SLOŽENÍ VÝROBKŮ
PLU

NÁZEV VÝROBKU

SKUPINA VÝROBKU

HMOTNOST (GRAMY)

TRVANLIVOST (DNY)

SLOŽENÍ VÝROBKU - ALERGENY TUČNĚ
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, mouka pšeničná graham, voda, pekařská směs (lněné semínko, sójová drť, kyselina
citrónová, protispékavá látka: fosforečnan vápenatý, kyselina askorbová), Minisyp bez soli, droždí, sůl, zlepšující přípravek
(emulgátor E472e, cukr, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný
tuk)
Složení: pšeničná mouka, mouka pšeničná graham (22,6%), žitná mouka, voda, droždí, rostlinný olej, sůl, zlepšující
přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (sladová mouka, žitná mouka, emulgátor - E472e,
enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)
Složení: žitná mouka ,pšeničná mouka,voda, droždí, sůl, zlepšující přípravek (fazolová mouka, dekstróza, E472e, rostliný olej,
E300), kmín.
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, slunečnice jádra (7,8%), droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor: estery monoa diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, podmáslová směs 7,5% (suš. syrovátka, bramborová kaše, suše. podmáslí, rostlinný
olej, koření, emulgátor E471, E472e, zahušťovadlo E412, regulátor E170, kyselina E270, látka zlepšující mouku:kyselina
askorbová, cukr, aroma, enzymy), voda, droždí, sůl.
Složení: pšeničná mouka, voda, žitná mouka, aroma směs zrní (pšenice, len, slunečnice), ovesné vločky, droždí, sůl, žitný
pražený slad, zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina
askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, zrněná směs (pšenice, len, slunečnice), ovesné vločky, sůl, droždí, kmín, zlepšující
přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej, enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, zrněná směs (pšenice, žitná mouka, len, slunečnice), voda, posyp (ovesné vločky, sezam, len), droždí,
sůl, pražený žitný slad, zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou,
enzymy, kyselina askorbová)

1

Finský chléb

chléb pšenično - žitný

250

3

2

Grahamový chléb

chléb pšenično - žitný

200

3

3

Toustový chléb

chléb pšenično - žitný

400

3

4

Žitný chléb

chléb žitný

430

3

5

Slunečnicový chléb

chléb pšenično - žitný

250

3

7

Podmáslový chléb

chléb pšenično - žitný

450

3

8

Vícezrnný chléb

chléb vícezrnný

300

3

9

Lhotský zrněný chléb

chléb vícezrnný

500

2

11

Bílovecký chléb

chléb pšenično - žitný

1200

2

12

Bílovecký chléb

chléb pšenično - žitný

900

2

13

Bílovecký chléb

chléb pšenično - žitný

700

2

14

Bílovecký chléb

chléb pšenično - žitný

500

2

15

Bílovecký ch. kr. bal.

chléb pšenično - žitný

500

2

16

Chalupářský chléb

chléb pšenično - žitný

700

2

17

Bílovecký ch. kr. bal.

chléb pšenično - žitný

700

3

18

Bílovecký chléb

chléb pšenično - žitný

300

2

19

Bílovecký ch. kr. bal.

chléb pšenično - žitný

300

3

20

Šestizrnný chléb

chléb vícezrnný

400

3

22

Mazanec balený

jemné pečivo

300

3

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž, sůl, pasta citrónová (jablečná dřeň, škrob, kyselina
citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný), zlepšující přípravek (emulgátor E472e, látka
zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný tuk)

23

Pohankový chléb

cléb speciální

200

3

Složení: pšeničná mouka, voda, žitná mouka, pekařská směs (sójová drť, lněné semínko, sezam, slunečnicová semínka,
kukuřičná mouka, rostlinný tuk ztužený), pohanka (5,5%), droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor E472e, zahušťovadlo, látka
zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy)

25

Vánočka

jemné pečivo

400

3

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž, sůl, pasta citrónová (jablečná dřeň, škrob, kyselina
citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný), zlepšující přípravek (emulgátor E472e, látka
zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný tuk)

26

Česnekový chléb

cléb speciální

300

0

29

Moskevský chléb

chléb žitno-pšeničný

400

3

31

Dukátová buchta

jemné pečivo

280

3

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E472e, cukr, pšeničná mouka
sladová, zahušťovadlo, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný tuk)

3

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E472e, cukr, pšeničná mouka
sladová, zahušťovadlo, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný tuk)
Náplň 30,5%: (glukózový sirup, ovocný protlak, švestky, kukuřičný škrob, kulér, zahušťující látka E466, kyselina citrónová, aroma švestkových
povidel, aroma rumové, konzervant - sorbát draselný)

3

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor E472e, zahušťovadlo, látka zlepšující mouku:
kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný tuk)
Náplň: tvaroh, mák, pekařský přípravek
(modifikovaný škrob E1414, mléčná bílkovina, modifikovaný škrob E1422, sušený mléčný výrobek - laktóza, rostlinné a mléčné bílkoviny,
rostlinný a živočišný tuk, kukuřičný sirup, přírodně identické aroma, barvivo - E162a), ovocná směs (směs ovoce, glukózový sirup, želírující látka pektin, kyselosti - kyselina citrónová, ovocné aróma), rozinky, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové
aroma, konzervant - sorbát draselný), sušené mléko, vanilkový cukr

32

34

35

Povidlová buchta

Koláč velký

Závin s jablečnou náplní

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

180

150

350

3

Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, pekařská směs (sójová mouka, zahušťovadlo: guarová mouka, regulátory
kyselosti: kyselina octová a kyselina citrónová), česnekové lupínky (2,9%), sůl, droždí, kmín
Složení: žitná mouka, pšeničná mouka, voda, droždí, zlepšující přípravek (fazolová mouka, dekstróza, emulgátor: E472e,
rostlinný olej, E300), žitná sladová mouka, sůl

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž, zlepšující přípravek (emulgátor E471, glukózový sirup, emulgátor
E481, pšeničná mouka, sójová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, enzymy-hydrolázy, kyselina askorbová), sůl
Náplň (39,8%): jablečné řezy, strouhanka, stabilizátor náplně (modifikovaný škrob E1414, mléčná bílkovina, modifikovaný škrob E1422, sušený
mléčný výrobek - laktóza, rostlinné a mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, kukuřičný sirup, přírodně identické aroma, barvivo - E162a,
kyselina askorbová), skořice

36

Makový závin

jemné pečivo

350

3

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž, zlepšující přípravek (emulgátor E471, glukózový sirup, emulgátor
E481, pšeničná mouka, sójová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, enzymy-hydrolázy, kyselina askorbová), sůl
Náplň (40,6%): mák, ovocná směs (směs ovoce, glukózový sirup, želírující látka - pektin, ovocné aróma), strouhanka, vanilkový cukr, suš. mléko,
citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný)

38

Koláč se švest. Náplní

jemné pečivo

135

3

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E472e, cukr, pšeničná mouka
sladová, zahušťovadlo, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný tuk)
Náplň 42,9%: (58% švestek, cukr, zahušťovadlo a regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sůl, aroma: vanilkové, rumové a švestkové), voda

40

Veka tuková

běžné pečivo - pšeničné

330

3

41

Veka tuková

běžné pečivo - pšeničné

330

3

42

Rohlík tukový

běžné pečivo - pšeničné

43

2

44

Lhotský loupák

jemné pečivo

40

2

45

Pletýnka

běžné pečivo - pšeničné

86

2

46

Večka syp. Sezam

běžné pečivo - pšeničné

86

2

47

Hamburger

běžné pečivo - pšeničné

90

2

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej (3,8%), droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (sladová mouka, žitná mouka, emulgátor - E472e,
enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej (3,8%), droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (sladová mouka, žitná mouka, emulgátor - E472e,
enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej (3,4%), droždí, sůl, zlepšující přípravek (sladová mouka, žitná mouka, emulgátor - E472e, enzym
-hydrolázy, kyselina askorbová)
Pšeničná mouka, máslový margarín (směs tuků, rostlinné tuky, rostlinné oleje, hydrogenované rostlinné oleje, emulgátory: lecitiny, mono a
digliceridy mastných kyselin; aroma, kyselina citrónová, barvivo: beta-karoten), voda, řepkový olej, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek
(emulgátor: estery mono a digliceridů mastných kyselin, pšeničná sladová mouka, zahušťovadlo: guma guar, látka zlepšující mouku: kyselina
askorbová, enzymy, protispékavá látka: uhličitany vápenaté)
Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, mák, zlepšující přípravek (sladová mouka, žitná mouka, emulgátor - E472e,
enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, sezam (1,2%), zlepšující přípravek (sladová mouka, žitná mouka, emulgátor E472e, enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, sezam, cukr, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor: estery
mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová)

1

49

Rohlík slaný

běžné pečivo - pšeničné

60

2

50

Kobliha bez posypu

jemné pečivo

55

3

51

53

Kobliha

Bavorský vdolek

jemné pečivo

jemné pečivo

55

53

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, sůl (2,3%), kmín, zlepšující přípravek (sladová mouka, žitná mouka,
emulgátor - E472e, enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, voda, vaječná melanž, rostlinný olej, cukr, droždí, zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a
diglyceridů mastných kyselin, dextróza, sojová mouka, okyselující přípravek: E341, enzym, kyselina askorbová, L cystein),
vanilkový cukr, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát
draselný), směs živočišních a rostlinných tuků, rumové aroma
Náplň: ovocná směs
(směs ovocných dření, škrobový sirup, želírující látka - pektin, aroma, barvivo - beta karoten)

2

Složení: pšeničná mouka, voda, vaječná melanž, rostlinný olej, cukr, droždí, zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a
diglyceridů mastných kyselin, dextróza, sojová mouka, okyselující přípravek: E341, enzym, kyselina askorbová, L cystein),
vanilkový cukr, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát
draselný), směs živočišních a rostlinných tuků, rumové aroma
Náplň (12,7%):
ovocná směs (směs ovocných dření, škrobový sirup, želírující látka - pektin, aroma, barvivo - beta karoten)

