnicový lecitin, mono-a diglyceridy 
mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných kyselin), sladká sušená syrovátka 
,aroma, regulátor kyselosti:kyselina citronová)),cukr krystal, cukr invertní, pitná 
voda,pekařské droždí, vaječná melanž, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, 
pšeničná sladová mouka, emulgátor E471, zahuštovadlo: xanthan, látka zlepšující 
mouku:kyselina askorbová, regulátor kyselosti: E341, enzym), jedlá sůl,rostlinný olej 
řepkový.
Může obsahovat stopy alergenu arašídů, soji, lupiny, sezamu, oxidu siřičitého a 
skořápkových plodů.

X X X 12

2426 Makovka 70 Jemné pečivo 

pšeničná mouka, pitná voda,řepkový rostlinný olej, cukr, mák,droždí, jedlá 
sůl,zlepšující přípravek(cukr, pšeničná mouka, enzymy), lupinová mouka. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 1 

2430B Makovka 2 ks Norma 840 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda,řepkový rostlinný olej, cukr, mák,droždí, jedlá 
sůl,zlepšující přípravek(cukr, pšeničná mouka, enzymy), lupinová mouka. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

X X

X
5

2431 Makovka nesypaná 70 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda,řepkový rostlinný olej, cukr,droždí, jedlá sůl,zlepšující 
přípravek(cukr, pšeničná mouka, enzymy), lupinová mouka. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu 
siřičitého. 

X X X 1
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2438B Hradecká štola 500 Jemné pečivo

pšeničná mouka, rozinky,margarin (rostlinné tuky palmové neztužené, voda, 
rostlinný olej řepkový neztužený , emulgátory: slunečnicový lecitin, mono a diglyceridy 
mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných kyselin, sušená syrovátka s 
mlékem, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová), pitná voda, pomerančová kůra 
(pomerančová kůra, cukr, škrobový glukózový sirup, kyselina citrónová, sůl, oxid 
siřičitý), práškovitý koncentrát (cukr, sušená syrovátka, pšeničná mouka, 
kypřidla: difosfáty, uhličitan sodný; emulgátory E472e, E471, sůl, pšeničný lepek, 
zlepšující přípravek guarová mouka, koření, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzym, rostlinný řepkový olej), cukr, dekorační cukr (dextróza, 
modifikovaný  škrob , rostlinný tuk neztužený, protispékavá látka stearát hořečnatý), 
droždí, vaječná melanž, zlepšující přípravek (ztužený rostlinný olej řepkový a 
palmový, olej rostlinný řepkový, cukr, voda, emulgátor E471), citropasta (voda, cukr, 
glukózový sirup, jablečná dřeň, škrob bramborový, okyselovadlo kyselina citrónová, 
citrónové aroma, konzervant sorbát draselný), rumové aroma, skořice.Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových 
plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 90B

2439 Pletenec 300 Jemné pečivo

pšeničná mouka, voda pitná, cukr, margarin (rostlinné tuky palmové neztužené, 
voda, rostlinný olej řepkový neztužený , emulgátory: slunečnicový lecitin, mono a 
diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných kyselin, sušená 
syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová),  vaječná 
melanž, rozinky, mandle, droždí, citropasta (voda, jablečná dřeň, glukózový sirup, 
škrob bramborový, okyselovadlo kyselina citrónová, citrónové aroma, konzervant: 
sorban draselný), sušené mléko, jedlá sůl, zlepšující přípravky (ztužený olej rostlinný 
řepkový a palmový, olej rostlinný řepkový, cukr, voda, emulgátory: mono a diglyceridy 
mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan 
vápenatý).Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 1

2444 Vánočka tuková 
PENNY 400 Jemné pečivo

pšeničná mouka, voda pitná, cukr, margarin (rostlinné tuky palmové neztužené, 
voda, rostlinný olej řepkový neztužený , emulgátory: slunečnicový lecitin, mono a 
diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných kyselin, sušená 
syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová),  vaječná 
melanž, droždí, citropasta (voda, jablečná dřeň, glukózový sirup, škrob bramborový, 
okyselovadlo kyselina citrónová, citrónové aroma, konzervant: sorban draselný), 
sušené mléko, jedlá sůl, zlepšující přípravky (ztužený olej rostlinný řepkový a 
palmový, olej rostlinný řepkový, cukr, voda, emulgátory: mono a diglyceridy mastných 
kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan 
vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 7B
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2445 Valašský koláč 
povidlový 500

Jemné pečivo 
s ovocnou 

náplní

ovocná náplň švestková povidla s jablky 50% (švestkový protlak 48%, jablečný protlak 
23%, sušené švestky 22%, glukózový sirup, cukr, voda, kyselina citronová, aroma, 
konzervant E200),  mouka pšeničná, pitná voda,  posyp: (pšeničná mouka, cukr, 
rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, rostlinný olej řepkový 
neztužený ,  emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: 
kyselina sorbová, máslové aroma, voda, barvivo beta karoten, sušená syrovátka s 
mlékem, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová)) , rostlinný olej řepkový, cukr, 
droždí, jedlá sůl,  lupinová mouka, zlepšující přípravek (cukr, emulgátor mono a 
diglyceridy mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá 
látka uhličitan vápenatý).Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 2

2446 Valašský koláč 
hruškový 500

Jemné pečivo 
s ovocnou 

náplní

ovocná náplň hrušková 50% (hrušky sušené 76%– oxid siřičitý, cukr, jablko – 
kusové ovoce, perníkové koření, barvivo E150c, kyselina citrónová,  voda, konzervant 
E200), mouka pšeničná, pitná voda,  posyp: (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky 
(neztužený a částečně ztužený tuk palmový, rostlinný olej řepkový neztužený ,  
emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, 
máslové aroma, voda, barvivo beta karoten, sušená syrovátka s mlékem, aroma, 
regulátor kyselosti kyselina citrónová)) , rostlinný olej řepkový, cukr, droždí, jedlá sůl,  
lupinová mouka, zlepšující přípravek (cukr, emulgátor mono a diglyceridy mastných 
kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan 
vápenatý).Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 2

2447 Koláč borůvkový 80
jemné pečivo 
s borůvkovou 

náplní

borůvková náplň 40% (borůvky -kusové ovoce 37%,ovocný protlak – jablko, glukózový 
sirup, voda, modifikovaný škrob E1422, cukr, kyselina E330, konzervant E202, 
zahušťovadlo E418, aroma), mouka pšeničná, pitná voda, posyp: (pšeničná 
mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, rostlinný olej 
řepkový neztužený ,  emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, voda, barvivo beta karoten, sušená 
syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová)),  rostlinný olej 
řepkový, cukr,  vaječná melanž, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (cukr, 
emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs 
enzymů, protispékavá látka uhličitan vápenatý), lupinová mouka.Může obsahovat 
stopy alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého.  

X X X X 1

2451 Koláč tlačený 
povidlový 70

Jemné pečivo 
s povidlovou 

náplní

pšeničná mouka,ovocná náplň švestková povidla s jablky 40% (švestkový protlak 
48%, jablečný protlak 23%, sušené švestky 22%, glukózový sirup, cukr, voda, 
kyselina citronová, aroma, konzervant E200),  pitná voda, rostlinný olej řepkový, cukr, 
vaječná melanž, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek  (cukr, emulgátor mono a 
diglyceridy mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá 
látka uhličitan vápenatý), lupinová mouka.Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 1
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2452 Koláč tlačený makový 
s tvarohem 70

Jemné pečivo 
s makovou a 
tvarohovou 

náplní

pšeničná mouka, maková náplň 35%: [mák , pitná voda, cukr, džem ovocná směs 
(cukr, ovocný protlak: jablko 31 %; glukózový sirup, ovocný protlak: višeň 8%, aronie 
4%; kyselina: kyselina citrónová; modifikovaný škrob: acetylovaný zesíťovaný adipan 
škrobu; želírující látka: pektiny; aroma, voda), , sušené mléko,  strouhanka 
(pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný řepkový olej, droždí, jedlá sůl, mák, sušené 
mléko, zlepšující přípravek: cukr, emulgátor: estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: 
uhličitan vápenatý), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, modifikovaný škrob 
bramborový, regulátor kyselosti: kyselina citronová; citrónové aroma, konzervant: 
sorban draselný)]; tvarohová náplň 10%:   [tvaroh , pitná voda, stabilizátor tvarohu 
(cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, modifikovaný kukuřičný škrob, sušený 
bílek, sušená syrovátka, pěnotvorná látka(rafinovaný ztužený olej z palmových jader, 
glukozový sirup, emulgátory E471,E472e, mléčná bílkovina, stabilizátor E340ii), 
kyselina citronová E330, jedlá sůl, vanilkové aroma, máslové aroma, barvivo: beta 
karoten), konzervant: sorban draselný], pitná voda, rostlinný olej řepkový, cukr, 
vaječná melanž, droždí  jedlá sůl, zlepšující přípravek  (cukr, emulgátor mono a 
diglyceridy mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá 
látka uhličitan vápenatý), lupinová mouka.Může obsahovat stopy alergenu 
soji,arašídů,sezamu, skořápkových plodů a oxidu siřičitého.

X X X X 1

2453 Koláč tlačený 
tvarohový s ovocem 70

Jemné pečivo 
s tvarohovou 

náplní a 
ovocem

pšeničná mouka, tvarohová náplň 40%:  [tvaroh , pitná voda, stabilizátor tvarohu 
(cukr, modifikovaný škrob, zahušťovadlo: alginan sodný, dextróza, sušený bílek, 
regulátory kyselosti: kyselina citronová, difosforečnany, fosforečnany vápenaté; jedlá 
sůl s jodem, aroma, barvivo: karoteny), konzervant: sorban draselný], pitná voda, 
rostlinný olej řepkový, cukr, vaječná melanž, alginátové ovoce 2% (cukr, voda, 
škrobový sirup, želírující látka alginát sodný, stabilizátory: E341, E339, emulgátor: 
E475, aromový olej višňový, barvivo: E120), droždí , jedlá sůl, zlepšující přípravek  
(cukr, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs 
enzymů, protispékavá látka uhličitan vápenatý), lupinová mouka.Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 1
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2454 Koláč MŇAM 250 Jemné pečivo 
s náplní

pšeničná mouka, tvarohová náplň:  [tvaroh , pitná voda, stabilizátor tvarohu (cukr, 
modifikovaný škrob, zahušťovadlo: alginan sodný, dextróza, sušený bílek, regulátory 
kyselosti: kyselina citronová, difosforečnany, fosforečnany vápenaté; jedlá sůl s 
jodem, aroma, barvivo: karoteny), konzervant: sorban draselný];  maková náplň:  [mák 
, pitná voda, cukr, džem ovocná směs (cukr, ovocný protlak: jablko 31 %; glukózový 
sirup, ovocný protlak: višeň 8%, aronie 4%; kyselina: kyselina citrónová; modifikovaný 
škrob: acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu; želírující látka: pektiny; aroma, voda), , 
sušené mléko,  strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
droždí, jedlá sůl, mák, sušené mléko, zlepšující přípravek: cukr, emulgátor: estery 
mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou, směs 
enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý), citropasta (jablečná dřeň, glukózový 
sirup, modifikovaný škrob bramborový, regulátor kyselosti: kyselina citronová; 
citrónové aroma, konzervant: sorban draselný)]; pitná voda, rostlinný olej řepkový, 
cukr, vaječná melanž, droždí  jedlá sůl, zlepšující přípravek  (cukr, emulgátor mono 
a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá 
látka uhličitan vápenatý), lupinová mouka. Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 2

2460B Koláč chodský 300

Jemné pečivo 
s náplní 

tvarohovou, 
makovou a 
ovocnou

Složení: Pšeničná mouka,tvarohová náplň 17% ((tvaroh měkký, ztužovač 
tvarohu(cukr,modifikovaný škrob,sušená syrovátka,sušený bílek,emulgátor 
E471,kyselina citronová,jedlá sůl,aroma,barvivo E160a),pitná voda)),meruňková náplň 
15,6%(pitná voda,sušené meruňky(oxid siřičitý),cukr,jablečná dřen,modifikovaný 
škrob E1422, zahušťovadlo:E466,kyselina citronová,barvivo:extrakt z 
mrkve,aroma,konzervant:sorban draselný,benzoan sodný),maková náplň 
13.8%((mák,cukr,pitná voda,směs marmeládová(směs ovocných dření,cukr,kyselina 
citronová,pektin,koncentrát z černé mrkve), mléko odtučněné(sušená syrovátka, 
sušené mléko odtučněné),citropasta(pitná voda,cukr,jablečná dřen,modifikovaný 
škrob E1414,kyselina citronová,citronové aroma, sorban draselný)),jahodová náplň 
11.3% (jahody,cukr,voda,modifikovaný škrob,kyselina citronová,konzervant:sorban 
draselný,přírodní aroma)),rostlinný olej řepkový,cukr,pitná voda,pekařské droždí,jedlá 
sůl,lupinová mouka, zlepšující přípravek(cukr,pšeničná mouka,enyzymy),povrchový 
lesk (mléčná bílkovina,slunečnicový lecithin).
Může obsahovat stopy alergenu arašídů, soji, sezamu a skořápkových plodů. 

X X X X X 5B

2463B
2465B
2513B
2517B

Závin tvarohový 400
280

Jemné pečivo 
s tvarohovou 

náplní 

Složení: Pšeničná mouka, tvarohová náplň 43% (( měkký tvaroh 55%, ztužovač 
tvarohu (cukr ,zahušťovadlo: modifikovaný škrob,sušená syrovátka,sušený 
bílek,emulgátor E471, regulátor kyselosti:kyselina citronová, jedlá sůl s jodem, aroma, 
barvivo E160a), pitná voda, konzervant:sorban draselný)), cukr, rostlinný olej řepkový, 
pitná voda, pekařské droždí, sůl, zlepšující přípravek(cukr, pšeničná mouka, 
enzymy), lupinová mouka, povrchový lesk(mléčná bílkovina, slunečnicový 
lecithin).
Může obsahovat stopy alergenu arašídů,vajec, soji, sezamu, oxidu siřičitého a 
skořápkových plodů. .

X X X X 6B
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2464B
2466B
2512B
2516B

Závin makový 400
280

Jemné pečivo 
s makovou 

náplní

Složení : Pšeničná mouka, maková náplň 48 % ((mák 33%, cukr,pitná voda, ovocná 
směs(směs ovocných dření,cukr,regulátor kyselosti:kyselina citronová, želírující látka 
pektin, koncentrát z černé mrkve),mléko odtučněné (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné),citropasta (pitná voda,cukr,jablečná dřen, modifikovaný škrob 
E1414,konzervant:kyselina citronová, citronové aroma, konzervant:sorban 
draselný),vanilinový cukr(cukr bílý, aroma:ethylvanilin)),cukr, rostlinný řepkový olej, 
pitná voda, droždí, sůl, zlepšující přípravek(cukr, pšeničná mouka, 
enzymy),povrchový lesk (mléčná bílkovina, slunečnicový lecithin),lupinová mouka. 
Může obsahovat stopy alergenu arašídů,vajec, soji, sezamu, oxidu siřičitého a 
skořápkových plodů.

X X X X 6B

2468B
2498B Závin jablkový 400

280

Jemné pečivo 
s jablečnou 

náplní 

Složení : pšeničná mouka, jablečná náplň 46%(( jablečné řezy(jablka 50%, cukr, 
zahušťovadlo:modifikovaný kukuřičný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citronová, 
antioxidant:kyselina askorbová, konzervant:sorban draselný, skořice, aroma),cukr, 
vanilinový cukr(cukr,ethylvanilin), skořice)),cukr, rostlinný řepkový olej, pitná voda, 
droždí, sůl, zlepšující přípravek(cukr, pšeničná mouka, enzymy),povrchový lesk 
(mléčná bílkovina, slunečnicový lecithin),lupinová mouka. Může obsahovat stopy 
alergenu arašídů, vajec, soji, sezamu, oxidu siřičitého a skořápkových plodů. 

X X X X 6B

2469B Závin ořechový 280
Jemné pečivo 
s ořechovou 

náplní

Složení: Pšeničná mouka, ořechová náplň 39%(cukr, pšeničná mouka, sojová drť 
toustovaná, slunečnice mletá, kukuřičná krupice extrudovaná, jádra vlašských  ořechů  
7 %, sušená syrovátka, modifikovaný bramborový škrob E1414, zahušťovadlo: 
celulóza E 460, xanthan E 415, mletá skořice, aroma, barvivo: karamel E150c, pitná 
voda), pitná voda, cukr, rostlinný olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující přípravek(cukr, 
pšeničná mouka, enzymy), povrchový lesk(mléčná bílkovina, slunečnicový lecitin), 
lupinová mouka.
Může obsahovat stopy alergenu arašídů, vajec, sezamu, oxidu siřičitého.

X X x X X x 6B

2482 Loupák nesypaný 60 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda,řepkový rostlinný olej, cukr,droždí, jedlá sůl,zlepšující 
přípravek(cukr, pšeničná mouka, enzymy), povrchový lesk(mléčná bílkovina, 
slunečnicový lecithin), lupinová mouka.Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,sezamu,skořápkových plodů,oxidu siřičitého.   

X X X 1

2483 Loupák 60 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda,řepkový rostlinný olej, cukr, mák,droždí, jedlá 
sůl,zlepšující přípravek(cukr, pšeničná mouka, enzymy), povrchový lesk(mléčná 
bílkovina, slunečnicový lecithin), lupinová mouka.Může obsahovat stopy alergenu 
mléka ,soji,vajec,arašídů,sezamu,skořápkových plodů,oxidu siřičitého.   

X X X 1

2490 Špička s makovou 
náplní 100

Jemné pečivo 
s makovou 

náplní

viz.pdf LIDL složka.

X X X X 6B
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2542B Buchty české makové 360
Jemné pečivo 

s makovou 
náplní

Pšeničná mouka, maková náplň 40 % ((mák 33%, cukr,pitná voda, ovocná 
směs(směs ovocných dření,cukr,regulátor kyselosti:kyselina citronová, želírující látka 
pektin, koncentrát z černé mrkve),mléko odtučněné (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné),citropasta (pitná voda,cukr,jablečná dřen, modifikovaný škrob 
E1414,konzervant:kyselina citronová, citronové aroma, konzervant:sorban 
draselný),vanilinový cukr(cukr bílý, aroma:ethylvanilin)), rostlinný řepkový olej,cukr,  
pitná voda, droždí, sůl, zlepšující přípravek(cukr, pšeničná mouka, 
enzymy),povrchový lesk (mléčná bílkovina, slunečnicový lecithin),lupinová mouka. 
Může obsahovat stopy alrgenu sezamu,soji ,arašídů, a suchých skořápkových plodů.

X X X 6B

2544 Koláče tlačené 
tvarohové 280

Jemné pečivo 
s  náplní 

tvarohovou

Složení : Pšeničná mouka, tvarohová náplň 45% (( měkký tvaroh 52%, ztužovač 
tvarohu (cukr ,zahušťovadlo: modifikovaný škrob,sušená syrovátka,sušený 
bílek,emulgátor E471, regulátor kyselosti:kyselina citronová, jedlá sůl s jodem, aroma, 
barvivo E160a), pitná voda, konzervant:sorban draselný)), rostlinný olej řepkový, cukr, 
pitná voda,alginátové ovoce((cukr, pitná voda, glukóza,fruktóza, želírující látka alginan 
sodnýE401, regulátor kyselosti (E341iii,E339iii,E270,emulgátor 
E471,barvivo:maltodextrin,aroma)),pekařské droždí, sůl, zlepšující přípravek(cukr, 
pšeničná mouka, enzymy), lupinová mouka, povrchový lesk(mléčná bílkovina, 
slunečnicový lecithin).Může obsahovat stopy alergenu arašídů,soji, sezamu, 
skořápkových plodů a oxidu siřičitého.

x x x x 6B

2545 Buchty české 
tvarohové 360

Jemné pečivo 
s tvarohovou  

náplní

 Pšeničná mouka, tvarohová náplň 50 %(měkký tvaroh 55%, ztužovač tvarohu(cukr 
,zahušťovadlo: modifikovaný škrob,sušená syrovátka,sušený bílek,emulgátor E471, 
regulátor kyselosti:kyselina citronová, jedlá sůl s jodem, aroma, barvivo E160a) 
rostlinný olej řepkový, cukr, pitná voda, pekařské droždí, sůl, zlepšující 
přípravek(cukr, pšeničná mouka, enzymy), lupinová mouka.Může obsahovat stopy 
alrgenu sezamu,soji ,arašídů, a suchých skořápkových plodů.

x x x 6b

2546B Buchty české 
povidlové 360

Jemné pečivo 
s povidlovou 

náplní

pšeničná mouka, ovocná náplň švestkková povidla s jablky 40% (švestkový protlak 
48%, jablečný protlak 23 %, sušené švestky 22%, glukózový sirup, cukr, voda, 
kyselina citrónová, aroma), pitná voda, rostlinný řepkový olej, cukr, droždí, jedlá sůl, 
zlepšující přípravek(cukr, pšeničná mouka, enzymy), lupinová mouka. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, 
oxidu siřičitého. 

X X 6B

2549 Koláče  tlačené 
makové s tvarohem 224

Jemné pečivo 
s makovou a 
tvarohovou 

náplní

Složení: Pšeničná mouka, maková náplň 36%((mák 33%,cukr,pitná voda,ovocná 
směs(směs ovocných dření,cukr,regulátor kyselosti:kyselina citronová,želírující látka 
pektin,koncentrát z černé mrkve),mléko odtučněné (sušená syrovátka,sušené 
mléko odtučněné),citropasta(pitná voda,cukr,jablečná dřen,modifikovaný škrob 
E1414,konzervant:kyselina citronová,citronové aroma,konzervant:sorban 
draselný),vanilinový cukr(cukr bílý, aroma:ethylvanilin)),tvarohová náplň 10%((měkký 
tvaroh 52%, ztužovač tvarohu(cukr,zahušťovadlo:modifikovaný škrob,sušená 
syrovátka,sušený bílek,emulgátor E471,regulátor kyselosti:kyselina citronová,jedlá 
sůl s jodem,aroma, barvivo E160a),pitná voda,konzervant:sorban draselný)), rostlinný 
olej řepkový,cukr,pitná voda,pekařské droždí,sůl, lupinová mouka,zlepšující 
přípravek(cukr,pšeničná mouka, enzymy), povrchový lesk (mléčná 
bílkovina,slunečnicový lecithin). Může obsahovat stopy alergenu arašídů,soji, 
sezamu, skořápkových plodů a oxidu siřičitého.

X X X X 1
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2563B Koláče svatební 200

Jemné pečivo 
s náplní 

tvarohovou, 
makovou a 
ovocnou

Složení: Pšeničná mouka,náplň povidlová s jahody a jablky 13.6%(ovocné 
protlaky:jablečné,jahodové,višnové,cukr,modifikovaný škrob 
E1422,voda,konzervant:kyselina citronová,aroma),maková náplň 10%((mák,cukr,pitná 
voda,směs marmeládová(směs ovocných dření,cukr,kyselina 
citronová,pektin,koncentrát z černé mrkve), mléko odtučněné(sušená syrovátka, 
sušené mléko odtučněné),citropasta(pitná voda,cukr,jablečná dřen, modifikovaný 
škrob E1414,kyselina citronová,citronové aroma, sorban draselný)), meruňková náplň 
9,5%((pitná voda,sušené meruňky(oxid siřičitý),cukr,jablečná dřen, modifikovaný 
škrob E1422, zahušťovadlo:E466, kyselina citronová,barvivo:extrakt z 
mrkve,aroma,konzervant:sorban draselný,benzoan sodný), tvarohová náplň 
6,8%((tvaroh měkký, ztužovač tvarohu(cukr,modifikovaný škrob,sušená 
syrovátka,sušený bílek,emulgátor E471,kyselina citronová,jedlá sůl,aroma,barvivo 
E160a),pitná voda)),rostlinný olej řepkový,cukr,droždí,sůl,lupinová mouka,zlepšující 
přípravek (cukr,pšeničná mouka,enzymy),povrchový lesk (mléčná bílkovina, 
slunečnicový lecithin). Může obsahovat stopy alergenu arašídů,vajec, soji, sezamu a 
skořápkových plodů.

X X X X 5B

2570 Koláč švestkový 90 Jemné pečivo

švestkový kompot 50 % (švestky, pitná voda, cukr, sacharin), mouka pšeničná, pitná 
voda, cukr, rostlinný olej řepkový, vaječná melanž, droždí, jedlá sůl,  zlepšující 
přípravek ( cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou 
acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý), lupinová 
mouka,  posyp: (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový, rostlinný olej řepkový neztužený ,  emulgátory: E471, E475, 
slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, voda, 
barvivo beta karoten, sušená syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti 
kyselina citrónová)). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 1

2571 Koláč moravský 90

Jemné pečivo 
s tvarohovou 

náplní a 
ovocem

pšeničná mouka, kompotované ovoce 17,5 % (meruňky, voda, cukr, antioxidační 
prostředek kyselina askorbová, povrchově konzervováno E200), tvarohová náplň 
21,6%: [tvaroh 53,5% ,ztužovač tvarohu (cukr ,zahušťovadlo: modifikovaný 
škrob,sušená syrovátka,sušený bílek,emulgátor E471, regulátor kyselosti:kyselina 
citronová, jedlá sůl s jodem, aroma, barvivo E160a), pitná voda, stabilizátor:sorban 
draselný) , pitná voda, rostlinný ole řepkový, cukr , droždí , jedlá sůl, zlepšující 
přípravek( cukr, enzymy,pšeničná mouka), lupinová mouka,   posyp: (pšeničná 
mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, rostlinný olej 
řepkový neztužený ,  emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, voda, barvivo beta karoten, sušená 
syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová)), povrchový 
lesk(mléčná bílkovina, slunečnicový lecithin). Může obsahovat stopy alergenu 
soji,arašídů,sezamu,skořápkových plodů,oxidu siřičitého. 

X X X X 1

               Specifikace výrobků výtisk č.: 5                Platnost od 1.9.2015                                         Část č.: II. Strana 22  (celkem 40)                



číslo 
výrobku  název výrobku hmot. 

(g) druh, skupina

složení

le
pe

k

ve
jc

e

ar
aš

íd
y 

só
ja

m
lé

ko

sk
oř

áp
ko

vé
 p

lo
dy

ce
le

r 

ho
řč

ic
e

se
za

m

ox
id

 s
iři

či
tý

Lu
pi

na

min. 
trv. 
(dny

)

2572
2457B Šáteček makový / 2ks 80

160

Jemné pečivo 
s makovou 

náplní

pšeničná mouka, maková náplň 35%((mák 33%, cukr,pitná voda, ovocná 
směs(směs ovocných dření,cukr,regulátor kyselosti:kyselina citronová, želírující látka 
pektin, koncentrát z černé mrkve),mléko odtučněné (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné),citropasta (pitná voda,cukr,jablečná dřen, modifikovaný škrob 
E1414,konzervant:kyselina citronová, citronové aroma, stabilizátor:sorban 
draselný),vanilinový cukr(cukr bílý, aroma:ethylvanilin)) pitná voda, rostlinný ole 
řepkový, cukr, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek  (cukr,enzymy,pšeničná 
mouka), lupinová mouka, posyp: (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky 
(neztužený a částečně ztužený tuk palmový, rostlinný olej řepkový neztužený , voda,  
emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, 
máslové aroma, voda, barvivo beta karoten,  sušená syrovátka s mlékem, aroma, 
regulátor kyselosti kyselina citrónová)),povrchový lesk(mléčná bílkovina, 
slunečnicový lecithin). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
sezamu, skořápkových plodů a oxidu siřičitého.                                                                       

X X X X 1 / 
5B

2573
2456B

Šáteček tvarohový / 
2ks

80
160

Jemné pečivo 
s tvarohovou 

náplní

pšeničná mouka, tvarohová  náplň 35%((měkký tvaroh 55%, ztužovač tvarohu 
(cukr ,zahušťovadlo: modifikovaný škrob,sušená syrovátka,sušený bílek,emulgátor 
E471, regulátor kyselosti:kyselina citronová, jedlá sůl s jodem, aroma, barvivo E160a), 
pitná voda, stabilizátor:sorban draselný)) pitná voda, rostlinný ole řepkový, cukr, 
droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek  (cukr,enzymy,pšeničná mouka), lupinová 
mouka, posyp: (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový, rostlinný olej řepkový neztužený , voda,  emulgátory: E471, 
E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, 
voda, barvivo beta karoten,  sušená syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti 
kyselina citrónová)), povrchový lesk(mléčná bílkovina, slunečnicový lecithin).Může 
obsahovat stopy alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů,sezamu,skořápkových plodů  a 
oxidu siřičitého.                                                                       

X X X X 1 / 
5B

2574
2459B

Šáteček povidlový / 
2ks

80
160

Jemné pečivo 
s ovocnou 

náplní

pšeničná mouka, ovocná náplň švestková povidla s jablky 35% (švestkový protlak 
48%, jablečný protlak 23%, sušené švestky 22%, glukózový sirup, cukr, voda, 
kyselina citronová, aroma), pitná voda, rostlinný řepkový olej, cukr, droždí, jedlá sůl, 
zlepšující přípravek(cukr,enzymy,pšeničná mouka), lupinová mouka, posyp: 
(pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
rostlinný olej řepkový neztužený ,  emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá 
sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, voda, barvivo beta karoten, 
sušená syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová), 
povrchový lesk(mléčná bílkovina, slunečnicový lecithin).Může obsahovat stopy 
alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů a oxidu 
siřičitého.                                              

X X X X 1 / 
5B
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2575
2458B Šáteček jablkový / 2ks 80

160

Jemné pečivo 
s jablečnou 

náplní

pšeničná mouka, jablečná náplň 40%  [jablka 88 %, cukr, strouhanka (pšeničná 
mouka, pitná voda, rostlinný řepkový olej, droždí, jedlá sůl, mák, sušené mléko, 
zlepšující přípravek: cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý), 
zahušťovadlo: kukuřičný modifikovaný škrob, antioxidant: kyselina askorbová, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, jablečné aroma, 
skořice] , pitná voda, rostlinný řepkový olej, cukr, vaječná melanž, droždí, jedlá sůl, 
zlepšující přípravek  (cukr, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin s 
kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan vápenatý), 
lupinová mouka, posyp: (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužený a 
částečně ztužený tuk palmový, rostlinný olej řepkový neztužený ,  emulgátory: E471, 
E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, 
voda, barvivo beta karoten, sušená syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti 
kyselina citrónová)). Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého.                                                                                       

X X X X 1/5B

2576 Šnek ovocný 100 Jemné pečivo

pšeničná mouka, ovocná náplň meruňková  18%: ( sušené meruňky- 
meruňky,konzervant E220; sterilizovaná jablečná dřeň, cukr, glukózový sirup, voda,  
zahušťující látka: modifikovaný škrob kukuřičný E1422, CMC E466; kyselina 
citrónová, barvivo přírodní extrakt z mrkve, aroma meruňka, konzervant: sorban 
draselný, benzoan sodný), ovocná náplň – malinový gel 17%: (ovocný protlak -jablko, 
maliny- kusové ovoce 25%, glukózový sirup, ovocný protlak-červený rybíz, ovocný 
protlak -arónie, modifikovaný škrob, E1422, cukr, kyselina citrónová, konzervant 
E202, aroma, zahušťovadlo E418, koncentrát z černé mrkve, voda,  konzervant 
E200), pitná voda, cukr, rostlinný olej řepkový, vaječná melanž , droždí, jedlá sůl, 
zlepšující přípravek (cukr, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou 
acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan vápenatý), lupinová mouka,  
posyp: (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový, rostlinný olej řepkový neztužený ,  emulgátory: E471, E475, slunečnicový 
lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, voda, barvivo beta 
karoten, sušená syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti kyselina 
citrónová)).Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X X X 1

2585 Ječný šnek ořechový 90
Jemné pečivo 
s ořechovou 

náplní

vlašskoořechová náplň 43%(cukr, pšeničná mouka, sojová drť toustovaná, 
slunečnice mletá, kukuřičná krupice extrudovaná, jádra vlašských  ořechů  7 %, 
sušená syrovátka, modifikovaný bramborový škrob E1414, zahušťovadlo: celulóza E 
460, xanthan E 415, mletá skořice, aroma, barvivo: karamel E150c, pitná 
voda),pšeničná mouka,pitná voda, směs na pečivo(ječná mouka, pšeničná mouka, 
pšeničná bílkovina, Emulgátor E482, barvivo:betakaroten,regulátor kyselosti 
E341,látka zlepšující mouku:kyselina askorbová, aroma, enzym),cukr,rostlinný olej 
řepkový,droždí,jedlá sůl. Může obsahovat stopy alergenu ,vajec,arašídů,sezamu a 
lupiny. 

x x x x 1

               Specifikace výrobků výtisk č.: 5                Platnost od 1.9.2015                                         Část č.: II. Strana 24  (celkem 40)                



číslo 
výrobku  název výrobku hmot. 

(g) druh, skupina

složení

le
pe

k

ve
jc

e

ar
aš

íd
y 

só
ja

m
lé

ko

sk
oř

áp
ko

vé
 p

lo
dy

ce
le

r 

ho
řč

ic
e

se
za

m

ox
id

 s
iři

či
tý

Lu
pi

na

min. 
trv. 
(dny

)

2588 Svatební koláč 
makový 25 Jemné pečivo 

s náplní

pšeničná mouka, pitná voda,  maková náplň 35%[mák , pitná voda, cukr, džem 
ovocná směs (cukr, ovocný protlak: jablko 31 %; glukózový sirup, ovocný protlak: 
višeň 8%, aronie 4%; kyselina: kyselina citrónová; modifikovaný škrob: acetylovaný 
zesíťovaný adipan škrobu; želírující látka: pektiny; aroma, voda), , sušené mléko,  
strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný řepkový olej, droždí, jedlá sůl, 
mák, sušené mléko, zlepšující přípravek: cukr, emulgátor: estery mono- a 
diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou, směs enzymů, 
protispékavá látka: uhličitan vápenatý), citropasta (jablečná dřeň, glukózový sirup, 
modifikovaný škrob bramborový, regulátor kyselosti: kyselina citronová; citrónové 
aroma, konzervant: sorban draselný)], rostlinný olej řepkový, cukr,  vaječná melanž, 
droždí, jedlá sůl, lupinová mouka, zlepšující přípravek (cukr, emulgátor mono a 
diglyceridy mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá 
látka uhličitan vápenatý),  posyp: (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužený a 
částečně ztužený tuk palmový, rostlinný olej řepkový neztužený ,  emulgátory: E471, 
E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, 
voda, barvivo beta karoten, sušená syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti 
kyselina citrónová)).Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 1

2589 Svatební koláč 
tvarohový 25 Jemné pečivo 

s náplní

pšeničná mouka, pitná voda,  tvarohová náplň 35%   [tvaroh , pitná voda, 
stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, zahušťovadlo: alginan sodný, dextróza, 
sušený bílek, regulátory kyselosti: kyselina citronová, difosforečnany, fosforečnany 
vápenaté; jedlá sůl s jodem, aroma, barvivo: karoteny), konzervant: sorban draselný], 
rostlinný olej řepkový, cukr,  vaječná melanž, droždí,jedlá sůl, lupinová mouka, 
zlepšující přípravek (cukr, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou 
acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan vápenatý),  posyp: 
(pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
rostlinný olej řepkový neztužený emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá 
sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, voda, barvivo beta karoten, 
sušená syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová).Může 
obsahovat stopy alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého.   

