L A P E K , a.s.
Žižkova 1923/111
586 01 Jihlava
zapsáno v OR vedeném KS Brno oddílu B, vložka 3647

Platnost od: 24.5.2022

Specifikace cukrářských výrobků

Označení potravin dle zákona o potravinách č. 110/97, vyhl. č. 333/97 Sb. a vyhl.113/2005 Sb. - ve znění pozdějších změn a doplňků
Alergenní složky jsou v uvedeném složení a na etiketách zvýrazněny.

V Jihlavě dne: 23.05.202

Cukrárna LAPEK, a.s., Na Vyhlídce 18, 58601 Jihlava
Cukrárna LAPEK, a.s., Staňkova 230, 588 56 Telč
Vypracovala Jana Hrdinová, technolog

Cukrářské výrobky
Obchod

číslo
ní název Hmot
výro
druh a nost
bku

Složení surovin

skupina

roláda

7151 kakaová 20 g
7177 s náplní
40 g
tukovou

roláda
arašído
8005
20 g
vá
8029
40 g
s náplní
tukovou

roláda
8014 kokosov 25g
á
8053
50g
s náplní
tukovou

řez
punčov
8587 ý klasik 60 g
s náplní
ostatní

korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látla (E450,E500),
glukózový sirup, sušené mléko, kakao, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a).
náplň: pudink (cukr, modifikovaný škrob, sušené mléko, nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk, zahušťovače E401, E407,
glukózový sirup, laktóza, mléčné bílkoviny, emulgátor E472a, sůl, stabilizátor E450i, E516, aromata, barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk( palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471,
aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A)
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
náplň: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk( palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471,
aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A),arašídy
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,sóji,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
náplň: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk( palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471,
aroma, konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), kokosová moučka, cukr.
ovocná náplň: ( cukr,jablečný protlak,glukóza,protlak z arónie a višní,kyselina citrónová,modifikovaný škrob E1422,želírující látka E440i,
koncentrát z černé mrkve,aroma,přírodní aroma, voda)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sóji,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
ovocná náplň: ( cukr,jablečný protlak,glukóza,protlak z arónie a višní,kyselina citrónová,modifikovaný škrob E1422,želírující látka E440i,
koncentrát z černé mrkve,aroma,přírodní aroma, voda), cukr,voda, punčové aroma(voda.glycerol/E422/),aroma, konzervant E202)
fondán(cukr,glukózový sirup,voda),
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), alginátové ovoce (cukr,voda,glukóza,
fruktóza,želírující látka alginát sodný E401,regulátor kyselosti E341iii,E339iii,E270, emulgátor E471, barvivo E514,E124,E110 ,maltodextrin,aroma)
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
( E124, E110 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
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náplň: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk( palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471,
aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), ovocná náplň ( cukr,jablka35%,
meruňky7%,škrob,regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin,aroma,barviva beta karoten a papriková emulze),kompotové ovoce,
poleva: (voda,cukr,agar), barvivo E514, E102,E110,E124.
( E102, E110, E124 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice,sóji,sezamu.
korpus: pšeničná mouka,cukr,vlašský ořech,strouhaný perník(pšeničný mouka,cukr,fruktózo-glukózový sirup,vejce,med,
kypřící látky E503ii,E500ii,voda,koření),emulgátor(emulgátory E472b,E477,glukózový sirup,odtučněné mléko,pšeničný škrob,
kypřící látky E450i,E500ii,sůl jodidovaná(sůl jedlá,jodičnan draselný),kyselinaE330,zahušťovadlo E415,barvivo E160a,aroma
náplň: pudink( cukr,sušené mléko plnotučné,sušená syrovátka,modifikovaný škrob E1414,voda, sušený mléčný výrobek
/ laktóza,mléčná bílkovina,rostlinný tuk palmový a živočišný tuk mléčný,sušený kukuřičný sirup, částečně ztužený palmový olej,
aroma/, ztužený palmový a kokosový olej,odstředěné mléko,emulgátor E472a,glukózový sirup,želírující látky E401,E516,
regulátor kyselosti E450ii,barvivo E160a,aroma
posyp:strouhaný perník ( pšeničná mouka,cukr,fruktózo-glukózový sirup,vejce,med,kypřící látky E503ii,E500ii,voda,koření, vlašské ořechy).
Může obsahovat stopy podzemnice,sóji,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a),kakao.
náplň: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk( palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471,
aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), rumové aroma nosiče (rozpouštědla)) (voda,
glycerol (E422(20%)), propylenglykol (E1520(2,0%)),aromatické složky(aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma (neobsahuje rumový ether),
,konzervant(sorban draselný( E202),antioxidanty a barviva nejsou přítomny),tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,
emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
alginátové ovoce (cukr,voda,glukóza, fruktóza,želírující látka alginát sodný E401,regulátor kyselosti E341iii,E339iii,E270,
emulgátor E471, barvivo E120,maltodextrin,aroma)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sezamu.
korpus: cukr, pšeničná mouka,kakao,emulgátory E472b,E477,glukózový sirup,sušené mléko,pšeničný škrob,barvivo E150c,
kypřící látky E450i,E500ii,jodidovaná sůl,kyselina E330,zahušťovadlo E415,barvivo E160a,aroma),vejce, voda,
ochucující přípravek (kakaová poleva /cukr,ztužený palmový tuk,kakaový prášek,sušená syrovátka,emulgátor E322 sója,
aroma/,glukóza,sojová mouka,cukr,kakao,voda)
náplň: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk( palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471,
aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), lískooříšková náplň (cukr,
tuk rostlinný (z ořechů Shea, palmový, řepkový), kakao, syrovátka, lískooříšková pasta, emulgátor sójový lecitin, aroma, sůl)
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy podzemnice,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a), kakao.
náplň: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk( palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471,

4 dnů

4 dnů

4 dnů

4 dnů

4 dnů

8218

s náplní
tukovou

35 g

aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), mletá káva,
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
náplň: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk( palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471,
trojhrán
aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), rumové aroma(nosiče(rozpouštědla)), (voda,
ek
kiwi
4131
60 g
glycero(l E422(20%)),propylenglykol (E1520(2,0%)),aromatické složky(aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma
s náplní
tukovou
(neobsahuje rumový ether)),konzervant(sorban draselný (E202),antioxidanty a barviva nejsou přítomny). Poleva
(voda,cukr,agar,barvivo E514,E102,E133),čerstvé ovoce 11%, ovocná náplň:(cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor kyselosti E330,
želírující látka pektin,aroma,barviva beta karoten a papriková emulze),
( E102 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sóji,sezamu.