1

Těsto: pšeničná mouka, voda, vaječná melanž, droždí, zlepšující pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, emulgátor: estery
mono-a diglyceridů mastných kyselin, sladová mouka, dextróza, pšeničný lepek, sojová mouka, okyselující přípravek: E341,
enzym, kyselina askorbová, L cystein), cukr, rostlinný olej, citronová pasta (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová,
bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný), vanilkový cukr, směs živočišních a rostlinných tuků, sůl
Náplň tvarohová 26,4%: tvaroh měkký, stabilizátor tvarohu: (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléčná bílkovina, modifikovaný
škrob E1422, sušený mléčný výrobek - laktóza, rostlinné a mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, kukuřičný sirup,
hydrogenovaný rostlinný olej, přírodně identické aroma), bílek, sůl, barvivo - E162a, kyselina askorbová), voda, cukr
Náplň povidlová 13,2%: (voda, cukr, glukózový sirup, ovocný protlak, švestky, kukuřičný škrob, kulér, zahušťující látka E466,
kyselina citrónová, aroma švestkových povidel, aroma rumové, konzervant - sorbát draselný)

58

Kobliha s nugátem

jemné pečivo

55

2

59

Rohlík graham

běžné pečivo - pšeničné

50

2

60

Bulka Graham

běžné pečivo - pšeničné

50

2

61

Večka Graham

běžné pečivo - pšeničné

90

2

63

Vícezrnný rohlík syp.

běžné pečivo - vícezrnné

90

2

64

Sojový rohlík

běžné pečivo - vícezrnné

60

2

65

Zrněný rohlík

běžné pečivo - vícezrnné

65

2

67

Rohlík PRO-FIT

běžné pečivo - vícezrnné

90

2

68

Kornspitz originál

běžné pečivo - vícezrnné

60

2

73

Předpečená houska

běžné pečivo - pšeničné

43

2

74

Bramborka

běžné pečivo - speciální

80

2

75

Kaiserka mák

běžné pečivo - pšeničné

60

2

Složení: pšeničná mouka, voda, koblihová směs (cukr, syrovátka, sušená vejce, sůl, emulgátory: E471, E472, E322,
protihrudkující přípravek E170, rostlinný ztužený tuk, barvivo: E101 a E160, enzymy, aroma, kyselina askorbová, vanilín),
rostlinný olej, vaječná melanž, droždí, poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek, sojový lecitin, aroma vanilkové),směs
živočišních a rostlinných tuků,
Náplň
(7,4%): (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek, suš. syrovátka, lískooříšková pasta, aroma)
Složení: pšeničná mouka, voda, pšeničná mouka graham (22,6%), rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (sladová
mouka, žitná mouka, emulgátor - E472e, enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, voda, pšeničná mouka graham (21,7%), rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (sladová
mouka, žitná mouka, emulgátor - E472e, enzym -hydrolázy, kyselina askorbová), posyp (sezam, len, ovesné vločky)
Složení: pšeničná mouka, pšeničná mouka grahamová (22,6%), voda, droždí, rostlinný olej, sůl, sezam, cukr, zlepšující
přípravek (sladová mouka, žitná mouka, emulgátor - E472e, enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, voda, pšeničná mouka grahamová, pekařská směs (žitná drť, otruby, sójová drť, kyselina
citrónová, protispékavá látka: fosforečnan vápenatý, kyselina askorbová), droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor: estery monoa diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová)
Posyp: len, ovesné vločky,
sezam
Složení: pšeničná mouka, voda, pekařská směs sójová 10,3% (sojové vločky, lněné semínko, žitná mouka, ovesné vločky, cukr,
ztužený rostlinný tuk, koření, emulgátory: E 472, E322, E 471, kyselina askorbová), rostlinný olej, droždí, sůl
Složení: pšeničná mouka, voda, zrněná směs (pšenice, žitná mouka, len, slunečnice), rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující
přípravek (emulgátor - E472e, enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, zrněná směs (pšenice, žitná mouka, len, slunečnice), voda, rostlinný olej, droždí, barvivo (žitná
sladová mouka), sůl, zlepšující přípravek (emulgátor - E472e, enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)
pšeničná mouka, pekařská směs ((žitná a pšeničná mouka, pš. a žitn. šrot, pekařský přípravek (cukr, pš. slad. mouka, kys.
citrónová, emulgátory: E472e a lecitin, kys. askorbová, enzymy), pš. otruby, sójový šrot, lněná semena, pš. slad. šrot, koření)),
voda, droždí, sůl
Posyp: směs soli a
kmínu
Složení: Pšeničná mouka, voda, droždí, rostlinný olej, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných
kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, voda, bramborová směs (sušené brambory, mouka, sladová mouka, emulgátor - E472e, enzymy,
kyselina askorbová), droždí, rostlinný olej, sůl, zlepšující přípravek (žitná mouka, enzym -hydrolázy)
Posyp:
česnekový (lněné semínko, seznam, sůl, česnekový granulát)
Složení: pšeničná mouka, voda, suš. syrovátka, droždí, rostlinný olej, zlepšující přípravek (emulgátor E472e, protispékavá látka:
uhličitan vápenatý, stabilizátor: guma guar, dextróza, kyselina askorbová, enzymy), sůl, cukr
Posyp: mák (2,4%)
Složení: pšeničná mouka, voda, pekařská směs (žitná drť, žitno-sladová mouka, lněné semínko, otruby, sójová drť, kyselina
citrónová, protispékavá látka: fosforečnan vápenatý, kyselina askorbová), syrovátka, droždí, rostlinný olej, sezam, barvivo
(pražený žitný slad), sůl, zlepšující přípravek (emulgátor E472e, protispékavá látka: uhličitan vápenatý, stabilizátor: guma guar,
dextróza, kyselina askorbová, enzymy), cukr
Složení: Pšeničná mouka, voda, droždí, rostlinný olej, sůl, cukr, zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů
mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, zrněná směs (pšenice, žitná mouka, len, slunečnice), voda, rostlinný olej, droždí, barvivo (žitná
sladová mouka), sůl, zlepšující přípravek (emulgátor - E472e, enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej (6,1%), droždí, sůl, zlepšující přípravek (sladová mouka, žitná mouka, emulgátor
- E472e, enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)

76

Kaiserka FIT

běžné pečivo - pšeničné

60

2

77

Houska

běžné pečivo - pšeničné

46

2

78

Banketka PRO-FIT

běžné pečivo - vícezrnné

19

2

80

Banketka tuková

běžné pečivo - pšeničné

19

2

81

Bulka raž. Šest.

běžné pečivo - pšeničné

43

2

Složení: pšeničná mouka, voda, zrněná směs (pšenice, žitná mouka, len, slunečnice), droždí, rostlinný olej, sůl, zlepšující
přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová)

87

Kostka slunečnice

běžné pečivo - vícezrnné

65

2

Složení: pšeničná mouka, zrněná směs (pšenice, žitná mouka, lněné semínko, slunečnice), voda, rostlinný olej, droždí, sůl,
zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová),
slunečnicová jádra (13,3%)

88

Kostka sezam. Len

běžné pečivo - vícezrnné

65

2

Složení: pšeničná mouka, zrněná směs (pšenice, žitná mouka, lněné semínko, slunečnice), voda, rostlinný olej, droždí, sůl,
zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová)
Posyp (13,3%): sezam, len

2

Složení: pšeničná mouka, rostlinný olej, cukr, voda, vaječná melanž, droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor E472e,
protispékavá látka: uhličitan vápenatý, stabilizátor: guma guar, dextróza, kyselina askorbová, enzymy)
Náplň
tvarohová (24%): tvaroh, stabilizátor náplně (bramborový a kukuřičný škrob, syrovátka, ztužený rostlinný tuk, emulgátory E471,
E472a, stabilizátor - fosfát draselný, vanilkové aroma, barvivo - beta karoten, máslové aroma), citropasta (jablečná dřeň, kyselina
citrónová, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný)
Náplň povidlová(17,5%): glukózový
sirup, ovocný protlak, švestky, kulér, zahušťující látka E466, aroma švestkových povidel, aroma rumové)

90

Povid. tvaroh koláč
sváteční

jemné pečivo

50

Složení: pšeničná mouka, rostlinný olej, cukr, voda, vaječná melanž, droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor E472e,
protispékavá látka: uhličitan vápenatý, stabilizátor: guma guar, dextróza, kyselina askorbová, enzymy), rozinky
Náplň
tvarohová (37,4%): tvaroh, stabilizátor náplně (bramborový a kukuřičný škrob, syrovátka, ztužený rostlinný tuk, emulgátory
E471, E472a, stabilizátor - fosfát draselný, vanilkové aroma, barvivo - beta karoten, máslové aroma), citropasta (jablečná dřeň,
kyselina citrónová, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný), rozinky
Náplň ovocná (24,8%):
směs ovocných dření, škrobový sirup, želírující látka - pektin, aroma, barvivo - beta karoten)
Složení: pšeničná mouka, rostlinný olej, cukr, voda, vaječná melanž, droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor E472e,
protispékavá látka: uhličitan vápenatý, stabilizátor: guma guar, dextróza, kyselina askorbová, enzymy)
Náplň
maková (41,7%): mák, ovocná směs (směs ovoce, glukózový sirup, želírující látka - pektin, ovocné aróma), strouhanka, vanilkový
cukr, suš. mléko, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát
draselný), třešně

91

Marm. tvaroh koláč
sváteční

jemné pečivo

50

2

92

Makový koláč sváteční

jemné pečivo

50

2

93

Ořechový koláč sváteční

jemné pečivo

50

0

Složení: pšeničná mouka, rostlinný olej, cukr, voda, vaječná melanž, droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor E472e,
protispékavá látka: uhličitan vápenatý, stabilizátor: guma guar, dextróza, kyselina askorbová, enzymy)
Náplň
ořechová (65%): pražená podzemnice olejná, vanilkový cukr, cukr, sušené mléko, strouhanka, mandlové aroma

