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Lahůdkářské výrobky - CHLEBÍČKY
Výrobce: LAPEK a.s., Jihlava, Žižkova 111

Platnost od: 20.2.2017

Chlebíček se šunkou, č.v. 0151
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 110g,
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Veka tuková [mouka pšeničná, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan
draselný, jodid draselný), přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy,
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920), konzervant E202], Brambory vařené
loupané, Šunka vepřová 24% [vepřová kýta 70%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E250,
stabilizátory /E451, E450/, zahušťovadla /E407a, E415/, cukr, antioxidanty /E316, E301/],
Majonéza [řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice/pitná voda, semeno hořčice,
kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření/, kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo:
modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xantan, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin], Okurky sterilované
[okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, sůl, glukozový sirup, koření, hořčičné semínko,
sladidlo sacharin], Vejce nekonečné [vařený vaječný bílek a žloutek, nálev (pitná voda,
regulátory kyselosti /E260, E270, E330/, antioxidant E325, ocet kvasný lihový)], Směs do
bramborového salátu [sterilovaná zelenina / okurky, mrkev,hrášek/, voda, cukr, ocet, sůl],
Hořčice plnotučná [pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl,
kurkuma, výtažek koření], Paprika sterilovaná [červená paprika, pitná voda, ocet kvasný
lihový, jedlá sůl, glukozový sirup, sladidlo:sacharin], Cibule, Cukr, Sůl s jodem [jedlá sůl,
jodičnan draselný, jodid draselný], Konzervanty (E331, E211, E202), Pepř bílý mletý.
Může obsahovat stopy sezamu, suchých skořápkových plodů, mléka, soji, celeru, lupiny.

Chlebíček se šunkovým salámem a sýrem, č.v. 0152
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 110g
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Veka tuková [mouka pšeničná, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan
draselný, jodid draselný), přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy,
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920), konzervant E202], Brambory vařené

zpět na stránky lapek.cz
loupané, Majonéza [řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice/pitná voda, semeno
hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření/, kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo:
modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xantan, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin], Salám šunkový 12%
[vepřová kýta80%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E250, cukr, stabilizátory: E451, E450,
antioxidant E316, zahušťovadla: E1420, E407a, sušená zelenina, směs koření], Sýr eidam
10% [mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury], Okurky sterilované [okurky, pitná voda, ocet
kvasný lihový, sůl, glukozový sirup, koření, hořčičné semínko, sladidlo sacharin], Směs do
bramborového salátu [sterilovaná zelenina / okurky, mrkev,hrášek/, voda, cukr, ocet, sůl],
Hořčice plnotučná [pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl,
kurkuma, výtažek koření], Paprika sterilovaná [červená paprika, pitná voda, ocet kvasný
lihový, jedlá sůl, glukozový sirup, sladidlo:sacharin], Cibule, Cukr, Sůl s jodem [jedlá sůl,
jodičnan draselný, jodid draselný], Konzervanty (E331, E211, E202), Pepř bílý mletý.
Může obsahovat stopy sezamu, suchých skořápkových plodů, soji, celeru, lupiny.