4 dnů

3 dnů

korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
kostka
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten),
jogurtov
8925
40
g
jogurtový přípravek (cukr,dextróza,modifikovaný škrob E1414,sušený jogurt,želatina kyselina E330,aroma,sůl),voda,
á
ovocná náplň (cukr,jablečný protlak,glukóza,protlak z arónie a višní,kyselina citrónová,modifikovaný škrob E1422,želírující látka
s náplní
ostatní
E440i, koncentrát z černé mrkve,aroma,přírodní aroma, voda),poleva (voda,cukr,agar E406,barvivo E514,E124,E110)
( E124, E110 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sezamu.

kostka
karamel
8248
100 g
ová
8247
50 g
s náplní
ostatní

kostka

8249 ovocná 120 g
8250 s náplní
60 g
ostatní

korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).kakao
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten),
kakaový přípravek (cukr,kakao,želatina,cukr karamelizovaný,sůl,aroma),smetana 32 %, cukr,
ovocná náplň (cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin,aroma,barviva beta karoten
a papriková emulze), fondán(cukr,glukózový sirup,voda), částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, kulér ( cukr, voda ).
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
poleva( voda,šťáva z kompotu,cukr,agar,barvivo E514,E124,E110,E102), broskve - kompot
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten),
ovocný přípravek (cukr,glukóza/kukuřice,pšenice/, krvavý pomeranč-prášek,regulátor kyselosti kyselina citrónová,přírodní aroma,sůl,citronová šťáva)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sezamu.
( E124, E110, E102 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
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3 dnů

3 dnů
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ostatní

kostka
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řez
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45 g
ý
s náplní
ostatní
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rybízek
s náplní
ostatní

60 g

řez
kominíč
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korpus: cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, pšeničný škrob, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřicí látka (E450, E500), glukózový sirup,
sušené mléko, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a).
náplň: rostlinná šlehačka (voda, hydrogenovaný palmový tuk, řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový olej, cukr, stabilizátor E420ii, E463, mléčné proteiny,
emulgátor E472e, E322 sójový lecitin, sůl, aromatické látky, barvivo beta karoten), voda, mražené ovoce 12%, poleva (voda, cukr, agar), ovocný přípravek
( ostružiny 21%, glukózový sirup, borůvky 18%, maliny 16%, jahody 14%, cukr, ovocný protlak ( jablko ), modifikovaný škrob E1442, kyselina E330,
konzervant E202, zahušťovadlo E418, aroma, voda ), želírovací směs ( modifikovaný škrob E1422, maltodextrin, želírovací látky E450, E516, E339,
zahušťovadlo E401 ), barvivo E514,E110,E124.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sezamu.
( E110, E124 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten),
jogurtový přípravek (cukr,dextróza,modifikovaný škrob E1414,sušený jogurt,želatina kyselina E330,aroma,sůl),voda, kompotové ovoce.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).kakao
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten),
voda,oříškový přípravek (cukr,lískový ořech,želatina,laktóza,modifikovaný škrob E1414,aroma,barvivo E150c)
poleva(voda,cukr,agar),tmavá poleva(cukr,plně hydrogenované rostlinné tuky/palmojádrový/,kakaový prášek,
emulgátor:sojový lecitin/ E322/,látky určené k aromatizaci/vanilin/),posyp (cukr,pufovaná rýže)
Může obsahovat stopy podzemnice,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).kakao
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten),voda
ovocný přípravek (cukr,glukóza,želatina hovězí,kousky černého rybízu,ovocný prášek černý rybíz,regulátor kyselosti
kyselina citrónová, přírodní aroma,barvivo ovocný a rostlinný extrakt/ibišek,karotka,červená řepa/, sůl),poleva(voda,cukr,agar,barvivoE514,E124,E110)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice,sezamu.
( E124, E110 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).kakao
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten),
voda,kakaový přípravek (slunečnicové a palmové oleje,cukr,kakao/26%/,lískové ořechy/12%/,sušené odstředěné mléko,
emulgátor sojový lecitin/E322/,aroma), ztužující přípravek(cukr,dextróza,želatina,laktóza,zahušťovadlo E417),
tmavá poleva (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy podzemnice,sezamu.
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korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).kakao
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten),
řez
voda, ztužující přípravek (cukr,dextróza,želatina,laktóza,zahušťovadlo E417),vaječný likér 9%(mléko, cukr, melasový líh, žloutky, aroma,
8578 likérový 45 g rumová tresť, ethylvanilin, barviva E102,E124,E110), rumové aroma(nosiče(rozpouštědla), (voda,glycerol(E422(20%)),propylenglykol(E1520(2,0%)),
s náplní
aromatické složky(aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma(neobsahuje rumový ether)),konzervant(sorban draselný(E202)),
ostatní
antioxidanty a barviva nejsou přítomny),kakaový přípravek(slunečnicové a palmové oleje,cukr,kakao 26%,lískové ořechy12%,sušené odstředěné mléko,
emulgátor sojový lecitin/E322/,aroma),barvivo E110,E514,E102,E124,
Může obsahovat stopy podzemnice,sezamu.
( E102, E110, E124 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a),kakao.
poleva(voda,cukr,šťáva z ovoce,agar),čerstvé ovoce 11%,barvivo E514,E124,E110,
řez
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
Johanka
8573
55 g
s náplní
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten),zakysaná smetana 15% tuku,
ostatní
jogurtový přípravek (cukr,dextróza,modifikovaný škrob E1414,sušený jogurt,želatina, kyselina E330,aroma,sůl),voda
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice,sezamu.
( E124, E110 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí! )
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a),kakao.
řez
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,stabilizátor E420ii,E463,mléčné
8201 Broňa 70 g proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten), kakaový přípravek (cukr,kakaový prášek,mouka sójová,
s náplní
palmový tuk sušený (palmový olej,glukózový sirup,mléčná bílkovina),modifikovaný škrob E1414),kompotové broskve 12%.
ostatní
tmavá poleva (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice,sezamu.
korpus: cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, pšeničný škrob, emulgátor (E472a,E472b,E471,E481), kypřicí látka (E450,E500), glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
náplň: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk ( palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471,
Řez
aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), rumové aroma(nosiče(rozpouštědla)), (voda,
4132 broskev 60 g
glycero(l E422(20%)),propylenglykol (E1520(2,0%)),aromatické složky(aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma
s náplní
tukovou
(neobsahuje rumový ether)),konzervant(sorban draselný (E202),antioxidanty a barviva nejsou přítomny.
poleva: (voda,cukr,agar E406, barvivo E514,E102,E110,E124), kompotové broskve (broskve,voda,cukr,glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330),
ovocná náplň:(cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin,aroma,barviva beta karoten a papriková emulze),
( E102, E110, E124 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí! )
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sóji,sezamu.
Korpus : medovník ( pšeničná mouka, cukr, rostlinný olej palmový, sušený vaječný žloutek, ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, glukózový sirup,
kypřící látka ( E450, E500 ), pšeničný lepek, sůl, směs koření, aroma ( s laktózou ), barvivo ( E101)), pšeničná mouka, vejce, rostlinný tuk ( tuky palmový,
medovn
řepkový, voda, emulgátory ( polyglycerol estery mastných kyselin , mono-a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin ), sůl, konzervační látka
íkový
( kyselina sorbová ), máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo ( karoteny )), invertní cukr s medem ( invertní cukr, voda, med včelí ( 5 % ), regulátor
8033 kremeš 130 g
kyselosti ( E330, E500ii )), voda.
s náplní
Náplň : pudink : ( cukr, modifikovaný škrob sušené částečně odstředěné mléko, nehydrogenované rostlinné tuky ( palmový, kokosový ), zahušťovače ( E401,
ostatní
E407 ), glukózový sirup, laktóza, mléčné bílkoviny, emulgátor ( E472a ), sůl, stabilizátory ( E450i, E516 ), aromata, barviva ( betakaroten )), máslo, rumové
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ostatní