X X X X 1
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2590B
2514B Svačinka maková 70

Jemné pečivo 
s makovou 

náplní

Pšeničná mouka, maková náplň 36%((mák 36%,cukr,pitná voda, ovocná směs(směs 
ovocných dření,cukr,regulátor kyselosti:kyselina citronová,želírující látka 
pektin,koncentrát z černé mrkve),mléko odtučněné(sušená syrovátka,sušené 
mléko odtučněné),citropasta(pitná voda,cukr,jablečná dřen,modifikovaný škrob 
E1414,konzervant:kyselina citronová,citronové aroma, konzervant :sorban 
draselný),vanilinový cukr(cukr bílý, aroma:ethylvanilin)), pitná voda, rostlinný olej 
řepkový, cukr, droždí pekařské, jedlá sůl, zlepšující přípravek(cukr, pšeničná 
mouka,enzymy), povrchový lesk(mléčná bílkovina,slunečnicový lecitin), lupinová 
mouka.
Může obsahovat stopy alergenu  arašídů,soji,sezamu,vajec, skořápkových plodů a 
oxidu siřičitého

X X X X 6B

2591B
2515B Svačinka tvarohová 70

Jemné pečivo 
s tvarohovou 

náplní

Pšeničná mouka, tvarohová náplň 44%((měkký tvaroh 54%, ztužovač tvarohu 
(cukr ,zahušťovadlo: modifikovaný škrob,sušená syrovátka,sušený bílek,emulgátor 
E471, regulátor kyselosti:kyselina citronová, jedlá sůl s jodem, aroma, barvivo E160a), 
pitná voda, stabilizátor:sorban draselný)), pitná voda, rostlinný olej řepkový, cukr, 
droždí pekařské, jedlá sůl, zlepšující přípravek(cukr, pšeničná mouka,enzymy), 
povrchový lesk(mléčná bílkovina,slunečnicový lecithin), lupinová mouka. 
Může obsahovat stopy alergenu  soji, arašídů, sezamu, vajec, oxidu siřičitého a 
skořápkových plodů. 

X X X X 6B

2592B Svačinka višňová 70
Jemné pečivo 

s višňovou 
náplní

Pšeničná mouka, višňová náplň 36% (višně-58%,ovocný protlak, glukózový sirup, 
cukr, modifikovaný škrob E1422, konzervant: sorban draselný, kyselina citronová, 
zahušťovadlo E418,aroma,voda), pitná voda, rostlinný olej řepkový, cukr, droždí 
pekařské, jedlá sůl, zlepšující přípravek(cukr, pšeničná mouka,enzymy), povrchový 
lesk(mléčná bílkovina,slunečnicový lecithin), lupinová mouka.  Může obsahovat 
stopy alergenu  soji, arašídů, sezamu, vajec, oxidu siřičitého a skořápkových plodů. 

X X X 6B

2595 Svatební koláč 
povidlový 25 Jemné pečivo 

s náplní

pšeničná mouka,ovocná náplň švestková povidla s jablky 30% (švestkový protlak 
48%, jablečný protlak 23%, sušené švestky 22%, glukózový sirup, cukr, voda, 
kyselina citronová, aroma, konzervant E200),  pitná voda, rostlinný olej řepkový, cukr, 
vaječná melanž, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek  (cukr, emulgátor mono a 
diglyceridy mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá 
látka uhličitan vápenatý), lupinová mouka,  posyp: (pšeničná mouka, cukr, 
rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, rostlinný olej řepkový 
neztužený ,  emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: 
kyselina sorbová, máslové aroma, voda, barvivo beta karoten, sušená syrovátka s 
mlékem, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová))  Může obsahovat stopy 
alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu 
siřičitého.    

X X X X 1
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2596 Svatební koláč s 
džemem 25 Jemné pečivo 

s náplní

pšeničná mouka, pitná voda, ovocná náplň jahodová : (ovocný protlak-jablko, ovocný 
protlak-jahoda 15%, ovocný protlak-višeň, cukr, modifikovaný škrob 1442, voda, 
kyselina citrónová, aroma, konzervant E200), rostlinný olej řepkový, cukr,  vaječná 
melanž, droždí, jedlá sůl, lupinová mouka, zlepšující přípravek (cukr, emulgátor 
mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, 
protispékavá látka uhličitan vápenatý),  posyp: (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky 
(neztužený a částečně ztužený tuk palmový, rostlinný olej řepkový neztužený ,  
emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, 
máslové aroma, voda, barvivo beta karoten, sušená syrovátka s mlékem, aroma, 
regulátor kyselosti kyselina citrónová)) . Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého.     

X X X X 1

2597 Svatební koláč 
jablkový 25 Jemné pečivo 

s náplní

pšeničná mouka, pitná voda,  jablečná náplň 35%  [jablka 88 %, cukr, strouhanka 
(pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný řepkový olej, droždí, jedlá sůl, mák, sušené 
mléko, zlepšující přípravek: cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan 
vápenatý), zahušťovadlo: kukuřičný modifikovaný škrob, antioxidant: kyselina 
askorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, 
jablečné aroma, skořice] , rostlinný olej řepkový, cukr,  vaječná melanž, droždí, jedlá 
sůl, lupinová mouka, zlepšující přípravek (cukr, emulgátor mono a diglyceridy 
mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan 
vápenatý),  posyp: (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový, rostlinný olej řepkový neztužený ,  emulgátory: E471, E475, 
slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, voda, 
barvivo beta karoten, sušená syrovátka s mlékem, aroma, regulátor kyselosti 
kyselina citrónová)). Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého.  

X X X X 1

2600B Makovník 400 Jemné pečivo

pšeničná mouka, pitná voda, cukr, mák 15%, rostlinný řepkový olej, vaječná 
melanž, kypřící prášek (směs kypřících látek dihydrogendifosforečnan sodný, 
hydrogenuhličitan sodný, E450, E500, pšeničná mouka) , sušené mléko, citropasta 
(voda, jablečná dřeň, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob bramborový, kyselina 
citrónová, citronové aroma, konzervant sorban draselný), vanilinový cukr (cukr, 
aroma). Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X X 6B

2602 Makovník  H.P 
nebalený 300 Jemné pečivo 

pšeničná mouka, pitná voda, cukr, mák 14%, rostlinný řepkový olej, vaječná 
melanž, kypřící prášek (směs kypřících látek dihydrogendifosforečnan sodný, 
hydrogenuhličitan sodný, E450, E500, pšeničná mouka), sušené mléko, citropasta 
(voda, jablečná dřeň, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob bramborový, kyselina 
citrónová, citronové aroma, konzervant sorban draselný), fondán (cukr, glukózový 
sirup, voda), vanilinový cukr (cukr, aroma).Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

x x x 3

2700
2702B Preclík/y 35

180
Trvanlivé 

pečivo
pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, jedlá sůl, droždí, mák (4%), pitná voda, cukr, 
pepř, paprika sladká a pálivá X 42 / 

60B
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2701 Tyčka maková 35 Trvanlivé 
pečivo

pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, jedlá sůl, droždí, mák (4%), pitná voda, 
cukr, pepř, paprika sladká a pálivá X 42

2913 Čtverec skořicový 40 Jemné pečivo 
smažené

Pšeničná mouka, koblihová směs (pšeničná mouka, pšeničný lepek, vaječná 
směs sušená, sůl, emulgátor E472 a E477,E471, barvivo E160a,enzymy, aroma, 
látka zl. Mouku E920 a E300,stabilizátor E466), cukr, rostlinný olej řepkový, 
droždí,pšeničný škrob, skořice. Tuk na smažení (slunečnicový olej rafinovaný) 

X X 1

2915 Kobliha zdobená 65

Jemné pečivo 
smažené 

s pudinkovou 
náplní

pšeničná mouka, rostlinný olej palmový, pitná voda, pudinková náplň 10% (pitná 
voda, cukr, modifikovaný škrob E1414, sušené mléko, stabilizátory: E401, E516, 
E450; aroma přírodní a přírodně identické, barvivo beta karoten), koblihová směs 
(pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná melanž, jedlá sůl, pšeničný lepek, 
zahušťovadlo:guarová mouka , emulgátory E471 a E472e, vanilkové aroma, barvivo 
beta-karoten, kypřící látky: E451 a E500; enzymy : hydrolázy, antioxidant kyselina 
askorbová), cukrářská poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: 
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16%, emulgátor : sojový 
lecitin; látky určené k aromatizaci: vanilin), rostlinný olej řepkový, droždí, pšeničný 
škrob, neztužený a částečně ztužený tuk palmový.Může obsahovat stopy alergenu  
mléka ,lepku,vajec.

X X X X 1

2916 Kobliha 60

Jemné pečivo 
smažené 

s ovocnou 
náplní

Pšeničná mouka, ovocná náplň (cukr, směs ovocných dření, regulátor 
kyselosti:kyselina citronová, želírující látka pektin, aroma, barvivo:beta 
karoten,obsahuje:oxid siřičitý),koblihová směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný 
lepek, vaječná směs sušená, sůl,emulgátor: E472 a E477, E471, barvivo : E160a 
(karoteny), enyzymy, aroma, látka zlepšující mouku: L-cystein a kyselina askorbová, 
stabilizátory:E466), pitná voda,cukr posyp ( hroznový cukr, pšeničný škrob, 
protispékavá látka:E470a a E341iii, ztužený jedlý rostlinný tuk palmový, vanilin), 
rostlinný olej řepkový, pekařské droždí, slunečnicový olej na smažení, pšeničný škrob. 
Může obsahovat stopy alergenu mléka.

X X 1

2917 Kobliha nugátová 60

Jemné pečivo 
smažené 

s nugátovou 
náplní

pšeničná mouka, náplň 28% (cukr, rostlinný neztužený tuk palmový a shea olej v 
různém poměru , sušená syrovátka, kakao, pasta z lískových oříšků ,  emulgátor 
sojový lecithin,aroma, jedlá sůl, vanilkový extrakt),  rostlinný olej palmový, pitná voda, 
koblihová směs (pšeničná mouka, pšeničný lepek, vaječná směs sušená, sůl, 
emulgátor E472 a E477,E471, barvivo E160a,enzymy, aroma, látka zl. Mouku E920 a 
E300,stabilizátor E466), cukrářská  poleva tmavá (cukr, plně hydrohenované rostlinné 
oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor : sojový lecitin, 
aroma-vanilin), rostlinný olej řepkový, droždí, pšeničný škrob, neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový. Může obsahovat stopy alergenu  mléka.

X X X X X 1

2922 Kobliha Vrut 52 Jemné pečivo 
smažené

pšeničná mouka, rostlinný olej palmový, pitná voda, koblihová směs (pšeničná 
mouka, cukr, sušená vaječná melanž, jedlá sůl, pšeničný lepek, 
zahušťovadlo:guarová mouka , emulgátory E471 a E472e, vanilkové aroma, barvivo 
beta-karoten, kypřící látky: E451 a E500; enzymy : hydrolázy, antioxidant kyselina 
askorbová), cukr posyp (dextróza, pšeničný škrob, ztužený jedlý rostlinný tuk 
palmový, protispékavá látka E470a, E341iii, vanilin), rostlinný olej řepkový, droždí, 
pšeničný škrob.Může obsahovat stopy alergenu  mléka ,lepku,vajec.

X X 1
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2923 Kobliha  nesypaná 60

Jemné pečivo 
smažené 

s ovocnou 
náplní

pšeničná mouka, ovocná náplň 26% (voda, cukr, směs ovoce – meruňky, jablka;  
modifikovaný škrob kukuřičný, kyselina citrónová, zahušťovadlo: E466 aroma 
meruňka, barvivo přírodní : extrakt z mrkve, konzervanty: sorban draselný, povrchově 
benzoan sodný), rostlinný olej palmový, pitná voda, koblihová směs (pšeničná 
mouka, cukr, sušená vaječná melanž, jedlá sůl, pšeničný lepek, 
zahušťovadlo:guarová mouka , emulgátory E471 a E472e, vanilkové aroma, barvivo 
beta-karoten, kypřící látky: E451 a E500; enzymy : hydrolázy, antioxidant kyselina 
askorbová) , rostlinný olej řepkový, droždí, pšeničný škrob.Může obsahovat stopy 
alergenu  mléka ,lepku,vajec.

X X X 1

2927 Kapsa jablečná 60 Jemné pečivo 
smažené

pšeničná mouka,  jablečná náplň 25% (pitná voda, cukr, sušená jablka: 
:antioxidant oxid siřičitý, sušený jablečný prášek; zahušťovadla: E1422, E1412; 
skořice, sůl obohacená jódem), rostlinný olej palmový, pitná voda, koblihová 
směs(pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná melanž, jedlá sůl, pšeničný lepek, 
zahušťovadlo:guarová mouka , emulgátory E471 a E472e, vanilkové aroma, barvivo 
beta-karoten, E170i , kypřící látky E441iii a E500ii, E300,enzymy,vanilkové aroma.), 
cukr, rostlinný olej řepkový, droždí, pšeničný škrob, skořice.Může obsahovat stopy 
alergenu  mléka ,lepku,vajec.

X X X 1

2928 Kapsa malinová 60 Jemné pečivo 
smažené

pšeničná mouka, ovocná náplň – malinový gel 25%: (ovocný protlak -jablko, maliny- 
kusové ovoce 25%, glukózový sirup, ovocný protlak-červený rybíz, ovocný protlak -
arónie, modifikovaný škrob, E1422, cukr, kyselina citrónová, konzervant E202, aroma, 
zahušťovadlo E418, koncentrát z černé mrkve, voda,  konzervant E200),  rostlinný olej 
palmový, pitná voda, koblihová směs (pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná 
melanž, jedlá sůl, pšeničný lepek, zahušťovadlo:guarová mouka , emulgátory E471 
a E472e, vanilkové aroma, barvivo beta-karoten, kypřící látky: E451 a E500; enzymy : 
hydrolázy, antioxidant kyselina askorbová), cukr posyp (dextróza, pšeničný škrob, 
ztužený jedlý rostlinný tuk palmový, protispékavá látka E470a, E341iii, vanilin), 
rostlinný olej řepkový, droždí, pšeničný škrob.Může obsahovat stopy alergenu  
mléka ,lepku,vajec.

X X 1

2929 Kapsa višňová 60 Jemné pečivo 
smažené

pšeničná mouka, ovocná náplň-višňový gel 25%, (višeň, jablečný protlak, gluk. 
sirup, modif. škrob E1422, cukr, voda, kys. E330, konz. E202, zahušťovadko E418, 
aroma, povrch konz. E200), ztužený rostlinný tuk, pitná voda, koblihová směs 
(pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná melanž, jedlá sůl, pšeničný lepek, 
zahušťovadlo guma guar, emulgátory E471 a E472e, vanilkové aroma, barvivo beta-
karoten, kypřící látka E451 a E500, enzymy, antioxidant kyselina askorbová), droždí, 
cukrářská poleva tmavá (cukr, tuk, kakao, syrovátka, emulgátor sojový lecitin), 
droždí, pšeničný škrob 

X X X X 1

2936 Kobliha pudink 65 Jemné pečivo 
smažené

pšeničná mouka, rostlinný olej palmový, pitná voda, pudinková náplň 10% (pitná 
voda, cukr, modifikovaný škrob E1414, sušené mléko, stabilizátory: E401, E516, 
E450; aroma přírodní a přírodně identické, barvivo beta karoten), koblihová směs 
(pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná melanž, jedlá sůl, pšeničný lepek, 
zahušťovadlo:guarová mouka , emulgátory E471 a E472e, vanilkové aroma, barvivo 
beta-karoten, kypřící látky: E451 a E500; enzymy : hydrolázy, antioxidant kyselina 
askorbová), cukrářská poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: 
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16%, emulgátor : sojový 
lecitin; látky určené k aromatizaci: vanilin), rostlinný olej řepkový, droždí, pšeničný 

X X X X 1
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2937 Kobliha vrut 70 Jemné pečivo 
smažené

pšeničná mouka,  rostlinný olej palmový, pitná voda, koblihová směs (pšeničná 
mouka, cukr, sušená vaječná melanž, jedlá sůl, pšeničný lepek, 
zahušťovadlo:guarová mouka , emulgátory E471 a E472e, vanilkové aroma, barvivo 
beta-karoten, kypřící látky: E451 a E500; enzymy : hydrolázy, antioxidant kyselina 
askorbová), rostlinný olej řepkový, droždí, pšeničný škrob, neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový.Může obsahovat stopy alergenu  mléka ,lepku,vajec.

x x 1

2938 Točenka skořicová 70 Jemné pečivo 
smažené

pšeničná mouka,  rostlinný olej palmový, pitná voda, koblihová směs (pšeničná 
mouka, cukr, sušená vaječná melanž, jedlá sůl, pšeničný lepek, 
zahušťovadlo:guarová mouka , emulgátory E471 a E472e, vanilkové aroma, barvivo 
beta-karoten, kypřící látky: E451 a E500; enzymy : hydrolázy, antioxidant kyselina 
askorbová), rostlinný olej řepkový, droždí, pšeničný škrob, neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový, skořice.  Může obsahovat stopy alergenu  mléka ,lepku,vajec.

x x 1

4002B Těsto listové balené 500 Těsto listové

pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a 
řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, 
konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda, vaječná 
melanž, rostlinný olej řepkový, ocet (ocet kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový 
karamel), jedlá sůl

X X 6

4040 Taštička kečupová 130 Jemné pečivo 
s náplní

náplň mexická s fazolemi 35% (rajčatový protlak, červené fazole 30%, cukr, ocet,  
modifikovaný škrob E1422,  olej rostlinný řepkový, cibule sušená, sůl, konzervant 
E202, paprika mletá sušená, směs koření, chilli mleté, voda), pšeničná mouka, tuk 
rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, 
emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, 
antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda,  koncentrovaný přípravek  
(slunečnicová semínka,  vločky ze špaldy,  ovesné vločky, sezamová semínka, 
celozrnná pšeničná mouka, sůl, alfa amylázy, kyselina askorbová), vaječná 
melanž,  rostlinný olej řepkový, ocet (ocet kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový 
karamel), jedlá sůl. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 2

4041 Taštička špenátová 130 Jemné pečivo 
s náplní

náplň špenátová s brokolicí 35%  (špenát 50%, brokolice 20%, voda, modifikovaný 
škrob E1422, olej rostlinný řepkový,cibule sušená, sůl jedlá jodidovaná, ocet kvasný 
lihový, česnek sušený, směs koření, konzervant E202, kyselina E270, regulátor 
kyselosti E325, kyselina E260),  pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené 
rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, 
dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, 
vitamín A) pitná voda, koncentrovaný přípravek  (slunečnicová semínka,  vločky ze 
špaldy,  ovesné vločky, sezamová semínka, celozrnná pšeničná mouka, sůl, 
alfa amylázy, kyselina askorbová), vaječná melanž, rostlinný olej řepkový, ocet (ocet 
kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 

X X X 2
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4045
Taštička listová s 

jahodovou náplní - 
nepečená

90
Jemné pečivo 

s ovocnou 
náplní

ovocná náplň jahodová 40% (jahody 45%, cukr, voda, modifikovaný škrob, okyselující 
přípravek: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, aroma, antioxidant: 
kyselina askorbová, barvivo: kyselina karmínová), pšeničná mouka, tuk rostlinný 
(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, 
E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, 
E310, aroma, vitamín A), pitná voda, vaječná melanž, rostlinný olej řepkový, ocet 
(ocet kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl. 

X X 2

4047 Pirožek plněný NP 100

Jemné pečivo 
slané z 

listového 
těsta s náplní

pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a 
řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, 
konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), náplň+posyp :sýr 
eidam 30% (pasterované kravské mléko, jedlá sůl 1,8%, mlékárenské kultury), 
náplň: anglická slanina 12%(vepřový bok, voda, jedlá sůl, konzervant E250, 
zahušťovadla cukry, stabilizátory E450, E451, antioxidant E301, modifikovaný škrob 
E1420, barvivo kulér E150d), pitná voda,  náplň zeleninová 6%(rajčatový protlak, 
voda, cukr, modifikovaný škrob E1422, olej rostlinný řepkový, ocet, sůl, cibule sušená, 
česnek sušený, oregáno sušené, koncentrát z černé mrkve,  konzervant 
E202,zahušťovadlo E415, chilli mleté),vaječná melanž, rostlinný olej řepkový,  ocet 
(ocet kvasný lihový, voda, barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl

X X X 2

4048 Metýnka z čerstvých 
švestek 130

Jemné pečivo  
s ovocnou 

náplní 

Pšeničná mouka,švestky, bílý jogurt,  cukr, vaječná melanž, rostlinný řepkový olej, 
tuková směs (rostlinné tuky:palmový a řepkový, voda, emulgátory mono- a 
diacylglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervační látka: 
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta-
karoten), tuková směs (neztužené rostlinné oleje, voda, emulgátor:E471, sůl, regulátor 
kyselosti: kyselina citronová,  konzervační látka: sorban draselný, barvivo: annatto, 
máslové aroma), vanilinový cukr, mletá skořice, kypřící látky (E450,E500).                

x x x 1 
den

4050 Hřeben listový 
ořechový 90

Jemné pečivo 
s oříškovou 

náplní

náplň ořechová 35%vlašskoořechová směs (cukr, pšeničná mouka, sojová drť 
toustovaná, slunečnice mletá, kukuřičná krupice extrudovaná, jádra vlašských  ořechů  
7 %, sušená syrovátka, modifikovaný bramborový škrob E1414, zahušťovadlo: 
celulóza E 460, xanthan E 415, mletá skořice, aroma, barvivo: karamel E150c, pitná 
voda), pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: 
palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina 
citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda, 
cukr, vaječná melanž, rostlinný olej řepkový, ocet (ocet kvasný lihový, voda, barvivo 
amoniakový karamel), jedlá sůl. Může obsahovat stopy alergenu, arašídů, sezamu, 
lupiny. 

X X x X X 1

4056 Koláč listový 
ořechový 60

Jemné pečivo 
s oříškovou 

náplní

pšeničná mouka,vlašskoořechová náplň 28%(cukr, pšeničná mouka, sojová drť 
toustovaná, slunečnice mletá, kukuřičná krupice extrudovaná, jádra vlašských  ořechů  
7 %, sušená syrovátka, modifikovaný bramborový škrob E1414, zahušťovadlo: 
celulóza E 460, xanthan E 415, mletá skořice, aroma, barvivo: karamel E150c, pitná 
voda), tuk tažný(rostlinné oleje a tuky, voda,sůl,emulgátory:E471,sojový lecitin, 
regulátor kyselosti:kyselina citronová, konzervant: sorban 
draselný,aromata(mléko),barviva:betakaroten), suchý led, pitná voda, vaječná 
melanž,rostlinný olej řepkový,sůl,ocet. Může obsahovat stopy alergenu  
,arašídů,sezamu,lupiny.

X X x X X 1
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4058 Hvězdička listová 12 Jemné pečivo

pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a 
řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, 
konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda, vaječná 
melanž, sezamové semínko, lněné semínko, rostlinný olej řepkový, jedlá sůl, ocet 
(ocet kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový karamel), Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 

X X X 3

4060 Kostka kukuřičná 
listová 80 Jemné pečivo 

zrušeno

pšeničná mouka, tuk tažný (ztužené rostlinné oleje a tuky, voda, sůl, emulgátory 
E471, E475, sója E322, dextróza,  kys. E330, konzervant E202, antioxidanty E320, 
E310, aroma, vitamín A), pitná voda,kukuřičná směs (kukuřičná semínka, 
slunečnicová semínka, pšeničná mouka, pšeničný lepek, kukuřičná mouka, bylinky, 
koření), droždí, jedlá sůl

X X 1

4064 Koláč listový makový 60
Jemné pečivo 

s makovou 
náplní

pšeničná mouka,maková náplň 26%((mák 34%,cukr,pitná voda, ovocná směs(směs 
ovocných dření,cukr,regulátor kyselosti:kyselina citronová,želírující látka 
pektin,koncentrát z černé mrkve),mléko odtučněné(sušená syrovátka,sušené 
mléko odtučněné),citropasta(pitná voda,cukr,jablečná dřen,modifikovaný škrob 
E1414,konzervant:kyselina citronová,citronové aroma, konzervant :sorban 
draselný),vanilinový cukr(cukr bílý, aroma:ethylvanilin)),tuk tažný(rostlinné oleje a tuky, 
voda, sůl, emulgátory: E471,sojový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citronová, 
konzervant: sorban draselný,aromata(mléko),barviva:betakaroten), suchý led, pitná 
voda, vaječná melanž,rostlinný olej řepkový,sůl,ocet.Může obsahovat stopy alergenu, 
arašídů,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X x X 1

4065 Taštička sýrová 70 Jemné pečivo 
se sýrovou 

náplní

pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a 
řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, 
konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), náplň sýrová 
15%(pitná voda; sýr eidam - pasterované kravské mléko, jedlá sůl, mlékárenské 
kultury;  směs na náplň - modifikované škroby, sušená sladká syrovátka, rostlinný 
olej palmový, glukózový sirup – brambora, pšenice, kukuřice; sůl, zahušťovadlo: 
E401, sušený žloutek, sušené mléko nízkotučné, aroma, emulgátor: E472a; 
česnek granulát, jedlá sůl), pitná voda, sýr eidam posyp 9% ( pasterované kravské 
mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury), směs (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný 
lepek, emulgátory: E471, E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzym-
lepek), cukr, droždí, vaječná melanž, jedlá sůl. Může obsahovat stopy alergenu 
mléka ,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X X 1 

4067 Croissant sýrový 70 Jemné pečivo

pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a 
řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, 
konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda, sýr eidam 
14% (pasterované kravské mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury), směs (dextróza, 
pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory: E471, E472e, látka zlepšující 
mouku kyselina askorbová, enzym-lepek), cukr, droždí, vaječná melanž, jedlá sůl. 
Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X X 2
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4070
4095B Croissant / 2ks 70

140 Jemné pečivo

pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a 
řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, 
konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda ,směs 
(dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory: E471, E472e, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzym-lepek), cukr, droždí, jedlá sůl . Může 
obsahovat stopy alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X 1 / 
5B

4071 Croissant s nugátovou 
náplní 80

Jemné pečivo 
s nugátovou 

náplní

pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a 
řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, 
konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda, náplň 20% 
(cukr, rostlinný ztužený palmový tuk , sušené mléko odtučněné, kakao 6%, 
emulgátor sojový lecithin, lískooříšková pasta 0,3%, přírodní a přírodně 
identické aroma: lískový ořech vanilkové, etylvanilin;  jedlá jodidovaná sůl), směs 
(dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory: E471, E472e, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzym-lepek), cukrářská  poleva tmavá (cukr, 
hydrohenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku, 
emulgátor : sojový lecitin, aroma) cukr, droždí, jedlá sůl, neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový. Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

X X X X 1

4072 Croissant cereální 60 Jemné pečivo

pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a 
řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, 
konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda, přípravek 
pro pečivo (celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová semena, špaldové 
otruby,ovesné vločky, sezamová semínka, sůl, alfa-amyláza,E300), droždí. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů,skořápkových plodů,lupiny,oxidu 
siřičitého. 

X X 1
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4081 Croissant křenový 90 Jemné pečivo

pšeničná mouka, náplň  křenová pomazánka 30%: [margarín (částečně ztužené 
tuky a oleje – palmový a řepkový, pitná voda, odstředěné mléko,   emulgátor: mono -
a diglyceridy mastných  kyselin, slunečnicový lecitin, konzervant E202, aroma, 
antioxidant: E320, E310, regulátor kyselosti: E330, barvivo  E160a), křenová pasta 
35% (ocet kvasný, voda, rostlinný řepkový olej, cukr, jedlá sůl, regulátor kyselosti 
kyselina citrónová, stabilizátor: E415, E412, antioxidant E224), tvaroh (pasterované 
odstředěné mléko,bakteriální kultury), majonéza (rostlinný řepkový olej, pitná 
voda,vaječný žloutek, hořčice (pitná voda,hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, 
cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr,  modifikovaný škrob, jedlá sůl, 
stabilizátor:E412, E417, E415; regulátor kyselosti E330, konzervant E202, 
maltodextrin), jedlá sůl, worchester (pitná voda, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, koření, 
víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak) ] , tuk rostlinný (částečně ztužené 
rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, 
dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, 
vitamín A), pitná voda, směs (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, 
emulgátory: E471, E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzym-lepek), 
cukr,  droždí, sůl 
 Zdobení: sterilovaná zelenina - paprika, voda pitná, ocet, sůl, výtažky koření, 
náhradní sladidlo sacharin, konzervant benzoát sodný, okurka sterilovaná – okurky, 
pitná voda, kvasný ocet, jedlá sůl s jódem, přírodní aroma, sladidlo sacharin.Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových 

X X X X 2

4082 Croissant ala losos 90 Jemné pečivo

pšeničná mouka, náplň pomazánka“ala“ losos 30%:  [margarín (částečně ztužené 
tuky a oleje – palmový a řepkový, pitná voda, odstředěné mléko,  emulgátor (mono -
a diglyceridy kyselin,slunečnicový lecitin), konzervant E202,  aroma, antioxidant: 
E320, E310, regulátor kyselosti E330, barvivo  E160a), tvaroh (pasterované 
odstředěné mléko, bakteriální kultury), majonéza (rostlinný řepkový olej, pitná 
voda,vaječný žloutek, hořčice (pitná voda, hořčičné semeno,kvasný ocet lihový, 
cukr, jedlá sůl, koření), kvasný ocet lihový, cukr,  modifikovaný škrob, jedlá sůl, 
stabilizátor : E412, E417, E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, 
maltodextrin),  drcená sleď ala losos 20% ( marinovaný filet ze sledě bez kůže, 
jedlá sůl, voda pitná,  barviva  E110, E120 -barvivo E 110 může nepříznivě ovlivňovat 
činnost a pozornost dětí, řepkový olej), jedlá sůl, worchester (pitná voda, cukr, ocet 
kvasný, jedlá sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak)], tuk 
rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, 
emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, 
antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda, směs (dextróza, pšeničná 
mouka, pšeničný lepek, emulgátory: E471, E472e, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzym-lepek), cukr,  droždí, sůl
Zdobení: sterilovaná zelenina - paprika, voda pitná, ocet, sůl, výtažky koření, nahradní 
sladidlo sacharin, konzervant benzoát sodný, okurka sterilovaná – okurky, pitná 
voda,kvasný ocet, jedlá sůl s jódem, přírodní aroma, sladidlo sacharin.Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových 
plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X

aler
gen 
ryb
a

2
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4084 Koláč Pizza 70 Jemné pečivo 
s náplní

náplň zeleninová 40% (rajčatový protlak, voda, cukr, modifikovaný škrob E1422, olej 
rostlinný řepkový, ocet, sůl, cibule sušená, česnek sušený, oregáno sušené, 
koncentrát z černé mrkve,  konzervant E202,zahušťovadlo E415, chilli mleté), 
pšeničná mouka, posyp: (voda, rostlinný tuk palmový, škrob, stabilizátory: E452, 
E450, E341, mléčná bílkovina, sůl, mléčné aroma, barvivo E160a), tuk rostlinný 
(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, 
E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, 
E310, aroma, vitamín A), pitná voda, rostlinný olej řepkový, cukr, droždí, jedlá sůl, 
zlepšující přípravek (cukr, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou 
acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan vápenatý). Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

X X 1

4086 Croissant mandlový 100 Jemné pečivo 
s náplní

pšeničná mouka,  náplň 30%  ( směs -cukr, modifikovaný škrob E1414, sušené 
mléko, stabilizátor E401, E516, E450, aroma přírodní a přírodně identické, barvivo 
beta karoten; rostlinné tuky a oleje částečně ztužené, mandle plátky, mandlové 
aroma – voda, líh, sirup z invertního cukru), tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné 
tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, 
kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), 
pitná voda, cukr, droždí, sůl, směs (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, 
emulgátory: E471, E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzym-
lepek).Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 2

4087 Koláč listový 
tvarohový 60

Jemné pečivo 
s tvarohovou 

náplní

Pšeničná mouka, tvarohová náplň 32% (( měkký tvaroh 55%, ztužovač tvarohu (cukr 
,zahušťovadlo: modifikovaný škrob,sušená syrovátka,sušený bílek,emulgátor 
E471, regulátor kyselosti:kyselina citronová, jedlá sůl s jodem, aroma, barvivo E160a), 
pitná voda, stabilizátor:sorban draselný)),tuk tažný-(rostlinné oleje a tuky, 
voda,sůl,emulgátory:E471,sojový lecitin, regulátor kyselosti:kyselina citronová, 
konzervant: sorban draselný, aromata (mléko), barviva:betakaroten), suchý led, pitná 
voda, vaječná melanž, rostlinný olej řepkový, sůl, ocet. Může obsahovat stopy 
alergenu, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X x X 1

4089
Šáteček listový 
s tvarohem a 

meruňkou - nepečený
80

Jemné pečivo 
s tvarohovou 

a ovocnou 
náplní

náplň tvarohová 40%  [tvaroh , pitná voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný 
škrob, zahušťovadlo: alginan sodný, dextróza, sušený bílek, regulátory kyselosti: 
kyselina citronová, difosforečnany, fosforečnany vápenaté; jedlá sůl s jodem, aroma, 
barvivo: karoteny), konzervant: sorban draselný];  pšeničná mouka,  meruňky 
kompot 20% (meruňky, voda, cukr, antioxidační prostředek kyselina askorbová, 
povrchově konzervováno E200)tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: 
palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina 
citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda,  
vaječná melanž, rostlinný olej řepkový, ocet (ocet kvasný lihový, voda,  barvivo 
amoniakový karamel), jedlá sůl. 

X X X 2
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4091
Taštička listová 

s borůvkovou náplní - 
nepečená 

90
Jemné pečivo 

s ovocnou 
náplní

ovocná náplň – borůvkový gel 40% (borůvky -kusové ovoce 37%,ovocný protlak – 
jablko, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob E1422, cukr, kyselina E330, 
konzervant E202, zahušťovadlo E418, aroma), pšeničná mouka, tuk rostlinný 
(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, 
E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, 
E310, aroma, vitamín A), pitná voda, vaječná melanž, rostlinný olej řepkový,  ocet 
(ocet kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl. 

X X 2

4092
Taštička listová s 
višňovou náplní - 

nepečená
90

Jemné pečivo 
s ovocnou 

náplní

ovocná náplň-višňový gel 40%,(višeň-kusové ovoce 49%, ovocný protlak-jablko,  
glukózový sirup, modifikovaný škrob E1422 , cukr, kyselina citrónová, konzervant 
sorban draselný, zahušťovadlo E418, aroma, voda)  pšeničná mouka, tuk rostlinný 
(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, 
E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, 
E310, aroma, vitamín A), pitná voda, vaječná melanž, rostlinný olej řepkový,  ocet 
(ocet kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl. 

X X 2

4093 Taštička listová 
sýrová – nepečená 70

Jemné pečivo 
se sýrovou 

náplní

pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a 
řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, 
konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), náplň sýrová 
20%(pitná voda; sýr eidam - pasterované kravské mléko, jedlá sůl, mlékárenské 
kultury;  směs na náplň - modifikované škroby, sušená sladká syrovátka, rostlinný 
olej palmový, glukózový sirup – brambora, pšenice, kukuřice; sůl, zahušťovadlo: 
E401, sušený žloutek, sušené mléko nízkotučné, aroma, emulgátor: E472a; 
česnek granulát, jedlá sůl), pitná voda, sýr eidam posyp 9% ( pasterované kravské 
mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury), pitná voda, vaječná melanž, rostlinný olej 
řepkový,  ocet (ocet kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl. 