Chlebíček s anglickou slaninou č.v. 0153
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 90g
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Veka tuková [mouka pšeničná, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan
draselný, jodid draselný), přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy,
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920), konzervant E202], Slanina anglická 41%
[vepřový bok 94%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant:E250, glukozový sirup, stabilizátory:
E450, E451, antioxidant: E301], Okurky kostky sterilované [okurky, pitná voda, ocet kvasný
lihový, sůl jedlá, plnidlo: E509, extrakt koření, sladidlo:sukraloza], Majonéza [řepkový olej,
pitná voda, vaječný žloutek, hořčice/pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr,
jedlá sůl, koření/, kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl,
stabilizátory: guma guar, guma tara a xantan, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
konzervant: sorbát draselný, maltodextrin], Cibule, Hořčice plnotučná [pitná voda, hořčičné
semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření], Paprika sterilovaná
[červená paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukozový sirup,
sladidlo:sacharin].
Může obsahovat stopy sezamu, suchých skořápkových plodů, mléka, soji, lupiny.
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Chlebíček s herkulesem č.v. 0154
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 80g
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Veka tuková [mouka pšeničná, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl,
jodičnan draselný, jodid draselný), přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor
E482, enzymy, antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920), konzervant E202],
Herkules 26% [vepřové maso, směs koření, antioxidant expres trvan.], Majonéza
[řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice/pitná voda, semeno hořčice,
kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření/, kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo:
modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xantan, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin], Okurky
sterilované [okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, sůl, glukozový sirup, koření,
hořčičné semínko, sladidlo sacharin], Vejce nekonečné [vařený vaječný bílek a
žloutek, nálev (pitná voda, regulátory kyselosti /E260, E270, E330/, antioxidant E325,
ocet kvasný lihový)], Margarin [palmový olej, kokosový olej, řepkový olej, voda,
acidofilní odstředěné mléko, emulgátory E322 (slunečnice), E471, aroma, konzervant
E202, antioxidanty E304, E306, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A],
Paprika sterilovaná [červená paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl,
glukozový sirup, sladidlo:sacharin], Tvaroh, Sýr tavený [ sýry, voda, smetana,
tvaroh tučný, tavící soli /E339, E452, E450/, stabilizátor E407], Voda, Konzervanty
(E331, E211, E202), Sůl s jodem [jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný].
Může obsahovat stopy sezamu, suchých skořápkových plodů, soji, lupiny.

Chlebíček sýrový č.v. 0155
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 80g
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Veka tuková [mouka pšeničná, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan
draselný, jodid draselný), přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy,
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920), konzervant E202], Sýr eidam 14,1%
[mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury], Sýr eidam uzený 13,8% [mléko, jedlá sůl,
mlékárenské kultury, barvivo: annato], Majonéza [řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek,
hořčice/pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření/, kvasný ocet
lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma
tara a xantan, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervant: sorbát draselný,
maltodextrin], Okurky sterilované [okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, sůl, glukozový
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sirup, koření, hořčičné semínko, sladidlo sacharin], Vejce nekonečné [vařený vaječný bílek
a žloutek, nálev (pitná voda, regulátory kyselosti /E260, E270, E330/, antioxidant E325, ocet
kvasný lihový)], Margarin [palmový olej, kokosový olej, řepkový olej, voda, acidofilní
odstředěné mléko, emulgátory E322 (slunečnice), E471, aroma, konzervant E202,
antioxidanty E304, E306, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A], Paprika
sterilovaná [červená paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukozový sirup,
sladidlo:sacharin], Tvaroh, Sýr tavený [ sýry, voda, smetana, tvaroh tučný, tavící soli
/E339, E452, E450/, stabilizátor E407], Voda, Konzervanty (E331, E211, E202), Sůl s jodem
[jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný].
Může obsahovat stopy seznamu, suchých skořápkových plodů, soji, lupiny.