aroma ( nosiče ( rozpouštědla ) ( voda, glycerol (E422(20%)), propylenglykol ( E1520 ( 2,0% )), aromatické složky ( aromatické látky, aromatické přípravky,
kouřové aroma ( neobsahuje rumový ether )), konzervant (E202), antioxidanty a barviva nejsou přítomny ), rostlinná šlehačka ( voda, plně hydrogenované
rostlinné oleje a tuky ( palmojádrový ), oleje ( řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sójový ), cukr, stabilizátory ( E420ii, E463 ), mléčné proteiny, emulgátory
( E472e, E322 ), sůl, aromatické látky, barviva ( beta karoten ). Dohotovení : cukr
Může obsahovat stopy : suchých skořápkových plodů, podzemnice, sóji a sezamu.

Zákusky
Obchod

číslo
ní název Hmot
výro
druh a nost
bku

skupina

větrník
karamelo
8258
30 g
vý
8229
60 g
s náplní
ostatn í

srdíčko
karamelo
8216
160 g
vé
s náplní
ostatn í

6500 věneček 20 g
s náplní
6536
40 g
máslovou

oválek
8011 linecký
7181 s náplní

20 g
40 g

ostatní

8924

suk
s náplní

50 g

Složení surovin
korpus : vejce,voda,pšeničná mouka,slunečnicový olej,sůl s jódem ( jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E536)
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten),
pudink(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516,aromata,barvivo betakaroten)
cukr,smetana 32% tuku, fondán(cukr,glukózový sirup,voda), plně hydrogenovaný palmový tuk, kulér ( cukr, voda ).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sezamu.
korpus : vejce,voda,pšeničná mouka,slunečnicový olej,sůl s jódem ( jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E536)
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten),
pudink(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516,aromata,barvivo betakaroten)
cukr,smetana 32 % tuku, fondán(cukr,glukózový sirup,voda), plně hydrogenovaný palmový tuk, kulér ( cukr, voda ).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sezamu.
korpus : vejce,voda,pšeničná mouka,slunečnicový olej,sůl
pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk, zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rumové aroma (nosiče (rozpouštědla),(voda,glycerol(E422(20%)),aromatické složky(aromatické látky,aromatické přípravky,
kouřové aroma(neobsahuje rumový ether),konzervant(sorban draselný(E202)) antioxidanty a barviva nejsou přítomny),
fondán(cukr,glukózový sirup,voda), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sóji,sezamu.
korpus: pšeničná mouka,rostlinný tuk(palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 slunečnicový lecitin,
sůl,konzervant kyselina sorbová E200,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová E330,barvivo betakaroten)
cukr,vejce,citropasta (voda,cukr,jablečná dřeň,modifikovaný škrob (E1414),citronové aroma,kyselina (E330),konzervant (E202)), vanilkový cukr (cukr,
ethylvanilin),dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), arašídy
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
náplň: pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,glukózový sirup,
laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten),voda,máslo,rostlinný tuk (palmový,
kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471,aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor
kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), ovocná náplň: (cukr,jablka,meruňky,škrob,regulátor kyselosti E330,želírující látka pektin,aroma,barviva
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8702
8706
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50 g
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pražská
8046
50 g
s náplní
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20 g
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s náplní
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věneček