X X X 2

4094 Závin hradecký listový 
- nepečený 600 Jemné pečivo 

s  náplní

 jablečná náplň 45% [jablečné řezy(jablka 88 %, cukr, zahušťovadlo: kukuřičný 
modifikovaný škrob, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, konzervant: sorban draselný, jablečné aroma, skořice), cukr, rozinky, 
vlašské ořechy,strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
droždí, jedlá sůl, mák, sušené mléko, zlepšující přípravek: cukr, emulgátory: estery 
mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, 
protispékavá látka: uhličitan vápenatý), rumové aroma (voda, líh, sirup z invertního 
cukru, vaniinový cukr -cukr, aroma, skořice ], pšeničná mouka, tuk rostlinný 
(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, 
E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, 
E310, aroma, vitamín A), pitná voda, vaječná melanž, rostlinný olej řepkový, ocet 
(ocet kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl

X X X X 2
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4101 Koláč cereální 
povidlový 100

Jemné pečivo 
s povidlovou 

náplní

náplň švestková povidla s jablky 50% (švestkový protlak 48%, jablečný protlak 23%, 
sušené švestky 22%, glukózový sirup, cukr, voda, kyselina citronová, aroma, 
konzervant E200), pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a 
oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina 
citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda,  
koncentrovaný přípravek  (slunečnicová semínka,  vločky ze špaldy,  ovesné 
vločky, sezamová semínka, celozrnná pšeničná mouka, sůl, alfa amylázy, 
kyselina askorbová), droždí. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, 
arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X 2

5219 Bábovka Mňam 
zrušeno 400 Jemné pečivo

směs tmavá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, lískové ořechy, kakao, rýžová 
mouka, syrovátka, kypřící látky E450, E500, čokoláda - kakaová hmota, kakaové 
máslo, cukr, emulgátor sojový lecitin, sůl s jódem, zahušťovadlo xanthan), směs 
světlá (cukr, pšeničná mouka, sušená syrovátka, rýžová mouka, kypřící prášek E450, 
E500, emulgátor E471, E475, sůl s jódem, vanilkové aroma, zahušťovadlo xanthan), 
vaječná melanž (vejce 99,9%, kyselina citrónová), rostlinný olej (rostlinné oleje, 
rostlinné vosky E903, lecitin E322), pitná voda, mouka pšeničná

X X X 3

4103 Taštička jahodová GA 80
Jemné pečivo 

s ovocnou 
náplní

ovocná náplň jahodová 40% (jahody 45%, cukr, voda, modifikovaný škrob, okyselující 
přípravek: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, aroma, antioxidant: 
kyselina askorbová, barvivo: kyselina karmínová), pšeničná mouka, tuk rostlinný 
(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, 
E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, 
E310, aroma, vitamín A), pitná voda, vaječná melanž, rostlinný olej řepkový, ocet 
(ocet kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl. Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

x x 2

4104 Taštička borůvková 
GA 80

Jemné pečivo 
s ovocnou 

náplní

ovocná náplň – borůvkový gel 40% (borůvky -kusové ovoce 37%,ovocný protlak – 
jablko, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob E1422, cukr, kyselina E330, 
konzervant E202, zahušťovadlo E418, aroma), pšeničná mouka, tuk rostlinný 
(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, 
E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, 
E310, aroma, vitamín A), pitná voda, vaječná melanž, rostlinný olej řepkový,  ocet 
(ocet kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl. Může obsahovat 
stopy alergenu mléka ,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

x x 2
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4105 Hřeben listový 
ořechový GA 40

Jemné pečivo 
s oříškovou 

náplní

náplň ořechová 35%  [vlašskoořechová směs (cukr, sojová drť, směs ořechů 11%: 
kešu ořechy, vlašské ořechy 4%; pšeničná mouka, sušená syrovátka, 
zahušťovadlo: acetylovaný škrobový difosfát, skořice, aroma, barvivo: amoniakový 
karamel), pitná voda, strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný řepkový 
olej, droždí, jedlá sůl, sušené mléko, zlepšující přípravek: cukr, emulgátor: estery 
mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou, směs 
enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý)], pšeničná mouka, tuk rostlinný 
(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, 
E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, 
E310, aroma, vitamín A), pitná voda, cukr, vaječná melanž, rostlinný olej řepkový, 
ocet (ocet kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových 
plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

x x x x x 1

4106 Pirožek GA 40

Jemné pečivo 
slané z 

listového 
těsta s náplní

pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a 
řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, 
konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), náplň+posyp :sýr 
eidam 30% (pasterované kravské mléko, jedlá sůl 1,8%, mlékárenské kultury), 
náplň: anglická slanina 12%(vepřový bok, voda, jedlá sůl, konzervant E250, 
zahušťovadla cukry, stabilizátory E450, E451, antioxidant E301, modifikovaný škrob 
E1420, barvivo kulér E150d), pitná voda,  náplň zeleninová 6%(rajčatový protlak, 
voda, cukr, modifikovaný škrob E1422, olej rostlinný řepkový, ocet, sůl, cibule sušená, 
česnek sušený, oregáno sušené, koncentrát z černé mrkve,  konzervant 
E202,zahušťovadlo E415, chilli mleté),vaječná melanž, rostlinný olej řepkový,  ocet 
(ocet kvasný lihový, voda, barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl. Může obsahovat 
stopy alergenu mléka ,soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

x x x 2

4107 Taštička kečupová GA 110 Jemné pečivo 
s náplní

náplň mexická s fazolemi 35% (rajčatový protlak, červené fazole 30%, cukr, ocet,  
modifikovaný škrob E1422,  olej rostlinný řepkový, cibule sušená, sůl, konzervant 
E202, paprika mletá sušená, směs koření, chilli mleté, voda), pšeničná mouka, tuk 
rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, 
emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, 
antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda,  koncentrovaný přípravek  
(slunečnicová semínka,  vločky ze špaldy,  ovesné vločky, sezamová semínka, 
celozrnná pšeničná mouka, sůl, alfa amylázy, kyselina askorbová), vaječná 
melanž,  rostlinný olej řepkový, ocet (ocet kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový 
karamel), jedlá sůl.Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

x x x 2
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4108 Taštička špenátová 
GA 110 Jemné pečivo 

s náplní

náplň špenátová s brokolicí 35%  (špenát 50%, brokolice 20%, voda, modifikovaný 
škrob E1422, olej rostlinný řepkový,cibule sušená, sůl jedlá jodidovaná, ocet kvasný 
lihový, česnek sušený, směs koření, konzervant E202, kyselina E270, regulátor 
kyselosti E325, kyselina E260),  pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené 
rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, 
dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, 
vitamín A) pitná voda, koncentrovaný přípravek  (slunečnicová semínka,  vločky ze 
špaldy,  ovesné vločky, sezamová semínka, celozrnná pšeničná mouka, sůl, 
alfa amylázy, kyselina askorbová), vaječná melanž, rostlinný olej řepkový, ocet (ocet 
kvasný lihový, voda,  barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl.Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 

x x x 2

4109 Koláč kečup GA 40 Jemné pečivo 
s náplní

náplň zeleninová 40% (rajčatový protlak, voda, cukr, modifikovaný škrob E1422, olej 
rostlinný řepkový, ocet, sůl, cibule sušená, česnek sušený, oregáno sušené, 
koncentrát z černé mrkve,  konzervant E202,zahušťovadlo E415, chilli mleté), 
pšeničná mouka, posyp: (voda, rostlinný tuk palmový, škrob, stabilizátory: E452, 
E450, E341, mléčná bílkovina, sůl, mléčné aroma, barvivo E160a), tuk rostlinný 
(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, 
E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, konzervant E202, antioxidanty: E320, 
E310, aroma, vitamín A), pitná voda, rostlinný olej řepkový, cukr, droždí, jedlá sůl, 
zlepšující přípravek (cukr, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou 
acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka uhličitan vápenatý).Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových 
plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

x x 1

4110 Koláč  špenátový GA 40 Jemné pečivo 
s náplní

náplň špenátová s brokolicí  40% (špenát 50%, brokolice 20%, voda, modifikovaný 
škrob E1422, olej rostlinný řepkový, cibule sušená, sůl jedlá jodidovaná, ocet kvasný 
lihový, česnek sušený, směs koření, konzervant E202, kyselina E270, regulátor 
kyselosti E325, kyselina E260), pšeničná mouka, posyp: (voda, rostlinný tuk 
palmový, škrob, stabilizátory: E452, E450, E341, mléčná bílkovina, sůl, mléčné 
aroma, barvivo E160a), tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový 
a řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, kyselina citrónová, 
konzervant E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, vitamín A), pitná voda, rostlinný 
olej řepkový, cukr, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (cukr, emulgátor mono a 
diglyceridy mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá 
látka uhličitan vápenatý).Může obsahovat stopy alergenu mléka 
,soji,vajec,arašídů,hořčice,sezamu,skořápkových plodů,lupiny,oxidu siřičitého. 

x x 1
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Aktualizace 28.8. 2018
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5051B
Laskonky 

s kokosovou 
náplní

110

Trvanlivé pečivo 
ze šlehaných 

hmot a tuk.náplní 
a cuk.polevou

cukr, vaječný bílek (bílek 99,3%,, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo 
E415, stabilizátor E520,), kokos, ztuž. rostl. tuk, (v náplni 20%), fondán 
(cukr, glukoza), pitná voda, cukr. poleva tmavá (cukr, rostl. tuk, kakao, 
syrovátka, emulg. E322, barvivo E 153), pšeničná mouka, kokos. pasta 
(kokos, fruktóza), ocet

X X X 90B

5000 Těsto linecké 400 Těsto linecké

Pšeničná mouka, neztužené rostlinné  oleje (palmový řepkový),cukr, pitná 
voda, sušená vaječná směs,vanilinový cukr, jablečná dřen, modifikovaný 
škrob E1414,emulgátor E471,sůl,kyselina citronová , sorban draselný, 
barvivo annatto(E160b),máslové aroma, citronové aroma.                           
Skladujte při teplotě do 10°C.

X X 21B

5001 Těsto linecké 
kakaové 400 Těsto linecké

Pšeničná mouka, neztužené rostlinné  oleje(palmový,řepkový), cukr, pitná 
voda, kakaový prášek, vaječná sušená směs, vanilinový cukr(aroma: 
ethylvanilin), cukr, jablečná dřen, modifikovaný škrob E1414, konzervant: 
kyselina citronová, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, 
citronové aroma, sorban draselný, sůl ,barvivo annatto (E160b), máslové 
aroma. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu a 
skořápkových plodů                                                         

X X 21B

5002 Těsto kokosové 400 Těsto linecké

Pšeničná mouka, neztužené rostlinné  oleje (palmový, řepkový), cukr, 
kokos, pitná voda, vanilinový cukr (aroma: ethylvanilin), sušená vaječná 
směs, jablečná dřen, modifikovaný škrob E1414, konzervant: kyselina 
citronová , citronové aroma, sorban draselný. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu a skořápkových plodů. 

X X 21B

5004 Těsto vaflové 400 Těsto linecké

pšeničná mouka, tuková směs (palmový a řepkový rostlinný olej, voda, 
emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervant: 
sorban draselný, barvivo: E160b, máslové aroma), cukr, podzemnice 
olejná, sojová mouka, pšeničné klíčky, vanilkový cukr, pitná voda, vaječná 
směs, mletá skořice. Může obsahovat stopy skořápkových plodů, mléka a 
sezamu.

X X X 21B
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5005 Těsto oříškové 400 Těsto linecké

Pšeničná mouka, neztužené rostlinné oleje (palmový, řepkový), cukr, 
pšeničné klíčky, pražená lísková jádra, pitná voda, sojová mouka, 
vanilinový cukr(aroma: ethylvanilin), sušená vaječná směs, 
emulgátor:mono- a diglyceridy mastných kyselin, skořice, 
sůl,konzervant:kyselina citronová, sorban draselný, barvivo annatto (E160b), 
máslové aroma. .Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
sezamu, skořápkových plodů.

X X X X 21B

5006 Těsto linecké se 
sladidlem 400 Těsto linecké

pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový,olej řepkový,  emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá 
sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma,  regulátor kyselosti 
kyselina citrónová, voda, barvivo beta karoten), sladidlo sorbitol 14%, pitná 
voda, sušená vaječná směs, citropasta (voda, jabečná dřeň, glukozový 
sirup, cukr, modifikovaný škrob bramborový, kyselina citrónová, citronové 
aroma, konzervant sorban draselný).  Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, sezamu a skořápkových plodů. Nadměrná konzumace 
sorbitolu může vyvolat projímavé účinky.

X X 21B

5007 Těsto medové 
perníkové 400 těsto ostatní

Pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, cukr invertní (cukr, fruktózo-
glukózový sirup), med, dextroza, cukr, rostlinný olej řepkový, kakový prášek, 
perníkové koření, sušený vaječný žloutek, kypřící látky:uhličitan 
sodný..Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu a 
skořápkových plodů.

X X 21B

5011 Přízdoba růžička 13 cukrovinka

cukr, sušené mléko, fondán (cukr, glukózový sirup),  neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový, voda pitná, aroma mandlové (voda, líh, sirup z 
invertního cukru), barviva dle požadavku zákazníka: zelená, červená, žlutá, 
modrá (nosič: E514 síran sodný, barviva: E124 ponceau 4R, E122 azorubin, 
červeň Allura, E102 tartrazin, E132 indigotin. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu a skořápkových plodů.
Barviva  E102, E122, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost 
dětí.

x 30

5012 Přízdoba lísteček 1,3 cukrovinka

cukr, sušené mléko, fondán (cukr, glukózový sirup),  neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový, voda pitná, aroma mandlové (voda, líh, sirup z 
invertního cukru), barviva zelená (nosič: E514 síran sodný, barviva: E124 
ponceau 4R, E122 azorubin, E102 tartrazin, E132 indigotin)
Barviva  E102, E122, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost 
dětí. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu a 
skořápkových plodů.

x 30

5018 Přízdoba vizitka 
kulatá 10 kakaový 

polotovar

cukrářská poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: 
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16%, emulgátor : 
sojový lecitin; látky určené k aromatizaci: vanilin) . Může obsahovat stopy 
alergenu mléka a suchých skořápkových plodů. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu a skořápkových plodů.

x 30
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5019 Přízdoba vizitka 
obdelník malá 30 kakaový 

polotovar

cukrářská poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: 
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16%, emulgátor : 
sojový lecitin; látky určené k aromatizaci: vanilin) . Může obsahovat stopy 
alergenu mléka a suchých skořápkových plodů.

x 30

5020 Přízdoba vizitka 
obdelník velká 50 kakaový 

polotovar

cukrářská poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: 
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16%, emulgátor : 
sojový lecitin; látky určené k aromatizaci: vanilin) . Může obsahovat stopy 
alergenu mléka a suchých skořápkových plodů. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu a skořápkových plodů.

x 30

5021 Přízdoba auto 17 cukrovinka

cukr, mléko odtučněné (Směs sušené syrovátky a sušeného 
odtučněného mléka), fondán(cukr, glukózový sirup,voda), rostlinné 
palmové tuky, pitná voda, glukosa , mandlové aroma. Barviva dle požadavku 
(viz-list Dorty- Spec.)

x 30

5022 Přízdoba růžička 
Komplet 13 cukrovinka

cukr, mléko odtučněné (Směs sušené syrovátky a sušeného 
odtučněného mléka), fondán(cukr, glukózový sirup,voda), rostlinné 
palmové tuky, pitná voda, glukosa , mandlové aroma. Barviva dle požadavku 
(viz-list Dorty- Spec.)

x 30

5026 Přízdoba růže 
velká 20 cukrovinka

cukr, mléko odtučněné (Směs sušené syrovátky a sušeného 
odtučněného mléka), fondán(cukr, glukózový sirup,voda), rostlinné 
palmové tuky, pitná voda, glukosa , mandlové aroma. Barviva dle požadavku 
(viz-list Dorty- Spec.)

x 30

5027 Přízdoba kytička 
motýlek 1 cukrovinka

cukr, mléko odtučněné (Směs sušené syrovátky a sušeného 
odtučněného mléka), fondán(cukr, glukózový sirup,voda), rostlinné 
palmové tuky, pitná voda, glukosa , mandlové aroma. Barviva dle požadavku 
(viz-list Dorty- Spec.)

x 30

5054B Laskonka - korpus 120
Trvanlivé pečivo 

ze šlehaných 
hmot

cukr,kokos,vaječný bílek(bílek 99,3%,regulátor kyselosti E270,zahušťo-
vadlo E415,stabilizátor E520),pitná voda,rostlinný olej řepkový, ocet (ocet 
kvasný lihový, pitná voda, barvivo amoniakový karamel). Může obsahovat 
stopy mléka, sóji, sezamu, arašídů a suchých skořápkových plodů.

X X 90B

5053 Pečivo sněhové 100 Trvanlivé pečivo

cukr, vaječný bílek, pitná voda, vanilinový cukr (cukr, aroma), barviva 
(nosič. síran sodný,barviva: ponceau 4R, azorubin, červeň Allura, tartrazin, 
indigotin). Barviva ponceau 4R, azorubin,  tartrazin mohou nepříznivě 
ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, sezamu a skořápkových plodů.

X 150B

5059 Pečivo sněhové 
polomáčené 150

Trvanlivé pečivo 
s tukovou 
polevou

cukr, cukrářská poleva tmavá 20% (cukr, hydrogenované rostlinné tuky - 
palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku 16%, emulgátor : sojový 
lecitin, aroma vanilin), vaječný bílek, pitná voda, neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový, vanilinový cukr (cukr, aroma). Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu a skořápkových plodů.   

X X 150B
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5060B Košíček linecký - 
korpus 150 Jemné pečivo

pšeničná mouka, tuková směs((palmové tuky, rostlinný olej řepkový, voda, 
emulgátory (E475,E471, slunečnicový lecithin), jedlá sůl, konzervant: 
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, 
barvivo: karoteny), cukr,´pitná voda, vaječná melanž (kyselina :E330), 
citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, E1414, kyselina citronová, 
konzervant: sorban draselný, vanilinový cukr (aroma: ethylvanilin)). Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, arašídů, sezamu a skořápkových 
plodů.

X X 40B

5069B
Trubička 

griliášová - 
korpus

190 Trvanlivé pečivo - 
oplatka

cukr, cukrářská  poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné oleje - 
palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, 
aroma), mouka sojová, arašídy, pitná voda, neztužený a částečně ztužený 
tuk palmový, vaječný bílek (bílek 99,3 %, regulátor kyselosti E270, 
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), pšeničná mouka, rostlinný olej 
řepkový. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu 
a skořápkových plodů.

X X X X 90B

5067 Listové těsto x

Hladká mouka, tuk tažný ((rostlinné oleje a tuky 80 % (palmové) oleje 
(sojový-slunečnicový-řepkový-kukuřičný v různých poměrech) voda, sůl, 
emulgátory: E471 a sojový lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, 
konzervační prostředek: sorban draselný, aromata (obsahují mléko), 
barviva: betakaroten)), pitná voda, suchý led (oxid uhličitý), vaječná melanž, 
rostlinný řepkový olej, ocet, jedlá sůl.
Na vyválení se používá hladká mouka, a vaječná melanž na potírání.

5074 Plát světlý 
piškotový 750 Cukrářský 

výrobek

směs piškotová (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor 
(E472b, E477, glukosový sirup sušený, mléko odtučněné sušené), kypřící 
látky E450i a E500ii, jedlá sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo E415, 
barvivo E160a, aroma), vaječná melanž, pitná voda, pšeničná mouka. 
Může obsahovat stopy alergen mléka, soji, arašídů, sezamu a skořápkových 
plodů.

X X X 5

5077
5332

Kokosky korpus 
volné 

do krabice
do sáčku

1000
200

Trvanlivé pečivo 
ze šlehaných 

hmot

cukr, kokos 33 %, pitná voda, vaječné bílky, (bílek 99,3%, regulátor 
kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), ovocná náplň (cukr, 
ovocný protlak - jablko, glukózový sirup, ovocné protlaky – aronie, višeň, 
kyselina citronová, modifikovaný škrob E1422, želírující látka E440i, 
koncentrát z černé mrkve, aroma, voda). Může obsahovat stopy lepku, 
mléka, sezamu, sóji, arašídů a suchých skořápkových plodů

X 60B

5201B Bábovka šlehaná 300 Jemné pečivo ze 
šlehaných hmot

směs (pšeničná mouka, cukr, vejce, pšeničný škrob, kypřicí látka E450, 
E500, emulgátory E471, E475, E322, dextróza, zahušťovadlo E415, sůl, 
barvivo E160a), pitná voda, rostl. olej, emulgátory E471, E470a, konz. E200 X X X 21B

5203B Bábovka s 
rozinkami 350 Jemné pečivo ze 

šlehaných hmot

směs (pšeničná mouka, cukr, vejce, pšeničný škrob, kypřicí látka E450, E 
500, emulgátory E471, E475, E322, dextróza, zahušťovadlo E415, sůl, 
barvivo E160a), pitná voda, rostl. olej, rozinky, emulgátory E471, E470a, 
konz. E200

X X X 21B
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5205B Bábovka zdobená 300
Jemné pečivo 
s cukrářskou 

polevou

směs (pšeničná. mouka, cukr, vejce, pšeničný škrob, kypřicí látka E450, 
E500, emulgátory E471, E475, E322, dextróza, zahušťovadlo E415, sůl, 
barvivo E160a), pitná voda, cukr. poleva tmavá (cukr, ztuž. rost. tuky, kakao, 
emulg. sojový lecitin, aroma), ztuž. rostl. oleje a tuky, kokos, rozinky, alg. 
ovoce (cukr, voda, škrobový gluk. sirup, želír. látka E401, stabilizátory E341, 
E339, emulgátor E475, aromový olej višňový a pomerančový, barvivo E120, 
E100), emulgátory E471, E470a, konz. E200

X X X 21B

5206B Bábovka 
biskupská 1/2 300

Jemné pečivo 
s cukrářskou 

polevou

pšeničná mouka, margarín (ztužené rostl. oleje a tuky, voda, emulgátory 
E471, E322, E475, jedlá sůl, konzervant E200, máslové aroma, přírodní 
barvivo E160a), vaječná melanž (vejce 99,9%, kyselina citrónová), cukr, 
cukr. poleva tmavá (cukr, ztuž. rost. tuky, kakao, emulg. sojový lecitin, 
aroma), pit. voda, rozinky, pros. pomeranč. kůra (pomeranč. kůra, cukr, 
škrob. sirup, kys. citronová), alginátové ovoce (cukr, voda, škrobový glukoz. 
sirup, želír látka E401, stabilizátory E341, E339, emulg. E475, aromový olej 
višňový a pomerančový, barvivo E120, E100), emulg. E471, E470a, kypřící 
látka E500, konz. kys. sorbová

X X X 60B

5207B
Bábovka 

biskupská 
zdobená 1/2

300
Jemné pečivo 
s cukrářskou 
polevou bílou

pšeničná mouka, margarín (ztužené rostl. oleje a tuky, voda, emulgátory 
E471, E322, E475, jedlá sůl, konzervant E200, máslové aroma, přírodní 
barvivo E160a), vaječná melanž (vejce 99,9%, kyselina citrónová), cukr, 
cukr. poleva bílá (cukr, tuk, suš, mléko, emulg. sojový lecitin ), pit. voda, 
rozinky, pros. pomeranč. kůra (pomeranč. kůra, cukr, škrob. sirup, kys. 
citronová), alginátové ovoce (cukr, voda, škrobový glukoz. sirup, želír látka 
E401, stabilizátory E341, E339, emulg. E475, aromový olej višňový a 
pomerančový, barvivo E120, E100), emulg. E471, E470a, kypřící látka 
E500, konz. kys. Sorbová

X X X X 60B

5209 Perník 300 Jemné pečivo 

pšeničná mouka, cukr, rostlinný řepkový olej, vaječná melanž, mléko, 
kakao, vanilkový cukr (cukr, aroma), koření do perníku (skořice mletá, 
koriandr mletý, badyán mletý, nové koření mleté, hřebíček mletý, anýz mletý, 
muškátový ořech mletý, muškátový květ mletý, fenykl mletý), kypřící prášek 
do perníku (kypřící látky E450, E500, směs koření), fondán (cukr, glukózový 
sirup, voda). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
sezamu a skořápkových plodů.

X x X 3

5211
Beránek 

velikonoční 
šlehaný

300 Jemné pečivo

směs (pšeničná mouka, cukr, vaječná směs sušená, pšeničný škrob, 
kypřicí látky: E450i, E500ii ; rýžový škrob, emulgátory: E471, E475, sojový 
lecitin; dextróza, zahušťovadlo E415, sůl, barvivo E160a, enzym), pitná 
voda, rostlinný olej řepkový, rychlošlehací pasta (voda, emulgátor E471, 
stabilizátor sorbitol, aroma), konzervant kyselina sorbová. Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu a skořápkových plodů.

X X X 21B
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5250
Beránek 

biskupský 
polévaný

450
Jemné pečivo s 

cukrářskou 
polevou

pšeničná mouka,  vaječná melanž (vejce 99,9%, kyselina citrónová), 
cukr, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový,olej řepkový, 
emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina 
sorbová, máslové aroma,  regulátor kyselosti kyselina citrónová, voda, 
barvivo beta karoten), cukrářská poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované 
rostlinné tuky: palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 
16%, emulgátor : sojový lecitin, látky určené k aromatizaci: vanilin) , 
alginátové ovoce (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka alginát sodný, 
stabilizátory: E341, E339, emulgátor: E475, aromový olej višňový a 
pomerančový, barvivo: E120, E100),  rozinky, pomerančová kůra 
(pomerančová kůra, cukr, škrobový glukózový sirup, kyselina citronová, sůl, 
oxid siřičitý), rostlinný olej řepkový, rychlošlehací pasta (voda, emulgátor 
E471, stabilizátor sorbitol, aroma), kypříicí prášek (směs kypřících látek 
E450 i, E500 ii, pšeničná mouka), konzervant kyselina sorbová. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, a 
skořápkových plodů.

X X X X 90B

5251 Chlebíček 
biskupský 200

Jemné pečivo 
s cukrářskou 

polevou

směs na třené hmoty((pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná 
melanž,pšeničný škrob,kypřící látky :E450 a E500,protispékavá látka E170, 
sušená mléčná směs(sušená syrovátka, sušený glukózový sirup,částečně 
ztužený palmový tuk, stabilizátory: E340ii,E425i, emulgátory:E471,E472c, 
barvivo:E160a), glukózový sirup, sušená syrovátka, jogurtový prášek 2 
%,aroma,sůl,barvivo:E160a)), rostlinný olej řepkový, pitná voda, poleva 
tuková kaková(cukr, rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, emulgátor:sojový lecitin, vanilin), rostlinný tuk palmový, 
rozinky, alginát (cukr, pitná voda, glukóza, fruktóza, želírující 
látka,E401,regulátor kyselosti: E341iii, E339iii,E270,emulgátor E471, 
barviva: E100, E120, aroma), pomerančová kůra (pomerančová kůra, cukr, 
škrobový sirup regulátor kyselosti: kyselina citronová, obsahuje oxid 
siřičitý), konzervant: kyselina sorbová. Může obsahovat stopy alergenu  soji, 
arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny.

X x x x x 40
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5251B Biskupský 
chlebíček 200

Jemné pečivo 
s cukrářskou 

polevou

směs na třené hmoty((pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná 
melanž,pšeničný škrob,kypřící látky :E450 a E500,protispékavá látka E170, 
sušená mléčná směs(sušená syrovátka, sušený glukózový sirup,částečně 
ztužený palmový tuk, stabilizátory: E340ii,E425i, emulgátory:E471,E472c, 
barvivo:E160a), glukózový sirup, sušená syrovátka, jogurtový prášek 2 
%,aroma,sůl,barvivo:E160a)), rostlinný olej řepkový, pitná voda, poleva 
tuková kaková(cukr, rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, emulgátor:sojový lecitin, vanilin), rostlinný tuk palmový, 
rozinky,alginát(cukr, pitná voda, glukóza, fruktóza, želírující 
látka,E401,regulátor kyselosti : E341iii, E339iii,E270,emulgátor 
E471,barviva:E100,E120,aroma),pomerančová kůra(pomerančová kůra, 
cukr, škrobový sirup reulátor kyselosti:kyselina citronová,obsahuje oxid 
siřičitý), konzervant: kyselina sorbová. Může obsahovat stopy alergenu  
,soji,arašídů,sezamu,skořápkových plodů,lupiny.

X X x x X 90B

5261B
Chlebíček 
biskupský 
kakaový

200
Jemné pečivo 
s cukrářskou 

polevou

pšeničná mouka, margarín (ztužené rostl. oleje a tuky, voda, emulgátory 
E471, E322, E475, jedlá sůl, konzervant E200, máslové aroma, přírodní 
barvivo E160a), pepita (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor 
sojový lecitin, vanilín), cukrářská poleva bílá (cukr, tuk, suš. mléko, 
emulgátor sojový lecitin), vaječná melanž  (vejce 99,9%, kyselina citrónová), 
cukr, cukr. poleva tmavá (cukr, ztuž. rost. tuky, kakao, emulg. sojový lecitin, 
aroma), pit. voda, emulgátory E471, E470a, kypřící látka E500, konz. kys. 
sorbová

X X X X 90B

5253
Beránek 

biskupský 
zdobený

650
Jemné pečivo 
s cukrářskou 

polevou

směs na třené hmoty ((pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná melanž, 
pšeničný škrob,kypřící látky: E450 a E500, protispékavá látka E170, 
sušená mléčná směs (sušená syrovátka, sušený glukózový sirup,částečně 
ztužený palmový tuk, stabilizátory: E340ii,E425i, emulgátory:E471,E472c, 
barvivo:E160a), glukózový sirup, sušená syrovátka, jogurtový prášek 2 %, 
aroma, sůl, barvivo: E160a)), rostlinný olej řepkový, pitná voda, poleva tuková 
kaková (cukr, rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, emulgátor:sojový lecitin, vanilin), rostlinný tuk palmový, 
rozinky, alginát (cukr, pitná voda, glukóza, fruktóza, želírující látka E401, 
regulátor kyselosti: E341iii, E339iii, E270, emulgátor E471, barviva: E100, 
E120, aroma), pomerančová kůra (pomerančová kůra, cukr, škrobový sirup 
regulátor kyselosti: kyselina citronová, obsahuje oxid siřičitý), poleva bílá 
(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk, sušené mléko odstředěné, sušená 
syrovátka, emulgátor: sojový lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, 
jedlá sůl, aroma) konzervant: kyselina sorbová. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, oxidu 
siřičitého. 

X X x X X 90B
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5258 Beránek 
biskupský 550

Jemné pečivo s 
cukrářskou 

polevou

směs na třené hmoty ((pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná melanž, 
pšeničný škrob, kypřící látky: E450 a E500, protispékavá látka E170, 
sušená mléčná směs (sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, částečně 
ztužený palmový tuk, stabilizátory: E340ii,E425i, emulgátory: E471, E472c, 
barvivo: E160a), glukózový sirup, sušená syrovátka, jogurtový prášek 2 %, 
aroma, sůl, barvivo: E160a)), rostlinný olej řepkový, pitná voda, poleva tuková 
kakaová (cukr, rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, vanilin), rostlinný tuk palmový, 
rozinky, alginát (cukr, pitná voda, glukóza, fruktóza, želírující látka E401, 
regulátor kyselosti: E341iii, E339iii, E270, emulgátor E471, barviva: E100, 
E120, aroma), pomerančová kůra (pomerančová kůra, cukr, škrobový sirup 
regulátor kyselosti: kyselina citronová obsahuje oxid siřičitý), poleva bílá 
(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk, sušené mléko odstředěné , sušená 
syrovátka, emulgátor: sojový lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, 
jedlá sůl, aroma) konzervant: kyselina sorbová. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 

X X X X 90B

5262
Beránek 

velikonoční 
polévaný

350
Jemné pečivo 
s cukrářskou 

polevou

směs (pšeničná mouka, cukr, vaječná směs, pšeničný škrob, kypřicí 
látky: E450i, E500ii; rýžový škrob, emulgátory: E471, E475, sojový lecitin; 
dextróza, zahušťovadlo E415, sůl, barvivo E160a, enzym), pitná voda, 
cukrářská poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: 
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor: 
sojový lecitin, látky určené k aromatizaci: vanilin), rostlinný olej řepkový, 
rychlošlehací pasta (voda, emulgátor E471, stabilizátor sorbitol, aroma), 
neztužený a částečně ztužený tuk palmový, konzervant: kyselina sorbová. 
Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 45B

5310 Zdravíčko volné 
do krabice 120ks

1200 Trvanlivé pečivo

směs (glukózový sirup, glukóza, rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, 
emulgátor: sójový lecitin, aroma), slunečnice, sezam, len, ovesné 
vločky, dýně, arašídy, psyllium  Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého.  
Skladujte v suchu, chraňte před teplem. 

X X X X 30

5401B Koláčky linecké 
s ovocnou náplní 240 Jemné pečivo 

s ovocnou náplní

pšeničná mouka, tuková směs ((palmové tuky, rostlinný olej 
řepkový,voda,emulgátory (E475, E471, slunečnicový lecithin), jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citronová, barvivo: karoteny), linecká náplň (cukr, ovocný protlak - jablko, 
glukózový sirup, ovocné protlaky – aronie, višeň, kyselina citronová, 
modifikovaný škrob E1422, želírující látka E440i, koncentrát z černé mrkve, 
aroma, voda), cukr, pitná voda, vaječná melanž (kyselina :E330), citropasta 
(pitná voda, cukr, jablečná dřeň, E1414, kyselina citronová, konzervant: 
sorban draselný, vanilinový cukr (aroma: ethylvanilin). Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 

X X 90B
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5408B Koláček linecký 
2ks 80 Jemné pečivo 

s ovocnou náplní

pšeničná mouka, tuková směs ((palmové tuky, rostlinný olej řepkový, voda, 
emulgátory (E475,E471, slunečnicový lecithin), jedlá sůl, konzervant: 
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, 
barvivo: karoteny), linecká náplň (cukr, ovocný protlak - jablko, glukózový 
sirup, ovocné protlaky – aronie, višeň, kyselina citronová, modifikovaný škrob 
E1422, želírující látka E440i, koncentrát z černé mrkve, aroma, voda), cukr, 
pitná voda, vaječná melanž  (kyselina :E330), citropasta (pitná voda, cukr, 
jablečná dřeň, E1414, kyselina citronová, konzervant: sorban draselný, 
vanilinový cukr (aroma: ethylvanilin). Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, oxidu siřičitého. 

X X 90B

5411B Banánky polévané 200

Jemné pečivo 
s ovocnou náplní 

a cukrářskou 
polevou

pšeničná mouka, poleva tuková kakaová (cukr, rostlinný tuk palmojádrový, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, 
vanilin, rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, zahuštovadlo: 
karnaubský vosk, emulgátor: slunečnicový lecitin), tuková směs (Neztužené 
rostlinné  oleje (palmový, řepkový), voda, Emulgátor E471, sůl, E330, sorban 
draselný barvivo annatto (E160b), máslové aroma), linecká směs (cukr, 
ovocný protlak (jablko), glukozový sirup, ovocný protlak (aronie), ovocný 
protlak (višen), kyselina E330, modifikovaný škrob, želírující látka E440i, 
koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní aroma, voda), cukr, vanilkový 
krém (kukuřičný škrob, aroma, barvivo: riboflavin), sušená směs vaječná, 
pitná voda, citropasta (pitná voda,cukr, jablečná dřen, modifikovaný škrob, 
kyselina citronová, citronové aroma, stabilizátor: sorban draselný), vanilinový 
cukr (cukr bílý, aroma: ethylvanilin), zlepšující pasta (voda, emulgátor: 
E471,¨E477, stabilizátor: E420, aroma E1520, E470a). Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, oxidu 
siřičitého. 