2

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vejce, zlepšující přípravek (emulgátor E472e, protispékavá látka:
uhličitan vápenatý, stabilizátor: guma guar, dextróza, kyselina askorbová, enzymy), sůl
Náplň tvarohová
(31,5%): tvaroh, cukr, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant sorbát draselný)

2

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vejce, zlepšující přípravek (emulgátor E472e, protispékavá látka:
uhličitan vápenatý, stabilizátor: guma guar, dextróza, kyselina askorbová, enzymy), třešně, sůl
Náplň maková
(30,1%): mák, ovocná směs (směs ovoce, glukózový sirup, želírující látka - pektin, ovocné aróma), strouhanka, vanilkový cukr,
suš. mléko, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný)

94

95

Koláč selský tvaroh

Koláč selský mák

jemné pečivo

jemné pečivo

100

100

96

Koláč selský meruňka

jemné pečivo

100

2

97

Linecké těsto kakaové

polotovar - jemné pečivo

400

20

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vejce, zlepšující přípravek (emulgátor E472e, protispékavá látka:
uhličitan vápenatý, stabilizátor: guma guar, dextróza, kyselina askorbová, enzymy), třešně, sůl
Náplň ovocná
směs s příchutí meruněk (26,7%): (cukr, směs ovocných dření, škrobový sirup, melírující látka - pektin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo - beta karoten), bramborový škrob
Složení: Vejce NS, pšen. mouka hladká T 650, margarín pekařský, cukr moučka, kakaový prašek,

98

Kokosové těsto

polotovar - jemné pečivo

400

20

Složení: Vejce NS, pšen. mouka hladká T 650, margarín pekařský, cukr moučka, kokos strouhaný,

2

Složení: Vejce NS, pšen. mouka hladká T 650, margarín pekařský, cukr moučka,
Složení: žitná mouka, voda, pšeničné klíčky (7%), droždí, sůl, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová), kmín

99

Linecké těsto tukové

polotovar - jemné pečivo

400

20

106

VITA chléb

chléb vícezrnný

500

2

107

Farmářský chléb

chléb vícezrnný

500

3

109

Lhotský zrněný chléb

chléb vícezrnný

250

3

112

Bílovecký chléb

chléb pšenično - žitný

1200

2

113

Bílovecký chléb

chléb pšenično - žitný

600

3

114

Křupák

chléb pšenično - žitný

700

2

116

Chléb křupák

chléb pšenično - žitný

700

3

117

Chléb křupák

chléb pšenično - žitný

350

3

119

Chlebový hrnec

chléb pšenično - žitný

500

2

121

Vánočka s náhradním
sladidlem

jemné pečivo

300

3

Složení: pšeničná mouka, voda, sorbit - umělé sladidlo, rostlinný olej, droždí, podzemnice olejná, vaječná melanž, sůl, pasta
citrónová (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný), zlepšující
přípravek (mono a digliceridy mastných kyselin, guarová guma, kyselina askorbová, monokalciumfosfát, enzym)

3

Složení: pšeničná mouka, voda, máslový margarín (rostlinný tuk, emulgátor: lecitin, mono a digliceridy mastných kyselin,
polyglycerol estery mastných kyselin, aroma, suš. syrovátka, laktóźa, kyselina citrónová), cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná
melanž, sůl, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát
draselný), zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyseli
Náplň 78%:
vlašskoořechová náplň ,cukr,sojová drť, směs ořechů (11% kešu ořechy, 4% vlašské ořechy),pšeničná mouka, sušená syrovátka,
zahušťovadlo (acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu E1414), skořice aroma (oříškové), barvivo (amoniakový karamel
E150v).

3

Složení: pšeničná mouka, voda, máslový margarín (rostlinný tuk, emulgátor: lecitin, mono a digliceridy mastných kyselin,
polyglycerol estery mastných kyselin, aroma, suš. syrovátka, laktóźa, kyselina citrónová), cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná
melanž, sůl, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát
draselný), zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina
askorbová)
Náplň maková (78%): mák,
ovocná směs (směs ovoce, glukózový sirup, želírující látka - pektin, ovocné aróma), strouhanka, vanilkový cukr, suš. mléko

122

123

Ořechový pletenec

Makový pletenec

jemné pečivo

jemné pečivo

230

230

124

Jablkový pletenec

jemné pečivo

230

3

130

Korpus polopečený

běžné pečivo - pšeničné

60

2

141

Veka tuková

běžné pečivo - pšeničné

330

2

148

Bageta

běžné pečivo - pšeničné

100

2

150

Šáteček s NS

jemné pečivo

50

1

151

Kobliha s NS

jemné pečivo

55

2

152

Jáblečný závin s NS

jemné pečivo

350

3

187

Müsli s povidly

jemné pečivo

75

2

189

Vánočka malá

jemné pečivo

160

3

300

Čert

jemné pečivo

150

7

301

Mikuláš

jemné pečivo

150

7

310

Vánoční vánočka malá

jemné pečivo

300

7

311

Vánoční vánočka velká

jemné pečivo

500

7

312

360

Vánoční vánočková veka

Velikon. mazanec malý

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

Složení: žitná mouka, voda,žitná směs se slunečnicí 33%(pšeničná mouka,slunečnice,ovesné vločky,bramborové vločky,lněné
semínko,sůl,regulátor kyselosti E330,E262,pšeničný lepek,ječmený slad,stabilizátor:E415,emulgátor:E472e,sojová
mouka,prostředek ke zpracování mouky E300,enzimy - nosič:pšenice),lisované droždí.
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, zrněná směs (pšenice, len, slunečnice), ovesné vločky, sůl, droždí, kmín,
zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej, enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej, enzymy,
kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej, enzymy,
kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, pšeničná mouka chlebová, droždí, sůl, voda, kyselina octová, rostlinný tuk (palmový,
řepkový),cukr,sušené odstředěné mléko,sušená syrovátka, emulgátor(E472e,řepkový lecitin),dextroza,kyselina
askorbová,koření(kmín,fenykl,koriandr), pšeničný lepek,enzymy
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, pšeničná mouka chlebová, droždí, sůl, voda, kyselina octová, rostlinný tuk (palmový,
řepkový),cukr,sušené odstředěné mléko,sušená syrovátka, emulgátor(E472e,řepkový lecitin),dextroza,kyselina
askorbová,koření(kmín,fenykl,koriandr), pšeničný lepek,enzymy
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, pšeničná mouka chlebová, droždí, sůl, voda, kyselina octová, rostlinný tuk (palmový,
řepkový),cukr,sušené odstředěné mléko,sušená syrovátka, emulgátor(E472e,řepkový lecitin),dextroza,kyselina
askorbová,koření(kmín,fenykl,koriandr), pšeničný lepek,enzymy
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej, enzymy,
kyselina askorbová)

Složení: pšeničná mouka, voda, máslový margarín (rostlinný tuk, emulgátor: lecitin, mono a digliceridy mastných kyselin,
polyglycerol estery mastných kyselin, aroma, suš. syrovátka, laktóźa, kyselina citrónová), cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná
melanž, sůl, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát
draselný), zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina
askorbová)
Náplň jablečná (78%): (suš.
jablka, zahušťovadlo: E1422, E1412, skořice, sůl), voda, strouhanka
Složení: pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (dextróza, cukr, emulgátor E472e, sójová mouka, látka zlepšující mouku:
kyselina askorbová, enzymy), droždí, rostlinný olej, sůl
Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej (3,8%), droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (sladová mouka, žitná mouka,
emulgátor - E472e, enzym -hydrolázy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor: estery mono-a
diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, sorbit - umělé sladidlo, droždí, vaječná melanž, sůl, zlepšující přípravek (sladová
mouka, mono a digliceridy mastných kyselin, guarová guma, kyselina askorbová, monokalciumfosfát, enzym)
Náplň:
ovocná (jablečná dřeň, fruktóza, stabilizátor: acetylovaný škrobový adipát a alginát sodný, kyselina citrónová, barviva: košenila,
kurkumám, karoteny, konzervant: sorbát draselný, náhradní sladidlo: acesulfam K, aroma)
Složení: pšeničná mouka, voda, vaječná melanž, rostlinný olej, sorbitol - umělé sladidlo, droždí, zlepšující přípravek
(emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin, dextróza, sojová mouka, okyselující přípravek: E341, enzym, kyselina
askorbová, L cystein), citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant sorbát draselný), směs živočišních a rostlinných tuků, rumové aroma
Náplň: ovocná (jablečná
dřeň, fruktóza, stabilizátor: acetylovaný škrobový adipát a alginát sodný, kyselina citrónová, barviva: košenila, kurkumám,
karoteny, konzervant: sorbát draselný, náhradní sladidlo: acesulfam K, aroma)
Složení: pšeničná mouka, voda, sorbit - umělé sladidlo, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž, zlepšující přípravek (emulgátor
E471, glukózový sirup, emulgátor E481, sójová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, enzymy-hydrolázy,
kyselina askorbová), sůl
Náplň (39,8%): jablečné
řezy, strouhanka, stabilizátor náplně (modifikovaný škrob E1414, mléčná bílkovina, modifikovaný škrob E1422, sušený mléčný
výrobek - laktóza, rostlinné a mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, kukuřičný sirup, přírodně identické aroma, barvivo E162a, kyselina askorbová), skořice
Složení: pšeničná mouka, zrněná směs (pšenice, žitná mouka, lněné semínko, slunečnice), voda, ovesné vločky, rozinky, cukr,
rostlinnýolej, droždí, sůl, skořice, zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou
octovou, enzymy, kyselina askorbová)
Náplň povidlová
(8%): švestkový lekvar, jablečný protlak, sušené švestky, glukózový sirup, aroma, kyselina citrónová
Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, podzemnice olejná, vaječná melanž, sůl, pasta citrónová (jablečná
dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný), zlepšující přípravek
(emulgátor E472e, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný tuk)
Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž, sůl, pasta citrónová (jablečná dřeň, škrob,
kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný), zlepšující přípravek (mono a digliceridy
mastných kyselin, guarová guma, kyselina askorbová, monokalciumfosfát, enzym), rozinky
Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž, sůl, pasta citrónová (jablečná dřeň, škrob, kyselina
citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný), zlepšující přípravek (mono a digliceridy mastných
kyselin, guarová guma, kyselina askorbová, monokalciumfosfát, enzym), rozinky
Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, máslový margarín (rostlinný tuk, rostlinný olej, emulgátor: lecitin, mono a digliceridy
mastných kyselin, polyglycerol estery mastných kyselin, aroma, suš. syrovátka, laktóźa, kyselina citrónová), rozinky, droždí,
vaječná melanž, zlepšující přípravek (mono a digliceridy mastných kyselin, guarová guma, kyselina askorbová,
monokalciumfosfát, enzym), sůl, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma,
konzervant - sorbát draselný)
Posyp: mandle
loupané plátky
Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, máslový margarín (rostlinný tuk, rostlinný olej, emulgátor: lecitin, mono a digliceridy
mastných kyselin, polyglycerol estery mastných kyselin, aroma, suš. syrovátka, laktóźa, kyselina citrónová), rozinky, droždí,
vaječná melanž, zlepšující přípravek (mono a digliceridy mastných kyselin, guarová guma, kyselina askorbová,
monokalciumfosfát, enzym), sůl, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma,
konzervant - sorbát draselný)
Posyp:
mandle loupané plátky
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Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, rozinky, droždí, vejce, sůl, citropasta (jablečná dřeň, kyselina citrónová,
bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný), zlepšující přípravek (emulgátor E472e, zahušťovadlo, látka
zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný tuk)
Posyp: mandle loupané plátky