8212 pařížský 25 g
8226 s náplní
50 g
ostatní

6501
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šáteček
listový 25 g
50 g
s náplní
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a
7153 kokosov 15 g
7168
30 g
á

beta karoten a papriková emulze),arašídy. Tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,E322 sójový lecitin,aroma vanilin),
plně hydrogenovaný palmový tuk, alginátové ovoce (cukr,voda,glukóza,fruktóza,želírující látka alginát sodný E401,regulátor kyselosti
E341iii,E339iii,E270,emulgátor E471,barvivo E120, maltodextrin,aroma),rumové aroma (nosiče(rozpouštědla),(voda,glycerol E422 (20%)),
propylenglykol (E1520(2,0%)),aromatické složky( aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma (sorban draselný E202),antioxidanty a
barviva nejsou přítomny), tuzemák (voda, líh rafinovaný velejemný neutrální, cukr,rumové aroma,přibarveno karamelem E150a).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, sezamu.
korpus :pšeničná mouka, rostlinný tuk ( palmový, řepkový olej,voda,emulgátor (E471,slunečnicový lecitin),sůl,konzervant (kyselina sorbová),
máslové aroma,regulátor kyselosti (E330),barvivo karoteny), voda, vejce, ocet ( voda,ocet kvasný lihový,barvivo - amoniakový karamel), sůl ( jedlá sůl,
jodičnan draselný, protispékavá látka E536). náplň: cukr,voda,sušené bílky,vanilkový cukr ( cukr,ethylvanilin).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice,mléka,sóji, sezamu.
korpus :voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící látky:/E450,E500/,glukózový sirup,
emulgátor:/E472b,E477/,sušené mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo/E160a/
náplň :fondán(cukr,glukózový sirup,voda),rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko,
emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a,
vitamin A), částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, arašídy, voda,cukr,kakao
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, sezamu.
korpus :voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící látky:/E450,E500/,glukózový sirup,
emulgátor:/E472b,E477/,sušené mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo/E160a/
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A),
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus : vejce,voda,pšeničná mouka,slunečnicový olej,sůl s jódem ( jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E536)
náplň: pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk, zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rumové aroma (nosiče (rozpouštědla)),(voda,glycerol(E422(20%)),propylenglykol(E1520(2,0%)),aromatickésložky
(aromatické látky,aromatické přípravky , kouřové aroma(neobsahuje rumový ether)),konzervant(sorban draselný(E202)),
antioxidanty a barviva nejsou přítomny),rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,
kukuřičný a sojový olej,cukr,stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky,
barvivo beta karoten),kakaový přípravek (cukr,kakao,želatina,cukr karamelizovaný,sůl,aroma),cukr
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus :pšeničná mouka,rostlinný tuk(palmový,rostlinný olej (řepkový),voda,emulgátory (E471,slunečnicový lecitin),sůl,konzervant (kyselina sorbová),
máslové aroma, regulátor kyselosti (E330),barvivo karoteny),voda,vejce,ocet ( voda,ocet kvasný lihový,barvivo-amoniakový karamel),sůl (jedlá sůl,jodičnan
draselný, protispékavá látka E536).
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten),
voda,máslo,rumové aroma (nosiče (rozpouštědla)),(voda,glycerol(E422(20%)),propylenglykol(E1520(2,0%)),
aromatické složky(aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma(neobsahuje rumový ether)),konzervant(sorban draselný(E202)),
antioxidanty a barviva nejsou přítomny),cukr.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.
korpus: cukr,kokos,sušené bílky,voda
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)

4 dnů

4 dnů

5 dnů

4 dnů

3 dnů

4 dnů

3 dnů

7153 kokosov 15 g
7168
30 g voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
á
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), kokos,cukr
s náplní
tukovou
Může obsahovat stopy pšenice, skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.
Oplatka 56 % ( pšeničná mouka, cukr, glukózový sirup, sušené mléko, řepkový olej, barvivo ( karamelový sirup ), sušená vejce, emulgátor ( E322, E330 )),
trubička
poleva 44% ( cukr, rostlinný tuk ( palmojádrový olej, palmový olej, bambucký olej ), emulgátor ( lecitiny, aroma )).
s
náplň : rostlinná šlehačka ( voda, hydrogenovaný palmový tuk a řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový olej, cukr, stabilizátor E420ii, E463, mléčné
paříž.rost
8209
30 g
l.krémem
proteiny, emulgátor E472e, E322 sojový lecitin, sůl, aromatické látky, barvivo beta karoten, kakaový přípravek (cukr, nízkotučné kakao, želatina,
s náplní
karamelový cukr, sůl, aroma ).
ostatní
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
trubička
Oplatka 56 % ( pšeničná mouka, cukr, glukózový sirup, sušené mléko, řepkový olej, barvivo ( karamelový sirup ), sušená vejce, emulgátor ( E322, E330 )),
s bílým
poleva 44% ( cukr, rostlinný tuk ( palmojádrový olej, palmový olej, bambucký olej ), emulgátor ( lecitiny, aroma )).
rostl.kré
8203
20 g náplň : rostlinná šlehačka ( voda, hydrogenovaný palmový tuk a řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sojový olej, cukr, stabilizátor E420ii, E463, mléčné
mem
proteiny, emulgátor E472e, E322 sojový lecitin, sůl, aromatické látky barvivo beta karoten ).
s náplní
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
ostatní
korpus: pšeničná mouka,cukr,kokosový tuk,kukuřičný škrob,slunečnicový lecitin,sůl, magnézium E504,karamel E150d
kornout
náplň: cukr,voda,sušené bílky(sušený vaječný bílek,cukr,kyselina E330),ovocná směs(cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor
s
6157 ov.nápl 40 g kyselosti:kyselina citrónová,želírující látka pektin,aroma, barviva beta karoten a papriková emulze)
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
ní
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, mléka, sezamu.
s náplní
korpus: pšeničná mouka,rostlinný tuk(palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 slunečnicový lecitin,
sůl,konzervant kyselina sorbová E200,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová E330,barvivo betakaroten)
cukr,vejce,citropasta (voda,cukr,jablečná dřeň,modifikovaný škrob (E1414),kyselina citrónová,citrónové aroma,konzervant (E202)),vanilkový cukr (cukr,
ethylvanilin), dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
mocca
8148 dezert 20 g glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
8147 s náplní
40 g voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
ostatní
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), mletá káva 2%
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
tuková poleva (cukr,palmojádrový ztužený tuk,sušená syrovátka,sušené mléko,emulgátor sójový lecitin (E322),aroma).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus :voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící látky:/E450,E500/,glukózový sirup,
špička
emulgátor:/E472b,E477/,sušené mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo/E160a/
8703 cikánsk 15 g náplň: cukr,voda,sušené bílky(sušený vaječný bílek,cukr,kyselina E330),ovocná směs(cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor
á
8707
30 g kyselosti:kyselina citrónová,želírující látka pektin,aroma, barviva beta karoten a papriková emulze)
s náplní
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
bílkovou
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus : cukr, voda,sušené bílky,arašídy
náplň : rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,stabilizátor E420ii,
mánička
9000 s náplní
50 g E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky barvivo beta karoten),cukr,smetana 32%.
ostatní
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy pšenice, skořápkových plodů, sezamu.
korpus :voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící látky:/E450,E500/,glukózový sirup,
emulgátor:/E472b,E477/,sušené mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo/E160a/
náplň: cukr,voda,sušené bílky(sušený vaječný bílek,cukr,kyselina E330),ovocná směs(cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor
figurky
kyselosti:kyselina citrónová,želírující látka pektin,aroma, barviva beta karoten a papriková emulze)
sněhové
8708
30 g
tuková poleva (cukr,palmojádrový ztužený tuk,sušená syrovátka,sušené mléko, emulgátor sojový lecitin E322, aroma),
s náplní
bílkovou
plně hydrogenovaný palmový tuk, barvivo E514,E102,E110,E124,E151,E122.