X X X 90B

5413B Banánky 
polomáčené   175

Jemné pečivo 
s ovocnou náplní 

a cukrářskou 
polevou

pšeničná mouka, poleva tuková kakaová (cukr, rostlinný tuk palmojádrový, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, 
vanilin, rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, zahuštovadlo: 
karnaubský vosk, emulgátor: slunečnicový lecitin), tuková směs (Neztužené 
rostlinné oleje (palmový, řepkový),voda, Emulgátor E471, sůl, E330, sorban 
draselný E202, barvivo annatto (E160b), máslové aroma), linecká směs 
(cukr, ovocný protlak (jablko), glukozový sirup, ovocný protlak (aronie), 
ovocný protlak (višeň), kyselina E330, modifikovaný škrob, želírující látka 
E440i, koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní aroma, voda), cukr, 
vanilkový krém (kukuřičný škrob, aroma, barvivo: riboflavin), sušená směs 
vaječná, pitná voda, citropasta (pitná voda,cukr, jablečná dřen, modifikovaný 
škrob, kyselina citronová, citronové aroma, stabilizátor: sorban draselný), 
vanilinový cukr (cukr bílý, aroma: ethylvanilin), zlepšující pasta (voda, 
emulgátor: E471, E477, stabilizátor: E420, aroma E1520, E470a). Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 90B
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5415B
5482

Banánek 
polomáčený 2ks / 

Banánek volný
100

Jemné pečivo 
s ovocnou náplní 

a cukrářskou 
polevou

pšeničná mouka,poleva tuková kakaová (cukr, rostlinný tuk palmojádrový, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, 
vanilin, rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, zahuštovadlo: 
karnaubský vosk, emulgátor: slunečnicový lecitin), tuková směs (Neztužené 
rostlinné oleje (palmový, řepkový), voda, Emulgátor E471, sůl E330, sorban 
draselný  E202, barvivo annatto (E160b), máslové aroma), linecká směs 
(cukr, ovocný protlak (jablko), glukozový sirup, ovocný protlak 
(aronie),ovocný protlak (višeň), kyselina E330, modifikovaný škrob E1422, 
želírující látka E440i, koncentrát z černé mrkve,aroma, přírodní aroma, 
voda), cukr, vanilkový krém (kukuřičný škrob, aroma, barvivo: riboflavin), 
sušená směs vaječná, pitná voda, citropasta (pitná voda,cukr, jablečná 
dřen, modifikovaný škrob E1414, kyselina citronová, citronové aroma, 
stabilizátor: sorban draselný),vanilinový cukr (cukr bílý, aroma: ethylvanilin), 
zlepšující pasta (voda, emulgátor: E471, E477, stabilizátor: E420, aroma 
E1520, E470a). Může obsahovat stopy alergenu mléka ,arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů, oxidu siřičitého. 

X X X 90B / 
90

5418 Pečivo čajové se 
sladidlem 350

Jemné pečivo s 
ovocnou náplní a 

polevou

pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový,olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá 
sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti 
kyselina citrónová, voda, barvivo beta karoten), ovocná náplň (směs ovoce: 
jablka, borůvky,maliny, fruktóza, sladidlo sorbitol, želírovací látka pektin, 
kyselina citronová, konzervant kyselina sorbová), sladidlo sorbitol  15%, pitná 
voda, sušená vaječná směs, citropasta (voda, jablečná dřeň, glukozový 
sirup, cukr, modifikovaný škrob bramborový, kyselina citrónová, citronové 
aroma, konzervant sorban draselný), kakao, cukrářská poleva tmavá (cukr, 
plně hydrogenované rostlinné tuky: palmojádrový, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku 16%, emulgátor: sojový lecitin, látky určené k 
aromatizaci: vanilin), neztužený a částečně ztužený tuk palmový. Nadměrná 
konzumace sorbitolu může vyvolat projímavé účinky. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého.                                                 

X X X 90B

5420 Rohlíčky 
vanilkové 350 Jemné pečivo

pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, voda, barvivo beta karoten), cukr, lískooříšková drť, sojová 
mouka, vanilínový cukr 3 % (cukr, aroma), pitná voda, sušená vaječná 
směs, aroma lískový ořech (aroma, barvivo E150b), skořice. Výrobek může 
obsahovat stopy alergenu  mléka, lupiny, arašídů a sezamu. Skladujte v 
suchu, chraňte před teplem.

X X X X 90B

Stránka 10



Cukrárna-Spec.

5422B Pečivo linecké se 
sladidlem 240 Jemné pečivo 

s ovocnou náplní

pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, voda, barvivo beta karoten), ovocná náplň (směs ovoce: jablka, 
borůvky, maliny, fruktóza, sladidlo sorbitol, želírovací látka: pektin, kyselina 
citronová, konzervant kyselina sorbová), sladidlo sorbitol E420 15%, pitná 
voda, sušená vaječná směs, citropasta (voda, jablečná dřeň, glukozový 
sirup, cukr, modifikovaný škrob bramborový, kyselina citrónová, citronové 
aroma, konzervant sorban draselný). Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 
Nadměrná konzumace sorbitolu může vyvolat projímavé účinky.

X X 90B

5423B Banánky se  
sladidlem                                                           150

Jemné pečivo 
s ovocnou náplní 

a cukrářskou 
polevou

pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, voda, barvivo beta karoten), ovocná náplň (směs ovoce: jablka, 
borůvky, maliny, fruktóza, náhradní sladidlo sorbitol, želírovací látka: pektin, 
kyselina citronová, konzervant: kyselina sorbová), sladidlo: sorbitol 12 %, 
cukrářská  poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, 
kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), 
krémový prášek (kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), pitná 
voda, neztužený a částečně ztužený tuk palmový, citropasta (voda, jablečná 
dřeň, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob bramborový, kyselina 
citrónová, citron. aroma, konzervant: sorban draselný), sušené vejce, pasta 
(emulgátor E471, stabilizátor: sorbitol, aroma). Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. Nadměrná konzumace sorbitolu může vyvolat projímavé 
účinky.

X X X 90B
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5424B Kokosky a 
laskonky s náplní 280

Trvanlivé pečivo 
ze šlehaných 

hmot s tukovou 
náplní a 

cukrářskou 
polevou

cukr, rostlinné tuky v náplni 12 % (neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový, olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin, jedlá 
sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma,  regulátor kyselosti: 
kyselina citrónová, voda, barvivo: beta karoten), kokos 12,5 %, pitná voda, 
pšeničná mouka, fondán (glukóza, cukr), vaječný bílek (bílek 99,3 %, 
regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), cukrářská 
poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se 
sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), ovocná náplň 1 
%(cukr, ovocný protlak – jablko, glukózový sirup, ovocné protlaky – aronie, 
višeň, kyselina citrónová, modifikovaný škrob 1422, želírující látka E440i, 
koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní aroma, voda, konzervant: kyselina 
sorbová), ochucovací pasta (rostlinné oleje, cukr, kakao, lískové oříšky, 
mléko, sojový lecitin,  aroma), pasta s příchutí kokosu (cukr, kokosová 
dužina a mléko, glukózový sirup, přírodní aroma, stabilizátory: karubin a 
pektin, maltodextriny, mléčné bílkoviny), sušená vaječná směs, citropasta 
(voda, jablečná dřeň, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob bramborový, 
kyselina citrónová, citronové aroma, konzervant sorban draselný), ocet (ocet 
kvasný lihový, pitná voda, barvivo amoniakový karamel), vanilinový cukr 
(cukr, aroma). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X X 60B

     5432 
B      

5434 B

Pečivo čajové 
směs

      500         
1000

Jemné pečivo s 
ovocnou a 

tukovou náplní a 
polevou

pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin, jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, voda, barvivo beta karoten), cukr, ovocná náplň (cukr, ovocný 
protlak – jablko, glukózový sirup, ovocné protlaky – aronie, višeň, kyselina 
citrónová, modifikovaný škrob 1422, želírující látka E440i, koncentrát z černé 
mrkve, aroma, přírodní aroma, voda, konzervant kyselina sorbová), pitná 
voda, kokos, lískooříšková drť, cukrářská poleva tmavá (cukr, 
hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem 
tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), sojová mouka, neztužený a 
částečně ztužený tuk palmový, sušená vaječná směs, kakao, citropasta 
(jablečná dřeň, glukozový sirup, cukr, modifikovaný škrob bramborový, 
kyselina citrónová, citronové aroma, konzervant: sorban draselný), vanilinový 
cukr (cukr, aroma), pasta s příchutí kokosu (cukr, kokosová dužina a mléko, 
glukózový sirup, přírodní aroma, stabilizátory: karubin a pektin, maltodextriny, 
mléčné bílkoviny), skořice. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, 
vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 90 B
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5435 Oválky kokosové 300 Jemné pečivo

pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin, jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, voda, barvivo beta karoten), cukr, kokos, vanilinový cukr (cukr, 
aroma), pitná voda, sušená vaječná směs, citropasta (voda, jablečná dřeň, 
glukozový sirup, cukr, modifikovaný škrob bramborový, kyselina citrónová, 
citronové aroma, konzervant sorban draselný). Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. Skladujte v suchu, chraňte před teplem. 

X X 90B

5441 Perník zdobený 50
Trvanlivé pečivo 

s cukrářskou 
polevou

pšeničná mouka, žitná mouka, směs (cukr, dextróza, pšeničná mouka, 
perníkové koření, sušený vaječný žloutek, protispékavá látka: uhličitan 
sodný, odtučněný kakaový prášek, rostlinný olej řepkový), pitná voda, cukr, 
poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: palmojádrový, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor : sojový 
lecitin, látky určené k aromatizaci: vanilin), med, ovocná směs (cukr, směs 
ovocných dření, škrobový sirup, želírující látka pektin, regulátor kyselosti: 
kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten, zbytkový oxid siřičitý, 
povrchově konzervován roztokem lihu a kyseliny sorbové), poleva bílá (cukr, 
ztužený rostlinný tuk, sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, 
emulgátory: sojový lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát; vanilkový 
extrakt), sušené mléko, neztužený a částečně ztužený tuk palmový, rostlinný 
olej řepkový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící prášek 
amonium, aroma mandlové (voda, líh, sirup z invertního cukru), barvivo 
červené a žluté (nosič síran sodný, barviva ponceau 4R, azorubin, červeň 
Allura, tartrazin). Barvivo E129, E102, E122, E124 může nepříznivě 
ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X X 60
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5442 Perník zdobený 
plněný 120

Trvanlivé pečivo 
s ovocnou náplní 

a cukrářskou 
polevou

ovocná náplň: švestková povidla s jablky 20 % (švestkový protlak 48 %, 
jablečný protlak 23 %, sušené švestky 22 %, glukózový sirup, cukr, voda, 
kyselina citrónová, aroma, konzervant kyselina sorbová), pšeničná mouka, 
žitná mouka, směs (cukr, dextróza, pšeničná mouka, perníkové koření, 
sušený vaječný žloutek, protispékavá látka: uhličitan sodný, odtučněný 
kakaový prášek, rostlinný olej řepkový), pitná voda, cukr, poleva tmavá (cukr, 
plně hydrogenované rostlinné tuky: palmojádrový, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor: sojový lecitin, látky určené k 
aromatizaci: vanilin), med, ovocná směs (cukr, směs ovocných dření, 
škrobový sirup, želírující látka pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 
aroma, barvivo beta karoten, zbytkový oxid siřičitý, povrchově konzervován 
roztokem lihu a kyseliny sorbové), rostlinný olej řepkový, poleva bílá (cukr, 
ztužený rostlinný tuk, sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, 
emulgátory: sojový lecitin a polyglycerol – polyricin – oleát; vanilkový 
extrakt), sušené mléko, neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
tuzemák do náplně (líh, rumová tresť, cukr, barvivo karamel, vanilkové 
aroma), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící prášek 
amonium, aroma mandlové (voda, líh, sirup z invertního cukru), barvivo 
červené a žluté (nosič síran sodný, barviva ponceau 4R, azorubin, červeň 
Allura, tartrazin). Barvivo E102, E122, E124 může nepříznivě ovlivňovat 
činnost a pozornost dětí. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, 
arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X X 90B

5443 Perníkové vajíčko 20 Trvanlivé pečivo

pšeničná mouka, žitná mouka, směs (cukr, dextróza, pšeničná mouka, 
perníkové koření, sušený vaječný žloutek, protispékavá látka: uhličitan 
sodný, odtučněný kakaový prášek, rostlinný olej řepkový), pitná voda, cukr, 
med, rostlinný olej řepkový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
barviva (nosič: síran sodný, barviva: ponceau 4R, azorubin, červeň Allura, 
tartrazin, indigotin). Barviva ponceau 4R, azorubin a tartrazin mohou 
nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého.   

30
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5450
      Vánoční 

cukroví          
(ruční výroba)

900 Jemné pečivo

pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový, olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin, jedlá 
sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma,  regulátor kyselosti: 
kyselina citrónová, voda, barvivo: beta karoten), ovocná náplň (cukr, ovocný 
protlak – jablko, glukózový sirup, ovocné protlaky – aronie, višeň, kyselina 
citrónová, modifikovaný škrob 1422, želírující látka E440i, koncentrát z černé 
mrkve, aroma, přírodní aroma, voda, konzervant kyselina sorbová), alginát 
(škrobový sirup, želírující látka E401, regulátory kyselosti: E341 a E339, 
emulgátory: E475 a E471, aroma višňové a pomerančové, barviva E120 a 
E100), cukrářská poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné oleje - 
palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, 
aroma), máslo, arašídy, sója drť, lískooříšková drť, kokos, smetana 
(pasterizovaná smetana, stabilizátor E407), pitná voda, krémový prášek 
(kukuřičný škrob, aroma, barvivo: riboflavin), sušené mléko, kakao, směs 
(mléko plnotučné, cukr, podmáslí, sušený mléčný výrobek: laktóza, 
mléčná bílkovína, tuk rostlinný palmový a živočišný mléčný, kukuřičný 
sirup, částečně ztužený olej rostlinný palmový, aroma; ztužený olej rostlinný 
palmový a kokosový; mléko odstředěné, emulgátor: E472a, glukózový sirup, 
zahušťovadlo E466, barvivo E160a, aroma), citropasta (voda, jablečná dřeň, 
glukozový sirup, cukr, modifikovaný škrob bramborový, kyselina citrónová, 
citronové aroma, konzervant: sorban draselný), rumové aroma (líh, sirup z 
invertního cukru, aromatické látky), vaječné žloutky (vaječný žloutek 99,9 
%, kyselina citrónová), tuzemák (líh, rumová tresť, barvivo: karamel, aroma), 
kávová pasta (káva, rostlinné oleje a tuky, cukr, kakao, aroma, emulgátor: 
sojový lecitin), skořice Může obsahovat stopy alergenu  lupiny a sezamu. 
Skladujte v suchu při teplotě do 20°C.

X X X X X X 90B

5452 Perníčky na 
zdobení 200 Trvanlivé pečivo

Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, směs (cukr, dextróza, pšeničná 
mouka, perníkové koření, sušený vaječný žloutek, protispékavá látka: 
uhličitan sodný, odtučněný kakaový prášek, rostlinný olej řepkový), pitná 
voda, cukr, med, rostlinný olej řepkový, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku. Může obsahovat stopy alergenu sezamu, lupiny, sóji, arašídů 
a suchých skořápkových plodů   

X X 70B
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5453 Pečivo čajové 350 Jemné pečivo

pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin, jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, voda, barvivo beta karoten), cukr, ovocná náplň (cukr, ovocný 
protlak – jablko, glukózový sirup, ovocné protlaky – aronie, višeň, kyselina 
citrónová, modifikovaný škrob 1422, želírující látka E440i, koncentrát z černé 
mrkve, aroma, přírodní aroma, voda, konzervant: kyselina sorbová), ovocná 
směs (cukr, směs ovocných dření, škrobový sirup, želírující látka pektin, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barvivo beta karoten, zbytkový 
oxid siřičitý, povrchově konzervován roztokem lihu a kyseliny sorbové), 
neztužený a částečně ztužený tuk palmový, pitná voda, lískooříšková drť, 
pšeničné klíčky, kokos, mouka sojová, sušená vaječná směs, vanilinový 
cukr (cukr, aroma), cukrářská  poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné 
oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový 
lecitin, aroma), poleva bílá (cukr, ztužený rostlinný tuk, sušené mléko, 
sušená syrovátka, emulgátory: sojový lecitin a polyglycerol – polyricin – 
oleát; vanilkový extrakt), citropasta (voda, jablečná dřeň, glukozový sirup, 
cukr, modifikovaný škrob bramborový, kyselina citrónová, citronové aroma, 
konzervant sorban draselný), krémový prášek (kukuřičný škrob, vanilkové 
aroma, barvivo: riboflavin), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
pasta (pitná voda, emulgátor: E471, stabilizátor: sorbitol, aroma), skořice. 
Může obsahovat stopy alergenu lupiny, sezamu a arašídů. 

X X X X X X 60 B

5455B Rakvička - korpus 140
Trvanlivé pečivo 

ze šlehaných 
hmot

cukr, vaječné žloutky a vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), 
vanilinový cukr (cukr, aroma), formy (rostlinný olej rafinovaný řepkový, 
zahušťovadlo: karnaubský vosk, emulgátor: slunečnicový lecithin) 

X 90B

5470B
Hvězdičky – 

Psyllium sušenky 
Dr.Popova

120g Trvanlivé pečivo

pšeničná mouka, tuková směs (neztužené rostlinné oleje: palmový, řepkový, 
voda, emulgátor: E471, sůl, kyselina citronová, konzervant: sorban draselný, 
barvivo annatto, máslové aroma), pšeničná mouka celozrnná, cukr, pitná 
voda, sušená vaječná směs, psyllium vláknina 1,5 %, prášek carob, 
vanilinový cukr, citropasata (pitná voda,cukr, jablečná dřen, modifikovaný 
škrob E1414, kyselina citronová, citronové aroma, konzervant: sorban 
draselný), směs kypřicích látek (E450, E500). Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, sezamu, arašídů, a suchých skořápkových plodů. 
Skladujte v suchu, chraňte před teplem. 

X X 120B

5473B Dr. Zdraví - 
Zdravíčko 160 Trvanlivé pečivo

směs (glukózový sirup, glukóza, rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, 
emulgátor: sójový lecitin, aroma), slunečnice, sezam, len, ovesné vločky, 
dýně, arašídy, psyllium. Může obsahovat stopy alergenu vajec, mléka, lupiny 
a suchých skořápkových plodů. Skladujte v suchu, chraňte před teplem. 

X X X X 60B
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5477 Smajlík 110 Jemné pečivo s 
ovocnou náplní

pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, voda, barvivo: beta karoten), ovocná náplň (cukr, ovocný protlak – 
jablko, glukózový sirup, ovocné protlaky – aronie, višeň, kyselina citrónová, 
modifikovaný škrob 1422, želírující látka E440i, koncentrát z černé mrkve, 
aroma, přírodní aroma, voda, konzervant: kyselina sorbová), cukr, vaječná 
melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), citropasta (voda, jablečná dřeň, 
glukozový sirup, cukr, modifikovaný škrob bramborový, kyselina citrónová, 
citronové aroma, konzervant sorban draselný), vanillinový cukr (cukr, aroma). 
Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X 30

5478B
5479

Srdce linecké 4 
ks, 1 ks

200
50

Jemné pečivo s 
ovocnou náplní

pšeničná mouka, tuková směs (palmové tuky, rostlinný olej řepkový,voda, 
emulgátory (E475, E471, slunečnicový lecithin), jedlá sůl, konzervant: 
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, 
barvivo: karoteny), linecká náplň (cukr, ovocný protlak - jablko, glukózový 
sirup, ovocné protlaky – aronie, višeň, kyselina citronová, modifikovaný škrob 
E1422, želírující látka E440i, koncentrát z černé mrkve, aroma, voda), cukr, 
pitná voda, vaječná melanž (kyselina: E330), citropasta (pitná voda, cukr, 
jablečná dřeň, E1414, kyselina citronová, konzervant: sorban draselný, 
vanilinový cukr (aroma: ethylvanilin). Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, oxidu siřičitého.  

X X 40B/3
0

5481 Müslík 65 Jemné pečivo

cukr (invertní sirup, fruktóza), směs (ovesné vločky, sezam, slunečnice, 
len, soja, sušená jablka, zahušťovadla: E412, E414, E1422, cukr, kyselina 
citrónová, skořice), pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový, olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový 
lecitin, jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor 
kyselosti kyselina citrónová, voda, barvivo: beta karoten), pitná voda, sušená 
vaječná směs, citropasta (voda, jabečná dřeň, glukozový sirup, cukr, 
modifikovaný škrob bramborový, kyselina citrónová, citronové aroma, 
konzervant: sorban draselný) vanillinový cukr (cukr, aroma). Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého.  

X X X X 14
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5484

Oválek z 
lineckého těsta s 
lískooříškovou 

náplní 

50 Jemné pečivo s 
tukovou náplní

pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, voda, barvivo: beta karoten, náplň (cukr, neztužený rostlinný tuk, 
sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, pasta z 
lískových ořechů, aroma lískový oříšek, emulgátor: sojový lecitin, jedlá sůl, 
vanilkový extrakt), cukr, vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), 
citropasta (voda, jablečná dřeň, glukozový sirup, cukr, modifikovaný škrob 
bramborový, kyselina citrónová, citronové aroma, konzervant: sorban 
draselný), vanillinový cukr (cukr, aroma). Může obsahovat stopy alergenu 
mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu 
siřičitého. 

x x x x x 30

5490B Kmen kokosový 2 
ks 200 Nečokoládová 

cukrovinka

cukr, kokos 20 %, sušené mléko, pitná voda, cukrářská poleva tmavá (cukr, 
hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem 
tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), jahodová pasta (glukózový sirup, 
cukr, voda, pyré (jahody, bezinky), aroma, regulátory kyselosti: E330, E331iii, 
barvivo: E162, E120, želírující látky: E440, E450, E341, antioxidant: E223), 
kakao, neztužený a částečně ztužený tuk palmový, tuzemák (líh, rumová 
tresť, cukr, barvivo karamel, vanilkové aroma), barviva: nosič síran sodný, 
barviva - ponceau 4R, azorubin. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, 
vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Barviva  
ponceau 4R a azorubin mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost 
dětí.

X X 60B

5063
Trubička 

griliášová - 
korpus

17 Trvanlivé pečivo

cukr, cukrářská poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné oleje - 
palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, 
aroma), mouka sojová, arašídy, pitná voda, neztužený a částečně ztužený 
tuk palmový, vaječný bílek (bílek 99,3 %, regulátor kyselosti E270, 
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520),  pšeničná mouka,  rostlinný olej 
řepkový. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 60

Měkké cukrářské výrobky    (SV 06)  
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5066 Košíček linecký - 
korpus 15 Jemné pečivo

pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin, jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, voda, barvivo: beta karoten), cukr, vaječná melanž (vejce 99,9 %, 
kyselina citrónová), citropasta (voda, jablečná dřeň, glukozový sirup, cukr, 
modifikovaný škrob bramborový, kyselina citrónová, citronové aroma, 
konzervant: sorban draselný), vanilinový cukr (cukr, aroma). Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

X X 30

5505
5652B Řez Míša 100

200 S ostatní náplní

tvaroh měkký, máslo, čokoládová poleva (kakaová hmota, cukr, kakaové 
máslo, emulgátor: sojový lecitin, aroma, pitná voda, zvlhčující látka: sorbitol 
E420, rostlinný tuk neztužený, karamelový cukrový sirup, glukozový sirup, 
konzervant: sorban draselný), cukr, žloutky, bílek, pšeničná mouka, 
kakaový  prášek, rostlinný olej řepkový, pitná voda, sušený bílek, kypřící 
prášek. Může obsahovat stopy alergenu arašídů, sezamu, skořápkových 
plodů, oxidu siřičitého. 

X X X X 3

5501 Brambora 
modelovaná 60

Cukrářský 
výrobek s ostatní 

náplní

cukr, vaječné žloutky a bílky (žloutek 99,9 %, bílek 99,3 %, regulátor 
kyselosti kyselina mléčná a kyselina citrónová, zahušťovadlo: E415, 
stabilizátor E520), mléko sušené plnotučné, pšeničná mouka, kakaový 
prášek, máslo (mléčný tuk), neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
fondán (cukr, glukózový sirup), voda pitná, škrobový sirup, krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), aroma mandlové 
(voda, líh, sirup z invertního cukru). Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 3

5505
5652B

                 Řez 
Míša                  

kolekce č.52

100
    200      
(2 ks)

Cukrářský 
výrobek s ostatní 

náplní

tvaroh měkký, máslo, čokoládová poleva (kakaová hmota, cukr, kakaové 
máslo, emulgátor: sojový lecitin, aroma, pitná voda, zvlhčující látka: sorbitol 
E420, rostlinný tuk neztužený, karamelový cukrový sirup, glukozový sirup, 
konzervant: sorban draselný), cukr, žloutky, bílek, pšeničná mouka, 
kakaový  prášek, rostlinný olej řepkový, pitná voda, sušený bílek, kypřící 
prášek. Může obsahovat stopy alergenu arašídů, sezamu, skořápkových 
plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 3
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5506 Ovoce 
modelované 60

Cukrářský 
výrobek s ostatní 

náplní

cukr, vaječné žloutky a bílky (žloutek 99,9 %, bílek 99,3 %, regulátor 
kyselosti E270, E330, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), arašídy, 
mléko sušené plnotučné, neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
pšeničná mouka, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), voda pitná, 
cukrářská  poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, 
kakao, emulgátor: sojový lecitin, aroma), kokos, krémový prášek (kukuřičný 
škrob, vanilkové aroma, barvivo riboflavin),vanilinový  cukr (cukr, aroma), 
aroma mandlové (voda, líh, sirup z invertního cukru), barva zelená, červená, 
modrá, žlutá (nosič: E514 síran sodný, barviva: E124 ponceau 4R, E122 
azorubin, červeň Allura, E102 tartrazin, E132 indigotin. Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. Barviva  E102, E122, E124 mohou nepříznivě 
ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

X X X X X 30

5507 Dekorace z 
modelovací hmoty 50 Cukrovinka

cukr, sušené mléko, fondán (cukr, glukózový sirup), neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový, voda pitná, aroma mandlové (voda, líh, sirup z 
invertního cukru), barviva dle požadavku zákazníka: zelená, červená, žlutá, 
modrá (nosič: E514 síran sodný, barviva: E124 ponceau 4R, E122 azorubin, 
červeň Allura, E102 tartrazin, E132 indigotin. Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 
Barviva  E102, E122, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost 
dětí.

X 30

5510 Minilaskonka 10
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

máslo, pitná voda, cukr, kokos, tuková směs (rostlinné tuky (kokosový, 
palmový), rostlinný olej řepkový, plně ztužený ruk palmový, aroma, balící 
plyn: dusík), vanilkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo: riboflavin, 
mléko odtučněné), cukr, tekutý bílek (vaječný bílek, E270, zahušťovadlo 
E415, stabilizátor E520), kokos, pitná voda, sušený bílek, pšeničná mouka. 
Může obsahovat stopy alergenu soji, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, 
oxidu siřičitého. 

X X X 3

5511 Miništafetka 25
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

cukr, vaječný bílek (bílek 99,3 %, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo 
E415, stabilizátor E520), pitná voda, pšeničná mouka máslo 10 % (mléčný 
tuk), arašídy, tuk v náplni 5,5 % (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém 
poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), 
neztužený a částečně ztužený tuk palmový, krémový prášek (kukuřičný 
škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), cukrářská poleva tmavá (cukr, 
hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem 
tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), sušené mléko,  pasta (káva, cukr, 
glukozo-fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, aroma, konzervant 
E202). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů, oxidu siřičitého.  

X X X X X 3
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5512
5626B
5634B

Oválek s náplní
Kolekce č.26 (1ks)
Kolekce č.34 (2ks)

40
490
460

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

pšeničná mouka, tuková směs (rostlinné tuky palmové, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin), jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citronová, barvivo: karoten), cukr, vaječná melanž, vanilinový cukr, 
citropasta (cukr, jablečná dřen, glukózo-fruktózový sirup, pitná voda, 
modifikovaný kukuřičný škrob E1422, kyselina citronová, citronové aroma), 
pitná voda, máslo, cukr, tuková směs (rostlinné tuky: kokosový, palmový, 
řepkový v různých poměrech, aroma), vanilkový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo), sušené mléko (sušená syrovátka, sušené mléko 
odtučněné), kávová pasta (káva, cukr, glukózo - fruktózový sirup, voda, 
modifikovaný škrob, aromata, konzervant: sorban draselný), cukrářská 
poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao, 
emulgátor: sojový lecitin, aroma), lísková jádra. Může obsahovat stopy 
alergenu arašídů, sezamu a skořápkových plodů.

X X X X X 3 / 3B

5515

5635B

Štafetka

Kolekce č.35 (5ks)

50

250

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

cukr, vaječný bílek (bílek 99,3 %, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo 
E415, stabilizátor E520), pitná voda, pšeničná mouka, máslo 10 % 
(mléčný tuk), arašídy, tuk v náplni 5,5 % (rostlinný tuk kokosový a palmový 
v různém poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, 
aroma), neztužený a částečně ztužený tuk palmový, krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo riboflavin), cukrářská poleva 
tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné tuky – palmojádrový, kakao se 
sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), sušené mléko,  
pasta (káva, cukr, glukozo-fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, 
aroma, konzervant:  E202). Může obsahovat stopy alergenu sezamu, 
skořápkových plodů a oxidu siřičitého.  

X X X X X 3 / 3B

5524 Laskonka 
kokosová 30

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

máslo, pitná voda, cukr, kokos, tuková směs (rostlinné tuky (kokosový, 
palmový, rostlinný olej řepkový, plně ztužený ruk palmový, aroma, balící plyn 
dusík),vanilkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo: riboflavin, mléko 
odtučněné), cukr, tekutý bílek (vaječný bílek, E270, zahušťovadlo E415, 
stabilizátor E520), kokos, pitná voda,sušený bílek, pšeničná mouka. Může 
obsahovat stopy alergenu soji, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, oxidu 
siřičitého. 

X X X 3

5532 Minivětrník 60
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), vaječná melanž (vejce 99,9 
%, kyselina citrónová), rostlinný tuk v náplni [voda, hydrogenované rostlinné 
oleje a tuky 26,5 % (tuky -  palmojádrový, oleje -  řepkový, slunečnicový, 
kukuřičný, sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory: E420ii, E463, 
mléčné proteiny, emulgátory: E472e, sojový lecitin, sůl, aroma, barvivo: 
beta karoten], smetana ke šlehání (pasterizovaná smetana, stabilizátor 
E407), pšeničná mouka, pitná voda, cukr, rostlinný olej řepkový, krémový 
prášek (kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo riboflavin), sušené mléko, 
sůl, kypřící látka: amonium. Může obsahovat stopy alergenu arašídů, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 2

Stránka 21



Cukrárna-Spec.

5533 Minivěneček 20
Cukrářský 

výrobek s lehkou 
tukovou náplní

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), vaječná melanž (vejce 99,9 
%, kyselina citrónová), pitná voda, pšeničná mouka, cukr, tuk v náplni 
(rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), rostlinný olej řepkový, krémový 
prášek (kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), sušené 
mléko, rumové aroma (voda, líh, sirup z invertního cukru, aroma), sůl, 
kypřící látka amonium. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, 
arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 3

5544 Miniindián 20
Cukrářský 
výrobek s 

bílkovou náplní

cukr, vaječný bílek (vaječný bílek 99,3 %, regulátor kyselosti E270, 
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), cukrářská poleva tmavá (cukr, 
hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem 
tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), mouka pšeničná, pitná voda, 
ovocná náplň (cukr, ovocný protlak – jablko, glukózový sirup, ovocné protlaky 
– aronie, višeň, kyselina citrónová, modifikovaný škrob 1422, želírující látka 
E440i, koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní aroma, voda, konzervant: 
kyselina sorbová), vaječný žloutek tekutý (vaječný žloutek 99,9 %, kyselina 
citrónová), neztužený a částečně ztužený  tuk palmový, krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo riboflavin). Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 

X X X 3

5565 Stříška 80
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot světlý + tmavý (pšeničná mouka, cukr, škrob pšeničný, 
emulgátor: E472b, E477, glukózový sirup, mléko odtučněné; kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky: E450i, E500ii; sůl, kyselina 
E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), tuková náplň (pitná voda, 
máslo, cukr), tuk v náplni 5,5 %  (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém 
poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), 
sušené mléko, rumové aroma (voda, líh, sirup z invertního cukru, aroma), 
alginát (cukr, pitná voda, glukóza, fruktóza, želírující látka: E401, regulátory 
kyselosti: E341iii a E339iii, emulgátor: E471, barviva: E120 a E100, aroma), 
cukr, vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), poleva tmavá (cukr, 
hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem 
tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma, rostlinný tuk kokosový a palmový v 
různém poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, 
aroma), pšeničná mouka. Může obsahovat stopy alergenu arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů. 

X X X X 3
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5576
5819
5818

Sachr dort
cukrářský 
výrobek s 

ovocnou náplní

Džem meruňkový (cukr, směs ovocných dření, regulátor kyselosti: kyselina 
citronová, želírující látka pektin, aroma, barvivo: betakaroten), cukr, linecká 
směs (cukr, ovocný protlak: jablko, glukózový sirup, ovocný protlak (aronie a 
višeň), kyselina citronová, modifikovaný škrob E1422, želírující látka E440i, 
koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní aroma, voda), vaječné žloutky, 
vaječný bílek (regulátor kyselosti E270, zahuštovadlo E415, stabilizátor 
E520), rostlinný řepkový olej, pitná voda, mouka pšeničná, kakaový prášek. 
Cukrářská poleva (palmové rostlinné tuky, cukr, rostlinné tuky, kakaový 
prášek, emulgátor: sojový lecitin, vanilin), hrubá mouka pšeničná, bílek 
sušený (E330, E1505). Může obsahovat  stopy alergenu sezamu, mléka, 
arašídů, suchých skořápkových plodů a oxidu siřičitého.

x x 1-3

5580 Řez Tiramisu 60
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

rostlinný tuk v náplni [voda, hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26,5% (tuky 
-  palmojádrový, oleje -  řepkový, slunečnicový, kukuřičný, sojový v různých 
poměrech), cukr, stabilizátory: E420ii, E463; mléčné proteiny, emulgátory: 
E472e, sojový lecitin, sůl, aroma, barvivo: beta karoten], směs piškot světlý 
(pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b, E477, 
glukózový sirup, mléko odtučněné, kypřící látky: E450i, E500ii, sůl, kyselina 
E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), pitná voda, vaječná 
melanž (vejce 99,9%, kyselina citrónová), cukr, poleva (sirup glukóza-
fruktóza, cukr, voda, želírující látka pektin, kyselina citrónová, konzervant: 
kyselina sorbová), přípravek na náplň (glukózový sirup, cukr, živočišná  
želatina, sušené mléko, škrob aroma), ochucovací pasta (víno Marsala, 
cukr, glukózo-fruktózový sirup, vaječné žloutky, alkohol, voda, modifikovaný 
škrob, aroma, barvivo karamel), pšeničná mouka, kakao se sníženým 
obsahem tuku. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 2
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5581
5653B Řez letní, 2 ks 60

120

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

jablečná náplň (jablka 50%, cukr, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný 
škrob, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 
konzervant: sorban draselný, jablečné aroma, skořice), rostlinný tuk v náplni 
[voda, rostlinné oleje a tuky 26,5 %, cukr, stabilizátory: E420ii, E463; 
mléčné proteiny, emulgátory: E472e, sojový lecitin, sůl, aroma, barvivo beta 
karoten], pitná voda, želírující látka (glukozo-fruktózový sirup, cukr, voda, 
meruňková dřeň, želírující látka: pektin, regulátor kyselosti: kyselina 
citronová, konzervant kyselina sorbová, přírodní výtažky z mrkve a dýně, 
aroma, barvivo beta karoten), vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina 
citrónová), směs piškot tmavý + piškot světlý, (pšeničná mouka, cukr, škrob 
pšeničný, emulgátor: E472b, E477, glukózový sirup sušený, mléko 
odtučněné, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky: E450i, 
E500ii, sůl, kyselina E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), 
přípravek na krém (dehydratovaný kukuřičný škrob, cukr, živočišná želatina, 
sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), pšeničná mouka, skořice. Může 
obsahovat stopy alergenu, arašídů, sezamu, skořápkových plodů a oxidu 
siřičitého. 