Chlebíček se debrecínkou, č.v. 0156
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 110g
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Veka tuková [mouka pšeničná, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan
draselný, jodid draselný), přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy,
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920), konzervant E202], Brambory vařené
loupané, Debrecínská pečeně 25% [vepřová pečeně82%, pitná voda15%, jedlá sůl, konzervant
E250, cukr, stabilizátor: E451, zahušťovadlo: E407, antioxidant: E316, aroma], Majonéza
[řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice/pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet
lihový, cukr, jedlá sůl, koření/, kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob,
jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xantan, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
konzervant sorbát draselný, maltodextrin], Okurky sterilované [okurky, pitná voda, ocet
kvasný lihový, sůl, glukozový sirup, koření, hořčičné semínko, sladidlo sacharin], Vejce
nekonečné [vařený vaječný bílek a žloutek, nálev (pitná voda, regulátory kyselosti /E260,
E270, E330/, antioxidant E325, ocet kvasný lihový)], Směs do bramborového salátu
[sterilovaná zelenina / okurky, mrkev,hrášek/, voda, cukr, ocet, sůl], Hořčice plnotučná [pitná
voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření],
Paprika sterilovaná [červená paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukozový
sirup, sladidlo:sacharin], Cibule, Cukr, Sůl s jodem [jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid
draselný], Konzervanty (E331, E211, E202), Pepř bílý mletý.
Může obsahovat stopy seznamu, suchých skořápkových plodů, mléka, soji, celeru, lupiny.
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Chlebíček s vejcem, č.v. 0158
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 130g
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Veka tuková [mouka pšeničná, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan
draselný, jodid draselný), přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy,
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920), konzervant E202], Brambory vařené
loupané, Vejce vařená loupaná 22% [vejce, nálev(pitná voda, jedlá sůl, regulátory kyselosti
/E270, E260/, antioxidanty /E325, E326/], Majonéza [řepkový olej, pitná voda, vaječný
žloutek, hořčice/pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření/,
kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma
guar, guma tara a xantan, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervant: sorbát draselný,
maltodextrin], Šunka vepřová [vepřová kýta 70%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E250,
stabilizátory /E451, E450/, zahušťovadla /E407a, E415/, cukr, antioxidanty /E316, E301/],
Okurky sterilované [okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, sůl, glukozový sirup, koření,
hořčičné semínko, sladidlo sacharin], Směs do bramborového salátu [sterilovaná zelenina /
okurky, mrkev,hrášek/, voda, cukr, ocet, sůl], Hořčice plnotučná [pitná voda, hořčičné
semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření], Paprika sterilovaná
[červená paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukozový sirup,
sladidlo:sacharin], Cibule, Voda, Cukr, Sůl s jodem [jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid
draselný], Konzervanty (E331, E211, E202), Pepř bílý mletý.
Může obsahovat stopy seznamu, suchých skořápkových plodů, mléka, soji, celeru, lupiny.

Chlebíček LAPEK č.v. 0159
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 114g
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Veka tuková [mouka pšeničná, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan
draselný, jodid draselný), přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy,
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920), konzervant E202], Brambory vařené
loupané, Sýr eidam [mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury], Debrecínská pečeně [vepřová
pečeně82%, pitná voda15%, jedlá sůl, konzervant E250, cukr, stabilizátor: E451,
zahušťovadlo: E407, antioxidant: E316, aroma], Uherák [vepřové maso, hovězí maso,
dusitanová solící směs, expres trvan. směs koření], Majonéza [řepkový olej, pitná voda,
vaječný žloutek, hořčice/pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl,
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koření/, kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory:
guma guar, guma tara a xantan, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervant: sorbát
draselný, maltodextrin], Vejce nekonečné [vařený vaječný bílek a žloutek, nálev (pitná
voda, regulátory kyselosti /E260, E270, E330/, antioxidant E325, ocet kvasný lihový)], Směs
do bramborového salátu [sterilovaná zelenina / okurky, mrkev,hrášek/, voda, cukr, ocet, sůl],
Hořčice plnotučná [pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl,
kurkuma, výtažek koření], Cibule, Okurky sterilované [okurky, pitná voda, ocet kvasný
lihový, sůl, glukozový sirup, koření, hořčičné semínko, sladidlo sacharin], Cukr, Paprika
sterilovaná [červená paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukozový sirup,
sladidlo:sacharin], Sůl s jodem [jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný], Konzervanty
(E331, E211, E202), Pepř bílý mletý.
Může obsahovat stopy seznamu, suchých skořápkových plodů, soji, celeru, lupiny.