3 dnů

2 dnů

2 dnů

4 dnů

4 dnů

4 dnů

2 dnů

4 dnů

bílkovou

špička
8901 likérová
8911 s náplní
ostatní

20 g
40 g

minidort
ík
4506
60 g
s náplní
tukovou

minidort
ík s
4507 kuřátke 60 g
m
s náplní
tukovou

srdíčko
4527 kakaové 100 g
s náplní
tukovou

Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
( E102, E110, E124, E122 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
korpus :voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící látky:/E450,E500/,glukózový sirup,
emulgátor:/E472b,E477/,sušené mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo/E160a/
kakaová hmota ( kakaová poleva [cukr,ztužený palmový tuk,kakao,sušená syrovátka,emulgátor E322 sojový lecitin,
aroma], glukóza, sojová mouka, cukr, kakao, voda), tuky ( palmový tuk,řepkový olej,voda, emulgátor E475,E471,slunečnicový
lecitin,sůl,konzervační látka kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo betakaroten,
částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk ),
náplň: mixar (sušené mléko,cukr,emulgátor E472b,stabilizátor E466,barvivo E100,aroma ethylvanilin,barvivo E 101),
fondán (cukr,glukózový sirup,voda), voda, ,rumové aroma(nosiče (rozpouštědla)), (voda,glycerol (E422(20%)),
propylenglykol (E1520)2,0%)),aromatické složky(aromatické látky,aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether) ,
konzervant(sorban draselný (E202),antioxidanty a barviva nejsou přítomny).
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a), kakao.
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), fondán(cukr, glukózový sirup,voda),
částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk,tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),
plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a), kakao.
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), fondán(cukr, glukózový sirup,voda),
částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, kakao
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
modelovací hmota ( cukr, glukózový sirup, pšeničný škrob, rostlinný tuk (palmový), voda, rostlinný olej (slunečnicový), přírodní aroma).
Barvivo E514, E102, E110, E124. ( E124, E110, E102 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí ! )
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a), kakao.
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), fondán(cukr, glukózový sirup,voda),
částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, kakao
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
modelovací hmota ( cukr, glukózový cukr, pšeničný škrob, rostlinný tuk (palmový), voda, rostlinný olej (slunečnicový), přírodní aroma).
Barvivo E514, E124, E110. ( E124, E110 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí ! )
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus : vejce,voda,pšeničná mouka,slunečnicový olej,sůl s jódem ( jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E536)

5 dnů

4 dnů

4 dnů

4 dnů

6510

banánek
s náplní
ostatní

40 g

tyčinka
jádrovin
8012
40 g
ová
s náplní
ostatní

laskonk
a
arašído
7169
30 g
vá
s náplní
tukovou

8224

šotek
s náplní
ostatní

50 g

šáteček
vanilkov
8286 ý
s 40 g
náplní
máslovou

kokoska
4844 plněná 50 g
s náplní
ostatní

náplň : rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky,barvivo beta karoten)
banánový přípravek(cukr,banánový prášek,želatina,modifikovaný škrob(E1414),aroma,regulátor kyselosti kyselina citrónová/E330/,
zahušťovadlo E417,sůl,barvivo E160a)
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus: cukr,voda, arašídová drť,sójové vločky,rýžová mouka,sojová mouka,sušený bílek,barvivo E150c,E160a,karobová mouka
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A)
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy pšenice, skořápkových plodů, sezamu.
korpus: cukr,arašídy,sušené bílky,voda
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), arašídy
Může obsahovat stopy pšenice, skořápkových plodů, sezamu, sóji.
korpus : vejce,voda,pšeničná mouka,slunečnicový olej,sůl s jódem ( jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E536)
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
náplň : rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky,barvivo beta karoten)
kakaový přípravek(cukr,nízkotučné kakao,želatina,karamelový cukr,sůl,aroma)
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus: pšeničná mouka,cukr,vejce,voda,arašídy,citropasta(voda,cukr,jablečná dřeň,modifikovaný škrob bramborový (E1414),citronové aroma,kyselina
(E330), konzervant (E202)),vanilkový cukr (cukr,ethylvanilin).
náplň :pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk, zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rumové aroma (nosiče(rozpouštědla)),(voda,glycerol(E422(20%)),propylenglykol(E1520(2,0%)),aromatické složky(aromatické
látky,aronatické přípravky,kouřové aroma(neobsahuje rumový erher)),konzervant(sorban draselný(E202)),antioxidanty a barviva
nejsou přítomny). tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),
plně hydrogenovaný palmový tuk. Může obsahovat stopy skořápkových plodů, sezamu.
korpus: kokoska (cukr,kokos,sušený bílek,rýžová mouka,ztužený tuk kokosový,sušené mléko,emulgátor E472a,zahušťovadlo E401,glukózový
sirup,kolečko:pšeničná mouka,rostlinný tuk(palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 slunečnicový lecitin,sůl,kyselina sorbová
E200,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová E330,barvivo betakaroten),cukr,vejce,citropasta (voda,cukr,jablečná dřeň,modifikovaný škrob
(E1414), kyselina citrónová,citrónové aroma,konzervant sorban draselný E202),vanilkový cukr (cukr,ethylvanilin).
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,glukózový sirup,
laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten),voda,máslo,rostlinný tuk (palmový,
kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,
regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A),ovocná náplň (cukr,jablka 35%,meruňky 7%,škrob,regulátor kyselosti E330,želírující látka
pektin,aroma,barviva beta karoten a papriková emulze),tmavá poleva:(cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sójový lecitin,
aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.