X X X X 2/2B

5583 Minikošíček 
ovocný 30

Cukrářský 
výrobek s lehkou 
tukovou náplní

Ovoce 30 % (meruňky, voda, cukr, antioxidant kyselina askorbová) 
pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, voda, barvivo beta karoten), cukr, pitná voda, tuk v náplni (rostlinný 
tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, plně 
ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), alginát (škrobový sirup, želírující látka 
E401, regulátory kyselosti: E341 a E339, emulgátory: E475 a E471, aroma 
višňové a pomerančové, barviva: E120 a E100), krémový prášek (kukuřičný 
škrob, aroma vanilka, barvivo riboflavin), sušené mléko, vaječná melanž 
(vejce 99,9 %, kyselina citrónová), želírující látka - agar, vanilinový cukr 
(cukr, aroma vanilka), rumové aroma (voda, líh, sirup z invertního cukru, 
aroma), citropasta (voda, jablečná dřeň, glukózový sirup, cukr, E1414, E330, 
citronové aroma, konzervant E202) .Může obsahovat stopy alergenu mléka, 
soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X 3

5591 Věneček 80 Cukrářský 
výrobek s lehkou 
tukovou náplní

fondán (cukr, glukózový sirup, voda), vaječná melanž (vejce 99,9 %, 
kyselina citrónová), pitná voda, pšeničná mouka, cukr, tuk v náplni  
(rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), rostlinný olej řepkový, krémový 
prášek (kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), sušené 
mléko, rumové aroma (voda, líh, sirup z invertního cukru, aroma), sůl, 
kypřící látka amonium. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, 
arašídů, sezamu, skořápkových plodů a oxidu siřičitého.        

X X X 3
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5626

Kolekce č.26 – 
košíček ovocný 

2ks, punčový řez 
2ks, věneček 2ks, 
košíček oříškový 
1ks, oválek 1ks

490 cukrářský 
výrobek 

pšeničná mouka, cukr, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), kompot 
meruňky 13 % (meruňky, voda, cukr, antioxidant E300), vaječná melanž 
(vejce 99,9 %, E330), voda, piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, 
pšeničný škrob, emulgátory E472b, E477, kypřící látky E450i, E500ii, 
glukózový sirup, sušené mléko, sůl, kyselina E330, zahušťovadlo E415, 
aroma, barvivo E160a), rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový, olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá 
sůl, konzervant: E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, voda, 
barvivo: E160a), tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém 
poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), 
ovocná náplň (cukr, ovocný protlak – jablko, glukózový sirup, ovocné protlaky 
– aronie, višeň, E330, E1422, želírující látka: E440i, koncentrát z černé 
mrkve, aroma, přírodní aroma, voda), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), kompot třešně 2,5 % (třešně 67 %, 
voda, cukr, regulátor kyselosti: E330), rostlinný olej řepkový, sušené mléko, 
cukrářská poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné tuky - palmojádrový, 
kakao se sníženým obsahem tuku 16 % emulgátor : sojový lecitin, aroma 
vanilin), máslo, lískooříšková drť 0,6 %, neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový, aroma rumové a punčové 0,6 % (voda, líh, sirup z invertního cukru, 
aroma), lísková jádra 0,2 %, glukosa, vanilinový cukr (cukr, aroma), 
citropasta (voda, jablečná dřeň, glukózový sirup, cukr, E1414, E330, 
citronové aroma, konzervant E202), jedlá sůl, pasta (káva, cukr, glukozo-
fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, aroma, konzervant E202), kypřicí 
látka: amonium, agar, barvivo červené (nosič E514, barvivo E124, E122 
).Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Barvivo E122, E124 může 
nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.                   

X X X X X

5654 Roláda - vaječný 
likér 400

Cukrářský 
výrobek s ostatní 

náplní

směs (cukr, pšeničná mouka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
emulgátor: E472b, E477, glukózový sirup, mléko odtučněné;  škrob 
pšeničný, barvivo E150c,  kypřící látky: E450i, E500ii, sůl, kyselina E330, 
zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), náplňový krém 30 % (voda, 
cukr, glukózový sirup, modifikovaný škrob E1442, stabilizátory: E460, E466, 
částečně ztužený tuk rostlinný – slunečnicový, palmový, sůl, konzervant: 
E202, barviva: E171, E160a, E101, regulátory kyselosti: E330, E332ii, 
aroma, emulgátory: E471, E475), vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina 
citrónová), smetana ke šlehání (pasterizovaná smetana, stabilizátor E407),  
rostlinný tuk v náplni [voda, hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26,5 % 
(tuky -  palmojádrový, oleje -  řepkový, slunečnicový, kukuřičný, sojový v 
různých poměrech), cukr, stabilizátory: E420ii, E463; mléčné proteiny, 
emulgátory: E472e, sojový lecitin, sůl, aroma, barvivo: beta karoten], pitná 
voda, cukr posyp (dextroza, modifikovaný škrob, protispékavá látka: stearát 
vápenatý, rostlinný tuk neztužený, aroma). Může obsahovat stopy alergenu 
mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu 
siřičitého. 

X X X X 4B
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5655 Roláda višňová 400
Cukrářský 
výrobek s  

ostatní náplní

směs (cukr, pšeničná mouka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
emulgátor: E472b, E477, glukosový sirup, mléko odtučněné;  škrob 
pšeničný, barvivo E150c,  kypřící látky: E450i, E500ii, sůl, kyselina E330, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), vaječná melanž (vejce 99,9 
%, kyselina citrónová), smetana  ke šlehání (pasterizovaná smetana, 
stabilizátor E407), rostlinný tuk v náplni [voda, hydrogenované rostlinné oleje 
a tuky 26,5 % ( tuky -  palmojádrový, oleje -  řepkový, slunečnicový, 
kukuřičný, sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory: E420ii, E463; 
mléčné proteiny, emulgátory: E472e, sojový lecitin, sůl, aroma, barvivo beta 
karoten], ovocná náplň - višňový gel 17 % (višně 58 %, ovocný protlak 
(jablko), glukozový sirup, cukr, modifikovaný škrob: E1422, konzervant: 
E202, kyselina: E330, zahušťovadlo: E418, aroma, voda), pitná voda. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových 
plodů, oxidu siřičitého. 

X X X X 4B

5656 Trubička máslová 35
Cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

pšeničná mouka, cukr, máslo, vaječný bílek (98,9 %, regulátor kyselosti: 
E270, zahušťovadlo: E415, stabilizátor: E520), smetana živočišná 
(smetana, stabilizátor: E407), pitná voda, vanilkový cukr (cukr krupice, 
aroma), ocet kvasný lihový (pitná voda, barvivo E150c), vaječná melanž 
(vejce 99,9 %, regulátor kyselosti: kyselina citronová), ovocná náplň (cukr, 
ovocný protlak – jablko, glukózový sirup, ovocné protlaky – aronie, višeň, 
kyselina citronová, modifikovaný škrob: E1422, želírující látka: E440i, 
koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní aroma, voda), jedlá sůl. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových 
plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X x X 3

5696 Pohárek s 
Borůvkami 150

Cukrářský 
výrobek s ostatní 

náplní 

Krém vanilkový (pitná voda, cukr, živočišná smetana (mléko, stabilizátor: 
E407), rostlinná smetana (voda, hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26,5 
%, cukr, stabilizátory: E420ii, E463; mléčné proteiny, emulgátory: E472e, 
sojový lecitin, sůl, aroma, barvivo: beta karoten),vanilkový prášek (kukuřičný 
škrob, aroma, barvivo), sušené mléko (sušená syrovátka, sušené mléko 
odtučněné)). Borůvkové želé (pitná voda, borůvky 11 %, cukr, želatinový 
přípravek (modifikovaný škrob, cukr, dehydratovaná citrónová šťáva, 
maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, antioxidant: kyselina 
askorbová, konzervant: sorban draselný). Piškot světlý (pšeničná mouka, 
cukr, pšeničný škrob, emulgátor: emulgátory E472b, E477, glukózový sirup 
sušený, mléko odtučněné; kypřící látky: E450i, E500ii; sůl, kyselina E330, 
zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma). Čokoládová dekorace (cukr, 
částečně ztužený rostlinný tuk, nízkotučný kakaový prášek, emulgátor: 
sojový lecitin, aroma). Může obsahovat stopy alergenu vajec, arašídů, 
sezamu a skořápkových plodů.

x x x x 3
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5697 Pohárek s 
Malinami 150

Cukrářský 
výrobek s ostatní 

náplní 

Krém vanilkový (pitná voda, cukr, živočišná smetana (mléko, stabilizátor: 
E407), rostlinná smetana (voda, hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26,5 
%, cukr, stabilizátory: E420ii, E463; mléčné proteiny, emulgátory: E472e, 
sojový lecitin, sůl, aromata, barvivo beta karoten), vanilkový prášek 
(kukuřičný škrob, aroma, barvivo), sušené mléko (sušená syrovátka, 
sušené mléko odtučněné)). Malinové želé (pitná voda, maliny 11 %, cukr, 
želatinový přípravek (modifikovaný škrob, cukr, dehydratovaná citrónový 
šťáva, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, antioxidant: 
kyselina askorbová, konzervant: sorban draselný). Piškot světlý (pšeničná 
mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b, E477, glukózový sirup 
sušený, mléko odtučněné; kypřící látky: E450i, E500ii; sůl, kyselina: E330, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma). Čokoládová  dekorace (cukr, 
částečně ztužený rostlinný tuk, nízkotučný kakaový prášek, emulgátor: 
sojový lecitin, aroma). Může obsahovat stopy alergenu, vajec, arašídů, 
sezamu a skořápkových plodů.

x x x 3

5698 Pohárek s 
jahodami 150

Cukrářský 
výrobek s  

ostatní náplní

Krém vanilkový (pitná voda, cukr, živočišná smetana (mléko, stabilizátor: 
E407), rostlinná smetana (voda, hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26,5 
%, cukr, stabilizátory: E420ii, E463; mléčné proteiny, emulgátory: E472e, 
sojový lecitin, sůl, aroma, barvivo: beta karoten), vanilkový prášek 
(kukuřičný škrob, aroma, barvivo), sušené mléko (sušená syrovátka, 
sušené mléko odtučněné)). Jahodové želé (pitná voda, jahody 11 % ,cukr, 
želatinový přípravek (modifikovaný škrob, cukr, dehydratovaná citrónový 
šťáva, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, antioxidant: 
kyselina askorbová, konzervant: sorban draselný). Piškot světlý (pšeničná 
mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b, E477, glukózový sirup 
sušený, mléko odtučněné, kypřící látky: E450i, E500ii, sůl, kyselina E330, 
zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma). Čokoládová  dekorace (cukr, 
částečně ztužený rostlinný tuk, nízkotučný kakaový prášek, emulgátor: 
sojový lecitin, aroma). Může obsahovat stopy alergenu vajec, arašídů, 
sezamu a skořápkových plodů.

x x x x 3B

5699 Mléčná rýže s 
jablečnou náplní 170 Mléčný dezert

mléko plnotučné 70 %, jablečná náplň 28 % (jablka 88 %, cukr, 
zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob, antioxidant: kyselina 
askorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban 
draselný, jablečné aroma, skořice), rýže dlouhozrnná, cukr,  rostlinný tuk v 
náplni [voda, hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26,5 % (tuky -  
palmojádrový, oleje -  řepkový, slunečnicový, kukuřičný, sojový v různých 
poměrech), cukr, stabilizátory: E420ii, E463; mléčné proteiny, emulgátory: 
E472e, sojový lecitin, sůl, aromata, barvivo beta karoten]. Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 

X X 4
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5700
Mléčná rýže s 

jahodami a 
borůvkami

170 Mléčný dezert

mléko plnotučné 70 %, mražené jahody a borůvky 15 %, rýže dlouhozrnná, 
pitná voda, cukr, rostlinný tuk v náplni [voda, hydrogenované rostlinné oleje a 
tuky 26,5 % (tuky -  palmojádrový, oleje -  řepkový, slunečnicový, kukuřičný, 
sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory: E420ii, E463; mléčné 
proteiny, emulgátory: E472e, sojový lecitin, sůl, aroma, barvivo: beta 
karoten], želatinový přípravek (modifikovaný škrob, cukr, dehydrogenovaný 
citrónový džus, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 
antioxidant: kyselina askorbová, konzervant: sorban draselný). Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových 
plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X 4

5753 Banánek 50
Cukrářský 

výrobek s ostatní 
náplní

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), vaječná melanž (vejce 99,9 
%, kyselina citrónová), pitná voda, rostlinný tuk v náplni [voda, 
hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26,5 % (tuky -  palmojádrový, oleje -  
řepkový, slunečnicový, kukuřičný, sojový v různých poměrech), cukr, 
stabilizátory: E420ii, E463; mléčné proteiny, emulgátory: E472e, sojový 
lecitin, sůl, aroma, barvivo: beta karoten], smetana ke šlehání 
(pasterizovaná smetana, stabilizátor E407), pšeničná mouka, rostlinný olej 
řepkový, kypřící látka: amonium, ochucovací pasta (káva, cukr, glukózo-
fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, aroma, konzervant: sorban 
draselný), cukr, jedlá sůl. Může obsahovat stopy alergenu arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů, oxidu siřičitého.          

X X X X 2

5755 Košíček oříškový 50 Cukrářský 
výrobek s ostatní 

náplní

pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužené rostlinné oleje (palmový, 
řepkový),voda, emulgátor: E471, sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová, 
konzervační látky: sorban draselný, barvivo: annato, máslové aroma), 
cukrářská poleva tmavá (částečně a plně hydrogenované rostlinné tuky 
palmové, cukr, kakaový prášek 16 %, emulgátor: sojový lecitin, látky určené 
k aromatizaci), drť z lískových jader, mléko odtučněné (sušená syrovátka, 
sušené mléko odtučněné), glukózový sirup, lísková jádra, vaječná melanž, 
vanilinový cukr, rumové aroma, citropasta (cukr, jablečná dřen, glukózo-
fruktózový sirup, pitná voda, modifikovaný kukuřičný škrob E1422, kyselina 
citronová, citronové aroma), zlom cukrářský (emulgátor: E472b, E477, 
kypřící látky: E450i, E500ii, sůl, kyselina: E330, E415, barvivo: E160a). 
Může obsahovat stopy alergenu arašídů, sezamu. 

X X X X X 3
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5756 Minibombička 30
Cukrářský 

výrobek s lehkou 
tukovou náplní

náplňový krém 40 % - cukrářská poleva (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový 
prášek nízkotučný, mléko odstředěné, emulgátor: sojový lecitin, aroma), 
glukózový sirup, sojová mouka, cukr, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, voda, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: 
palmový a řepkový; voda, emulgátory: E322, E471, E475; sůl, dextróza, 
kyselina citrónová, konzervant: E202, antioxidanty: E320, E310, aroma, 
vitamín A), cukrářská poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné oleje - 
palmojádrový, kakao, emulgátor: sojový lecitin, aroma), pitná voda, vaječný 
bílek (vaječný bílek 99,3 %, regulátor kyselosti: E270, zahušťovadlo: E415, 
stabilizátor: E520), pšeničná mouka, vaječný žloutek (vaječný žloutek 
99,9 %, kyselina citrónová), fondán (cukr, glukózový sirup, voda), neztužený 
a částečně ztužený tuk palmový, cukr, pitná voda, směs na krém (sušené 
plnotučné mléko, cukr, sušené podmáslí, sušený mléčný výrobek - 
laktóza, mléčná bílkovina, tuk rostlinný palmový a živočišný, kukuřičný 
sirup, částečně ztužený olej rostlinný palmový, aroma; ztužený olej rostlinný 
palmový a kokosový, mléko odstředěné, emulgátor: E472a, glukózový sirup, 
zahušťovadlo: E466, barvivo: E160a, aroma), rumové aroma (voda, líh, sirup 
z invertního cukru), krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma vanilkové, 
barvivo riboflavin). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, 
arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého.  

X X X X 3

5757 Miniřez s 
punčovou příchutí 30

 cukrářský 
výrobek s ostatní 

náplní

směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: 
E472b, E477, glukózový sirup, mléko odtučněné; kypřící látky: E450i, 
E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), ovocná náplň (ovocný protlak 
- jablko,cukr, glukózový sirup, ovocný protlak - meruňka 5 %, kyselina: E330, 
želírující látka E440i , aroma, voda, konzervant E200), vaječná melanž 
(vejce 99,9 %, kyselina citrónová), cukr, pitná voda, aroma rumové 4 % a 
punčové 1,5 % (voda, líh, sirup z invertního cukru, aroma), cukrářská poleva 
tmavá 9 % (cukr, hydrogenované rostlinné tuky - palmojádrový, kakao se 
sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor: sojový lecitin, aroma: vanilin), 
pšeničná mouka, barvivo červené (nosič E514, barvivo: E124, E122). Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových 
plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 
Barvivo E122, E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

X X X X 3

Stránka 29



Cukrárna-Spec.

5758 Minikošíček 
oříškový 30

Cukrářský 
výrobek s ostatní 

náplní

pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový,olej řepkový, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá 
sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma,  regulátor kyselost: 
kyselina citrónová, voda, barvivo: beta karoten),  cukrářská poleva tmavá 
(cukr, hydrogenované rostlinné tuky - palmojádrový, kakao se sníženým 
obsahem tuku 16 %, emulgátor : sojový lecitin, aroma: vanilka), 
lískooříšková drť a jádra 10¨%, vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina 
citrónová), sušené mléko, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma 
vanilkové, barvivo riboflavin), máslo, rumové aroma (voda, líh, sirup z 
invertního cukru), citropasta (voda, jabečná dřeň, glukozový sirup, cukr, 
modifikovaný škrob bramborový, kyselina citrónová, citronové aroma, 
konzervant: sorban draselný). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, 
vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X X 3

5760 Košíček jahodový 60
Cukrářský 

výrobek s lehkou 
tukovou náplní

jahody čerstvé 40 %, korpus [pšeničná mouka, rostlinné tuky (neztužené 
rostlinné oleje (palmový, řepkový), voda, emulgátor: E471, sůl, regulátor 
kyselosti: kyselina citronová, konzervační látky: sorban draselný, barvivo: 
annato, máslové aroma), vaječná melanž, citropasta (cukr, jablečná dřen, 
glukózo-fruktózový sirup, pitná voda, modifikovaný kukuřičný škrob: E1422, 
kyselina citronová, citronové aroma), vanilinový cukr], pitná voda, cukr, 
máslo, krémový prášek (kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: 
riboflavin), sušené mléko, želírující látka agar, barvivo (nosič síran sodný, 
barviva ponceau 4R). Může obsahovat stopy alergenu, soji, arašídů, 
sezamu, skořápkových plodů. Barvivo E124 může nepříznivě ovlivňovat 
činnost a pozornost dětí.

X X X 3

5763 Košíček ovocný 60 Cukrářský 
výrobek s lehkou 
tukovou náplní

meruňky kompotované 42 %, korpus [pšeničná mouka, rostlinné tuky 
(neztužené rostlinné oleje (palmový,řepkový), voda, emulgátor: E471, sůl, 
regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervační látky: sorban draselný, 
barvivo: annato, máslové aroma), vaječná melanž, citropasta (cukr, jablečná 
dřen, glukózo-fruktózový sirup, pitná voda, modifikovaný kukuřičný škrob 
E1422, kyselina citronová, citronové aroma), vanilinový cukr], pitná voda, 
třešně kompotované 8 % (pitná voda, cukr, regulátor kyselosti: kyselina 
citronová, sladidlo E954), cukr, máslo, krémový prášek (kukuřičný škrob, 
vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), sušené mléko, želírující látka agar, 
barvivo (nosič síran sodný, barviva ponceau 4R). Může obsahovat stopy 
alergenu, soji, arašídů, sezamu, skořápkových plodů. Barvivo E124 může 
nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

X X X 3
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5764 Řez Mocca 50
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor: emulgátory E472b, 
E477, glukózový sirup, mléko odtučněné, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i, E500ii, sůl, kyselina: 
E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), fondánová hmota (cukr, 
glukózový sirup. voda), vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), 
máslo (mléčný tuk), cukr, pitná voda, tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a 
palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk 
palmový, aroma), krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma vanilkové, barvivo 
riboflavin), sušené mléko, poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné tuky - 
palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor: sojový 
lecitin, aroma vanilka), ochucovací pasta (káva, cukr, glukózo-fruktózový 
sirup, voda, modifikovaný škrob, aroma, konzervant: sorban draselný). Může 
obsahovat stopy alergenu arašídů, sezamu, skořápkových plodů a oxidu 
siřičitého. 

X X X X 3

5770 Řez Harlekýn 50
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

smetana ke šlehání (pasterizovaná smetana, stabilizátor E407), piškot 
tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor: E472b, E477, glukózový sirup, 
mléko odtučněné, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, škrob 
pšeničný, kypřící látky: E450i, E500ii, sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: 
E415, barvivo: E160a, aroma),   rostlinný tuk v náplni [voda, hydrogenované 
rostlinné oleje a tuky 26,5 % (tuky -  palmojádrový, oleje -  řepkový, 
slunečnicový, kukuřičný, sojový v různých poměrech) ,cukr, stabilizátory: 
E420ii, E463; mléčné proteiny, emulgátory: E472e, sojový lecitin, sůl, 
aroma, barvivo: beta karoten], vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina 
citrónová), cukr, pitná voda, poleva tmavá a dekor (cukr, hydrogenované 
rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor: 
sojový lecitin, aroma), rostlinný olej řepkový, kakao se sníženým obsahem 
tuku, poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné tuky - palmojádrový, 
kakao se sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor: sojový lecitin, aroma 
vanilka), pšeničná mouka, dekorace (kakaová hmota 56 %, cukr 39,5 %; 
nízkotučný kakaový prášek 4 %, emulgátor: sojový lecitin, přírodní vanilkové 
aroma). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 2

5777 Řez oříškový se 
sladidlem 60

Cukrářský 
výrobek s lehkou 
tukovou náplní

rostlinné tuky (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, olej řepkový, 
emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina 
sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, voda, 
barvivo: beta karoten), sladidlo sorbitol 18 %, vaječný žloutek (vaječný 
žloutek 99,9 %, kyselina citrónová), pitná voda, lískooříšková drť 4,5 %, 
pšeničný lepek, pšeničná mouka, sušené mléko, vaječný bílek (vaječný 
bílek 99,3 %, regulátor kyselosti: E270, zahušťovadlo: E415, stabilizátor: 
E520),     Nadměrná konzumace sorbitolu může vyvolat projímavé účinky. 
Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 3
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5778
5610B

Bombička
Kolekce č.10 (4ks)

50
200

cukrářský 
výrobek s lehkou  
tukovou náplní

Náplňový krém 40 % (cukr, kakaový prášek nízkotučný, sušený palmový olej 
(palmový olej, glukózový sirup, mléčná bílkovina, E450i, sojová mouka, 
modifikovaný škrob)), tuk rostlinný (neztužené rostlinné oleje, voda, 
emulgátor: E471, sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervační 
látky: sorban draselný, barvivo: E160b, máslové aroma), pitná voda, likér 
(fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), sušené plnotučné mléko, 
cukr, sušené podmáslí, sušený mléčný výrobek - laktóza, mléčná 
bílkovina, živočišný tuk, sušený glukozový sirup, částečně ztužený olej 
rostlinný, plně ztužený olej rostlinný, mléko odstředěné sušené, emulgátor: 
E472a, glukozový sirup sušený, barvivo: E160a, zahušťovadlo: E466, aroma, 
pitná voda, rumové aroma). Buflerova hmota (kukuřičný škrob, cukr, vejce, 
pšeničná mouka, emulgátory: E472b, E477, glukózový sirup, sojová 
mouka, kypřící látky: E450 a E500, zahuštovadlo: E401, aroma, barvivo: 
E160a, pitná voda). Poleva tuková kakaová (cukrářská poleva tmavá (cukr, 
hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao, emulgátor: sojový 
lecitin, aroma)). Může obsahovat stopy alergenu arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů.

X X X X 3 / 3B

5779 Tyčinka pařížská 40
Cukrářský 

výrobek s lehkou 
tukovou náplní

náplňový krém 40 % - cukrářská poleva (cukr, kakao se sníženým obsahem 
tuku, palmový olej, glukózový sirup, mléčná bílkovina, E451i, sójová mouka, 
modifikovaný škrob), směs tuků (rostlinné tuky palmové, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory: E471, E475, slunečnicový lecitin, jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citronová, barvivo: karoten), pitná voda. Těsto (cukr, arašídy, sojová 
mouka, tekutý bílek (vaječný bílek, E270, zahuštovadlo E415, stabilizátor 
E520), pitná voda, sušený bílek), Cukrářská poleva (cukr, plně 
hydrogenované rostlinné tuky, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
emulgátor (E322 lecitin sójový), látky určené k aromatizaci: vanilin, 
částečně hydrogenované rostlinné palmové tuky). Může obsahovat stopy 
alergenu lepku, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

X X X X 3

5781 Trubička 
griliášová plněná 28

Cukrářský 
výrobek s ostatní 

náplní

rostlinný tuk v náplni [voda, hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26,5 % 
(tuky -  palmojádrový, oleje -  řepkový, slunečnicový, kukuřičný, sojový v 
různých poměrech) ,cukr, stabilizátory: E420ii, E463; mléčné proteiny, 
emulgátory: E472e, E322, sojový lecitin, sůl, aromata, barvivo: beta 
karoten]; smetana ke šlehání (pasterizovaná smetana, stabilizátor E407), 
cukr, poleva tmavá 15 % (cukr, hydrogenované rostlinné oleje - 
palmojádrový, kakao, emulgátor: sojový lecitin, aroma), pitná voda, mouka 
sojová, arašídy,  neztužený a částečně ztužený tuk palmový, rostlinný olej 
řepkový, vaječný bílek (vaječný bílek 99,3 %, regulátor kyselosti: E 270, 
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), mouka pšeničná. Může obsahovat 
stopy alergenu sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého.  

X X X X X 2
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5782
Trubička 
griliášová 
pařížská

33

cukrářský 
výrobek s 

šlehačkovou 
tukovou náplní

smetana ke šlehání  60 % (pasterizovaná smetana, stabilizátor E407), 
cukr, kakaový prášek, cukr, poleva tmavá 15 % (cukr, hydrogenované 
rostlinné oleje - palmojádrový, kakao, emulgátor: sojový lecitin, aroma), 
pitná voda, mouka sojová, arašídy,  neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový, rostlinný olej řepkový, vaječný bílek (vaječný bílek 99,3 %, 
regulátor kyselosti: E 270, zahušťovadlo: E415, stabilizátor: E520), mouka 
pšeničná. Může obsahovat stopy alergenu sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého.  

X X X X X 2

      5876       
5920

            Dort Kuba              
Dort Kuba - řez

    1200      
100

Cukrářský 
výrobek 

s ostatní náplní

banány, smetana ke šlehání (pasterizovaná smetana, stabilizátor E407), 
poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: palmojádrový, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor: sojový lecitin; 
látky určené k aromatizaci: vanilin), piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, 
emulgátor: E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i a 
E500ii, sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
ovocná náplň (cukr, ovocný protlak – jablko, glukózový sirup, ovocné protlaky 
– aronie, višeň, kyselina citrónová, modifikovaný škrob: 1422, želírující látka 
E440i, koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní aroma, voda, konzervant: 
kyselina sorbová), vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), cukr, 
neztužený a částečně ztužený tuk palmový, pitná voda, kakao, rostlinný olej 
řepkový, pšeničná mouka.  Může obsahovat stopy alergenu sezamu, lupiny, 
arašídů a suchých skořápkových plodů .

x x x x 2

      5877      
5921

            Dort Brusel            
Dort Brusel - řez

    1000      
80

Cukrářský 
výrobek 

s tukovou náplní

kompot broskve, smetana ke šlehání (pasterizovaná smetana, stabilizátor 
E407), rostlinný tuk v náplni [voda, hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26,5 
% (tuky -  palmojádrový, oleje -  řepkový, slunečnicový, kukuřičný, sojový v 
různých poměrech) ,cukr, stabilizátory: E420ii a E463; mléčné proteiny, 
emulgátory: E472e a sojový lecitin, sůl, aromata, barvivo: beta karoten], 
piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup, mléko odtučněné, kypřící látky: E450i a E500ii, sůl, 
kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), pitná voda, 
cukr, vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová),  krémový prášek 
(kukuřičný škrob, aroma vanilkové, barvivo riboflavin), sušené mléko, 
rostlinný olej řepkový, pšeničná mouka, želírující látka: agar. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových 
plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

x x x x 2

Stránka 33



Cukrárna-Spec.

      5880       
5924

            Dort Paříž              
Dort Paříž - řez

    1000      
80

Cukrářský 
výrobek 

s tukovou náplní

smetana ke šlehání (pasterizovaná smetana, stabilizátor: E407),  piškot 
tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor: E472b a E477, glukózový sirup, 
mléko odtučněné, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, škrob 
pšeničný, kypřící látky: E450i a E500ii, sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: 
E415, barvivo: E160a, aroma), poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované 
rostlinné tuky: palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16 
%, emulgátor: sojový lecitin; látky určené k aromatizaci: vanilin), vaječná 
melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), cukr, kakao, neztužený a 
částečně ztužený tuk palmový, pitná voda, rostlinný olej řepkový, dekorace 
(cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: sojový lecitin, aroma: 
vanilin), pšeničná mouka. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, 
vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

x x x x 2

        
5901              
5618    

Větrník DUO,           
kolekce č.18 – 

větrník DUO 3 ks

     120        
360

Cukrářský 
výrobek 

s tukovou náplní

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), vaječná melanž (vejce 99,9 
%, kyselina citrónová), rostlinný tuk v náplni [voda, hydrogenované rostlinné 
oleje a tuky 26,5 % (tuky -  palmojádrový, oleje -  řepkový, slunečnicový, 
kukuřičný, sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory: E420ii a E463; 
mléčné proteiny, emulgátory: E472e a sojový lecitin, sůl, aromata, barvivo: 
beta karoten], smetana ke šlehání (pasterizovaná smetana, stabilizátor: 
E407), pšeničná mouka, pitná voda, cukr, rostlinný olej řepkový, krémový 
prášek (kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), sušené 
mléko, jedlá sůl, kypřící látka: amonium. Může obsahovat stopy alergenu 
mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu 
siřičitého.                                                        

X X X X 2

5905 Kremeš maďarský 130
Cukrářský 
výrobek 

s tukovou náplní

Pudinková náplň (pitná voda,cukr, modifikovaný bramborový škrob, sušené 
mléko odtučněné, palmový olej, sušené mléko, laktóza, stabilizátory: 
fosforečnan sodný a síran vápenatý, zahušťovadla: E401 a E407, mléčná 
bílkovina, částečně ztužený kokosový tuk, kypřící látka: E450, sušený 
glukozový sirup, jedlá sůl, emulgátor: E472b, aroma, barvivo: annato), listové 
těsto (pšeničná mouka, tuková směs (rostlinné tuky a oleje v různých 
poměrech, voda,sůl, emulgátory: E471 a sojový lecitin, regulátor kyselosti: 
E330, konzervant: E202, aromata, barvivo: betakaroten, pitná voda, suchý 
led, vaječná melanž, řepkový rostlinný olej, ocet, sůl), šlehačka (voda, 
rostlinné tuky a oleje v různých poměrech, cukr, stabilizátory: E420ii a E463, 
mléčné bílkoviny, emulgátory: E472e a sojový lecitin, sůl, aromata, barvivo: 
betakaroten, piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, 
emulgátor: E472b a E477, sušený glukózový sirup, sušené mléko 
odtučněné, kypřící látka: E450i, kypřící látka: E500ii, jedlá sůl, kyselina: 
E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), vaječná melanž, pitná 
voda, pšeničná mouka, cukrářská poleva (částečně a plně hydrogenované 
rostlinné tuky palmové, cukr, kakaový  prášek 16 %, emulgátor: sojový 
lecitin, látky určené k aromatizaci). Může obsahovat stopy alergenu arašídů, 
sezamu a skořápkových plodů.

x x x x 2
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5906 Punčový 
trojúhelník 100

Cukrářský 
výrobek 

s ostatní  náplní

směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátory: 
E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné;  kypřící látky: E450i a 
E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), ovocná náplň (ovocný protlak 
- jablko,cukr, glukózový sirup, ovocný protlak - meruňka 5 %, kyselina: E330, 
želírující látka: E440i, aroma, voda, konzervant: E200), vaječná melanž 
(vejce 99,9 %, kyselina citrónová), cukr, pitná voda, aroma rumové 4 % a 
punčové 1,5 % (voda, líh, sirup z invertního cukru, aroma), cukrářská poleva 
tmavá 9 % (cukr, hydrogenované rostlinné tuky - palmojádrový, kakao se 
sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor: sojový lecitin, aroma vanilin), 
pšeničná mouka, barvivo: červené (nosič E514, barvivo E124, E122). Může 
obsahovat stopy alergenu soji, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 
Barvivo E122, E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

x x x x 3

5907 Řez Havaj 200
Cukrářský 
výrobek 

s tukovou náplní

Ovoce (mražené ovoce - jahody a červený rybíz, kompot broskve, čerstvé 
kiwi), cukr, rostlinný tuk v náplni (neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 
olej řepkový, voda, emulgátory: E471, slunečnicový lecitin; jedlá sůl, 
konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, barvivo: beta-karoten), směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, 
pšeničný škrob, emulgátor: emulgátory: E472b a E477, glukózový sirup, 
mléko odtučněné; kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), pitná voda, vaječná melanž 
(vejce 99,9 %, kyselina citrónová), pitná voda, krémový prášek (kukuřičný 
škrob, aroma, barvivo: riboflavin), ovocná náplň  (ovocný protlak - 
jablko,cukr, glukózový sirup, ovocný protlak- meruňka 5 %, višeň, kyselina: 
E330, želírující látka: E440i, aroma, voda, konzervant E200), sušené mléko, 
želírující látka - agar. Může obsahovat stopy alergenu soji, arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

x x x 3
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5914 Řez jahodový 100
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

jahody mražené 37 %, pitná voda, směs piškot světlý (pšeničná mouka, 
cukr, pšeničný škrob, emulgátory: E472b a E477, glukózový sirup, mléko 
odtučněné; kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: 
E415, barvivo: E160a, aroma), cukr, rostlinný tuk v náplni (neztužený a 
částečně ztužený tuk palmový, olej řepkový, voda, emulgátory: E471 a 
slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: beta-karoten), vaječná 
melanž (vejce 99 %, kyselina citrónová), ovocná náplň (ovocný protlak - 
jablko,cukr, glukózový sirup, ovocný protlak - meruňka 5 %, višeň, kyselina: 
E330, želírující látka: E440i, aroma, voda, konzervant: E200), posyp pod 
ovoce (modifikované škroby: E1412 a E1422, cukr, škrob, dextroza), 
krémový prášek (kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), 
sušené mléko, želírující látka agar, pšeničná mouka, barvivo (nosič síran 
sodný, barviva ponceau 4R). Může obsahovat stopy alergenu soji, arašídů, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 
Barvivo E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