5

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, máslový margarín (rostlinný tuk, rostlinný olej, emulgátor: lecitin, mono a digliceridy
mastných kyselin, polyglycerol estery mastných kyselin, aroma, suš. syrovátka, laktóźa, kyselina citrónová), rozinky, droždí,
vaječná melanž, zlepšující přípravek (mono a digliceridy mastných kyselin, guarová guma, kyselina askorbová,
monokalciumfosfát, enzym), sůl, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma,
konzervant - sorbát draselný)
Posyp:
arašídové plátky

500

5

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, máslový margarín (rostlinný tuk, rostlinný olej, emulgátor: lecitin, mono a digliceridy
mastných kyselin, polyglycerol estery mastných kyselin, aroma, suš. syrovátka, laktóźa, kyselina citrónová), rozinky, droždí,
vaječná melanž, zlepšující přípravek (mono a digliceridy mastných kyselin, guarová guma, kyselina askorbová, monokalciumfosfát,
enzym), sůl, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát
draselný)
Posyp: arašídové plátky

320

300

361

Velikon. mazanec velký

500

Strouhanka balená

500

60

Složení: pšen. mouka hladká T 650, voda, margarín stolní forte S, droždí, sůl, cukr krupice, GOLIATH,

501

Moravský knedlík

600

4

Složení: pšeničná mouka,voda, houska(min 3%), sušená syrovátka,droždí,sůl, kurkuma

3

502

Moravský knedlík

300

4

525

Houska s pečínkou

běžné pečivo - pšeničné

80

2

527

Ječmánek

běžné pečivo - vícezrnné

70

2

635

Závin s jablečnou náplní

jemné pečivo

150

3

Složení: pšeničná mouka,voda, houska(min 3%), sušená syrovátka,droždí,sůl, kurkuma

Složení: Pšeničná mouka, voda, droždí, rostlinný olej, sůl, cukr, zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů
mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová),rostliný tuk,, škrob, sýr,sůl,tavicími soli
E450,E452,aroma(mléko),zbarvení:E160a,vepřové maso 90%,pitná voda,solící směs(E535,E250)max.2,8%,živočišná
bílkovina,modifikovaný škrob E1442,karamel E150d.
pšeničná mouka, ječná složka 73% (ječná mouka celozrná, ječné zrno, ječný slad) pšeničná bílkovina, žitná mouka
celozrná, pšeničná mouka, emulgátor ( mono a diglyceridy masných kyselin) regulátor kyselosti ( diacetát sodný, kyselina
citronová ), látka zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzym (oxidoreduktasy,hydrolasy), slunečnicový olej,sůl, lisované droždí,
voda, žitná mouka chlebová.
Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž, zlepšující přípravek (emulgátor E471, glukózový
sirup, emulgátor E481, pšeničná mouka, sójová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, enzymy-hydrolázy,
kyselina askorbová), sůl
Náplň (28,2%): jablečné
řezy, strouhanka, stabilizátor náplně (modifikovaný škrob E1414, mléčná bílkovina, modifikovaný škrob E1422, sušený mléčný
výrobek - laktóza, rostlinné a mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, kukuřičný sirup, přírodně identické aroma, barvivo E162a, kyselina askorbová), skořice

636

Makový závin

jemné pečivo

150

3

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž, zlepšující přípravek (emulgátor E471, glukózový
sirup, emulgátor E481, pšeničná mouka, sójová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, enzymy-hydrolázy,
kyselina askorbová), sůl
Náplň (40,6%): mák,
ovocná směs (směs ovoce, glukózový sirup, želírující látka - pektin, ovocné aróma), strouhanka, vanilkový cukr, suš. mléko,
citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný)

697

Crissant

jemné pečivo

60

2

Složení: pšeničná mouka, rostlinný margarín (rostlinné tuky, voda, emulgátory: monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina
citrónová, máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (kukuřičná
mouka, alfa amyláza, sušená syrovátka, kyselina askorbová)

2

Složení: pšeničná mouka, rostlinný margarín (rostlinné tuky, voda, emulgátory: monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina
citrónová, máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (kukuřičná
mouka, alfa amyláza, sušená syrovátka, kyselina askorbová), arašídové plátky
Náplň (38,4%):
(cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek, suš. syrovátka, lískooříšková pasta, emulgátor: sojový lecitin, aroma)

698

Crissant s nugátovou náplní

jemné pečivo

90

699

Crissant s vanilkovou
náplní

jemné pečivo

105

2

701

Makový hřeben

jemné pečivo

50

2

702

Crissant s čokopolevou

jemné pečivo

60

2

704

Ořechová taštička

jemné pečivo s náplní
ořechovou a kakaovou

55

2

705

710

721

722

723

724

725

726

727

756

Švestkový šáteček

Rožek niva malý

Vázaný šáteček borůvka

Vázaný šáteček malinaa

Vázaný šáteček povidla

Selský koláč s ořechovou
náplní

Cerální koláč

Šáteček ovocný klasik

Šáteček tvarohový klasik

Crissant se šunkou

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

60

65

60

60

70

115

70

60

60

70

Složení: pšeničná mouka, rostlinný margarín (rostlinné tuky, voda, emulgátory: monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina
citrónová, máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (kukuřičná
mouka, alfa amyláza, sušená syrovátka, kyselina askorbová)
Náplň (51,7%):
vanilkový krém (modifikovaný škrob, mléko, syrovátka, laktóza, zahušťovadlo - karagenan, aroma, barviva- titanová běloba,
annato), voda
Těsto: pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné tuky, voda, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina citrónová,
máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, cukr, stolní olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (lepek, pšeničná mouka,
kukuřičná mouka, alfa amyláza, sušená syrovátka, kyselina askorbová)
Náplň maková (41%): mák,
cukr, ovocná směs (směs ovoce, glukózový sirup, želírující látka - pektin, regulátor kyselosti - kyselina citrónová, ovocné aróma),
strouhanka, vanilkový cukr, odtučněné mléko, citrónová pasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob,
citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný)
Složení: pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné tuky, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina citrónová,
máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor E472e,
pšeničný lepek, dextrosa, pšeničná sladová mouka, sójová mouka, kypřidlo E341, zahušťovadlo E412, enzymy, rostlinný olej,
kyselina askorbová)
Náplň (10%): čokopoleva (cukr,
rostlinný tuk, kakaový prášek, kakaová hmota, aroma - vanilkové a ethylvanilin)
Složení: pšen. mouka hladká T 650, voda, ECO tažný margarin, čokopoleva tmavá, Soja srot, strouhanka, cukr krupice, olej
stolní, droždí, Forte RP 10kg, sůl, top mix 2000, Schimmelfeid kyselina sorb, druh : jemné pečivo s náplní ořechovou a kakaovou
polevou
Náplň:
vlašskoořechová náplň ,cukr,sojová drť, směs ořechů (11% kešu ořechy, 4% vlašské ořechy),pšeničná mouka, sušená
syrovátka, zahušťovadlo (acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu E1414), skořice aroma (oříškové), barvivo (amoniakový
karamel E150v).
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Těsto: pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné tuky, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina citrónová,
máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (kukuřičná mouka, alfa
amyláza, sušená syrovátka, kyselina askorbová)
Náplň švestková:
(58% švestek, cukr, zahušťovadlo a regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sůl, aroma: vanilkové, rumové a švestkové), voda

2

Pšeničná mouka, tažný margarín, voda, vícezrnná směs ((sójová drť, lněné semínko, seznam, pšeničná mouka, slunečnicová
semínka, kukuřičná mouka, rostlinný tuk ztužený), droždí, VS Frost (pšeničná mouka, emulgátor E472e, pšeničný lepek,
dextrosa, pšeničná sladová mouka, sójová mouka, kypřidlo E341, zahušťovadlo E412, enzymy, rostlinný olej, kyselina
askorbová), sůl, vaječná melanž
Náplň: sýr
Niva (10%)
Posyp: sýr Eidam

2

pšeničná mouka, voda, mléčná směs (cukr, suš. mléko, vaječná melanž, sůl, pšeničná mouka, syrovátka, emulgátor E472e,
kukuřičný škrob, pšeničný škrob, bambusová vláknina, brambory, pšeničný lepek, emulgátory E322, stabilizátor E415, kyselina
askorbová, protispékavá látka E170, enzymy), rostlinný olej, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, sladová mouka, mono a
digliceridy mastných kyselin, guarová guma, kyselina askorbová, monokalciumfosfát, enzym), cukr
Náplň:
borůvková (borůvky 35%, voda, jablečný protlak, cukr, zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný škrob, nelanová guma, kyselina
citrónová, citronan vápenatý, konzervant: sorbát draselný, aroma, citronan sodný)