3 dnů

4 dnů

3 dnů

3 dnů

4 dnů

4 dnů

korpus: pšeničná mouka,rostlinný tuk(palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 slunečnicový lecitin,sůl, kyselina sorbová E200,
smáslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová E330,barvivo betakaroten),cukr,vejce,citropasta (voda,cukr,jablečná dřeň, modifikovaný škrob
(E1414),kyselina citrónová,citrónové aroma,sorban draselný (E202)),vanilkový cukr (cukr,ethylvanilin ).
košíček
náplň :pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk, zahušťovače E401,E407,glukózový sirup,
s letním
8047 ovocem 50 g laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten),voda,máslo,rumové aroma (nosiče
(rozpouštědla)),(voda,glycerol(E422(20%)),propylenglykol(E1520(2,0%)aromatické složky (aromatické látky,přípravky,kouřové aroma,
s náplní
tukovou
(neobsahuke rumový ether)),sorban draselný E202,antioxidanty a barviva nejsou přítomny,čerstvé ovoce 25%,poleva (voda,cukr,agar).
Barvivo E514,E102,E110,E124.( E102, E124, E110 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu, sóji.
korpus: pšeničná mouka,rostlinný tuk(palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 slunečnicový lecitin,sůl,konzervant kyselina
sorbová E200,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová E330,barvivo betakaroten),cukr,vejce,citropasta (voda,jablečná dřeň,
cukr,modifikovaný škrob E1414,kyselina citrónová,citrónové aroma,konzervant sorban draselný E202),vanilkový cukr (cukr,ethylvanilin).
dohotovení: pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,glukózový sirup,
košíček
laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten),voda,máslo,rostlinný tuk (palmový,
s
8049 ovocem 50 g kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,
regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A),ovocná náplň (cukr,jablka 35%,meruňky 7%,škrob,regulátor kyselosti E330,želírující látka
s náplní
tukovou
pektin,aroma,barviva beta karoten a papriková emulze, kompotované ovoce 20%,alginátové ovoce (cukr,voda,glukóza,fruktóza,želírující látka
alginát sodný E401,regulátor kyselosti E341iii,E339iii,E270,emulgátor E471,barvivo E120,maltodextrin,aroma),poleva (voda,cukr,agar).
Barvivo E514,E110,E102,E124. (E110, E102, E124 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu, sóji.
Mouka pšeničná, voda, směs na koblihy ( rostlinný olej /kokosový, palmový/, sušená vejce, cukr, emulgátory /E471, E322, E481/, sušená syrovátka, sůl,
rohlík
pšeničný lepek, glukózový sirup, kypřící látky /E450, E500/, pšeničná mouka, aroma, sušené mléko, mléčná bílkovina, enzymy, látka zlepšující mouku
kobliho
E300, barvivo E101 ), fritovací olej palmový, pekařské droždí, škrob pšeničný.
vý
Dohotovení:pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,
s
100 g E407,glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten),tuzemák 0,7% (voda,líh,
4360
vanil.kré
rafinovaný velejemný neutrální,cukr,rumové aroma,přibarveno karamelem E150a),tmavá poleva 8%(cukr,hydrogenovaný palmojádrový
mem
tuk,kakao,emulgátor E322 ), plně hydrogenovaný palmový tuk.
43,5%
smažený
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu, sóji a lupiny.
Mouka pšeničná, voda, směs na koblihy ( rostlinný olej /kokosový, palmový/, sušená vejce, cukr, emulgátory /E471, E322, E481/, sušená syrovátka, sůl,
pšeničný lepek, glukózový sirup, kypřící látky /E450, E500/, pšeničná mouka, aroma, sušené mléko, mléčná bílkovina, enzymy, látka zlepšující mouku
E300, barvivo E101 ), fritovací olej palmový, pekařské droždí, škrob pšeničný.
vdolek s
náplň :tvaroh 35%,cukr,rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sójový olej,cukr,
4307 tvarohem 85 g
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten), cukr vanilínový(cukr,ethylvanilin).
smažený
povidla 17% ( voda, cukr, švestkové pyré 9,4 % ( přináší 50 % ovoce ), modifikovaný škrob, pšeničná vláknina, barvivo E150d, zahušťovadlo E460, E415,
regulátory kyselosti E330, konzervant E202, aroma, koření ).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu a lupiny.
Mouka pšeničná, voda, směs na koblihy ( rostlinný olej /kokosový, palmový/, sušená vejce, cukr, emulgátory /E471, E322, E481/, sušená syrovátka, sůl,
bulka
pšeničný lepek, glukózový sirup, kypřící látky /E450, E500/, pšeničná mouka, aroma, sušené mléko, mléčná bílkovina, enzymy, látka zlepšující mouku
lískooříš
E300, barvivo E101 ), fritovací olej palmový, pekařské droždí, škrob pšeničný.
ková
náplň: krém ( cukr, tuk rostlinný (palmový, z ořechů Shea, řepkový), kakao, syrovátka, lískooříšková pasta, emulgátor E322, aroma, sůl ).
s
4340
80 g tuk (částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk), voda, pudink (cukr,modifikovaný škrob, sušené odtředěné mléko,
lískooř.kr
nehydrogenované rostlinné tuky (palmový, kokosový ), zahušťovače E401, E407, glukózový sirup, laktóza, mléčné bílkoviny, emulgátor E472a,
émem
sůl, stabilizátory E450i, E516, aromata, barviva (betakaroten ).
50%
Může obsahovat stopy podzemnice, sezamu, sóji a lupiny.
smažená
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Dorty
číslo Obchod
Hmot
výro ní název
nost
bku druh a

Složení surovin
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,

dort
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a), kakao,dohotovení:pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný
kakaový
500 g palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516,
8076
8122 s tmavou 1 000 aromata,barvivo betakaroten),voda,máslo,rostlinný tuk (palmový,kokosový a řepkový olej,voda,acidofilní mléko,emulgátory slunečnicový
8135 polevou g
1 E322, E471, aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a,vitamin A),tmavá poleva (cukr,hydrogenovaný
s náplní
400 g palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),plně hydrogenovaný palmový tuk.
tukovou