X X X 3

5915 Řez malinový 100
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

maliny mražené 37,5 %, pitná voda, směs piškot světlý (pšeničná mouka, 
cukr, pšeničný škrob, emulgátory: E472b a E477, glukózový sirup, mléko 
odtučněné; kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: 
E415, barvivo: E160a, aroma), cukr, rostlinný tuk v náplni (neztužený a 
částečně ztužený tuk palmový, olej řepkový, voda, emulgátory: E471 a 
slunečnicový lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: beta-karoten), vaječná 
melanž (vejce 99 %, kyselina citrónová), ovocná náplň (ovocný protlak - 
jablko,cukr, glukózový sirup, ovocný protlak - meruňka 5 %,višeň, kyselina: 
E330, želírující látka: E440i, aroma, voda, konzervant: E200), posyp pod 
ovoce (modifikované škroby: E1412 a E1422, cukr, škrob, dextroza), 
krémový prášek (kukuřičný škrob, vanilkové aroma , barvivo: riboflavin), 
sušené mléko, želírující látka: agar, pšeničná mouka, barvivo (nosič síran 
sodný, barviva ponceau 4R ). Může obsahovat stopy alergenu soji, arašídů, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 
Barvivo  E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

X X X 3
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5918 Košíček malinový 60
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

korpus [(pšeničná mouka, Rostlinné tuky palmové, rostlinný olej řepkový, 
voda, emulgátory: E471, E475 a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: 
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, 
barvivo: karoten), vaječná melanž  - vejce 99 %, kyselina citrónová, 
citropasta - cukr, jablečná dřen, modifikovaný škrob: E1414, kyselina 
citronová, citronové aroma, konzervant: sorban draselný)], pitná voda, cukr, 
rostlinný tuk v náplni (Neztužené rostlinné oleje (palmový, řepkový), voda, 
Emulgátor: E471, sůl, stabilizátor: E330, konzervant: sorban draselný, 
barvivo: annatto, máslové aroma), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
vanilkové aroma a ethylvanilín, barvivo: riboflavin), sušené mléko, želírující 
látka agar, barvivo (nosič síran sodný, barviva ponceau 4R). Může obsahovat 
stopy alergenu soji, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu 
siřičitého. 
Barvivo E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

X X X 3

5920 Dort Kuba – řez 100 cukrářský 
výrobek

Čerstvé banány, šlehačka ((smetana (smetana, stabilizátor E407), decor 
šlehačka (voda, plně hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26.5 % 
(palmojádrový, oleje řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých 
poměrech, cukr, stabilizátory: E420ii a E463, mléčné bílkoviny, 
emulgátory: E472e, E322 a sojový lecitin, sůl, aromata, barvivo (beta 
karoten), cukr, kakao)), 
piškot tmavý (piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, 
emulgátor: E472b a E477, sušený glukózový sirup, sušené mléko 
odtučněné, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látka: E450i 
a E500ii, jedlá sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, 
aroma, vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, pšeničná 
mouka), cukrářská poleva (částečně a plně hydrogenované rostlinné tuky 
palmové, cukr, kakaový prášek 16 %, emulgátor: sojový lecitin, látky určené 
k aromatizaci), linecká směs (cukr, ovocný protlak (jablko), glukozový sirup, 
ovocný protlak (aronie, višen), kyselina: E330, modifikovaný škrob: E1422, 
želírující látka: E440i, koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní aroma, 
voda). Může obsahovat stopy alergenu sezamu, arašídů a skořápkových 

x x x x 3
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5921 Dort Brusel - řez 80 cukrářský 
výrobek

Broskve kompotované, šlehačka ((smetana (smetana, stabilizátor: E407), 
decor šlehačka (voda, plně hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26.5 % 
(palmojádrový, oleje řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých 
poměrech, cukr, stabilizátory: E420ii a E463, mléčné bílkoviny, emulgátory: 
E472e, E322 a sojový lecitin, sůl, aromata, barvivo: beta karoten), vanilkový 
krém ((pitná voda, cukr, krémový prášek (kukuřičný škrob, vanilkové aroma, 
barvivo: riboflavin), sušené mléko)), piškot tmavý (piškot světlý (pšeničná 
mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a E477,sušený glukózový 
sirup, sušené mléko odtučněné, kypřící látka: E450i a E500ii, jedlá sůl, 
kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma, vaječná 
melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, pšeničná mouka), želírující látka: 
agar. Může obsahovat stopy alergenu sezamu, arašídů a skořápkových 
plodů.

x x x x 3

5924 Dort Paříž – řez 80
Cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Kakaová šlehačka ((smetana (smetana, stabilizátor E407), decor šlehačka 
(voda, plně hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26.5 % (palmojádrový, oleje 
řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový v různých poměrech, cukr, 
stabilizátory: E420ii a E463, mléčné bílkoviny, emulgátory: E472e, E322 a 
sojový lecitin, sůl, aromata, barvivo: beta karoten, cukr, kakao)), piškot 
tmavý (piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: 
E472b, a E477, sušený glukózový sirup, sušené mléko odtučněné, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látka: E450i a E500ii, jedlá sůl, 
kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma, vaječná 
melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, pšeničná mouka), cukrářská 
poleva (částečně a plně hydrogenované rostlinné tuky palmové, cukr, 
kakaový  prášek 16 %, emulgátor: sojový lecitin, látky určené k aromatizaci). 
Může obsahovat stopy alergenu sezamu, arašídů a skořápkových plodů.

x x x x 3

prodejn
y HP

cukrářská poleva 
bílá

dle 
požadav

ku  g
Cukrovinka

cukrářská poleva bílá (cukr, rostlinný tuk: palmojádrový, sušené mléko 
odstředěné 8 %, sušená syrovátka, emulgátory: sojový lecitin, regulátor 
kyselosti kyselina citronová,sůl, aroma. 

X X

prodejn
y HP

Cukrářská poleva 
tmavá

dle 
požadav

ku  g
Cukrovinka

cukrářská poleva (částečně a plně hydrogenované rostlinné tuky palmové, 
cukr, kakaový  prášek 16 %, emulgátor: sojový lecitin, látky určené k 
aromatizaci)

X

Aktualizace 12.9. 2018

Stránka 38



Dorty-Spec.

č.v. Název Hmotnost Druh skupina Složení
Barviva-Jsou součástí 
složení ale jsou brána 

okrajově kvůli změnám.
Trvanlivost 

5011 Přízdoba růžička 13 cukrovinka

cukr, sušené mléko, fondán (cukr, glukózový sirup), neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový, voda pitná, aroma mandlové (voda, líh, sirup z 
invertního cukru), barviva dle požadavku zákazníka: zelená, červená, žlutá, 
modrá (nosič: E514 síran sodný, barviva: E124 ponceau 4R, E122 
azorubin, červeň Allura, E102 tartrazin, E132 indigotin. Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 
Barviva  E102, E122, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a 
pozornost dětí.

30

5012 Přízdoba lísteček 1,3 cukrovinka

cukr, sušené mléko, fondán (cukr, glukózový sirup), neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový, voda pitná, aroma mandlové (voda, líh, sirup z 
invertního cukru), barviva zelená (nosič: E514 síran sodný, barviva: E124 
ponceau 4R, E122 azorubin, E102 tartrazin, E132 indigotin)
Barviva  E102, E122, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a 
pozornost dětí. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

30

5018 Přízdoba vizitka kulatá 10 kakaový 
polotovar

cukrářská poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: 
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor: 
sojový lecitin; látky určené k aromatizaci: vanilin). Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 

30

5019 Přízdoba vizitka 
obdelník malá 30 kakaový 

polotovar

cukrářská poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: 
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor: 
sojový lecitin; látky určené k aromatizaci: vanilin). Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 

30

5020 Přízdoba vizitka 
obdelník velká 50 kakaový 

polotovar

cukrářská poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: 
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor: 
sojový lecitin; látky určené k aromatizaci: vanilin). Může obsahovat stopy 
alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. 

30

5021 Přízdoba auto 17 cukrovinka

cukr, mléko odtučněné (Směs sušené syrovátky a sušeného odtučněného 
mléka), fondán (cukr, glukózový sirup,voda), rostlinné palmové tuky, pitná 
voda, glukosa, mandlové aroma. Barviva dle požadavku (viz-list Dorty- 
Spec.)

30

Dorty 
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5022 Přízdoba růžička 
Komplet 13 cukrovinka

cukr, mléko odtučněné (Směs sušené syrovátky a sušeného odtučněného 
mléka), fondán (cukr, glukózový sirup,voda), rostlinné palmové tuky, pitná 
voda, glukosa, mandlové aroma. Barviva dle požadavku (viz-list Dorty- 
Spec.)

30

5026 Přízdoba růže velká 20 cukrovinka

cukr, mléko odtučněné (Směs sušené syrovátky a sušeného odtučněného 
mléka), fondán (cukr, glukózový sirup,voda), rostlinné palmové tuky, pitná 
voda, glukosa, mandlové aroma. Barviva dle požadavku (viz-list Dorty- 
Spec.)

30

5027 Přízdoba kytička 
motýlek 1 cukrovinka

cukr, mléko odtučněné (Směs sušené syrovátky a sušeného odtučněného 
mléka), fondán (cukr, glukózový sirup,voda), rostlinné palmové tuky, pitná 
voda, glukosa, mandlové aroma. Barviva dle požadavku (viz-list Dorty- 
Spec.)

30

5552 Podkova polévaná 1500
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor: E472b a E477, 
glukózový sirup, mléko odtučněné; kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i, E500ii; sůl, kyselina: E330, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), vaječná melanž (vejce 99,9 
%, kyselina citrónová), máslo (mléčný tuk), pitná voda, cukr, tuk v náplni 
(rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), cukrářská poleva tmavá 5 % 
(cukr, hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým 
obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo riboflavin), rostlinný olej řepkový, 
neztužený a částečně ztužený tuk palmový, sušené mléko, kakao, 
dekorace: alginát (škrobový sirup, želírující látka: E401, regulátory kyselosti: 
E341 a E339, emulgátory: E475 a E471, aroma višňové a pomerančové, 
barviva: E120 a E100), dekorace (kakaová hmota 56 %, cukr 39,5 %; 
nízkotučný kakaový prášek 4 %, emulgátor: sojový lecitin, přírodní 
vanilkové aroma). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, 
arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

Barviva jsou již součástí. 3
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5553 Srdce polévané 1500
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor: E472b a E477, 
glukózový sirup, mléko odtučněné; kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), vaječná melanž (vejce 99,9 
%, kyselina citrónová), máslo (mléčný tuk), pitná voda, cukr, tuk v náplni 
(rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), cukrářská poleva tmavá 6 % 
(cukr, hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým 
obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), rostlinný olej řepkový, 
neztužený a částečně ztužený tuk palmový, sušené mléko, kakao, alginát 
(škrobový sirup, želírující látka: E401, regulátory kyselosti: E341 a E339, 
emulgátory: E475 a E471, aroma višňové a pomerančové, barviva: E120 a 
E100), přízdoba laskonky: cukr, kokos, vaječný bílek (bílek 99,3 %, 
regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), pitná voda, 
pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový. Může obsahovat stopy alergenu 
mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu 
siřičitého. 

Barviva jsou již součástí. 3

5555 Dort polévaný 1200
1200

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor: E472b a E477, 
glukózový sirup, mléko odtučněné; kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i, E500ii; sůl, kyselina: E330, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), vaječná melanž (vejce 99,9 
%, kyselina citrónová), máslo (mléčný tuk), pitná voda, cukr, tuk v náplni 
(rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), cukrářská poleva tmavá 6 % 
(cukr, hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým 
obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), rostlinný olej řepkový, 
neztužený a částečně ztužený tuk palmový, sušené mléko, kakao, alginát 
(škrobový sirup, želírující látka: E401, regulátory kyselosti: E341 a E339, 
emulgátory: E475 a E471, aroma višňové a pomerančové, barviva: E120 a 
E100), přízdoba laskonky: cukr, kokos, vaječný bílek (bílek 99,3 %, 
regulátor kyselosti: E270, zahušťovadlo: E415, stabilizátor: E520), pitná 
voda, pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový, dekorace (kakaová hmota 56 
%, cukr 39,5 %; nízkotučný kakaový prášek 4 %, emulgátor: sojový lecitin, 
přírodní vanilkové aroma). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, 
vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

Barviva jsou již součástí. 3

Stránka 3



Dorty-Spec.

5560 Podkova oříšková 1500
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: 
E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné;  kypřící látky: E450i a 
E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), máslo (mléčný tuk), 
cukr, pitná voda, tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém 
poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), 
lískooříšková drť 8 % krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma vanilkové, 
barvivo riboflavin), sušené mléko, rostlinný olej řepkový, pšeničná mouka, 
kakao; dekorace: laskonky - cukr, kokos, vaječný bílek (bílek 99,3 %, 
regulátor kyselost:i E270, zahušťovadlo: E415, stabilizátor: E520), voda, 
pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový; cukrářská poleva tmavá (cukr, 
hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem 
tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový; lísková jádra 0,5 % , dekorace (kakaová hmota 56 %, cukr 39,5 
%; nízkotučný kakaový prášek 4 %, emulgátor: sojový lecitin, přírodní 
vanilkové aroma) alginát (škrobový sirup, želírující látka: E401, stabilizátory: 
E341 a E339, emulgátor: E475, višňový olej, barvivo: E120). Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

Barviva jsou již součástí. 3

5564
5821B Dort oříškový / B 1200

1200

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátory: 
E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné;  kypřící látky: E450i a 
E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), máslo (mléčný tuk), 
cukr, pitná voda, tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém 
poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), 
krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma vanilkové, barvivo riboflavin), 
lískooříšková drť 4 % sušené mléko, rostlinný olej řepkový, pšeničná 
mouka, kakao; dekorace: laskonky- cukr, kokos, vaječný bílek (bílek 99,3 
%, regulátor kyselosti: E270, zahušťovadlo: E415, stabilizátor: E520), voda,  
pšeničná mouka, rostlinný olej řepkový; cukrářská poleva tmavá (cukr, 
hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem 
tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový, kokos, lísková jádra 0,5 % alginát (škrobový sirup, želírující látka: 
E401, stabilizátory: E341 a E339, emulgátor: E475, višňový olej, barvivo: 
E120), barvivo: E102, E122, E124 a E132, nosič: E514. Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. 
Barviva E102, E122, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost 
dětí.         

Barviva jsou již součástí. 3

Stránka 4



Dorty-Spec.

5567
5820B Dort Harlekýn velký / B 1200

1200

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor: E472b a E477, 
glukózový sirup, mléko odtučněné; kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), smetana ke šlehání 
(pasterizovaná smetana, stabilizátor: E407), rostlinný tuk v náplni [voda, 
hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26,5 % (tuky - palmojádrový, oleje - 
řepkový, slunečnicový, kukuřičný, sojový v různých poměrech), cukr, 
stabilizátory: E420ii a  E463; mléčné proteiny, emulgátory: E472e a sojový 
lecitin, sůl, aromata, barvivo beta karoten], vaječná melanž (vejce 99,9 %, 
kyselina citrónová), cukr, pitná voda, poleva tmavá a dekor (cukr, 
hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem 
tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), rostlinný olej řepkový, kakao se 
sníženým obsahem tuku, pšeničná mouka; přízdoba: hořická trubička 
(pšeničná mouka, sušené mléko, rostlinný olej řepkový, cukr, sušené 
žloutky, prosyp 29 %: cukr, máslo 15 %, lískooříšková drť 7,5 %, kakao, 
med 0,03 %, skořice 0,1 %, vanilka). Může obsahovat stopy alergenu 
mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu 

x 2

5568 Ježek  polévaný velký 1200
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátory: E472b a E477, 
glukózový sirup, mléko odtučněné; kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), máslo (mléčný tuk), vaječná 
melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), pitná voda, cukr, tuk v náplni 
(rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), krémový prášek (kukuřičný 
škrob, vanilkové aroma, barvivo riboflavin), sušené mléko, kakao, rostlinný 
olej řepkový, cukrářská poleva tmavá 1,5 % (cukr, hydrogenované rostlinné 
oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový 
lecitin, aroma), pšeničná mouka, neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový, dekorace (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: 
sojový lecitin, vanilin),  alginát (škrobový sirup, želírující látka: E401, 
regulátory kyselosti: E341 a E339, emulgátory: E475 a E471, aroma višňové 
a pomerančové, barviva: E120 a E100). Může obsahovat stopy alergenu 
mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu 
siřičitého.                              

Barviva jsou již součástí. 3

Stránka 5



Dorty-Spec.

5570 Lokomotiva 2400
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátory: E472b a E477, 
glukózový sirup, mléko odtučněné; kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), vaječná melanž (vejce 99,9 
%, kyselina citrónová), máslo (mléčný tuk), pitná voda, cukr, tuk v náplni 
(rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), cukrářská poleva tmavá 8 % 
(cukr, hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým 
obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo riboflavin), rostlinný olej řepkový, 
neztužený a částečně ztužený tuk palmový, sušené mléko, kakao, alginát ( 
škrobový sirup, želírující látka: E401, regulátory kyselosti: E341 a E339, 
emulgátory: E475 a E471, aroma višňové a pomerančové, barviva: E120 a 
E100), barvivo žluté (nosič: E514, barviva: E124, E102 a červeň Allura). 
Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Barviva E124, E102, E129 
může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Barviva jsou již součástí. 3

5571
Dort  

jednoposchoďový 
polévaný

1800
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor: E472b a E477, 
glukózový sirup, mléko odtučněné; kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), vaječná melanž (vejce 99,9 
%, kyselina citrónová), máslo (mléčný tuk), pitná voda, cukr, tuk v náplni 
(rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), cukrářská poleva tmavá 10 % 
(cukr, hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým 
obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma), krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), rostlinný olej řepkový, 
neztužený a částečně ztužený tuk palmový, sušené mléko, kakao, 
dekorace: alginát (škrobový sirup, želírující látka: E401, regulátory kyselosti: 
E341 a E339, emulgátory: E475 a E471, aroma višňové a pomerančové, 
barviva: E120 a E100), dekorace (kakaová hmota 56 %, cukr 39,5 %; 
nízkotučný kakaový prášek 4 %, emulgátor: sojový lecitin, přírodní 
vanilkové aroma). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, 
arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

x 3

Stránka 6



Dorty-Spec.

5573
Dort  

jednoposchoďový 
oříškový

1800
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: 
E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné;  kypřící látky: E450i a 
E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), máslo (mléčný tuk), 
cukr, pitná voda, tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém 
poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), 
lískooříšková drť 8 %, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma vanilkové, 
barvivo riboflavin), sušené mléko, rostlinný olej řepkový, pšeničná mouka, 
kakao; dekorace: cukrářská poleva tmavá (cukr, hydrogenované rostlinné 
oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový 
lecitin, aroma), neztužený a částečně ztužený tuk palmový; dekorace 
(kakaová hmota 56 %, cukr 39,5 %; nízkotučný kakaový prášek 4 %, 
emulgátor: sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma), alginát (škrobový sirup, 
želírující látka: E401, stabilizátory: E341 a E339, emulgátor: E475, višňový 
olej, barvivo: E120). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, 
arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

Barviva jsou již součástí. 3

5574 Dort dvouposchoďový 
oříškový 2400

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: 
E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné;  kypřící látky: E450i a 
E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), máslo (mléčný tuk), 
cukr, pitná voda, tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém 
poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), 
krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma vanilkové, barvivo riboflavin), 
lískooříšková drť 4 % sušené mléko, rostlinný olej řepkový, pšeničná 
mouka, kakao; dekorace: cukrářská poleva tmavá (cukr, hydrogenované 
rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku, 
emulgátor: sojový lecitin, aroma), neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový;  dekorace (kakaová hmota 56 %, cukr 39,5 %; nízkotučný kakaový 
prášek 4 %, emulgátor: sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma), alginát 
(škrobový sirup, želírující látka: E401, stabilizátory: E341 a E339, 
emulgátor: E475, višňový olej, barvivo: E120), lísková jádra 0,4 %. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

x 3

Stránka 7



Dorty-Spec.

5576
5818B
5819B

Dort Sachr
800
400
200

cukrářský 
výrobek s 

ovocnou náplní

Džem meruňkový (cukr, směs ovocných dření, regulátor kyselosti: kyselina 
citronová, želírující látka pektin, aroma, barvivo: betakaroten, cukr, linecká 
směs (cukr, ovocný protlak: jablko, glukózový sirup, ovocný protlak (aronie a 
višeň), kyselina citronová, modifikovaný škrob: E1422, želírující látka: 
E440i, koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní aroma, voda), vaječné 
žloutky, vaječný bílek (regulátor kyselosti: E270, zahušťovadlo: E415, 
stabilizátor: E520), rostlinný řepkový olej, pitná voda, mouka pšeničná, 
kakaový prášek. Cukrářská poleva (palmové rostlinné tuky,cukr, rostlinné 
tuky, kakaový prášek, emulgátor: sojový lecitin, vanilin), hrubá mouka 
pšeničná, bílek sušený (E330 a E1505).
Může obsahovat  stopy alergenu sezamu, mléka, arašídů, suchých 
skořápkových plodů a oxidu siřičitého.

x 3

5701 Kniha otevřená 2100
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, škrob pšeničný, emulgátor: 
E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné;  kypřící látky: E450i a 
E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
cukr, vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), máslo, tuk v 
náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej 
řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), lískooříšková drť, 
pitná voda, sušené mléko, kakao, dekorace: (kakaová hmota 56 %, cukr 
39,5 %; nízkotučný kakaový prášek 4 %, emulgátor: sojový lecitin, přírodní 
vanilkové aroma) růže+lístky: [(cukr, fondán (cukr, glukózový sirup), mléko 
sušené, neztužený a částečně ztužený tuk palmový, voda pitná, aroma 
mandlové (voda, líh, sirup z invertního cukru), barvivo (nosič: E514 síran 
sodný, barviva: E124 ponceau 4R, E122 azorubin, červeň Allura a E132 
indigotin)], alginát (škrobový sirup, želírující látka: E401, regulátory 
kyselosti: E341 a E339, emulgátory: E475 a E471, aroma višňové a 
pomerančové, barviva: E120 a E100). Může obsahovat stopy alergenu 
mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu 
siřičitého. 
Barviva 129, E122, E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost 
dětí.

Barviva jsou již součástí. 3
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5703 Beruška 1500
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: 
E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné;  kypřící látky: E450i a 
E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
máslo, cukr, vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), pitná voda, 
tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný 
olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), sušené mléko, 
rostlinný olej řepkový, pšeničná mouka, dekorace: (poleva tmavá - cukr, 
hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem 
tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma; neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový), kakao se sníženým obsahem tuku, barvivo červené (nosič síran 
sodný, barviva ponceau 4R ). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, 
vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Barvivo 
E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí

Barviva jsou již součástí. 3

5704 Auto 1500
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: 
E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné;  kypřící látky: E450i a 
E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
máslo, cukr, vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), pitná voda, 
tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný 
olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo riboflavin), sušené mléko, 
rostlinný olej řepkový, pšeničná mouka, dekorace: (poleva tmavá - cukr, 
hydrogenované rostlinné oleje - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem 
tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma; neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový), kakao se sníženým obsahem tuku, barvivo dle požadavku: žluté a 
červené (nosič síran sodný, barviva ponceau 4R, azorubin, červeň Allura, 
tartrazin). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Barvivo E102, E122, 
E124, E129 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Barviva jsou již součástí. 3

5706 Hřiště 2100
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, škrob pšeničný, emulgátor: 
E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné;  kypřící látky: E450i a 
E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), máslo, cukr, pitná voda, 
tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný 
olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), sušené mléko, 
lískooříšková drť, kokos, pšeničná mouka, barvivo zelené a modré (nosič 
E 514, barvivo E124, E132, E102, E122). Může obsahovat stopy alergenu 
mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu 
siřičitého. Barvivo E102, E122, E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a 
pozornost dětí.

Barviva jsou již součástí. 3
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5717 Dort Růže 1500g
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látka: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)). Může obsahovat stopy alergenu arašídů, soji, a 
skořápkových plodů.

Barviva: jahodová červeň(nosič 
E514,barva-E124,E122), 
zelená(nosič E514, E102, 

E113), zelená ( nosiče: glycerol, 
oxid křemičitý, barviva: E102, 

E133).  
Barviva mohou nepříznivě 

ovlivňovat pozornost a činnost 
dětí.

3

5718 Dort Mimoň 1500g
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látka: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka.
Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs (rostlinný tuk: 
kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený 
palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, 
barvivo (riboflavin), sušené mléko (sušená syrovátka, sušené mléko 
odtučněné)). Může obsahovat stopy alergenu arašídů, soji, a skořápkových 

Barviva: jahodová 
červeň(nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E124, E122), 
žluť citrónová ( nosiče: glycerol, 

oxid křemičitý, barviva: 
E102),černá(nosiče: glycerol, 

oxid křemičitý, barviva: 
E153),modrá (nosiče: glycerol, 
oxid křemičitý, barviva: E133).

Barviva mohou nepříznivě 
ovlivňovat pozornost a činnost 

3

5719 Dort Lego 1500g
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látka: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)). Může obsahovat stopy alergenu  arašídů, soji, a 
skořápkových plodů.

Barviva: jahodová 
červeň(nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E124, E122), 
žluť citrónová ( nosiče: glycerol, 
oxid křemičitý, barviva: E102), 

černá(nosiče: glycerol, oxid 
křemičitý, barviva: E153) , 

zelená ( nosiče: glycerol, oxid 
křemičitý, barviva: E102, 

E133),modrá (nosiče: glycerol, 
oxid křemičitý, barviva: E133)  

3
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5720 Srdce s růžemi 1500g
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látka: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)). Přízdoby (cukr, sušené mléko (sušená syrovátka, 
sušené mléko odtučněné), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), 
palmové rostlinné tuky, glukózový sirup, pitná voda, mandlové aroma), 
přízdoba růže ((cukr, mléko odtučněné (Směs sušené syrovátky a 
sušeného odtučněného mléka), fondán (cukr, glukózový sirup, voda), 
rostlinné palmové tuky, pitná voda, glukosa, mandlové aroma)).
Může obsahovat stopy alergenu arašídů, soji, a skořápkových plodů.

Barviva: jahodová 
červeň(nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E124, E122), 
zelená ( nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E102, E133), 
zelená pistáciová(nosič E514, 

E102, E132, E124).
Barviva mohou nepříznivě 

ovlivňovat pozornost a činnost 
dětí.

3

5721 Dort kopretiny 1500g
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látka: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)). Perličky na zdobení (dextróza, cukr, glukózový sirup, 
rýžová mouka, barvivo, kyselina citronová, aroma, želatina, jedlá sůl). Může 
obsahovat stopy alergenu arašídů, soji, a skořápkových plodů.

Barviva: zelená(nosič E514, 
E102, E113), žluť citrónová ( 

nosiče: glycerol, oxid křemičitý, 
barviva: E102).

Barviva mohou nepříznivě 
ovlivňovat pozornost a činnost 

dětí.

3
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5722 Dort s myškami 
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látka: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)). Může obsahovat stopy alergenu  arašídů, soji, a 
skořápkových plodů.

Barviva: žluť citrónová ( nosiče: 
glycerol, oxid křemičitý, barviva: 
E102), černá(nosiče: glycerol, 
oxid křemičitý, barviva: E153) , 

jahodová červeň(nosiče: 
glycerol, oxid křemičitý, barviva: 

E124, E122),hnědá(nosiče: 
glycerol, oxid křemičitý, barviva: 

E110, E151, E102, E122).
Barviva mohou nepříznivě 

ovlivňovat pozornost a činnost 

3

5723 Dort ovocný s 
hoblinkami

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: světlý piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: 
E472b a E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící 
látka: E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: 
E415, barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný 
řepkový olej, pšeničná mouka. Želé: pitná voda, cukr, želírující látka agar. 
Ovocný podíl - jahody, broskve (broskve, pitná voda, cukr, glukózo-
fruktózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citronová), kiwi, mandarinky 
(mandarinky, voda, cukr, kyselina citrónová). Vanilkový krém ((pitná voda, 
máslo, cukr, tuková směs (rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém 
poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), 
krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko 
(sušená syrovátka, sušené mléko odtučněné), rumové aroma. Linecká 
směs (cukr, ovocný jablkový protlak, glukózový sirup, ovocný protlak aronie 
a višeň, kyselina citronová, modifikovaný škrob: E1422, želírující látka: 
E440i, koncentrát z černé mrkve, přírodní aroma, voda). Čokoládové 
hoblinky (cukr, sušené mléko, kakaové máslo, emulgátor: sojový lecitin, 
přírodní vanilkové ochucovadlo.
Může obsahovat stopy alergenu arašídů, a skořápkových plodů.

Bez barviv. 2/3

5724 Dort autíčka 1500g
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látka: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém: pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)

Barviva: žluť citrónová ( nosiče: 
glycerol, oxid křemičitý, barviva: 
E102), modrá (nosiče: glycerol, 
oxid křemičitý, barviva: E133), 

černá(nosiče: glycerol, oxid 
křemičitý, barviva: E153), 

hnědá(nosiče: glycerol, oxid 
křemičitý, barviva: E110, E151, 
E102, E122), zelená ( nosiče: 

glycerol, oxid křemičitý, barviva: 

3
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5725 Dort Sova 1750g
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látka: 
E450i, E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)).

Barviva: modrá (nosiče: 
glycerol, oxid křemičitý, barviva: 
E133), žluť citrónová ( nosiče: 

glycerol, oxid křemičitý, barviva: 
E102), hnědá(nosiče: glycerol, 
oxid křemičitý, barviva: E110, 
E151, E102, E122), jahodová 
červeň(nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E124, E122), 
černá(nosiče: glycerol, oxid 

3

5726 Dort beruška 
modelovaná 750g

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), 
linecká směs (cukr, ovocný jablkový protlak, glukózový sirup, ovocný protlak 
aronie a višeň, kyselina citronová, modifikovaný škrob: E1422, želírující 
látka: E440i, koncentrát z černé mrkve, přírodní aroma, voda), světlý piškot 
((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátory: E472b a E477, 
glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látky: E450i a 
E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, barvivo: 
E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), kakao, krémový prášek (kukuřičný 

Barviva: jahodová 
červeň(nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E124, E122), 
černá(nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E153), žluť 
citrónová ( nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E102), 
modrá (nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E133).
Barviva mohou nepříznivě 

ovlivňovat pozornost a činnost 

3

5727 Dort Kitty  „hellou, 
kitty,soft kitty !! „ 1500g

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látky: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)), poleva čokoládová (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk 
(palmojádrový a kokosový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
emulgátor: sojový lecitin, aromata).

Barviva: jahodová 
červeň(nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E124, E122), 
černá(nosiče: glycerol, oxid 
křemičitý, barviva: E153), 

modrá (nosiče: glycerol, oxid 
křemičitý, barviva: E133),žluť 

citrónová ( nosiče: glycerol, oxid 
křemičitý, barviva: E102).
Barviva mohou nepříznivě 

ovlivňovat pozornost a činnost 

3
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5728 Závodní auto 1500g
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátory: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látky: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)). Může obsahovat stopy alergenu arašídů, soji, a 

Barviva: modrá (nosiče: 
glycerol, oxid křemičitý, barviva: 
E133), černá(nosiče: glycerol, 
oxid křemičitý, barviva: E153), 

žluť citrónová ( nosiče: glycerol, 
oxid křemičitý, barviva: E102), 

jahodová červeň(nosiče: 
glycerol, oxid křemičitý, barviva: 

E124, E122), zelená ( nosiče: 
glycerol, oxid křemičitý, barviva: 

3

5729 Malinová miska 1320g
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup,  tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), maliny 
,světlý piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátory: E472b 
a E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látka: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina: citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Želé: pitná voda, cukr, želírující látka agar, barvivo červeň 
– nosič: E514, barva: E124. Ponceau 4R, E122 Azorubin). Linecká směs 
(cukr, ovocný jablkový protlak, glukózový sirup, ovocný protlak aronie a 
višeň, kyselina citronová, modifikovaný škrob E1422, želírující látka E440i, 
koncentrát z černé mrkve, přírodní aroma, voda), vanilkový krém ((pitná 
voda, máslo, cukr, tuková směs (rostlinný tuk: kokosový a palmový v 
různém poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený palmový tuk, aroma: 
E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo: riboflavin, sušené 
mléko (sušená syrovátka, sušené mléko odtučněné), rumové aroma)). 

Barviva jsou již součástí. 2

5730 Dort Minecraft 1500g
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup,  tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látka: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo a E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový 
olej, pšeničná mouka. Vanilkový krém: pitná voda, máslo, cukr, tuková 
směs (rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej 
řepkový, plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek 
(kukuřičný škrob, aroma, barvivo: riboflavin), sušené mléko (sušená 
syrovátka, sušené mléko odtučněné). Může obsahovat stopy alergenu 

Barviva: zelená(nosiče: glycerol, 
oxid křemičitý, barviva: E102, 
E133), černá(nosiče: glycerol, 
oxid křemičitý, barviva: E153).

Barviva mohou nepříznivě 
ovlivňovat pozornost a činnost 

dětí.

3
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5731 Dort jahodový s 
trubičkami 1600g

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: jahody, světlý piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, 
emulgátor: E472b a E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné 
mléko), kypřící látka: E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, 
rostlinný řepkový olej, pšeničná mouka. Želé: pitná voda, cukr, želírující 
látka agar, barvivo červeň- nosič-E514, barva-E124 Ponceau 4R, E122 
Azorubin). Hořické trubičky kakaové ( .......). Vanilkový krém: pitná voda, 
máslo, cukr, tuková směs (rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém 
poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), 
krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko 
(sušená syrovátka, sušené mléko odtučněné), rumové aroma. Linecká 
směs (cukr, ovocný jablkový protlak, glukózový sirup, ovocný protlak aronie 
a višeň, kyselina citronová, modifikovaný škrob: E1422, želírující látka: 
E440i, koncentrát z černé mrkve, přírodní aroma, voda). Trubičky 
(pšeničná mouka, cukr, kokosový olej, kukuřičný škrob, sušené mléko 

Barviva jsou již součástí. 2

5732 Dort srdce 
narozeninové 1500g

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátory: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látka: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)), přízdoba růže ((cukr, mléko odtučněné (směs sušené 
syrovátky a sušeného odtučněného mléka), fondán (cukr, glukózový sirup, 
voda), rostlinné palmové tuky, pitná voda, glukosa, mandlové aroma)). 
Poleva čokoládová (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový a 
kokosový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sojový 

Barviva:černá(nosiče: glycerol, 
oxid křemičitý, barviva: E153), 

jahodová červeň(nosiče: 
glycerol, oxid křemičitý, barviva: 

E124, E122),modrá (nosiče: 
glycerol, oxid křemičitý, barviva: 

E133). 
Barviva mohou nepříznivě 

ovlivňovat pozornost a činnost 
dětí.

3

5733 Makový dort 2000g
Cukrářský 

výrobek s ostatní 
náplní

Složení: Mák modrý, tekutý bílek, cukr, cukrářská poleva bílá ((částečně 
hydrogenované rostlinné tuky, cukr, částečně ztužený rostlinný tuk, sušené 
mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor: sojový lecitin, regulátor 
kyselosti: kyselina citronová, jedlá sůl, aroma. vaječná melanž, máslo, 
vlašské ořechy, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené mléko 
odtučněné), pitná voda, rumové aroma. Může obsahovat stopy alergenu 

Bez barviv. 3
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5734 Dort svatební 2-
poschoďový 2650g

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátory: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látky: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)). Může obsahovat stopy alergenu arašídů, soji, a 

Barviva:jahodová 
červeň(nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E124, E122).
Barviva mohou nepříznivě 

ovlivňovat pozornost a činnost 
dětí.

3

5735 Dort Květiny 1400g
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látky: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)). Může obsahovat stopy alergenu arašídů, soji, a 

Barviva: jahodová 
červeň(nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E124, E122).
Barviva mohou nepříznivě 

ovlivňovat pozornost a činnost 
dětí.