2

pšeničná mouka, voda, mléčná směs (cukr, suš. mléko, vaječná melanž, sůl, pšeničná mouka, syrovátka, emulgátor E472e,
kukuřičný škrob, pšeničný škrob, bambusová vláknina, brambory, pšeničný lepek, emulgátory E322, stabilizátor E415, kyselina
askorbová, protispékavá látka E170, enzymy), rostlinný olej, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, sladová mouka, mono a
digliceridy mastných kyselin, guarová guma, kyselina askorbová, monokalciumfosfát, enzym), cukr Náplň: malinová (maliny 32%,
voda, cukr, jablečný protlak 18%, zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob, nelanová guma, regulátor kyselosti: kyselina
citronová a citronan vápenatý, aroma, konzervant: sorban draselný, barvivo: karmín)

2

pšeničná mouka, voda, mléčná směs (cukr, suš. mléko, vaječná melanž, sůl, pšeničná mouka, syrovátka, emulgátor E472e,
kukuřičný škrob, pšeničný škrob, bambusová vláknina, brambory, pšeničný lepek, emulgátory E322, stabilizátor E415, kyselina
askorbová, protispékavá látka E170, enzymy), rostlinný olej, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, sladová mouka,
mono a digliceridy mastných kyselin, guarová guma, kyselina askorbová, monokalciumfosfát, enzym), cukr Náplň: švestková
(švestkový lekvar, jablečný protlak, sušené švestky, glukózový sirup, cukr, voda, aroma, kyselina citrónová)

2

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vejce, zlepšující přípravek (emulgátor E472e, protispékavá látka:
uhličitan vápenatý, stabilizátor: guma guar, dextróza, kyselina askorbová, enzymy), sůl
Náplň 56,2%:
vlašskoořechová náplň ,cukr,sojová drť, směs ořechů (11% kešu ořechy, 4% vlašské ořechy),pšeničná mouka, sušená
syrovátka, zahušťovadlo (acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu E1414), skořice aroma (oříškové), barvivo (amoniakový
karamel E150v).
Posyp: arašídové plátky,
cukr, pšeničná mouka, rostlinný margarín

2

Složení: pšeničná mouka, voda, pekařská směs (sójový šrot, ovesné vločky, lněné semínko, celozrnná pšeničná mouka,
slunečnicová semena, sůl, ječná sladová mouka a extrakt, žitná mouka), rostlinný olej, cukr, droždí, zlepšující přípravek
(emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin, sladová mouka, dextróza, okyselující přípravek: E341, enzym, kyselina
askorbová, L cystein), vejce
Náplň hrušková 49%:
(voda, hrušky (26,5%), zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný škrob, nelanová guma, hruškový koncentrát (1,95%), regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, citronan vápenatý, konzervant: sorbát draselný, citronan sodný, aroma, barvivo: kuler)
Náplň povidlová 9,8%: (voda, glukózový sirup, ovocný protlak, švestky, kukuřičný škrob, kulér, zahušťující látka E466, aroma
švestkových povidel, aroma rumové)

2

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E472e, cukr,
zahušťovadlo, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný tuk)
Náplň ovocná směs (26%): směs ovoce, glukózový sirup, želírující látka - pektin, regulátor kyselosti - kyselina citrónová, ovocné
aróma), škrob.

2

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E472e, cukr,
pšeničná mouka sladová, zahušťovadlo, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy,
ztužený rostlinný tuk)
Náplň tvarohová (27%):
tvaroh, stabilizátor náplně: (modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1422, sušený mléčný výrobek - laktóza, rostlinné a
mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, kukuřičný sirup, přírodně identické aroma, sůl, barvivo - E162a)

2

Složení: pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné tuky, voda, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina
citrónová, máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (lepek, pšeničná
mouka, kukuřičná mouka, alfa amyláza, sušená syrovátka, kyselina askorbová)
Náplň 15%: šunka
vepřová (maso 70%, voda 24%, sůl, želírující látka E407 a E407e, zahušťovadlo E425, stabilizátory E451 a E450, cukr,
antioxidanty E301, E 316 a E331, látka zvýrazňující chuť E621, barvivo E120)
Posyp: koření

4

Těsto: pšeničná mouka, voda, tažný margarín (rostlinné tuky, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina citrónová,
máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), pekařský sýrový přípravek (sýrový prášek: /sýr 92% prášek, tavící sůl E339ii,sůl/,
zlepšující přípravek: /cukr, stabilizátor E412, emulgátory E472e, E322, pražená sladová moučka, dextróza, regulátory kyselosti
E341, E450, protispékavé látky E341, E170, sójová mouka, kyselina askorbová, látka zlepšující mouku E920, enzymy/, sýrové
aroma /maltodextrin, modifikovaný škrob, přírodně identické aroma/, mléčná bílkovina), pekařská směs (sušená syrovátka,
emulgátory E471, aroma - přírodní a přírodně identické máslo vanilkové, kyselina askorbová, L-cystein, enzymy), droždí.Posyp:
sýr (11,5%)
Složení: pšeničná mouka, rostlinné oleje a tuky ztužené a neztužené, cukr, ovocná náplň 23% (směs ovocných dření
35%,glukózový sirup, želírující látka: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, ovocné aroma), tuk. poleva (rostlinný
tuk,kakaový prášek, kakaová hmota, sójový lecitin, aroma: vanilkové, ethylvanilin), vejce, vanilkový cukr, citrónovápasta (voda,
jablečná dřeň, škrob, citron. aroma, konzervant: sorbát draselný)

759

Crissant se sýrem

jemné pečivo

70

2

4300

Linecké rohlíčky s ovoc.
náplní

trvanlivé pečivo

170

180

5278

Listový hřeben makový

jemné pečivo

40

4

Složení: voda, pšen.mouka hladká, tažný margarín eco zieh, mak modrý, drobečky, cukr krupice, pšen.mouka hrubá, Sušené
mléko plnotuč., margarín favorit S, Skořice, vaječná směs sušená, cukr vanilkový, citro pasta, Lepek - glutopan, ocet, Sůl.

5279

Slezský koláč makový

jemné pečivo

50

4

Složení: pšen.mouka hladká, voda, cukr krupice, pšen.mouka hrubá, mak modrý, drobečky olej stolní, cukr moučka, margarín
favorit S, máslo, Sušené mléko plnotuč., vaječná melanž pasterovaná, droždí, Skořice, citro pasta, cukr vanilkový, Sůl.

5280

Slezský koláč tvarohový

jemné pečivo

50

4

Složení: pšen.mouka hladká, tvaroh měkký, cukr krupice, voda, pšen.mouka hrubá, olej stolní, cukr moučka, máslo, margarín
favorit S, rozinky, citro pasta, cukr vanilkový, vaječná melanž pasterovaná, tosana vanilková, droždí, Sušené mléko plnotuč.,
Sůl.

5294

Slezský koláč povidlový

jemné pečivo

50

4

Složení: pšen.mouka hladká, povidla, voda, pšen.mouka hrubá, drobečky, olej stolní, cukr krupice, cukr moučka, máslo,
margarín favorit S, vaječná melanž pasterovaná, droždí, sušené mléko plnotuč., citro pasta, cukr vanilkový, Sůl.

5297

Listový hřeben ořechový

jemné pečivo

40

4

5308

Listový závin s jablky bal.

jemné pečivo

300

8

283

Koláč s jablečnou náplní

Pečivo jemné s náplní

100

2

284

Koláč se švestkami

Pečivo jemné s náplní

100

2

285

5151

Šnek skořicový

Fresh bageta šunka - sýr

Pečivo jemné s náplní

studená kuchyně

65

170

Složení: voda, pšen.mouka hladká, tažný margarín eco zieh, podzemnice celá, drobečky cukr krupice, pšen.mouka hrubá,
mléko sušené polotuč, cukr vanilkový, vaječná směs sušená, Lepek - glutopan, aroma mandlové, ocet, Sůl.
Složení: etiketa potisk 60x60mm, karton pod závin 24x8cm, jablečné řezy ekon, pšen.mouka hladká, tažný margarín eco zieh,
voda, cukr krupice, pšen.mouka hrubá, drobečky, rozinky, žloutek tekutý, folie 330mm/20n, vaječná směs sušená, Lepek glutopan, ocet, Sůl, Skořice, Cakesorb.
Složení: jablečná náplň(jablka 85%),cukr,modifikovaný škrob,regulátor kyselosti(kyselina citronová),konzervanty(sorban
draselný,benzoan sodný,siřičitan sodný),PŠENIČNÁ polohrubá mouka,PŠENIČNÁ mouka,MLÉKO,strouhanka,cukr,cukr
moučka (cukr,protihrudkující látky),margarín(rostlinné oleje a tuky neztužené(palmový,řepkový)),voda ,emulgátory (slunečnicový
lecitin,mono a diglyceridy mastných kyselin,esterypolyglycerolu mastných kyselin),SLADKÁ SUŠENÁ
SYROVÁTKA,aroma,regulátor kyselosti( kyselina citronová),řepkový olej, VAJEČNÁ melanž (slepičí vejce,kyselina citronová
E330),droždí,súl jemná.
Složení. švestky půlené(45,8%hm),PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÁ polohrubá mouka,MLÉKO,cukr,cukr
moučka(cukr,protihrudkující látky),margarín (rostlinné oleje a tuky neztužené-palmový a řepkový),voda ,emulgátory(slunečnicový
lecitin,mono a diglyceridy mastných kyselin,estery polyglycerolu mastných kyselin),SLADKÁ SUŠENÁ
SYROVÁTKA,aroma,regulátor kyselosti-kyseliny citronová),řepkový olej,VAJEČNÁ melanž(slepičí VEJCE,kyselina
citronová E330),droždí sůl jemná

2

Složení: PŠENIČNÁ mouka,voda,margarín (rostlinné oleje a tuky)palma,řepka,slunečnice v různém
poměru)),voda,sůl,emulgátory:lecitiny,E471,regulátor kyselosti:kyselina citronová,aroma,barvivo:karoteny),cukr,pekřský
přípravek(PŠENIČNÁ mouka ,cukr,rostlinný tuk(palmový),sušená SYROVÁTKA,PŠENIČNÝ lepek,sůl,PŠENIČNÁ
sladová mouka,dextróza,emulgátor(E472e,E471),regulátor kyselosti(fosforečnany sodné,uhličitany sodné),enzymy,látka zlepšující
mouku-kyselina askorbová,strouhanka,droždí ,skořice.