8079
8123
8097
8137

dorty
kokosov 500
éa
g
srdce 1 000
kokosov g 1
é
400 g
s náplní
tukovou

čtyřlíste
k
1.700
kokosov
8138
g
ý
s náplní
tukovou

podkov
a malá
kokosov
8132
900 g
á
s náplní
tukovou

dorty

8078
arašído 500 g
8124
vé a 1 000
8134
g 1
dort
8096

srdce 400 g
arašído

čtyřlíste
k
1.700
arašídov
8099
g
ý
s náplní

Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,glukózový sirup,
laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten),voda,máslo,rostlinný tuk (palmový,
kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor
kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A),kokosová moučka,cukr,ovocná náplň 5,5% (cukr,jablka 35%,meruňky 7%,škrob,regulátor kyselosti
E330, želírující látka pektin,aroma,barviva beta karoten a papriková emulze.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice, sóji, sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).Dohotovení:pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný
palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516,
aromata,barvivo betakaroten),voda,máslo,rostlinný tuk (palmový,kokosový a řepkový olej,voda,acidofilní mléko,emulgátory slunečnicový
E322, E471, aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a,vitamin A),kokosová moučka,cukr,ovocná
náplň 8% (cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin,aroma,barviva beta karoten a papriková emulze.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice, sóji, sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).Dohotovení:pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný
palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516,
aromata,barvivo betakaroten),voda,máslo,rostlinný tuk (palmový,kokosový a řepkový olej,voda,acidofilní mléko,emulgátory slunečnicový
E322, E471, aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a,vitamin A),kokosová moučka,cukr,ovocná
náplň 8,5% (cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin,aroma,barviva beta karoten a papriková emulze.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,podzemnice, sóji, sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).Dohotovení:pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný
palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516,
aromata,barvivo betakaroten),voda,máslo,rostlinný tuk (palmový,kokosový a řepkový olej,voda,acidofilní mléko,emulgátory slunečnicový E322,
E471, aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A),arašídy,tmavá poleva do krému (cukr,
hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),neztužený a částečně ztužený palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
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střední 1.400
8095 arašídov
g
á
s náplní
tukovou

dort
krémov
s 1.700
7265 ý
g
ovocem
s náplní
tukovou

dort
punčov 60 g
9006
1.200
ý
g
s náplní
ostatní

4 dnů
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A),arašídy,
tmavá poleva do krému (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),
neztužený a částečně ztužený palmový tuk,
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A),arašídy,
tmavá poleva do krému (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),
neztužený a částečně ztužený palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A),arašídy,
tmavá poleva do krému (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),
neztužený a částečně ztužený palmový tuk,
Může obsahovat stopy skořápkových plodů,sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A),
ovocná náplň 4,5% (cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin,aroma,barviva beta karoten
a papriková emulze), poleva (voda,cukr,šťáva z ovoce,agar, barvivo E514,E102,E110,E124),kompotové ovoce,arašídy
( E102, E110, E124 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, sóji, sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko, sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
náplň(cukr,voda,punčové aroma /voda,glycerol,aroma,konzervant/, kyselina citrónová /E330/),ovocná směs 8%(ovocné
protlaky /jablko,višeň,arónie/,cukr,glukózový sirup,želírující látka E440,voda,modifikovaný škrob E1422,kyselina E330,
koncentrát z černé mrkve,aroma,přírodní aroma,voda),fondán(cukr,glukózový sirup,voda)
dohotovení: pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten)
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma,
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), alginátové ovoce
(cukr,voda, glukóza,fruktóza,želírující látka E401,regulátor kyselosti E341iii,E399iii,E270,emulgátor E471,barvivo E120,aroma)
tmavá poleva (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),
plně hydrogenovaný palmový tuk. Barvivo E514,E102,E110,E124.
( E102, E124, E110 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.

4 dnů

4 dnů

3 dnů

4 dnů

dort řez
8222 harleký 50 g
8238
600 g
n
s náplní
ostatní

dort řez
8227
50 g
pařížský
8240
800 g
s náplní
ostatní

dort řez
8162 pohádk 50 g
8131
800 g
a
s náplní
ostatní

dort
700
jogurtov
8602
g
ý
9120
1.400
s náplní
g
ostatní

dort 65 g
řez
8289
1.100
8288 ovocný
g
s náplní
ostatní

8150
8151

Červený 1.400
Velvet
g
s náplní
85
g
ostatní

korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a), kakao
náplň : rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky,barvivo beta karoten)
kakaový přípravek(cukr,nízkotučné kakao,želatina,karamelový cukr,sůl,aroma),
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a), kakao
náplň : rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky,barvivo beta karoten)
kakaový přípravek(cukr,nízkotučné kakao,želatina,karamelový cukr,sůl,aroma),
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a), kakao
náplň : rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky,barvivo beta karoten)
kakaový přípravek(cukr,nízkotučné kakao,želatina,karamelový cukr,sůl,aroma),
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
náplň : rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,
stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky,barvivo beta karoten)
voda, jogurtový prášek (cukr,dextróza,modifikovaný škrob E1414,sušený jogurt,želatina,kyselina E330,aroma,sůl)
ovocná náplň 7% (cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin,aroma,barviva beta karoten
a papriková emulze), kompotové ovoce,arašídy
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, sezamu.
korpus: cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500),glukózový sirup,
sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).
ovocná náplň 6,5% (cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin,aroma,barviva beta karoten
a papriková emulze), náplň,dohotovení pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový
a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,
E516, aromata,barvivo betakaroten), voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko,
emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma, konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a,
vitamin A), arašídy
Barvivo E514,E102,E110,E124,E133 , Dle barvy ovoce!
( E102, E110, E124 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, sóji, sezamu.
korpus: (cukr, pšeničná mouka, vejce, kypřící látka E450, E500, kakao se sníženým obsahem tuku, barvivo E120, E172, sůl, aroma ),
slunečnicový olej, voda.
náplň: zakysaná smetana, voda, ztužovač ( cukr, glukózový sirup, glukóza, plně ztužený rostlinný tuk ( palmojádrový ), modifikovaný
bramborový škrob E1414, emulgátor E471, E472a, želatina ( hovězí ), mléčná bílkovina, stabilizátor E340, E415, aroma ), ztužovač ( cukr,
dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417 ).
dohotovení: posyp ( cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kypřící látka E450, E500, kakao se sníženým obsahem tuku, barvivo E120, E172, sůl,

3 dnů

3 dnů

3 dnů

3 dnů

3 dnů

1 dne

ostatní

aroma ). Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu, lupiny, sóji.