3

5736 Dort svatební 
jednoposchoďový 1250g

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátor: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látky: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka, vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)). Může obsahovat stopy alergenu arašídů, soji, a 

Barviva: jahodová 
červeň(nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E124, E122)
Barviva mohou nepříznivě 

ovlivňovat pozornost a činnost 
dětí.

3
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5737 Dort srdce 1-
poschoďové 2250g

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátory: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látky: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)), přízdoba růže ((cukr, mléko odtučněné (Směs sušené 
syrovátky a sušeného odtučněného mléka), fondán (cukr, glukózový sirup, 
voda), rostlinné palmové tuky, pitná voda, glukosa, mandlové aroma)). 
Perličky na zdobení (dextróza, cukr, glukózový sirup, rýžová mouka, barvivo, 

Barviva: jahodová 
červeň(nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E124, E122).
Barviva mohou nepříznivě 

ovlivňovat pozornost a činnost 
dětí.

3

5738 Dort srdce z lásky 950g
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

Složení: Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, tuk palmojádrový a 
kokosový, zvlhčující látka: glycerol, zahušťovadlo: xanthan, aromata), světlý 
piškot ((pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátory: E472b a 
E477, glukózový sirup sušený, sušené odtučněné mléko), kypřící látky: 
E450i a E500ii, jodidovaná sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma)), vaječná melanž, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
pšeničná mouka. Vanilkový krém ((pitná voda, máslo, cukr, tuková směs 
(rostlinný tuk: kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený palmový tuk, aroma: E941), krémový prášek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo: riboflavin, sušené mléko (sušená syrovátka, sušené 
mléko odtučněné)), přízdoba růže ((cukr, mléko odtučněné (Směs sušené 
syrovátky a sušeného odtučněného mléka), fondán (cukr, glukózový sirup, 
voda), rostlinné palmové tuky, pitná voda, glukosa, mandlové aroma)). 
Perličky na zdobení (dextróza, cukr, glukózový sirup, rýžová mouka, barvivo, 

Barviva:jahodová 
červeň(nosiče: glycerol, oxid 

křemičitý, barviva: E124, E122).
Barviva mohou nepříznivě 

ovlivňovat pozornost a činnost 
dětí.

3

5796
5834B Dort  punčový / B 900

900

Cukrářský 
výrobek s ostatní 

náplní

směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátory: 
E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné; kypřící látky: E450i a  
E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), ovocná náplň (ovocný 
protlak – jablko, cukr, glukózový sirup, ovocný protlak - meruňka 5 %, 
kyselina: E330, želírující látka: E440i, aroma, voda, konzervant: E200), 
vaječná melanž  (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), cukr, pitná voda, 
aroma rumové 4 % a punčové 1,5 % (voda, líh, sirup z invertního cukru, 
aroma), pšeničná mouka, cukrářská poleva tmavá (cukr, hydrogenované 
rostlinné tuky - palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku 16 %, 
emulgátor: sojový lecitin, aroma vanilin), kokos, barvivo červené a zelené 
(nosič E514, barvivo E102, E124, E122, E132). Může obsahovat stopy 

Barviva jsou již součástí. 3
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5800 Dort kokosový 600
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátory: 
E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné;  kypřící látky: E450i a 
E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), 
vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), cukr, máslo (mléčný 
tuk), pitná voda, tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém 
poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), 
kokos 5 %, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma vanilkové, barvivo: 
riboflavin), rostlinný olej řepkový, sušené mléko, pšeničná mouka, kakao, 
dekorace: alginát (škrobový sirup, želírující látka: E401, regulátory kyselosti: 
E341 a E339, emulgátory: E475 a E471, aroma višňové a pomerančové, 
barviva: E120 a E100), barvivo zelené (nosič E 514, barvivo E102, E132, 
E124, E122). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 

Barviva jsou již součástí. 3

5810 Ježek polévaný malý 600
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátory: E472b a E477, 
glukózový sirup, mléko odtučněné; kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), máslo (mléčný tuk), vaječná 
melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), pitná voda, cukr, tuk v náplni  
(rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, 
plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), krémový prášek (kukuřičný 
škrob, vanilkové aroma, barvivo riboflavin),  sušené mléko, kakao, rostlinný 
olej řepkový, cukrářská poleva tmavá 1,5 % (cukr, hydrogenované rostlinné 
oleje - palmojádrový, kakao, emulgátor: sojový lecitin, aroma), pšeničná 
mouka, neztužený a částečně ztužený tuk palmový, dekorace (cukr, 
kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: sojový lecitin, vanilin), alginát 
(škrobový sirup, želírující látka: E401, regulátory kyselosti: E341 a E339, 
emulgátory: E475 a E471, aroma višňové a pomerančové, barviva: E120 a 

Barviva jsou již součástí. 2

5813
5830B Srdce oříškové / B 300

300

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot světlý + tmavý (pšeničná mouka, cukr, škrob pšeničný, 
emulgátory: E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné; kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, 
kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), vaječná 
melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), máslo (mléčný tuk), cukr, pitná 
voda, lískooříšková drť 6,5 %, tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a 
palmový v různém poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk 
palmový, aroma), krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma vanilkové, 
barvivo riboflavin), sušené mléko, pšeničná mouka, dekorace (kakaová 
hmota 56 %, cukr 39,5 %; nízkotučný kakaový prášek 4 %, emulgátor: 
sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma), lístky: [(cukr, fondán (cukr, 
glukózový sirup), mléko sušené, neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový, voda pitná, aroma mandlové (voda, líh, sirup z invertního cukru), 
barvivo zelené (nosič E514, barvivo: E102, E132, E124 a E122)]. Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, sezamu, 

Barviva jsou již součástí. 3
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5814
5832B Srdce polévané / B 300

300

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

směs piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátory: E472b a E477, 
glukózový sirup, mléko odtučněné; kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, 
zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), vaječná melanž (vejce 99,9 
%, kyselina citrónová), máslo (mléčný tuk), pitná voda, cukrářská poleva 
tmavá 9 % (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: palmojádrový, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor: sojový lecitin; látky 
určené k aromatizaci: vanilin), tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový 
v různém poměru, rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, 
aroma),  neztužený a částečně ztužený tuk palmový, krémový prášek 
(kukuřičný škrob, vanilkové aroma, barvivo: riboflavin), neztužený a 
částečně ztužený tuk palmový, sušené mléko, kakao, rostlinný olej řepkový, 
pšeničná mouka, dekorace (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, 
emulgátor sojový lecitin, vanilin), lístky: [(cukr, fondán (cukr, glukózový 
sirup), mléko sušené,  neztužený a částečně ztužený tuk palmový, voda 
pitná, aroma mandlové (voda, líh, sirup z invertního cukru), barvivo zelené 
(nosič E 514, barvivo: E102, E132, E124 a E122)]. Může obsahovat stopy 

Barviva jsou již součástí. 3

5839 Dort Fantazie 1500
cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

potahovací pasta (cukr, glukózový sirup, rostlinný tuk z palmových jader a 
kokosový, zvlhčovadlo glycerol, zahušťovadlo: E415, aroma), směs piškot 
světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, emulgátory: E472b a 
E477, glukózový sirup, mléko odtučněné; kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, 
kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, aroma), vaječná 
melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), pitná voda, máslo, cukr, tuk v 
náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, rostlinný olej 
řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), krémový prášek 
(kukuřičný škrob, aroma , barvivo: riboflavin), rostlinný olej řepkový, sušené 
mléko, pšeničná mouka, přízdoba: růže + lístky (cukr, fondán - cukr, 
glukózový sirup; mléko sušené,  neztužený a částečně ztužený tuk 
palmový, voda pitná, aroma mandlové - voda, líh, sirup z invertního cukru; 
dle požadavku: barva zelená, červená, modrá, žlutá (nosič: E514 síran 
sodný, barviva: E124 ponceau 4R, E122 azorubin, E102 tartrazin, E132 
indigotin. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. 

Barviva jsou již součástí. 3
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5847
5857B Dort jahodový / B 1320

1320

cukrářský 
výrobek s 

tukovou náplní

jahody mražené 25 %, piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný 
škrob, emulgátory: E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné; 
kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, 
barvivo: E160a, aroma), vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina 
citrónová), voda pitná, ovocná náplň (cukr, ovocný protlak – jablko, 
glukózový sirup, ovocné protlaky – aronie, višeň, kyselina citrónová, 
modifikovaný škrob: 1422, želírující látka: E440i, koncentrát z černé mrkve, 
aroma, přírodní aroma, voda, konzervant: kyselina sorbová), kokos, máslo, 
cukr, tuk v náplni (rostlinný tuk kokosový a palmový v různém poměru, 
rostlinný olej řepkový, plně ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), rostlinný 
olej řepkový, pšeničná mouka, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma 
vanilkové, barvivo: riboflavin), sušené mléko, želírující látka – agar rumové 
aroma (voda, líh, sirup z invertního cukru, aroma), červené barvivo (nosič 
síran sodný, barviva ponceau 4R, azorubin). Může obsahovat stopy 

Barviva jsou již součástí. 2-3

      5876       
5920

            Dort Kuba              
Dort Kuba - řez     1200      100

Cukrářský 
výrobek 

s ostatní náplní

banány, smetana ke šlehání (pasterizovaná smetana, stabilizátor: E407), 
poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované rostlinné tuky: palmojádrový, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16 %, emulgátor: sojový 
lecitin; látky určené k aromatizaci: vanilin), piškot tmavý (pšeničná mouka, 
cukr, emulgátory: E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné; 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, škrob pšeničný, kypřící látky: 
E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a, 
aroma), ovocná náplň (cukr, ovocný protlak – jablko, glukózový sirup, 
ovocné protlaky – aronie, višeň, kyselina citrónová, modifikovaný škrob: 
1422, želírující látka: E440i, koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní 
aroma, voda, konzervant: kyselina sorbová), vaječná melanž (vejce 99,9 
%, kyselina citrónová), cukr, neztužený a částečně ztužený tuk palmový, 

Barviva jsou již součástí. 2

      5877      
5921

            Dort Brusel            
Dort Brusel - řez     1000      80

Cukrářský 
výrobek 

s tukovou náplní

kompot broskve, smetana ke šlehání (pasterizovaná smetana, stabilizátor: 
E407), rostlinný tuk v náplni [voda, hydrogenované rostlinné oleje a tuky 
26,5 % (tuky -  palmojádrový, oleje -  řepkový, slunečnicový, kukuřičný, 
sojový v různých poměrech), cukr, stabilizátory: E420ii a E463; mléčné 
proteiny, emulgátory: E472e a sojový lecitin, sůl, aromata, barvivo: beta 
karoten], piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, 
emulgátory: E472b a E477, glukózový sirup, mléko odtučněné; kypřící 
látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: 
E160a, aroma), pitná voda, cukr, vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina 
citrónová), krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma vanilkové, barvivo: 
riboflavin), sušené mléko, rostlinný olej řepkový, pšeničná mouka, želírující 

Barviva jsou již součástí. 2
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      5880       
5924

            Dort Paříž              
Dort Paříž - řez     1000      80

Cukrářský 
výrobek 

s tukovou náplní

smetana ke šlehání (pasterizovaná smetana, stabilizátor: E407), piškot 
tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátory: E472b a E477, glukózový sirup, 
mléko odtučněné; kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, škrob 
pšeničný, kypřící látky: E450i a E500ii; sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: 
E415, barvivo: E160a, aroma), poleva tmavá (cukr, plně hydrogenované 
rostlinné tuky: palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 16 
%, emulgátor: sojový lecitin; látky určené k aromatizaci: vanilin), vaječná 
melanž  (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), cukr, kakao, neztužený a 
částečně ztužený tuk palmový, pitná voda, rostlinný olej řepkový, dekorace 
(cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: sojový lecitin, aroma: 
vanilin), pšeničná mouka. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, 

x 2

5903
5874 Banánový karamel dort 100

1200

Cukrářský 
výrobek 

s tukovou náplní

Banány 45 %, ovocná náplň (ovocný protlak – jablko, cukr, glukózový sirup, 
ovocný protlak - meruňka 5 %, kyselina: E330, želírující látka: E440i, aroma, 
voda, konzervant: E200), piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, pšeničný 
škrob, emulgátory: E472b a E477, kypřící látky: E450i a E500ii, glukózový 
sirup, sušené mléko, sůl, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415, aroma, 
barvivo: E160a), smetana (pasterizovaná smetana, stabilizátor: E407), 
rostlinný tuk v náplni [voda, hydrogenované rostlinné oleje a tuky 26,5 % 
(tuky -  palmojádrový, oleje - řepkový, slunečnicový, kukuřičný, sojový v 
různých poměrech), cukr, stabilizátory: E420ii a E463; mléčné proteiny, 
emulgátory: E472e a sojový lecitin, sůl, aromata, barvivo: beta karoten], 
pitná voda, arašídy, dekorace - lesk (glukózový sirup, voda, karamelizovaný 
cukrový sirup, želírující látky: pektin, alginan sodný, karagenan a xanthan; 
regulátory kyselosti: mléčnan sodný a fosforečnan vápenatý, konzervant: 
sorban draselný), vaječná melanž (vejce 99,9 %, kyselina citrónová), 
stabilizátor náplně (cukr, banánový prášek, želatina, modifikovaný škrob: 
E1414, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadlo: E417, 
sůl, barvivo: E160a), cukr, rostlinný tuk v náplni (neztužený a částečně 
ztužený tuk palmový, olej řepkový, voda, emulgátory: E471 a slunečnicový 
lecitin; jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor 
kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: beta-karoten), krémový prášek 

x 2-3
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číslo 
výrobku  název výrobku hmotnost druh, 
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1101
Chlebíček 
šunkový

90g Lahůdky

Veka: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej (3,7 %), droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory: E471 a E472e, směs enzymů, kypřící látka: E450, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Šunka: vepřová kýta 70 %, 
pitná voda, jedlá sůl, konzervant: E250, stabilizátory: E451 a E450, zahušťovadla: E407a a 
E415, cukr, antioxidanty: E301 a E316. Okurky steril.: okurky, kvasný ocet, jedlá sůl, 
výtažek koření, sladidlo. Paprika steril: paprika červená, pitná voda, ocet, glukózový sirup, 
jedlá sůl, sladidlo: sacharin. Výrobní sal: majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a 
vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice, (voda, hořčičné semínko, ocet, 
koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahuštovadla: guma guar a xanthan, 
konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA), brambory 
vařené (E223), salám (drůbeží strojně oddělené maso 29 %, vepřová kůže 22 %, pitná voda, 
škrob, vepřové sádlo 5 %, modifikovaný tapiokový škrob, dusitanová solící směs (jedlá sůl 
kamenná jodizovaná, konzervant: E250), stabilizátor: trifosforečnany, koření, látka 
zvýrazňující chuť a vůni: E621, aroma, antioxidant: E300, maltodextrin, zahušťovadlo: 
E407, barvivo: karmíny), Směs zeleninová: okurky 50 %, hrášek 20 %, mrkev 15 %, celer 
15 %, pitná voda, ocet kvasný lihový, glukozový sirup, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid 
vápenatý, konzervační látka: benzoan sodný; cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semínko, 
ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), cukr, worchestrová omáčka 
(pitná voda, cukr, ocet, jedlá sůl (maximálně 4 %), rajčatový prášek, barvivo: karamel, 

x x x x x 24h.
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Lahůdky-Spec.

1102
Chlebíček s 
vysočinou

80g Lahůdky

Veka: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej (3,7 %), droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory E471 a E472e, směs enzymů, kypřící látka: E450, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Výrobní sal: majonéza 
(řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice 
(voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahuštovadla: 
guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-
dinatrium EDTA), brambory vařené (E223), výrobní salám (drůbeží strojně oddělené maso 
29 %, vepřová kůže 22 %, pitná voda, škrob, vepřové sádlo 5 %, modifikovaný tapiokový 
škrob, dusitanová solící směs (jedlá sůl kamenná jodizovaná, konzervant E250), stabilizátor: 
trifosforečnany, koření, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, aroma, antioxidant: E300, 
maltodextrin, zahušťovadlo: E407, barvivo: karmíny), Směs zeleninová: okurky 50 %, 
hrášek 20 %, mrkev 15 %, celer 15 %, pitná voda, ocet kvasný lihový, glukozový sirup, jedlá 
sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, konzervační látka: benzoan sodný. Cibule, hořčice (pitná 
voda, hořčičné semínko, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), cukr, 
worchestrová omáčka (pitná voda, cukr, ocet, jedlá sůl (maximálně 4 %), rajčatový prášek, 
barvivo: karamel, aroma, víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, regulátor kyselosti: 
kyselina citronová), konzervant: sorban draselný), ocet, sůl, koření, konzervanty: E202 a 
E211. Okurky steril: okurky, kvasný ocet, jedlá sůl, výtažek koření, sladidlo. Vysočina: 
vepřové maso 82 %, hovězí maso 6 %, vepřové kůže, pitná voda, jedlá sůl, stabilizátory: 

x x x x x x 24h.

1103 Chlebíček sýrový 70g Lahůdky

Veka: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej (3,7 %), droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory: E471 a E472e, směs enzymů, kypřící látka: E450, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Eidam: mléko, jedlá sůl, 
mlékařské kultury, chlorid vápenatý, syřidlo. Uzený sýr: mléko, jedlá sůl, chlorid vápenatý, 
čisté mlékařské kultury, syřidlo, barvivo: annato Okurky: okurky, kvasný ocet, jedlá sůl, 
výtažek koření, sladidlo. Camembert: jedlá sůl, ušlechtilá plíseň Penicillium candidum. 
Rajče, petrželová nať. Rostlinný tuk (ztužené rostlinné tuky a oleje, voda, odstředěné mléko, 
emulgátory: E322 a E471, konzervanty: E202, aroma, antioxidant: E320 a E310, kyselina: 

x x x 24h.
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Lahůdky-Spec.

1104
Chlebíček ala 

lossos
58g Lahůdky

Veka: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej (3,7 %), droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory: E471 a E472e, směs enzymů, kypřící látka: E450, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Treska: drcené solené filé z 
treskovitých ryb - 80 %, rostlinný olej 20 %, jedlá sůl, kouřové aroma, konzervační látky: 
benzoan sodný a sorban draselný, barviva: Ponceau 4R, žluť SY: mohou nepříznivě 
ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Pomazánka: majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a 
vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, 
koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahuštovadla: guma guar a xanthan, 
konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA), margarín 
(rostlinné oleje a tuky, rostlinný tuk ztužený, kyselé mléko, sůl, emulgátory: E322 a E471, 
kyselina citrónová, konzervant: E202, máslové aroma, přírodní barvivo: B-karoten, vitamín 
A a D, tvaroh nízkotučný (0,1 % tuku, sušina minimálně 16 %), ala-losos (aljašská treska, 
sůl, hroznový cukr, rostlinný olej, zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E102, E110, E122 a 
E124, regulátor kyselosti: E330 a E331, konzervant: E220 a E211), sůl, worchester (pitná 
voda, cukr, ocet, jedlá sůl (maximálně 4 %), rajčatový prášek, barvivo: karamel, aroma, víno, 
švestková povidla (švestky, jablka, pektin, regulátor kyselosti: kyselina citronová), 

x x x x x 24h.

1105
Chlebíček  
vajíčkový

95g Lahůdky

Veka: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej (3,7 %), droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory: E471 a E472e, směs enzymů, kypřící látka: E450, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Šunka: vepřová kýta 70 %, 
voda 24 %, jedlá sůl, želírující látka: E407 a E407e, zahušťovadlo: E425, stabilizátory: 
E451 a E450, cukr, antioxidanty: E301, E316 a E331, látka zvýrazňující chuť: E621, 
barvivo: E120. Výrobní sal: majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, 
glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice, (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor 
kyselosti: kyselina mléčná, zahuštovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, 
ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA), brambory vařené (E223), salám 
(drůbeží strojně oddělené maso 29 %, vepřová kůže 22 %, pitná voda, škrob, vepřové sádlo 5 
%, modifikovaný tapiokový škrob, dusitanová solící směs (jedlá sůl kamenná jodizovaná, 
konzervant E250), stabilizátor: trifosforečnany, koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, 
aroma, antioxidant: E300, maltodextrin, zahušťovadlo: E407, barvivo: karmíny). Směs 
zeleninová: okurky 50 %, hrášek 20 %, mrkev 15 %, celer 15 %, pitná voda, ocet kvasný 
lihový, glukozový sirup, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, konzervační látka: benzoan 
sodný, cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semínko, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, 
kurkuma, výtažek koření), cukr, worchestrová omáčka (pitná voda, cukr, ocet, jedlá sůl 
(maximálně 4 %), rajčatový prášek, barvivo: karamel, aroma, víno, švestková povidla 
(švestky, jablka, pektin, regulátor kyselosti: kyselina citronová), konzervant: sorban 
draselný), ocet, sůl, koření, konzervanty: E202 a E211. Okurky steril: okurky, kvasný ocet, 

x x x x x x 24h.
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Lahůdky-Spec.

1106
Chlebíček 

debrecínský
80g Lahůdky

Veka: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej (3,7 %), droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory E471 a E472e, směs enzymů, kypřící látka: E450, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Debrecínka: vepřová pečeně 
80 %, pitná voda 16 %, jedlá sůl, konzervant: E250, cukr, živočišná bílkovina, stabilizátory: 
E451 a E450, antioxidant: E301, zahušťovadla: E407a a E415, modifikovaný škrob 
(E1420), barvivo: paprika, paprikový extrakt: E160c. Výrobní sal: majonéza (řepkový olej, 
voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice, (voda, hořčičné 
semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahuštovadla: guma guar a 
xanthan, konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA), 
brambory vařené (E223), salám (drůbeží strojně oddělené maso 29 %, vepřová kůže 22 %, 
pitná voda, škrob, vepřové sádlo 5 %, modifikovaný tapiokový škrob, dusitanová solící směs 
(jedlá sůl kamenná jodizovaná, konzervant E250), stabilizátor: trifosforečnany, koření, látka 
zvýrazňující chuť a vůni: E621, aroma, antioxidant: E300, maltodextrin, zahušťovadlo: 
E407, barvivo: karmíny). Směs zeleninová: okurky 50 %, hrášek 20 %, mrkev 15 %, celer 
15 %, pitná voda, ocet kvasný lihový, glukozový sirup, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid 
vápenatý, konzervační látka: benzoan sodný, cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semínko, 
ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), cukr, ,worchestrová omáčka 
(pitná voda, cukr, ocet, jedlá sůl (maximálně 4 %), rajčatový prášek, barvivo: karamel, 
aroma, víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, regulátor kyselosti: kyselina 
citronová), konzervant: sorban draselný), ocet, sůl, pepř, koření, konzervanty E202 a E211. 

x x x x x x 24h.

1107
Chlebíček 
nudlový

95g Lahůdky

Veka: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej (3,7 %), droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory: E471 a E472e, směs enzymů, kypřící látka: E450, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Výrobní sal: majonéza 
(řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice, 
(voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahuštovadla: 
guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-
dinatrium EDTA), brambory vařené (E223), salám (drůbeží strojně oddělené maso 29 %, 
vepřová kůže 22 %, pitná voda, škrob, vepřové sádlo 5 %, modifikovaný tapiokový škrob, 
dusitanová solící směs (jedlá sůl kamenná jodizovaná, konzervant E250), stabilizátor: 
trifosforečnany, koření, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, aroma, antioxidant: E300, 
maltodextrin, zahušťovadlo: E407, barvivo: karmíny). Směs zeleninová: okurky 50 %, 
hrášek 20 %, mrkev 15 %, celer 15 %, pitná voda, ocet kvasný lihový, glukozový sirup, jedlá 
sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, konzervační látka: benzoan sodný. cibule, hořčice (pitná 
voda, hořčičné semínko, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), cukr, 
worchestrová omáčka (pitná voda, cukr, ocet, jedlá sůl (maximálně 4 %), rajčatový prášek, 
barvivo: karamel, aroma, víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, regulátor kyselosti: 
kyselina citronová), konzervant: sorban draselný), ocet, sůl, koření, konzervanty E202 a 
E211. Salám junior: vepřové maso 49 %, pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá 
sůl, česnek, koření, extrakty koření, dextróza, stabilizátory: E450, E451 a E452, antioxidant: 
E315, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, barvivo: E120, konzervant: E250. Okurky steril: 
okurky, kvasný ocet, jedlá sůl, výtažek koření, sladidlo. Paprika steril: paprika červená, pitná 

x x x x x x 24h.
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Lahůdky-Spec.

1108
Chlebíček 
křenový

96g Lahůdky

Veka: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl, barvivo: 
amoniak-sulfitový karamel (oxid siřičitý), zlepšující přípravek (cukr, emulgátory: estery 
mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Křenová pomazánka: 
rostlinný olej, pitná voda, vaječný žloutek, ocet, jedlá sůl, modifikovaný škrob, stabilizátory: 
guma guar a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, 
může obsahovat stopy hořčice, bylinkové máslo (jedlá sůl, cibule, hořčičné semínko, pepř, 
česnek, glutaman sodný, paprika, citronová kůra, petržel list, pažitka, libeček, kopr, karotka, 
celerový kořen, pastinák), měkký odtučněný tvaroh, křen, rostlinný tuk. Okurky steril: 
okurky, kvasný ocet, jedlá sůl, výtažek koření, sladidlo. Paprika steril: paprika červená, pitná 
voda, ocet, glukózový sirup, jedlá sůl, sladidlo: sacharin. Morav-Krkovička: vepřová 
krkovice 69 %, voda 26 %, jedlá sůl, stabilizátory: E450, E451 a E452, zahušťovadla: 

x x x x x x 24h.

1109
Chlebíček ala 

krab
80g Lahůdky

Veka: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl, barvivo: 
amoniak-sulfitový karamel (oxid siřičitý), zlepšující přípravek (cukr, emulgátory: estery 
mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Salát ala krab: Surimi 32 % 
(drcené rybí maso 30 %, (stabilizátory: sorbitol, polyfosforečnany), voda, kukuřičný škrob, 
pšeničný škrob, rostlinný olej, sójová bílkovina, cukr, jedlá sůl, vaječný bílek, stabilizátor: 
karagenan, krabí aroma, látky zvýrazňující chuť: glutamát sodný, E627 a E631, barviva: 
kyselina karmínová, paprikový extrakt, E171), majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a 
vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, 
koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahuštovadla: guma guar a xanthan, 
konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA), celerový 
salát (celer, pitná voda, ocet, cukr, jedlá sůl, kyselina citronová a askorbová, E224), 

x x x x x 24h.

1110
Chlebíček  ala 
losos (clasic)

65g Lahůdky

Veka: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej (3,7 %), droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory E471 a E472e, směs enzymů, kypřící látka: E450, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Drcená treska: drcené solené 
filé z treskovitých ryb - 80 %, rostlinný olej 20 %, jedlá sůl, kouřové aroma, konzervační 
látky: benzoan sodný a sorban draselný, barviva: Ponceau 4R, žluť SY: mohou nepříznivě 
ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný 
žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), 
regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban 

x x x x 24h.
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1111
Chlebíček  

speciál
100g Lahůdky

Veka: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej (3,7 %), droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory E471 a E472e, směs enzymů, kypřící látka: E450, protispékavá 
látka: uhličitan vápenatý). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Šunka: vepřová kýta 70 %, 
pitná voda, jedlá sůl, konzervant: E250, stabilizátory: E451 a E450, zahušťovadlo: E407a a 
E415, cukr, antioxidanty: E301 a E316. Výrobní sal: majonéza (řepkový olej, voda, ocet, 
vejce a vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice, (voda, hořčičné semínko, 
ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahuštovadla: guma guar a xanthan, 
konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA), brambory 
vařené (E223), salám (drůbeží strojně oddělené maso 29 %, vepřová kůže 22 %, pitná voda, 
škrob, vepřové sádlo 5 %, modifikovaný tapiokový škrob, dusitanová solící směs (jedlá sůl 
kamenná jodizovaná, konzervant E250), stabilizátor: trifosforečnany, koření, látka 
zvýrazňující chuť a vůni E621, aroma, antioxidant E300, maltodextrin, zahušťovadlo: E407, 
barvivo: karmíny). Směs zeleninová : okurky 50%, hrášek 20%, mrkev 15%, celer 15%, 
pitná voda, ocet kvasný lihový, glukozový sirup, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, 
konzervační látka: benzoan sodný. cibule, hořčice (pitná voda, hořčičné semínko, ocet 
kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), cukr, worchestrová omáčka 
worchestrová omáčka (pitná voda, cukr, ocet, jedlá sůl (maximálně 4 %), rajčatový prášek, 
barvivo: karamel, aroma, víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, regulátor kyselosti: 
kyselina citronová), konzervant: sorban draselný), ocet, sůl, koření, konzervanty E202 a 
E211. Eidam: mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, syřidlo. Paprikový salám: vepřové maso, 
vepřové sádlo, jedlá sůl, konzervant: E250, hovězí maso, dextróza, směs koření, extrakty 
koření, antioxidant: E330, barvivo: E120 a E162, směs mikrokoů a bakterií mléčného 
kvašení. Turista: vepřové maso 80 %, hovězí maso 2 %, pitná voda, jedlá sůl, konzervant 
(E250), směs koření (pepř černý, česnek, koriandr), stabilizátory: E451 a E450, 

x x x x x x 24h.

1200
Bageta se 
šunkou a  
vejcem

179g Lahůdky

Bageta: pšeničná mouka, pitná voda, směs na bázi rostlinných tuků (olej rostlinný řepkový 
90 %, emulgátor: E482, plně ztužený olej rostlinný řepkový, aroma, enzym lepek), droždí, 
jedlá sůl, zlepšující směs (mouka pšeničná, protispékavá látka: uhličitan vápenatý, dextróza, 
emulgátor: E472e, mouka sojová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, olej rostlinný 
řepkový, enzym lepek). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Šunka: vepřová kýta 70 %, pitná voda, 
jedlá sůl, konzervant: E250, stabilizátory: E451 a E450, zahušťovadlo: E407a a E415, cukr, 
antioxidanty: E301 a E316. Dresing: rostlinný olej, pitná voda, vaječný žloutek, ocet, jedlá 
sůl, modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a xanthan, regulátor kyselosti kyselina 
citrónová, konzervant sorban draselný, může obsahovat stopy hořčice (pitná voda, hořčičné 
semínko, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), bylinkové máslo 
(jedlá sůl, cibule, hořčičné semínko, pepř, česnek, glutaman sodný, paprika, citronová kůra, 

x x x x x 24h.
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1201
Bageta 

salámová
135g Lahůdky

Bageta: pšeničná mouka, pitná voda, směs na bázi rostlinných tuků (olej rostlinný řepkový 
90 %, emulgátor: E482, plně ztužený olej rostlinný řepkový, aroma, enzym lepek), droždí, 
jedlá sůl, zlepšující směs (mouka pšeničná, protispékavá látka: uhličitan vápenatý, dextróza, 
emulgátor: E472e, mouka sojová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, olej rostlinný 
řepkový, enzym lepek). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Dresing: rostlinný olej, pitná voda, 
vaječný žloutek, ocet, jedlá sůl, modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a xanthan, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, může obsahovat stopy 
hořčice, bylinkové máslo (jedlá sůl, cibule, hořčičné semínko, pepř, česnek, glutaman sodný, 
paprika, citronová kůra, petržel list, pažitka, libeček, kopr, karotka, celerový kořen, 
pastinák). Turista : vepřové maso 80 %, hovězí maso 2 %, pitná voda, jedlá sůl, konzervant 
(E250), směs koření (pepř černý, česnek, koriandr), stabilizátory: E451 a E450, 
modifikovaný škrob: E1420, želírující látky: E407 a E407a, živočišné proteiny, zvýrazňovač 
chuti: E621, antioxidant: E301, barvivo: E120. Vysočina: vepřové maso 82 %, hovězí maso 

x x x x x 24h.

1202 Bageta se sýrem 135g Lahůdky

Bageta: pšeničná mouka, pitná voda, směs na bázi rostlinných tuků (olej rostlinný řepkový 
90 %, emulgátor: E482, plně ztužený olej rostlinný řepkový, aroma, enzym lepek), droždí, 
jedlá sůl, zlepšující směs (mouka pšeničná, protispékavá látka: uhličitan vápenatý, dextróza, 
emulgátor: E472e, mouka sojová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, olej rostlinný 
řepkový, enzym lepek). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Camembert: jedlá sůl, ušlechtilá 
plíseň Penicillium candidum. Eidam: mléko, jedlá sůl, chlorid vápenatý, mlékařské kultury, 
syřidlo, rostlinný tuk (ztužené rostlinné tuky a oleje, voda, odstředěné mléko, emulgátory: 
E322 a E471, konzervant: E202, aroma, antioxidant: E320 a E310, kyselina: E330, barvivo: 

x x x 24h.

1203 Bageta ala Losos 145g Lahůdky

Bageta: pšeničná mouka, pitná voda, směs na bázi rostlinných tuků (olej rostlinný řepkový 
90 %, emulgátor: E482, plně ztužený olej rostlinný řepkový, aroma, enzym lepek), droždí, 
jedlá sůl, zlepšující směs (mouka pšeničná, protispékavá látka: uhličitan vápenatý, dextróza, 
emulgátor: E472e, mouka sojová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, olej rostlinný 
řepkový, enzym lepek). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Treska: drcené solené filé z 
treskovitých ryb - 80 %, rostlinný olej 20 %, jedlá sůl, kouřové aroma, konzervační látky: 
benzoan sodný, sorban draselný, barviva: Ponceau 4R, žluť SY: mohou nepříznivě ovlivňovat 
činnost a pozornost dětí. Vejce (vejce, pitná voda, ocet, sůl, konzervanty: kyselina octová a 
kyselina mléčná), Rostlinný tuk (ztužené rostlinné tuky a oleje, voda, odstředěné mléko, 

x x x x 24h.

1205
Čtverec ala 
mozarela

125g Lahůdky

Čtverec: pšeničná mouka, pitná voda, pekařská směs tmavá (pšeničné otruby, len, žitné 
vločky, sezam, pšeničné vločky, slunečnice, pšeničná mouka celozrnná, ovesné vločky, 
pražený ječný slad, pohanka), žitná mouka, rostlinný olej řepkový, sezam, droždí, kmín, 
jedlá sůl, len, slunečnice, cukr, zlepšující přípravek (ztužený olej rostlinný – řepkový a 
palmový, olej rostlinný – řepkový, cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý), 
česnekový granulát. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, 
skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Sýr: voda, rostlinný tuk 50 %, bramborový 
škrob, sýr, jedlá sůl, tavící soli: E450, E452, aroma. Rostlinný tuk (ztužené rostlinné tuky a 
oleje, voda, odstředěné mléko, emulgátory: E322 a E471, konzervant: E202, aroma, 

x x x 24h.
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1206
Bulka sýrová s 
debrecínkou

115g Lahůdky

Bageta: pšeničná mouka, sýr eidam (15%), pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá 
sůl, zlepšující přípravek (cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý). Může 
obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, 
lupiny, oxidu siřičitého. Dresing: rostlinný olej, pitná voda, vaječný žloutek, ocet, jedlá sůl, 
modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, konzervant: sorban draselný, může obsahovat stopy hořčice, bylinkové máslo 
(jedlá sůl, cibule, hořčičné semínko, pepř, česnek, glutaman sodný, paprika, citronová kůra, 
petržel list, pažitka, libeček, kopr, karotka, celerový kořen, pastinák). Debrecínka: vepřová 
pečeně 80 %, pitná voda 16 %, jedlá sůl, konzervant: E250, cukr, živočišná bílkovina, 
stabilizátory: E451 a E450, antioxidant: E301, zahušťovadla: E407a a E415, modifikovaný 

x x x x x 24h.