1

Složení: vícezrnný rohlík (pšeničná mouka, zrněná směs (pšenice, žitná mouka, len, slunečnice), voda, řepkový olej, droždí,
žitná sladová mouka, sůl, emulgátor E472e), sýr Gouda plátky 48% (pasterované kravské mléko, jedlá sůl, startovací kultury,
mikrobiální syřidlo), šunka (vepřová kýta 70%, škrob bramborový,dusitanová solící směs (jedlá sůl, konzervant E250),
nástřiková směs (stabilizátor E450 a E451, zahušťovadlo E407, antioxidant E316, kvasničný extrakt, živočišná bílkovina, barvivo
E120)), pomazánkové máslo (zakysaná smetana, mléko, bramborový škrob, sůl), listový salát, paprika červená

5152

Fresh bageta šunka - vejce

studená kuchyně

170

1

Složení: vícezrnný rohlík (pšeničná mouka, zrněná směs (pšenice, žitná mouka, len, slunečnice), voda, řepkový olej, droždí,
žitná sladová mouka, sůl, emulgátor E472e), šunka (vepřová kýta 70%,škrob bramborový,dusitanová solící směs (jedlá sůl,
konzervant E250), nástřiková směs (stabilizátor E450 a E451, zahušťovadlo E407, antioxidant E316, kvasničný extrakt,
živočišná bílkovina, barvivo E120)), pomazánkové máslo (zakysaná smetana, mléko, bramborový škrob, sůl), listový salát,
vejce

5153

Fresh bageta sýr - vejce

studená kuchyně

190

1

Složení: vícezrnný rohlík (pšeničná mouka, zrněná směs (pšenice, žitná mouka, len, slunečnice), voda, řepkový olej, droždí,
žitná sladová mouka, sůl, emulgátor E472e), sýr Gouda plátky 48% (pasterované kravské mléko, jedlá sůl, startovací kultury,
mikrobiální syřidlo), pomazánkové máslo (zakysaná smetana, mléko, bramborový škrob, sůl), listový salát, vejce

5150

Fresh bageta sýr - vejce

studená kuchyně

180

1

Složení: vícezrnný rohlík (pšeničná mouka, zrněná směs (pšenice, žitná mouka, len, slunečnice), voda, řepkový olej, droždí,
žitná sladová mouka, sůl, emulgátor E472e), sýr Gouda plátky 48% (pasterované kravské mléko, jedlá sůl, startovací kultury,
mikrobiální syřidlo), pomazánkové máslo (zakysaná smetana, mléko, bramborový škrob, sůl), listový salát, paprika červená

273

Slané tyčinky Pikant

trvanlivé pečivo

100

90

Složení: pšeničná mouka hladká,voda,stolní margarín(neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje, voda,emulgátory:E471 a E
322, jedlá sůl (0,25%), konzervant: E200, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselinacitronová a barvivo beta karoten, cukr
krupice, droždí,sůl jemná (2%), směs koření 3% (česnek, pepř,paprikakmín,kari,cibule, sůl 19%), zlepšující přípravek(pšeničná
mouka, lepek,enzymy, látka zlepšující mouku E300)

274

Slané tyčinky mák

trvanlivé pečivo

100

90

Složení: pšeničná mouka hladká,voda,stolní margarín(neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje, voda,emulgátory:E471 a E
322, jedlá sůl (0,25%), konzervant: E200, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselinacitronová a barvivo beta karoten, cukr
krupice, droždí,sůl jemná (4%), , zlepšující přípravek(pšeničná mouka, lepek,enzymy, látka zlepšující mouku E300),mák 1%

276

Slané tyčinky sůl, kmín

trvanlivé pečivo

100

90

Složení: pšeničná mouka hladká,voda,stolní margarín(neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje, voda,emulgátory:E471 a E
322, jedlá sůl (0,25%), konzervant: E200, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselinacitronová a barvivo beta karoten, cukr
krupice, droždí,sůl jemná (4%), , zlepšující přípravek(pšeničná mouka, lepek,enzymy, látka zlepšující mouku E300),sůl,kmín 1%

282

Vídeňský koláč

jemné pečivo

110

5

729

Celozrnný koláč

jemné pečivo

70

2

730

Honzova buchta s
povidlovou náplní

724

Selský koláč s ořechovou
náplní

jemné pečivo

jemné pečivo

90

115

Složení: cukr,pšeničná mouka,ovoce(19%),rostlinný olej řepkový,vaječná melanž,voda, pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá
mouka,sušená syrovátka,kypřidla E450, a E500, eroma,sůl,koření.
Složení: pšeničná mouka celozrná, voda, suchá směs ( sladová bobtnavá mouka,otruby,stabilizované klíčky,sladová
mouka,slunečnicová semínka,cukr,žitný koncentrát kvas sušený,nejodizovaná kuch.sůl, sušená mrkev,sušená jablka,citronový
ovocný prášek),pšeničná mouka hladká,řepkový olej,droždí,cukr,zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor: estery
mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová),sů,margarín stoln(olej
řepkový,palmový,E471,citronová kyselina,sorban drasený,barvivo anato)
Náplň jablečná (78%):
(suš. jablka, zahušťovadlo: E1422, E1412, skořice, sůl)
Povidla švestková (30,5%):
(glukózový sirup, ovocný protlak, švestky, kukuřičný škrob, kulér, zahušťující látka E466, kyselina citrónová, aroma švestkových
povidel, aroma rumové, konzervant - sorbát draselný)

2

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E472e, cukr,
pšeničná mouka sladová, zahušťovadlo, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy,
ztužený rostlinný tuk)Náplň 30,5%: (glukózový sirup, ovocný protlak, švestky, kukuřičný škrob, kulér, zahušťující látka E466,
kyselina citrónová, aroma švestkových povidel, aroma rumové, konzervant - sorbát draselný)

2

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vejce, zlepšující přípravek (emulgátor E472e, protispékavá látka:
uhličitan vápenatý, stabilizátor: guma guar, dextróza, kyselina askorbová, enzymy), sůl
Náplň 56,2%:
vlašskoořechová náplň ,cukr,sojová drť, směs ořechů (11% kešu ořechy, 4% vlašské ořechy),pšeničná mouka, sušená
syrovátka, zahušťovadlo (acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu E1414), skořice aroma (oříškové), barvivo (amoniakový
karamel E150v).
Posyp: arašídové plátky,
cukr, pšeničná mouka, rostlinný margarín

731

Honzova buchta s
tvarohovou náplní

jemné pečivo

90

2

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E472e, cukr,
pšeničná mouka sladová, zahušťovadlo, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy,
ztužený rostlinný tuk)
Náplň tvarohová
(27%): tvaroh, stabilizátor náplně: (modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1422, sušený mléčný výrobek - laktóza,
rostlinné a mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, kukuřičný sirup, přírodně identické aroma, sůl, barvivo - E162a)

410

Zbojnický rohlík

dopékaný polotovar

100

2

pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (dextróza, cukr, emulgátor E472e, sójová mouka, látka zlepšující mouku: kyselina
askorbová, enzymy), droždí, rostlinný olej, sůl,vepřový bok 94%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant (E250), cukr, stabilizátory
(E450, E451), antioxidant (E301),pasterizované kravské mléko, sůl, startovací kultury, mikrobiální syřidlo

411

Topinkový mls

dopékaný polotovar

80

2

412

Fortela

dopékaný polotovar

95

2

pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (dextróza, cukr, emulgátor E472e, sójová mouka, látka zlepšující mouku: kyselina
askorbová, enzymy), droždí, rostlinný olej, sůl,sůl jedlá (60%), paprika, kmín, pepř, rozmarýn, oregano,majonéza, (rostl. tuk, voda,
ocet, sůl, suš. vaj. žloutek, modif. kukuř. škrob), škroby E1450, E1422, stabilizátor E412, E415, chemická konz. látka E202,
E211, antioxidant (BHA), sýr cihla (mléko, ml. kultury, E160, E251), česnek čerstvý, pepř,hořčice, vejce, hořčice, mléko;
Stabilizátor: mléčnan sodný
pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (dextróza, cukr, emulgátor E472e, sójová mouka, látka zlepšující mouku: kyselina
askorbová, enzymy), droždí, rostlinný olej, sůl,pasterizované kravské mléko, sůl, startovací kultury, mikrobiální syřidlo,rajčatový
protlak, voda, cukr, modifikovaný škrob E1422, ocet, olej rostlinný (řepkový), cibule sušená, sůl jedlá jodidovaná (jedlá sůl,
jodičnan draselný), směs koření, konzervant E202, chilli mleté

5

417

Párek v rohlíku

příprava na prodejně

100

1

pšeničná mouka, voda, rostlinný olej (3,4%), droždí, sůl, zlepšující přípravek (sladová mouka, žitná mouka, emulgátor E472e, enzym -hydrolázy, kyselina askorbová),pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný, lihový cukr, jedlá sůl (max. 3%),
kurkuma, výtažek koření,voda, zahuštěný rajčatový protlak (140 rajčat na 100g kečupu), cukr, ocet, zahušťovadlo: modifikované
škroby, sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová, kořenicí přísada, (výtažky koření),vepřové a hovězí maso 64 %,pitná voda,
vepřové kůže (zahušťovadlo: guma, guar; regulátor kyselosti: uhličitany sodné), škrob, dusitanová solící směs (jedlá sůl
konzervant: dusitan sodný), kořenící přípravek, stabilizátory: trifosforečnany, difosforečnany; koření v různém poměru, látka
zvýrazňující chuť a vůni: glutanan sodný; cukr; antioxidant: kyselina L-askorbová; aroma; barvivo: kyselina karmínová, jedlé
kolagenové střevo

418

Bageta sýr Gouda

dopékaný polotovar

90

2

pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (dextróza, cukr, emulgátor E472e, sójová mouka, látka zlepšující mouku: kyselina
askorbová, enzymy), droždí, rostlinný olej, sůl,pasterizované kravské mléko, sůl, startovací kultury, mikrobiální syřidlo

5155

Fit bulka

studená kuchyně

145

1

Složení: celozrnná bulka (pšeničná mouka celozrnná 90%, pšeničná mouka hladká, zlepšující přípravek (emulgátor,
neztužený rostlinný jedlý palmový tuk, enzym, kyselina askorbová), cukr krupice, lisované droždí, řepkový olej, voda, sýr
Gouda plátky 48% (pasterované kravské mléko, jedlá sůl, startovací kultury, mikrobiální syřidlo), šunka (vepřové maso min.
62%, škrob bramborový, dusitanová solící směs (jedlá sůl, konzervant E250), nástřiková směs (stabilizátor E450 a E451,
zahušťovadlo E407, antioxidant E316, kvasničný extrakt, živočišná bílkovina, barvivo E120)), pomazánkové máslo (zakysaná
smetana, mléko, bramborový škrob, sůl), listový salát, rajče červené, jedlá etiketa (bramborový škrob, voda, zvlhčující látka:
E422, barvivo E151, E122*, E133, E102*, E110*, regulátor kyselosti: E330, *mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost
dětí).