Chlebíček Delikates č.v. 0160
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 100g
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Veka tuková [mouka pšeničná, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan
draselný, jodid draselný), přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy,
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920), konzervant E202], Salám šunkový [vepřová
kýta80%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E250, cukr, stabilizátory: E451, E450, antioxidant
E316, zahušťovadla: E1420, E407a, sušená zelenina, směs koření], Majonéza [řepkový olej,
pitná voda, vaječný žloutek, hořčice/pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr,
jedlá sůl, koření/, kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl,
stabilizátory: guma guar, guma tara a xantan, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
konzervant: sorbát draselný, maltodextrin], Výrobní salám [kuřecí maso strojně oddělené
44%, voda, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant E250, koření, stabilizátory:
E451, guma guar, antioxidant E316, dextroza], Tvaroh, , Okurky sterilované [okurky, pitná
voda, ocet kvasný lihový, sůl, glukozový sirup, koření, hořčičné semínko, sladidlo sacharin],
Vejce nekonečné [vařený vaječný bílek a žloutek, nálev (pitná voda, regulátory kyselosti
/E260, E270, E330/, antioxidant E325, ocet kvasný lihový)], Paprika sterilovaná [červená
paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukozový sirup, sladidlo:sacharin],
Hořčice plnotučná [pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl,
kurkuma, výtažek koření], Worcestrová omáčka [pitná voda, ocet, cukr, jedlá sůl max.6%,
víno, švestková povidla /švestky, jablka, kyselina citronová/, směs koření, barvivo E150d,
sušený rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt], Cukr, Sůl s jodem [jedlá
sůl, jodičnan draselný, jodid draselný], Konzervanty (E331, E211, E202), Pepř bílý mletý.
Může obsahovat stopy sezamu, suchých skořápkových plodů, soji. celeru, lupiny.
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Chlebíček se debrecínkou, č.v. 0161
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 50g
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Bageta lahůdkářská [Mouka pšeničná, voda, olej řepkový, droždí, sůl s jodem, pekařská
směs (pšeničná mouka, emulgátory E481, E471, regulátor kyselosti E170, látka zlepšující
mouku E300, enzymy),cukr, přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy,
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920)], Debrecínská pečeně 24% [vepřová
pečeně82%, pitná voda15%, jedlá sůl, konzervant E250, cukr, stabilizátor: E451,
zahušťovadlo: E407, antioxidant: E316, aroma], Brambory vařené loupané, Vejce nekonečné
[vařený vaječný bílek a žloutek, nálev (pitná voda, regulátory kyselosti /E260, E270, E330/,
antioxidant E325, ocet kvasný lihový)], Majonéza [řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek,
hořčice/pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření/, kvasný ocet
lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma
tara a xantan, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervant sorbát draselný,
maltodextrin], Okurky sterilované [okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, sůl, glukozový
sirup, koření, hořčičné semínko, sladidlo sacharin], Směs do bramborového salátu
[sterilovaná zelenina / okurky, mrkev,hrášek/, voda, cukr, ocet, sůl], Paprika sterilovaná
[červená paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, glukozový sirup,
sladidlo:sacharin], Hořčice plnotučná [pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový,
cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření], Cibule, Cukr, Sůl s jodem [jedlá sůl, jodičnan
draselný, jodid draselný], Konzervanty (E331, E211, E202), Pepř bílý mletý.
Může obsahovat stopy seznamu, suchých skořápkových plodů, mléka, soji, celeru, lupiny.

Chlebíček sýrový č.v. 0162
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 40g
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Bageta lahůdkářská [Mouka pšeničná, voda, olej řepkový, droždí, sůl s jodem, pekařská
směs (pšeničná mouka, emulgátory E481, E471, regulátor kyselosti E170, látka zlepšující
mouku E300, enzymy),cukr, přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy,
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920)], Vejce nekonečné [vařený vaječný bílek a
žloutek, nálev (pitná voda, regulátory kyselosti /E260, E270, E330/, antioxidant E325, ocet
kvasný lihový)], Sýr eidam 13% [mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury], Sýr eidam uzený
13% [mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury, barvivo: annato], Majonéza [řepkový olej, pitná
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voda, vaječný žloutek, hořčice/pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá
sůl, koření/, kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl,
stabilizátory: guma guar, guma tara a xantan, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
konzervant: sorbát draselný, maltodextrin], Margarin [palmový olej, kokosový olej, řepkový
olej, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory E322 (slunečnice), E471, aroma,
konzervant E202, antioxidanty E304, E306, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin
A], Okurky sterilované [okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, sůl, glukozový sirup, koření,
hořčičné semínko, sladidlo sacharin], Paprika sterilovaná [červená paprika, pitná voda, ocet
kvasný lihový, jedlá sůl, glukozový sirup, sladidlo:sacharin], Tvaroh, Sýr tavený 2,5%
[sýry, voda, smetana, tvaroh tučný, tavící soli /E339, E452, E450/, stabilizátor E407],
Voda, Konzervanty (E331, E211, E202), Sůl s jodem [jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid
draselný].
Může obsahovat stopy seznamu, suchých skořápkových plodů, soji, lupiny.