1207
Bageta s 
kuřecími 

nugetkami
159g Lahůdky

Bageta: pšeničná mouka, pitná voda, směs na bázi rostlinných tuků (olej rostlinný řepkový 
90 %, emulgátor: E482, plně ztužený olej rostlinný řepkový, aroma, enzym lepek), droždí, 
jedlá sůl, zlepšující směs (mouka pšeničná, protispékavá látka: uhličitan vápenatý, dextróza, 
emulgátor: E472e, mouka sojová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, olej rostlinný 
řepkový, enzym lepek). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Dresing: rostlinný olej, pitná voda, 
vaječný žloutek, ocet, jedlá sůl, modifikovaný škrob, stabilizátory guma guar a xanthan, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, může obsahovat stopy 
hořčice, bylinkové máslo (jedlá sůl, cibule, hořčičné semínko, pepř, česnek, glutaman sodný, 
paprika, citronová kůra, petržel list, pažitka, libeček, kopr, karotka, celerový kořen, 
pastinák). Kuřecí nugetky: Kuřecí masová směs 70 % (kuřecí maso 61 %, kuřecí kůže, pitná 
voda, kuřecí maso strojně oddělené 4 %, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátor: 
trifosforečnany, hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, koření, 
aroma, extrakty koření), Obalová směs 30 % (pšeničná mouka, pitná voda, jedlá sůl, 

x x x x x 24h.

1208
Bageta s uzeným 

masem
165g Lahůdky

Bageta: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory: stearoyllaktylát sodný a mono- a diglyceridy mastných kyselin, 
bramborová vláknina, pšeničná mouka, směs enzymů: hydrolázy, antioxidant: kyselina 
askorbová, rostlinný olej), přírodní barvivo: amoniak-sulfitový karamel (oxid siřičitý), 
sušené mléko, kmín. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Dresing: rostlinný olej, pitná voda, 
vaječný žloutek, ocet, jedlá sůl, modifikovaný škrob, stabilizátory: guma guar a xanthan, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, může obsahovat stopy 
hořčice, bylinkové máslo (jedlá sůl, cibule, hořčičné semínko, pepř, česnek, glutaman sodný, 
paprika, citronová kůra, petržel list, pažitka, libeček, kopr, karotka, celerový kořen, 
pastinák). Okurky steril: okurky, kvasný ocet, jedlá sůl, výtažek koření, sladidlo. Paprika 
steril: paprika červená, pitná voda, ocet, glukózový sirup, jedlá sůl, sladidlo: sacharin. 
Moravské maso: vepřová kýta 87 %, pitná voda, jedlá sůl, konzervanty: E250, E407, E451 a 

x x x x x 24h.
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1209 Kornčtverec Fit 122g Lahůdky

Kornčtverec: pšeničná mouka, pitná voda, pekařská směs tmavá (pšeničné 
otruby, len, žitné vločky, sezam, pšeničné vločky, slunečnice, pšeničná mouka 
celozrnná, ovesné vločky, pražený ječný slad, pohanka), žitná mouka, 
rostlinný olej řepkový, sezam, droždí, kmín, jedlá sůl, len, slunečnice, cukr, 
zlepšující přípravek (ztužený olej rostlinný – řepkový a palmový, olej rostlinný 
– řepkový, cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý), 
česnekový granulát. Šunka: vepřová kýta 70 %, voda 24 %, jedlá sůl, želírující 
látka (E407, E407e), zahušťovadlo (E425), stabilizátory (E451, E450), cukr, 
antioxidanty (E301, E316, E331), látka zvýrazňující chuť (E621), barvivo 
(E120). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Eidam: mléko, jedlá sůl, 
mlékařské kultury, syřidlo, konzervant E251. Uzený eidam: mléko, jedlá sůl, 
chlorid vápenatý, čisté mlékařské kultury, mikrobiální syřidlo, konzervant 

x x x x 24h.

1210
Dalamánek slun. 

3 druhy sýra
1525g Lahůdky

Dalamánek: pšeničná mouka, slunečnice (15 %), žitná mouka, pitná voda, rostlinný olej 
řepkový, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (částečně ztužený olej rostlinný – řepkový a 
palmový, olej rostlinný – řepkový, cukr, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: uhličitan vápenatý), 
přírodní barvivo: amoniak-sulfitový karamel (oxid siřičitý). Může obsahovat stopy alergenu 
mléka, soji, vajec, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Rostlinný 
tuk (ztužené rostlinné tuky a oleje, voda, odstředěné mléko, emulgátory: E322 a E471, 
konzervant: E202, aroma, antioxidanty: E320 a E310, kyselina: E330, barvivo: E160). 
Uzený eidam: mléko, jedlá sůl, chlorid vápenatý, čisté mlékařské kultury, mikrobiální 
syřidlo, Camembert: jedlá sůl, ušlechtilá plíseň Penicillium candidum. Eidam: mléko, jedlá 

x x x 24h.

1211 Bageta alpská 145g Lahůdky

Bageta: pšeničná mouka, pitná voda, pekařská směs světlá (pšeničné otruby, len, žitné 
vločky, sezam, pšeničné vločky, slunečnice, pšeničná mouka celozrnná, ovesné vločky, 
pohanka), žitná mouka, ovesné vločky, sezam, len, rostlinný olej, droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory: stearoyllaktylát sodný a mono- a diglyceridy mastných kyselin, 
bramborová vláknina, pšeničná mouka, směs enzymů: hydrolázy, antioxidant: kyselina 
askorbová, rostlinný olej). Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, 
hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Schwarzwald šunka: vepřové 
maso, dusitanová solící směs, (mořská sůl, konzervant dusitan sodný), dextróza, koření, 
antioxidant: askorbát sodný, sacharóza, konzervant: dusičnan draselný, extrakty koření, obsah 
soli maximálně 5 %, obsah masa minimálně 96 % Šunka od kosti: vepřové maso, dusitanová 
solící směs, (mořská sůl, konzervant dusitan sodný), dextróza, koření, antioxidant: askorbát 
sodný, sacharóza, konzervant: dusičnan draselný, extrakty koření. Křenová pomazánka: 
rostlinný olej, pitná voda, vaječný žloutek, ocet, jedlá sůl, modifikovaný škrob, stabilizátory: 
guma guar a xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, 
může obsahovat stopy hořčice, bylinkové máslo (jedlá sůl, cibule, hořčičné semínko, pepř, 
česnek, glutaman sodný, paprika, citronová kůra, petržel list, pažitka, libeček, kopr, karotka, 
celerový kořen, pastinák), měkký odtučněný tvaroh, křen, rostlinný tuk. Sýr Excelent: 

x x x x x x 24h.
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1212
Croissant 

zeleninový
120g Lahůdky

Croissant: pšeničná mouka, tuk rostlinný (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje: palmový a 
řepkový; voda, emulgátory: E322, E471 a E475, sůl, dextróza, kyselina citrónová, 
konzervant: E202, antioxidanty: E320 a E310, aroma, vitamín A), pitná voda, přípravek pro 
pečivo (slunečnicová semínka, vločky ze špaldy, ovesné vločky, sezamová semínka, 
celozrnná pšeničná mouka, sůl, alfa amylázy, kyselina askorbová), droždí. Může obsahovat 
stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, sezamu, skořápkových plodů, lupiny, 
oxidu siřičitého. Rostlinný tuk (ztužené rostlinné tuky a oleje, voda, odstředěné mléko, 
emulgátory: E322 a E471, konzervanty: E202, aroma, antioxidanty: E320 a E310, kyselina: 

x x x 24h.

1213
Bageta s krůtí 

šunkou
170g Lahůdky

Bageta: pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný olej řepkový, droždí, jedlá sůl, zlepšující 
přípravek (cukr, emulgátory: stearoyllaktylát sodný a mono- a diglyceridy mastných kyselin, 
bramborová vláknina, pšeničná mouka, směs enzymů: hydrolázy, antioxidant: kyselina 
askorbová, rostlinný olej), přírodní barvivo: amoniak-sulfitový karamel (oxid siřičitý), 
sušené mléko, kmín. Může obsahovat stopy alergenu mléka, soji, vajec, arašídů, hořčice, 
sezamu, skořápkových plodů, lupiny, oxidu siřičitého. Eidam: mléko, jedlá sůl, mlékařské 
kultury, syřidlo, Rostlinný tuk (ztužené rostlinné tuky a oleje, voda, odstředěné mléko, 
emulgátory: E322 a E471, konzervant: E202, aroma, antioxidanty: E320 a E310, kyselina: 
E330, barvivo: E160). Krůtí šunka: krůtí maso 60 %, pitná voda, dus. sol. směs, škrob, 
stabilizátor kyselosti, zahušťovadlo (xanthan, karagenan), látka zvýrazňující chuť a vůni, 

x x x 24h.

1300 Pizza Grand 147g Lahůdky

pizza směs s oreganem (cukr, sůl, sušené plnotučné mléko, emulgátor: E422e, koření, 
okyselující přípravek: E262), pitná voda, droždí, pšeničná mouka, (Grand - na prodejně 
plnění - pizza náplň (cukr, rajčatový protlak, bioocet, modifikovaný škrob: E1422, cibule, 
sůl, paprikové floky sušené, rajčata sušená, koření, konzervant: E202, rostlinný olej, česnek, 
oregano, petržel, zahušťovadla: E415 a E412, regulátor kyselosti: E330, koncentrát šťávy z 
červené řepy, výtažek z koření (celer). Šunka: vepřová kýta 70 %, voda 24 %, jedlá sůl, 
želírující látky: E407 a E407e, zahušťovadlo: E425, stabilizátory: E451 a E450, cukr, 
antioxidanty: E301, E316 a E331, látka zvýrazňující chuť: E621, barvivo: E120, Eidam: 

x x x 2

1301 Pizza sýr 160g Lahůdky

pizza směs s oreganem (cukr, sůl, sušené plnotučné mléko, emulgátor: E422e, koření, 
okyselující přípravek: E262), pitná voda, droždí, pšeničná mouka, (Grand - na prodejně 
plnění - pizza náplň (cukr, rajčatový protlak, bioocet, modifikovaný škrob: E1422, cibule, 
sůl, paprikové floky sušené, rajčata sušená, koření, konzervant: E202, rostlinný olej, česnek, 
oregano, petržel, zahušťovadla: E415 a E412, regulátor kyselosti: E330, koncentrát šťávy z 
červené řepy, výtažek z koření (celer). Eidam: mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, syřidlo, 
konzervant: E251. Uzený eidam: minimálně 30 % tuku v sušině, minimálně 49 % sušiny 
mléko, jedlá sůl, chlorid vápenatý, čisté mlékařské kultury, mikrobiální syřidlo, konzervant 

x x x 2

1302 Pizza ananas 150g Lahůdky

pizza směs s oreganem (cukr, sůl, sušené plnotučné mléko, emulgátor: E422e, koření, 
okyselující přípravek: E262), pitná voda, droždí, pšeničná mouka, (Grand - na prodejně 
plnění - pizza náplň (cukr, rajčatový protlak, bioocet, modifikovaný škrob: E1422, cibule, 
sůl, paprikové floky sušené, rajčata sušená, koření, konzervant: E202, rostlinný olej, česnek, 
oregano, petržel, zahušťovadla: E415 a E412, regulátor kyselosti: E330, koncentrát šťávy z 
červené řepy, výtažek z koření (celer). Eidam: mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, syřidlo, 
konzervant E251. Ananas: ananas, pitná voda, cukr, regulátor kyselosti: E330. Salám 
šunkový: vepřová kýta 60 %, voda 33 %, jedlá sůl, živočišná bílkovina, bramborový škrob: 
E1422, regulátor kyselosti: E575, barvivo: E120, stabilizátory: E450 a E451, zahušťovadla: 
E407 a E415, dextróza, maltodextrin, látky zvýrazňující chuť: E621 a E635, antioxidant: 

x x x 2
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1303
Pizza anglická 

slanina
150g Lahůdky

pizza směs s oreganem (cukr, sůl, sušené plnotučné mléko, emulgátor: E422e, koření, 
okyselující přípravek: E262), pitná voda, droždí, pšeničná mouka, (Grand - na prodejně 
plnění - pizza náplň (cukr, rajčatový protlak, bioocet, modifikovaný škrob: E1422, cibule, 
sůl, paprikové floky sušené, rajčata sušená, koření, konzervant: E202, rostlinný olej, česnek, 
oregano, petržel, zahušťovadla: E415 a E412, regulátor kyselosti: E330, koncentrát šťávy z 
červené řepy, výtažek z koření (celer). Angl. Slanina: vepřový bok 92 %, voda 4 %, jedlá sůl, 
konzervant: E250, zahušťovadla, cukry, stabilizátory: E450 a E451, antioxidant: E301, 
modifikovaný škrob: E1420. Eidam: mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, syřidlo, 

x x x 2

1304 Pizza mexiko 140g Lahůdky

pizza směs s oreganem (cukr, sůl, sušené plnotučné mléko, emulgátor: E422e, koření, 
okyselující přípravek: E262), pitná voda, droždí, pšeničná mouka, (Grand - na prodejně 
plnění - pizza náplň (cukr, rajčatový protlak, bioocet, modifikovaný škrob: E1422, cibule, 
sůl, paprikové floky sušené, rajčata sušená, koření, konzervant: E202, rostlinný olej, česnek, 
oregano, petržel, zahušťovadla: E415 a E412, regulátor kyselosti: E330, koncentrát šťávy z 
červené řepy, výtažek z koření (celer). Zelenina mexiko: příslušná zelenina, sůl, pitná voda, 
aroma, cukr. Eidam: mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, syřidlo, konzervant: E251. 
Feferonky: feferonky, voda, cukr, sůl, kvasný ocet lihový, kyselina citronová, aroma. 
Moravské maso: vepřová kýta 87 %, pitná voda, jedlá sůl, konzervant: E250, želírující látka: 

x x x 2

1305
Pizza 

žampionová
165g Lahůdky

pizza směs s oreganem (cukr, sůl, sušené plnotučné mléko, emulgátor: E422e, koření, 
okyselující přípravek: E262), pitná voda, droždí, pšeničná mouka, (Grand - na prodejně 
plnění - pizza náplň (cukr, rajčatový protlak, bioocet, modifikovaný škrob: E1422, cibule, 
sůl, paprikové floky sušené, rajčata sušená, koření, konzervant: E202, rostlinný olej, česnek, 
oregano, petržel, zahušťovadla: E415 a E412, regulátor kyselosti: E330, koncentrát šťávy z 
červené řepy, výtažek z koření (celer). Eidam: mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, syřidlo, 
konzervant: E251. Uzený eidam: minimálně 30 % tuku v sušině, minimálně 49 % sušiny, 
mléko, jedlá sůl, chlorid vápenatý, čisté mlékařské kultury, mikrobiální syřidlo, konzervant: 
E251, rajče, Salám šunkový: vepřová kýta 60 %, voda 33 %, jedlá sůl, živočišná bílkovina, 
bramborový škrob: E1422, regulátor kyselosti: E575, barvivo: E120, stabilizátory: E450 a 
E451, zahušťovadla: E407 a E415, dextróza, maltodextrin, látky zvýrazňující chuť: E621 a 
E635, antioxidant: E316, konzervant: E250, extrakty koření, aroma, sušená zelenina. 

x x x 2

1350 Aspiková miska 145g Lahůdky

Aspik: potravinářská vepřová kožní želatina (směs bílkovin živočišného původu). Vlašský 
salát: brambory vařené 60 %, majonéza ((řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, 
glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor 
kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, 
ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA), sterilovaná zelenina - hrášek, mrkev, 
okurka, cibule, konzervanty: E202 a E211, pepř, sůl, koření, výrobní salám (vepřové a 
hovězí maso, vepřový tuk a kůže, škroby - lepek, soja, jedlá sůl, antioxidanty: E300 a E301, 
stabilizátor: E450). Šunkový salám: vepřová kýta 60 %, voda 33 %, jedlá sůl, živočišná 
bílkovina, bramborový škrob: E1422, regulátor kyselosti: E575, barvivo: E120, stabilizátory: 
E450 a E451, zahušťovadla: E407 a E415, dextróza, maltodextrin, látky zvýrazňující chuť: 
E621 a E635, antioxidant: E316, konzervant: E250, extrakty koření, aroma, sušená zelenina. 
Hrášek-kukuřice: příslušná zelenina, sůl, pitná voda, aroma, cukr. Paprika steril: paprika, 
voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo: E954. Vejce (voda, sůl, regulátor 

x x x x 5dní
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1351 Aspikový dortík 140g Lahůdky

Eidam: mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, syřidlo, konzervant: E251. Okurky: pitná voda, 
kvasný ocet, jedlá sůl s jódem, sladidlo: sacharin (E954), přírodní aroma. Paprika steril: 
paprika, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo: E954. Šunkový salám: 
vepřová kýta 60 %, voda 33 %, jedlá sůl, živočišná bílkovina, bramborový škrob: E1422, 
regulátor kyselosti: E575, barvivo: E120, stabilizátory: E450 a E451, zahušťovadla: E407 a 
E415, dextróza, maltodextrin, látky zvýrazňující chuť: E621 a E635, antioxidant: E316, 
konzervant: E250, extrakty koření, aroma, sušená zelenina. Junior salám : vepřové maso 40 
%, voda, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, česnek, koření, extrakty koření, 
konzervant: E250, stabilizátory: E450, E451, E452 a E500, hroznový cukr, zahušťovadlo: 
E412, antioxidant: E315, látka zvyšující chuť a vůni: E621, barvivo: E120. Hrášek+ 
kukuřice: příslušná zelenina, sůl, pitná voda, aroma, cukr. Aspik: potravinářská vepřová 

x x 5dní

1352 Salám s cibulí 145g Lahůdky

Aspik: potravinářská vepřová kožní želatina (směs bílkovin živočišného původu). Petrželová 
nať. Salám junior: hovězí maso 15 %, vepřové maso 35 %, voda, sůl, bramborový škrob, 
živočišná bílkovina, směs koření, stabilizátory: E450 a E451, zahušťovadla E407, E412 a 
E415, antioxidant: E316, stabilizátor barviva: E250. Cibule čerstvá, pepř mletý.  

x 5dní

1353
Závitek v aspiku 

(3ks)
405g Lahůdky

Výrobní sal: majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, glukozo-
fruktozový sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti: 
kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, 
ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA), brambory vařené (E223), výrobní 
salám (vepřové a hovězí maso, vepřový tuk a kůže, škroby, lepek, sója, antioxidanty: E300, 
E301 a E330, stabilizátor: E450), Směs zeleninová : okurky 50 %, hrášek 20 %, mrkev 15 
%, celer 15 %, pitná voda, ocet kvasný lihový, glukozový sirup, jedlá sůl, stabilizátor - 
chlorid vápenatý, konzervační látka: benzoan sodný. cibule, hořčice, cukr, worchestrová 
omáčka (obsahuje sojový produkt), ocet, sůl, koření, konzervanty: E202 a E211. Okurky: 
pitná voda, kvasný ocet, jedlá sůl s jódem, sladidlo: sacharin (E954), přírodní aroma. Paprika 
steril: paprika, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo: E954. Aspik: 
potravinářská vepřová kožní želatina (směs bílkovin živočišného původu). Šunka: vepřová 
kýta 70 %, voda 24 %, jedlá sůl, želírující látky: E407 a E407e, zahušťovadlo: E425, 
stabilizátory: E451 a E450, cukr, antioxidanty: E301, E316 a E331, látka zvýrazňující chuť: 

x x x x x 4

1354
Lahůdkový 

salám v aspiku
1000g Lahůdky

Junior: vepřové maso 40 %, voda, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl s jódem, 
česnek, koření, extrakty koření, konzervant: E250, stabilizátory: E450, E451, E452 a E500, 
hroznový cukr, zahušťovadlo: E412, antioxidant: E315, látka zvyšující chuť a vůni: E621, 
barvivo: E120. Pepř. Okurky: pitná voda, kvasný ocet, jedlá sůl s jódem, sladidlo: sacharin 
(E954), přírodní aroma. Paprika steril: paprika, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, 
náhradní sladidlo: E954. Kukuřice. Aspik: potravinářská vepřová kožní želatina (směs 
bílkovin živočišného původu). Čerstvá paprika, okurka.

4

1400
Salát ala krab 

1kg
1000kg Lahůdky

Složení: Surimi 32 % ((drcené rybí maso 30 %, stabilizátory: sorbitol a polyfosforečnany), 
voda, kukuřičný škrob, pšeničný škrob, rostlinný olej, sójová bílkovina, cukr, jedlá sůl, 
vaječný bílek, stabilizátor: karagenan, krabí aroma, látky zvýrazňující chuť: glutamát sodný, 
E627 a E631, barviva: kyselina karmínová, paprikový extrakt a E171)), majonéza (řepkový 
olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice (voda, 
hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: guma 
guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium 
EDTA), celerový salát (celer, pitná voda, ocet, cukr, jedlá sůl, kyselina citronová a 

x x x x 4
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1401 Šopský salát 130g Lahůdky
Rajské jablko, okurka hadovka, paprika syrová, balkánský sýr (mléko, jedlá sůl, smetanová 
kultura, pitná voda), Bylinkové máslo (jedlá sůl, cibule, hořčičné semínko, pepř, 
česnek, glutaman sodný, paprika, citronová kůra, petržel list, pažitka, libeček, kopr, 
karotka, celerový kořen, pastinák)

2

1402 Salát ala krab 150g Lahůdky

Složení: Rybí maso s krabí příchutí (surimi 32 % - drcené rybí maso, stabilizátory, sorbitol, 
polyfosforečnany, voda, kukuřičný škrob, pšeničný škrob, rostlinný olej, sojová bílkovina, 
cukr, jedlá sůl, vaječný bílek, stabilizátor: karagenan, krabí aroma, látky zvýrazňující chuť: 
glutamát sodný, E627 a E631, barviva: kyselina karmínová, paprikový extrakt a E171), 
majonéza ((řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, 
hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, 
zahušťovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: 
kalcium-dinatrium EDTA)), celerový salát (celer, pitná voda, cukr, jedlá sůl s jodem, 
kyselina citronová a askorbová, přírodní aroma, antioxidant: dusičnan draselný), citronová 

x x x 4

1450 Řízek vaječný 110g Lahůdky

Vejce, pitná voda, sůl, strouhanka (pšeničná mouka, pitná voda, rostlinný řepkový olej, 
droždí, jedlá sůl, sušené mléko, zlepšující přípravek: cukr, emulgátory: estery mono- a 
diglyceridů mastných kyselin s kyselinou acetylvinnou, směs enzymů, protispékavá látka: 
uhličitan vápenatý), hořčice (pitná voda, hořčičné semínko, kvasný ocet, cukr, jedlá sůl, 
konzervant kyselina benzoová, extrakt koření, barviva: kurkumin, paprikový extrakt), 
Okurky: pitná voda, kvasný ocet, jedlá sůl s jódem, sladidlo: sacharin (E954), přírodní 
aroma. Paprika steril: paprika, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo: E954. 
Chléb (pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, jedlá sůl, zlepšující přípravek (pšeničná 
mouka, ječná sladová mouka, bramborová vláknina, emulgátor: E472e, enzymy: hydrolázy, 
kypřící látky: E500 a E500ii, protispékavá látka: E170ii, látka zlepšující mouku: E300), 

x x x x 24 h.

1451 Obložené vejce 120g Lahůdky

Vlašský salát: brambory vařené 60 %, majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný 
žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), 
regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban 
draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA), sterilovaná zelenina -hrášek, 
mrkev, okurka, cibule, konzervanty: E202 a E211, pepř, sůl, koření, výrobní salám (vepřové 
a hovězí maso, vepřový tuk a kůže, škroby - lepek, soja, jedlá sůl, antioxidanty: E300 a 
E301, stabilizátor: E450). Šunkový salám: vepřová kýta 60 %, voda 33 %, jedlá sůl, 
živočišná bílkovina, bramborový škrob: E1422, regulátor kyselosti: E575, barvivo: E120, 
stabilizátory: E450 a E451, zahušťovadla: E407 a E415, dextróza, maltodextrin, látky 
zvýrazňující chuť: E621 a E635, antioxidant: E316, konzervant: E250, extrakty koření, 
aroma, sušená zelenina. Vejce (voda, sůl, regulátor kyselosti - kyselina citronová, 
konzervační látka: E211). Okurky steril: pitná voda, kvasný ocet, jedlá sůl s jódem, sladidlo: 
sacharin (E954), přírodní aroma. Paprika steril: paprika, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky 

x x x x 3
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1454 Vlašský salát Lahůdky

Složení: Salám junior (hovězí maso 15 %, vepřové maso 35 %, voda, sůl, bramborový škrob, 
živočišná bílkovina, směs koření, stabilizátory: E450 a E451, zahušťovadla: E407, E412 a 
E415, antioxidant: E316, stabilizátor barviva: E250), majonéza ((řepkový olej, voda, ocet, 
vejce a vaječný žloutek, glukózo-fruktózový sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, 
ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, 
konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA)), 
brambory: E223, směs zeleninová: okurky 50 %, hrášek 20 %, mrkev 15 %, celer 15 %, 
pitná voda, ocet kvasný lihový, glukozový sirup, jedlá sůl, stabilizátor - chlorid vápenatý, 
konzervační látka: benzoan sodný, okurka sterilovaná: pitná voda, kvasný ocet, jedlá sůl s 
jódem, sladidlo: sacharin (E954), přírodní aroma, cukr, hořčice, pepř, sůl, worchestrová 
omáčka (obsahuje sojový produkt). Může obsahovat stopy lepku.

x x x x

1455
Salát á la 
Hermelín

Lahůdky

Složení: majonéza (řepkový olej, pitná voda, kvasný ocet lihový, vejce a vaječný žloutek, 
glukózo-fruktózový sirup, jedlá sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), 
regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban 
draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-diinatrium EDTA), camembert 45 % tuku v 
sušině (pasterované mléko, jedlá sůl, mléčné kultury, ušlechtilá plíseň Penicilliun 
candidum), salám junior (vepřové maso 49 %, pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob, 
jedlá sůl, česnek, koření, extrakty koření, dextróza, stabilizátory: E450, E451 a E452, 
antioxidant: E315, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, barvivo: E120, konzervant: E250), 
sterilované okurky (okurky - kostky, pitná voda, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl), vejce vařená 
loupaná (vejce, pitná voda, ocet, sůl, konzervanty: kyselina octová a kyselina mléčná), 

x x x x

1456 Salát Feferonový Lahůdky

Složení: eidam 30 % (mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury, syřidlo), paprika sterilovaná 
(červená paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup, kořeniny, 
sladidlo: sacharin), paprika, sterilovaný hrášek (hrášek, voda, jedlá sůl, cukr), cibule, 
feferonky (paprika krájená, pitná voda, ocet kvasný lihový, glukózový sirup, jedlá sůl, 
sladidlo: sacharin), řepkový olej, pepř, jedlá sůl, worchestrová omáčka (pitná voda, cukr, 
ocet, jedlá sůl (maximálně 4 %), rajčatový prášek, barvivo: karamel, aroma, víno, švestková 
povidla (švestky, jablka, pektin, regulátor kyselosti: kyselina citronová), konzervant: sorban 

x

1457 Salát Camping Lahůdky

Složení: salám junior (vepřové maso 49 %, pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob, 
jedlá sůl, česnek, koření, extrakty koření, dextróza, stabilizátory: E450, E451 a E452, 
antioxidant: E315, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, barvivo: E120, konzervant: E250), 
majonéza (řepkový olej, pitná voda, kvasný ocet lihový, vejce a vaječný žloutek, glukózo-
fruktózový sirup, jedlá sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor 
kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, 
ochucovadla, antioxidant: kalcium-diinatrium EDTA), sterilované okurky (okurky - kostky, 
pitná voda, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl), paprika sterilovaná (červená paprika, pitná voda, 
ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukózový sirup, kořeniny, sladidlo: sacharin), cibule, feferonky 

x x x x
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1458 Salát Pařížský Lahůdky

Složení: salám junior (vepřové maso 49 %, pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob, 
jedlá sůl, česnek, koření, extrakty koření, dextróza, stabilizátory: E450, E451 a E452, 
antioxidant: E315, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, barvivo: E120, konzervant: E250), 
majonéza (řepkový olej, pitná voda, kvasný ocet lihový, vejce a vaječný žloutek, glokózo-
fruktózový sirup, jedlá sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor 
kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, 
ochucovadla, antioxidant: kalcium-diinatrium EDTA), sterilované okurky (okurky - kostky, 
pitná voda, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl), sterilovaný hrášek (hrášek, voda, jedlá sůl, cukr), 
cibule, cukr, worchestrová omáčka (pitná voda, cukr, ocet, jedlá sůl (maximálně 4 %), 
rajčatový prášek, barvivo: karamel, aroma, víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, 
regulátor kyselosti: kyselina citronová), konzervant: sorban draselný), jedlá sůl, pepř. 

x x x x

1459 Salát rajčatový Lahůdky
Rajčata, majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, glukozo-fruktozový 
sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina 
mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, ochucovadla, 
antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA), čerstvá cibule, jedlá sůl,cukr, ocet, pepř.

x x

1460 Salát Vajíčkový Lahůdky

Vejce vařená (voda, sůl, regulátor kyselosti - kyselina citronová, konzervační látka: E211), 
majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, 
hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, 
zahuštovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: 
kalcium-dinatrium EDTA), Okurky steril (pitná voda, kvasný ocet, jedlá sůl s jódem, 
sladidlo: sacharin (E954), přírodní aroma). Čerstvá cibule, jedlá sůl, pepř.

x x

1461 Salát z lososa Lahůdky

Tvaroh měkký, tuk (ztužené rostlinné tuky a oleje, voda, odstředěné mléko, emulgátory: 
E322 a E471, konzervanty: E202, aroma, antioxidanty: E320 a E310, kyselina: E330, 
barvivo: E160). Majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, glukozo-
fruktozový sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti: 
kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, 
ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA), ala-losos (aljašská treska, sůl, 
hroznový cukr, rostlinný olej, zvýrazňovač chuti: E621, barviva: E102, E110, E122 a E124, 
regulátory kyselosti: E330 a E331, konzervanty: E220 a E211), sůl, worchestrová omáčka 

x x x x

1462
Salát 

Vitamínový

Složení: zelí bílé sterilované (zelí hlávkové bílé, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 
kmín celý, antioxidanty: kyselina citronová, kyselina askorbová, disiřičitan sodný, extrakt 
koření, sladidlo: sacharin), salám junior (vepřové maso 49 %, pitná voda, vepřové kůže, 
bramborový škrob, jedlá sůl, česnek, koření, extrakty koření, dextróza, stabilizátory: E450, 
E451 a E452, antioxidant: E315, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, barvivo: E120, 
konzervant: E250), majonéza (řepkový olej, pitná voda, kvasný ocet lihový, vejce a vaječný 
žloutek, glokózo-fruktózový sirup, jedlá sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), 
regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban 
draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA), cibule, cukr, jedlá sůl. Může 
obsahovat stopy lepku, celeru, mléka, soji. 

x x

Stránka 15



Lahůdky-Spec.

1463
Salát Hradecká 

p.
Lahůdky

Složení: tvaroh (obsah sušiny minimálně 18 %, obsah tuku maximálně 0,1 %), salám 
junior (vepřové maso 49 %, pitná voda, vepřové kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, 
česnek, koření, extrakty koření, dextróza, stabilizátory: E450, E451 a E452, 
antioxidant: E315, látka zvýrazňující chuť a vůni: E621, barvivo: E120, konzervant: 
E250), majonéza (řepkový olej, pitná voda, kvasný ocet lihový, vejce a vaječný 
žloutek, glokózo-fruktózový sirup, jedlá sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, 
koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, 
konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-diinatrium EDTA), 
sterilované okurky (okurky - kostky, pitná voda, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl), cibule, 
mléko odtučněné (sušená syrovátka, sušené mléko odtučněné), jedlá sůl. Může 
obsahovat stopy lepku, soji, celeru. Skladujte při teplotě od 2° do 5°C .Výrobek je 

x x

1464
Salát 

Bramborový
Lahůdky

Složení: Brambory salátové (E223), majonéza ((řepkový olej, voda, ocet, vejce a 
vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, 
ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a 
xanthan, konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium 
EDTA)), směs zeleninová (okurky 50 %, hrášek 20 %, mrkev 15 %, celer 15 %, pitná 
voda, ocet kvasný lihový, glukózový sirup, jedlá sůl, stabilizátor - chlorid vápenatý, 
konzervační látka: benzoan sodný), čerstvá cibule, cukr, jedlá sůl, pepř. Může 
obsahovat stopy lepku, mléka a soji. Skladujte při teplotě od 2° do 5°C .

x x x

1466 Salát Hanácký Lahůdky

Složení: Zelí červené (hlávkové červené zelí, pitná voda, ocet, jedlá sůl, sladidlo: 
sacharin, extrakt koření), majonéza ((řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný 
žloutek, glukózo-fruktózový sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, 
koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: guma guar a xanthan, 
konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA)), 
sterilované okurky (okurky kostky, pitná voda, cukr, chemický konzervant: sorban 
draselný, ocet kvasný, sůl), cibule, cukr, sůl. Může obsahovat stopy lepku, soji, mléka, 
celeru. Skladujte při teplotě od 2° do 5°C .Výrobek je určen k přímé spotřebě. 

x x

1467
Salát 

Nizozemský
Lahůdky

Eidam 30 % (Tuk v sušině minimálně 30 %. Sušina 49 %. mléko, jedlá sůl, mlékařské 
kultury, syřidlo, konzervant: E251), Salám junior (hovězí maso 15 %, vepřové maso 35 %, 
voda, sůl, bramborový škrob, živočišná bílkovina, směs koření, stabilizátory: E450 a E451, 
zahušťovadla: E407, E412 a E415, antioxidant: E316, stabilizátor barviva: E250), Paprika 
steril: paprika, voda, cukr, sůl, ocet, výtažky koření, náhradní sladidlo E954, Majonéza 
(řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, hořčice 
(voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, zahušťovadla: 
guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: kalcium-
dinatrium EDTA), vařená vejce (voda, sůl, regulátor kyselosti - kyselina citronová, 

x x x
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1468 Salát výrobní Lahůdky

Složení: Majonéza ((řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, glukózo-fruktózový 
sirup, sůl, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina 
mléčná, zahuštovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, ochucovadla, 
antioxidant: kalcium-dinatrium EDTA)), brambory salátové (E223), výrobní salám (vepřové 
a hovězí maso, vepřový tuk a kůže, škroby, lepek, sója, antioxidanty: E300, E301 a E330, 
stabilizátor: E450), směs zeleninová: okurky 50 %, hrášek 20 %, mrkev 15 %, celer 15 %, 
pitná voda, ocet kvasný lihový, glukózový sirup, jedlá sůl, stabilizátor - chlorid vápenatý, 
konzervační látka: benzoan sodný, cukr, worchestrová omáčka (obsahuje sojový produkt), 
ocet, sůl, pepř, koření, konzervanty: E202 a E211. Může obsahovat stopy mléka.

x x x x x

1469 Dresing Lahůdky

Majonéza (řepkový olej, voda, ocet, vejce a vaječný žloutek, glukozo-fruktozový sirup, sůl, 
hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, koření), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, 
zahušťovadla: guma guar a xanthan, konzervant: sorban draselný, ochucovadla, antioxidant: 
kalcium-dinatrium EDTA). Jogurt (smetana, jogurtová kultura), Bylinkové máslo (jedlá 
sůl, cibule, hořčičné semínko, pepř, česnek, glutaman sodný, paprika, citronová kůra, petržel 
list, pažitka, libeček, kopr, karotka, celerový kořen, pastinák) x x x x
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