2204

Žitný chléb přímo z pece

chléb žitný

860

2

Složení: žitná mouka , voda, droždí, sůl, zlepšující přípravek (fazolová mouka, dekstróza, E472e, rostliný olej, E300), kmín.

216

Brownies

jemné pečivo z třených hmot

90

2

Složení:cukr, pšeničná mouka,vejce,řepkový olej,hořká čokoláda,máslo,pečivová směs(pšeničný škrob,kakao,pšeničná
bobtnavá mouka, sušená syrovátka,kypřidla E450 a E500,protispékavá látka E516,sůl, emulgátoryE472e,E475, a
E471,aroma,zahušťovadlo xantan),voda kakao sůl.

2721

Vánočka přímo z pece

jemné pečivo

420

2

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, mandle loupané, vaječná melanž, sůl, pasta citrónová (jablečná
dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný), zlepšující přípravek
(emulgátor E472e, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný tuk)

2

Pšeničná mouka, voda, droždí, rostlinný olej, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s
kyselinou octovou, enzymy, kyselina askorbová),pasterizované kravské mléko, sůl, startovací kultury, mikrobiální
syřidlo,vepřové maso 65 %, v. kůže, voda, živoč. protein, zvýrazňovač chuti E621, cukry, modif. škrob E1420, antioxidant E316,
želír. látky E407, E508, stabilizátory E50, E451, E520, sůl do 3%

419

Houska s pečínkou

dopékaný polotovar

80

44

Lhotský loupák

jemné pečivo

40

2

Pšeničná mouka, máslový margarín (směs tuků, rostlinné tuky, rostlinné oleje, hydrogenované rostlinné oleje, emulgátory:
lecitiny, mono a digliceridy mastných kyselin; aroma, kyselina citrónová, barvivo: beta-karoten), voda, řepkový olej, cukr, droždí,
sůl, zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono a digliceridů mastných kyselin, pšeničná sladová mouka, zahušťovadlo: guma
guar, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy, protispékavá látka: uhličitany vápenaté)

10

Chléb Beskyd

chléb pšenično - žitný

700

3

Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová), pražená žitná mouka, kyselina octová

2067

PRO-FIT rohlík SF

běžné pečivo - vícezrnné

90

2

Složení: pšen. mouka hladká T 650, voda, pšenice celá, žitná mouka chlebová T930, droždí, olej stolní, sůl, lněné semínko,
slunečnice jádra, emulgátor(E472),enzymy,látka zlepšující mouku:kyselina askorbová(e300), aromastarter, žitná sladová mouka.

2077

houska ražená SF

běžné pečivo - pšeničné

46

2

2206

Cibulový chléb polopečený

chléb pšenično - žitný

500

2

2214

Polopeč. Bílovecký chléb

chléb pšenično - žitný

500

2

2215

Polopeč. Bílovecký chléb

chléb pšenično - žitný

900

2

2216

Vita chléb předpečený

chléb žitný

500

2

2226

Česnekový chléb SF

chléb pšenično - žitný

300

2

2636

Makový závin

jemné pečivo

150

2

2701

Makový hřeben SF

jemné pečivo

50

2

2702

Loupák s čoko SF

jemné pečivo

60

2

2703

Tvarohový šáteček SF

jemné pečivo

50

2

2705

Loupanec SF

jemné pečivo

60

2

2708

Zelňák

jemné pečivo

65

2

2710

2716

rožek niva SF

Loupák cereální SF

jemné pečivo

jemné pečivo

65

60

Složení: pšeničná mouka hladká T650,lisované droždí,sůl,emulgátor E472e,uhličitan vápenatýE170i,pšeničný lepek,stabilizátorguma guarE412,dextroza,kyselina askorbová,enzymy,pšeničný lepek,olej stolní,voda
pšeničná mouka, žitná mouka, voda, cibule restovaná (23,1%), zlepšující přípravek (lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka,
alfa amyláza, sušená syrovátka, kyselina askorbová), sůl, droždí, kmín
Složení: voda, pšen.mouka chl.T1050, žitná mouka chlebová T930, Slezský chlebový mix-světl, sůl, droždí, kmín drcený, PPPcalcium propionate , druh : chléb, skupina : pšenično žitný
Složení: voda, pšen.mouka chl.T1050, žitná mouka chlebová T930, sůl, droždí, kmín drcený,kvas 2.stupeň,Europan druh: chléb
, skupina : pšenično žitný
Složení: žitná mouka, voda, pšeničné klíčky (7%), droždí, sůl, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová), kmín
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, pekařská směs (sójová mouka, zahušťovadlo: guarová mouka, regulátory
kyselosti: kyselina octová a kyselina citrónová), česnekové lupínky (2,9%), sůl, droždí, kmín
Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž, zlepšující přípravek (emulgátor E471, glukózový
sirup, emulgátor E481, sójová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E341, enzymy-hydrolázy, kyselina askorbová), sůl
Náplň (40,6%): mák, ovocná směs (směs ovoce, glukózový sirup, želírující látka - pektin, ovocné aróma), strouhanka, vanilkový
cukr, suš. mléko, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát
draselný)
Těsto: pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné tuky, voda, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina citrónová,
máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (lepek, pšeničná mouka,
kukuřičná mouka, alfa amyláza, sušená syrovátka, kyselina askorbová)
Náplň maková (41%): mák,
cukr, ovocná směs (směs ovoce, glukózový sirup, želírující látka - pektin, regulátor kyselosti - kyselina citrónová, ovocné aróma),
strouhanka, vanilkový cukr, odtučněné mléko, citrónová pasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob,
citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný)
Složení: pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné tuky, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina citrónová,
máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor E472e,
pšeničný lepek, dextrosa, pšeničná sladová mouka, sójová mouka, kypřidlo E341, zahušťovadlo E412, enzymy, rostlinný olej,
kyselina askorbová)
Náplň (10%): čokopoleva (cukr,
rostlinný tuk, kakaový prášek, kakaová hmota, aroma - vanilkové a ethylvanilin)
Těsto: pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné tuky, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina citrónová,
máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (kukuřičná mouka, alfa
amyláza, sušená syrovátka, kyselina askorbová)
Náplň
tvarohová (38%): tvaroh, stabilizátor náplně (bramborový a kukuřičný škrob, glukózový sirup, emulgátory E471, E472a,
stabilizátor - fosfát draselný, kyselina citrónová, sůl, vanilkové aroma, barvivo - beta karoten, máslové aroma)
Složení: pšen. mouka hladká T 650, voda, ECO tažný margarin, cukr krupice, olej stolní, droždí, sůl, top mix 2000, Forte RP
10kg, druh : jemné pečivo
Složení: pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné tuky, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina citrónová,
máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (kukuřičná mouka, alfa
amyláza, sušená syrovátka, kyselina askorbová)
Náplň zelná: zelí, strouhanka,
koření, česnek, kmín

2

Pšeničná mouka, tažný margarín, voda, vícezrnná směs ((sójová drť, lněné semínko, seznam, pšeničná mouka, slunečnicová
semínka, kukuřičná mouka, rostlinný tuk ztužený), droždí, VS Frost (pšeničná mouka, emulgátor E472e, pšeničný lepek, dextrosa,
pšeničná sladová mouka, sójová mouka, kypřidlo E341, zahušťovadlo E412, enzymy, rostlinný olej, kyselina askorbová), sůl,
vaječná melanž
Náplň: sýr Niva (10%)
Posyp: sýr Eidam

2

Těsto: pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné tuky, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina citrónová,
máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, vícezrnná směs (sójová drť, lněné semínko, sezam, slunečnicová semínka,
kukuřičná mouka), cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor E472e, dextrosa, pšeničná sladová mouka,
sójová mouka, kypřidlo E341, zahušťovadlo E412, enzymy, kyselina askorbová), vaječná melanž
Posyp: sýr Eidam 30%