Chlebíček šunkový, č.v. 0163
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 50g,
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Bageta lahůdkářská [Mouka pšeničná, voda, olej řepkový, droždí, sůl s jodem, pekařská
směs (pšeničná mouka, emulgátory E481, E471, regulátor kyselosti E170, látka zlepšující
mouku E300, enzymy),cukr, přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy,
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920)], Salám šunkový 24% [vepřová kýta80%,
pitná voda, jedlá sůl, konzervant E250, cukr, stabilizátory: E451, E450, antioxidant E316,
zahušťovadla: E1420, E407a, sušená zelenina, směs koření], Brambory vařené loupané, Vejce
nekonečné [vařený vaječný bílek a žloutek, nálev (pitná voda, regulátory kyselosti /E260,
E270, E330/, antioxidant E325, ocet kvasný lihový)], Majonéza [řepkový olej, pitná voda,
vaječný žloutek, hořčice/pitná voda, semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl,
koření/, kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory:
guma guar, guma tara a xantan, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervant: sorbát
draselný, maltodextrin], Paprika sterilovaná [červená paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový,
jedlá sůl, glukozový sirup, sladidlo:sacharin], Směs do bramborového salátu [sterilovaná
zelenina / okurky, mrkev,hrášek/, voda, cukr, ocet, sůl], )], Okurky sterilované [okurky, pitná
voda, ocet kvasný lihový, sůl, glukozový sirup, koření, hořčičné semínko, sladidlo sacharin],
Hořčice plnotučná [pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl,
kurkuma, výtažek koření], Cibule, Cukr, Sůl s jodem [jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid
draselný], Konzervanty (E331, E211, E202), Pepř bílý mletý.
Může obsahovat stopy sezamu, suchých skořápkových plodů, mléka, soji, celeru, lupiny.
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Chlebíček se šunkovým salámem a sýrem, č.v. 0164
Lahůdkářský výrobek
Hmotnost 50g
Spotřebujte do 24 hod
Skladujte při teplotě +1 až +5 °C
Složení:
Bageta lahůdkářská [Mouka pšeničná, voda, olej řepkový, droždí, sůl s jodem, pekařská
směs (pšeničná mouka, emulgátory E481, E471, regulátor kyselosti E170, látka zlepšující
mouku E300, enzymy),cukr, přípravek do těsta (pšeničná mouka, emulgátor E482, enzymy,
antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920)], Brambory vařené loupané, Salám šunkový
12% [vepřová kýta80%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E250, cukr, stabilizátory: E451,
E450, antioxidant E316, zahušťovadla: E1420, E407a, sušená zelenina, směs koření], Sýr
eidam 12% [mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury], Vejce nekonečné [vařený vaječný bílek
a žloutek, nálev (pitná voda, regulátory kyselosti /E260, E270, E330/, antioxidant E325, ocet
kvasný lihový)], Majonéza [řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice/pitná voda,
semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření/, kvasný ocet lihový, cukr,
zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xantan,
regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin], ], Okurky
sterilované [okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, sůl, glukozový sirup, koření, hořčičné
semínko, sladidlo sacharin], Směs do bramborového salátu [sterilovaná zelenina / okurky,
mrkev,hrášek/, voda, cukr, ocet, sůl], Paprika sterilovaná [červená paprika, pitná voda, ocet
kvasný lihový, jedlá sůl, glukozový sirup, sladidlo:sacharin], Hořčice plnotučná [pitná voda,
hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření], Cibule,
Cukr, Sůl s jodem [jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný], Konzervanty (E331, E211,
E202), Pepř bílý mletý.
Může obsahovat stopy sezamu, suchých skořápkových plodů, soji, celeru, lupiny.