2718

Masová kapsa SF

jemné pečivo

90

2

2719

Croissant se sýrem SF

jemné pečivo

60

2

2723

Vánočka sypaná mandlemi

jemné pečivo

420

2

2751

Listová pudinková rolka SF

jemné pečivo

80

2

2756

Šunkový croissant SF

jemné pečivo

70

2

Těsto: pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné tuky, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina citrónová,
máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, aroma směs (pšenice zrno, lněné semínko, slunečnicové semínko, žitná
mouka), cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (kukuřičná mouka, alfa amyláza, sušená syrovátka, kyselina
askorbová), čekankaNáplň masová (39%): cikánská omáčka (rajčatový protlak, cibule, okurka, paprika, ocet, zahušťovadlo:
E1422, sůl, regulátor kyselosti: E330, červená řepa, koření, konzervační látky: E202 a E211, sladidlo: E954), slanina (vepřový
bok 92%, voda 4%, sůl, konzervant E250, zahušťovadla cukry, stabilizátory E450 a E451, antioxidant E301, modifikovaný škrob
E1420), jemný salám
Těsto: pšeničná mouka, voda, tažný margarín (rostlinné tuky, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina citrónová,
máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), pekařský sýrový přípravek (sýrový prášek: /sýr 92% prášek, tavící sůl E339ii,sůl/,
zlepšující přípravek: /cukr, stabilizátor E412, emulgátory E472e, E322, pražená sladová moučka, dextróza, regulátory kyselosti
E341, E450, protispékavé látky E341, E170, sójová mouka, kyselina askorbová, látka zlepšující mouku E920, enzymy/, sýrové
aroma /maltodextrin, modifikovaný škrob, přírodně identické aroma/, mléčná bílkovina), pekařská směs (sušená syrovátka,
emulgátory E471, aroma - přírodní a přírodně identické máslo vanilkové, kyselina askorbová, L-cystein, enzymy), droždí. Posyp:
sýr (11,5%)
Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, mandle loupané, vaječná melanž, sůl, pasta citrónová (jablečná
dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný), zlepšující přípravek
(emulgátor E472e, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný tuk)
Složení: pšen. mouka hladká T 650, voda, máslový tažný GCS , KLARA pudinkový krém, Vejce NS, margarín stolní forte S,
ocet, FROSTY, sůl,
pšen. mouka hladká T 530,Frostmeister,voda , cukr, krupice, sůl, lisované droždí efekt+15%, olej stolní, ECO ziech tažný
margarin, pšen. mouka hladká T 530, vepřová šunka ,paprikově kořeněný posyp

6

2765

2219

3814

3816

2744

2749

2210
3820

56

70

Rolka s višňovou náplní SF

Velikonoční mazanec
přímo z pece

Rohlíček s vanilk. náplní a
švýc. čokoládou

Balkánská mřížka

Lhotský loupák

Tvaroh. rohlíček s vlašskou
náplní
Chléb Beskyd přímo z pece
- polopečený
Ciabata s olivami

Krémka

Pařížská brioška

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo - plundrové

jemné pečivo

jemné pečivo

65

500

110

80

40

2

Složení: pšen. mouka hladká T 650, voda, máslový tažný GCS , Vejce NS, margarín stolní forte S, ocet, FROSTY, sůl,kusová
termostabilní náplň višeň (višně 35%,glukozo-fruktozový sirup,voda,jablečné pyré-15%ovoce,modifikovaný škrob,zahošťovadloguma gellan,kyselina citronová,citronany vápenaté,citronany sodné,cukr,konzervant-sorban draselný,aroma koncentráty ibišek,mrkev.

2

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, máslový margarín (rostlinný tuk, rostlinný olej, emulgátor: lecitin, mono a digliceridy
mastných kyselin, polyglycerol estery mastných kyselin, aroma, suš. syrovátka, laktóza), rozinky, droždí, vaječná melanž,
zlepšující přípravek (mono a digliceridy mastných kyselin, guarová guma, kyselina askorbová, monokalciumfosfát, enzym), sůl,
citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný)
Posyp: arašídové plátky

2

PŠENIČNÁ MOUKA, voda,12%máslo,cukr,slunečnicový a kokosový olej,droždí,nízkotučný kakaový prášek, modifikovaný
škrob,dextróza,CELÁ VEJCE,SUŠENÁ SLADKÁ SYROVÁTKA,palmový a kokosový tuk;jodidovaná sůl:chlorid sodný,
jodičnan draselný;kakaová hmota, SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, PRÁŠEK Z VAJEČNÉHO BÍLKU A ŽLOUTKU,
emulgátory: estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a dicetylvinnou, mono-a diglyceridy mastných kyselin,
lecitiny(obsahujeSÓJU);kakaové máslo, zahušťovadlo:alginan sodný,stabilizátory:sírany vápenaté,difosforečnany;látky zlepšující
mouku:kyselinaL-askorbová,amyláza,xylanasa,celulasa;přírodní vanilkové aroma a jinápřírodní aromata(obsahuje )),jedlá
sůl,aroma,barvivo:mrkvový extrakt,24%krémová náplň,12%čokoládová náplň.

2

PŠENIČNÁ mouka, pitná voda, náplň Lutjenice (15%) [pitná voda, červená paprika, cibule, cukr, okurka sterilovaná, rajčatový
protlak, modifikovaný škrob, kvasniční extrakt, jedlá sůl, česnek sušený, petrželová nať sušená, cibule sušená, aroma, extrakty z
koření, extrakt z chilli], balkánská náplň (15%) [pasterované kravské MLÉKO, sušené odstředěné MLÉKO, podmáslí
(MLÉKO), koncentrované MLÉČNÉ bílkoviny, palmový tuk, PŠENIČNÁ mouka, VEJCE, sýr (0,8%), jedlá sůl, antioxidant
(E325, E326)], máslo (MLÉKO), slunečnice, droždí, len, VEJCE, cukr, SEZAM, slunečnice, PŠENIČNÉ otruby, jedlá sůl s
jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), PŠENIČNÝ lepek, ŠPALDOVÉ vločky, pražený JEČMEN a ŽITO, PŠENIČNÉ
vločky, barvivo (E160a), emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E300), antioxidant (E325, E326).

2

Pšeničná mouka, máslový margarín (směs tuků, rostlinné tuky, rostlinné oleje, hydrogenované rostlinné oleje, emulgátory:
lecitiny, mono a digliceridy mastných kyselin; aroma, kyselina citrónová, barvivo: beta-karoten), voda, řepkový olej, cukr, droždí,
sůl, zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono a digliceridů mastných kyselin, pšeničná sladová mouka, zahušťovadlo: guma
guar, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy, protispékavá látka: uhličitany vápenaté)

jemné pečivo

65

2

chléb pšenično - žitný

700

2

Vandermoortele

35

2

jemné pečivo

jemné pečivo

80

80

2

Složení: pšeničná mouka, voda, vaječná melanž, rostlinný olej, cukr, droždí, zlepšující přípravek (emulgátor: estery mono-a
diglyceridů mastných kyselin, dextróza, sojová mouka, okyselující přípravek: E341, enzym, kyselina askorbová, L cystein),
vanilkový cukr, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát
draselný), směs živočišních a rostlinných tuků, rumové aroma
Náplň: složení
krému: voda, cukrářský krém s příchutí vanilky (cukr, modifikovaný škrob: E1414, SYROVÁTKA, neztužený palmový tuk,
zahušťující látka: alginát sodný, sůl, aroma, barvivo: karoteny, riboflavin), rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky - palmový, řepkový
v různých poměru, emulgátory: slunečnicový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných kyselin),
aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová), rumové aroma

2

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, máslový margarín (rostlinný tuk, rostlinný olej, emulgátor: lecitin, mono a
digliceridy mastných kyselin, polyglycerol estery mastných kyselin, aroma, SUŠ.SYROVÁTKA, laktóźa, kyselina citrónová),
droždí, VAJEČNÁ MELANŽ, zlepšující přípravek (mono a digliceridy mastných kyselin, guarová guma, kyselina askorbová,
monokalciumfosfát, enzym), sůl, citropasta (jablečná dřeň, škrob, kyselina citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma,
konzervant - sorbát draselný)
posyp: MANDLE loupané

28

Vánočka sypaná mandlemi

jemné pečivo

400

3

529

Sluníčko z tvarohového
těsta

jemné pečivo

50

2

761

Cerální snack

jemné pečivo

80

Složení:PŠENIČNÁ mouka, tvarohový koncentrát 11% (kypřidlo:difosforečnany,uhličitany sodné; SUŠENÝ tvaroh
6%;emulgátor:estery monoglyceridů s kyselinou mono a diacetylvinnou;přírodní aroma, sůl),VAJEČNÁ
melanž,cukr,voda,margarín(rostlinné oleje a tuky:palmový a řepkový;emulgátor:slunečnicový lecitin;
SYROVÁTKA;aroma,regulátor kyselosti:kyselina citronová)Náplň: vlašské ořechy 26% (SÓJOVÝ šrot,dextróza,VLAŠSKÉ
ořechy 11%, SÓJOVÁ mouka,aroma,kakao,karamel,kyselina askorbová)
Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, droždí, kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor: guma guar, rostlinný olej,
enzymy, kyselina askorbová), pražená žitná mouka, kyselina octová
Složení: Mouka (PŠENICE; sladová PŠENICE)zelené olivy (27,5%);voda;sůl;olivový olej(1,3%)droždí

2

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinný olej, droždí, vaječná melanž, sůl, pasta citrónová (jablečná dřeň, škrob, kyselina
citrónová, bramborový škrob, citrónové aroma, konzervant - sorbát draselný), zlepšující přípravek (emulgátor E472e, látka
zlepšující mouku: kyselina askorbová, kypřící látka: uhličitan draselný, enzymy, ztužený rostlinný tuk), Posyp: mandle loupané
plátky
Složení : PŠENIČNÁ mouka,voda, koncentrát(cukr, bramborové vločky, SUŠENÉ MLÉKO,sůl,SUŠENÁ
SYROVÁTKA,aroma,ovocný acerolový prášek,barvící koření (papriky, extrát kurkumy,enzymy), MELANŽ
vaječná,droždí,rostlinný olej, TVAROH 8,6%, máslo, vanilkový cukr
Těsto: pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné tuky, emulgátory - monoglyceridy, sójový lecitin, sůl, kyselina citrónová,
máslová příchuť, přírodní barvivo - annatto), voda, vícezrnná směs (sójová drť, lněné semínko, sezam, slunečnicová semínka,
kukuřičná mouka), cukr, rostlinný olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor E472e, dextrosa, pšeničná sladová mouka,
sójová mouka, kypřidlo E341, zahušťovadlo E412, enzymy, kyselina askorbová), vaječná melanž Náplň:jemné párky 40%
((vepřové maso 60%, hovězí maso 5%, voda, koření, sůl, konzervant: E250, stabilizátory E450, E451, zvýrazňovače chuti E621,
E635, antioxidant E318, barvivo E120, sacharidy)
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