Cukrářské výrobky sorbi
číslo Obchod
Hmot
výrob ní název
nost
ku
druh a

Složení surovin

korpus :pšeničná mouka,rostlinný tuk(palmový,řepkový olej,voda,emulgátory (E471, slunečnicový lecitin), sůl,konzervant kyselina sorbová,máslové
šáteček
aroma,regulátor kyselosti E330, barvivo karoteny),voda,vejce,ocet ( voda,ocet kvasný lihový,barvivo - amoniakový karamel), sůl, (jedlá sůl,jodičnan
listovýdraselný, protispékavá látka E536).
6546 sorbi
20 g
náplň: voda,pudink (sladidlo E420, modifikovaný škrob E1414,sušená syrovátka,podmáslí,želírující látky E401,E516,
6534 s náplní
40 g
tukovou
se sladidly

kokosov
á roláda
8910 - sorbi 50 g
s náplní
tukovou
se sladidly

5038

6519

4564

kytička
linecká sorbi
jemné
pečivo
linecké
se sladidly

oválek sorbi
s náplní
tukovou
se sladidly

sorbi
řez
s náplní
ostatní
se sladidly

35 g

30 g

50 g

regulátor kyselosti E450ii,barvivo E160a,aroma),rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko,
emulgátory slunečnicový E322, E471,aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A)
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.
korpus: pšeničná mouka,pšeničný škrob,fruktóza,sušená vejce,isomaltulóza,emulgátor(E472b,E477,E471),kypřící látky
(E450,E500,E341),sušené mléko,glukózový sirup,sušená syrovátka,stabilizátor(E516,E466),aroma,barvivo(E160a),voda
náplň: voda,pudink (sladidlo E420, modifikovaný škrob E1414,sušená syrovátka,podmáslí,želírující látky E401,E516,
regulátor kyselosti E450ii,barvivo E160a,aroma),rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko,
emulgátory slunečnicový E322, E471,aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A)
ovocná náplň 14%(voda,jablečná dřeň,fruktóza20%,stabilizátor E1422,E401,kyselina E330,konzervant E202,
barvivo E160a,E100,E120,aroma),kokosová moučka
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.
korpus:směs ( pšeničná mouka,fruktóza,pšeničný škrob,sušená vejce,kypřící látka E450,E500,sůl,aroma s mléčnou
složkou, voda,rostlinný tuk( palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E472,E471, E322 slunečnicový lecitin,sůl,
konzervační látka kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citrónová,voda,barvivo beta karoten)
ovocná náplň 30%(voda,jablečná dřeň,fruktóza20%,stabilizátor E1422,E401,kyselina E330,konzervant E202,
barvivo E160a,E100,E120,aroma),kokosová moučka
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.
korpus:směs ( pšeničná mouka,fruktóza,pšeničný škrob,sušená vejce,kypřící látka E450,E500,sůl,aroma s mléčnou
složkou, voda,rostlinný tuk( palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E472,E471, E322 slunečnicový lecitin,sůl,
konzervační látka kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citrónová,voda,barvivo beta karoten)
náplň: voda,pudink (sladidlo E420, modifikovaný škrob E1414,sušená syrovátka,podmáslí,želírující látky E401,E516,
regulátor kyselosti E450ii,barvivo E160a,aroma),rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko,
emulgátory slunečnicový E322, E471,aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), arašídy.
dohotovení: tmavá poleva ( sladidlo: maltinol, kakaová hmota, kakaové máslo, kakaový prášek, emulgátory ( E322, E476 ), aroma, sušené mléko ),
plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, sezamu.
korpus: pšeničná mouka,pšeničný škrob,fruktóza,sušená vejce,isomaltulóza,emulgátor(E472b,E477,E471),kypřící látky
(E450,E500,E341),sušené mléko,glukózový sirup,sušená syrovátka,stabilizátor(E516,E466),aroma,barvivo(E160a),voda
náplň: rostlinná šlehačka(voda,plně ztužený rostlinný tuk 25%(palmojádrový),zvlhčující látka(sorbitol),mléčná bílkovina,
emulgátor(E472b,E322-sojový,E472c),stabilizátor(E460,E461,E466,E340),aroma,barvivo E160a),
tvaroh,přípravek do tvarohu (fruktóza,modifikovaný škrob(E1412,E1422,E1414),sušený vaječný bílek,sůl,aroma,
kyselina citrónová,barvivo E160a)
švestková povidla 15%(švestky,voda,fruktóza24%,jablečná vláknina,stabilizátor E1422,E412, barvivo E150d, kyselina E330,
aroma,konzervant E202, balící plyn E941),mandlové lupínky.

Od
data
dodání
spotř.d

4 dnů

4 dnů

30 dnů

4 dnů

3 dnů

Může obsahovat stopy podzemnice, sezamu.
korpus: pšeničná mouka,pšeničný škrob,fruktóza,sušená vejce,isomaltulóza,emulgátor(E472b,E477,E471),kypřící látky
řezy
(E450,E500,E341),sušené mléko,glukózový sirup,sušená syrovátka,stabilizátor(E516,E466),aroma,barvivo(E160a),voda
jablečné
náplň: rostlinná šlehačka(voda,plně ztužený rostlinný tuk 25%(palmojádrový),zvlhčující látka sorbitol ,mléčná bílkovina,
4565 - sorbi 45 g emulgátor E472b,E322sojový,E472c, stabilizátor E460,E461,E466,E340,aroma,barvivo E160a),
s náplní
jablečná náplň 25% (jablka85%,fruktóza14%,stabilizátor E1412,kyselina E330,skořice,konzervant E202,aroma,voda),fruktóza,skořice
ostatní
se sladidly

3 dnů

Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.

věneček
korpus : vejce,voda,pšeničná mouka,slunečnicový olej,sůl s jódem ( jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E536)
6545 - sorbi 15 g náplň: voda,pudink (sladidlo E420, modifikovaný škrob E1414,sušená syrovátka,podmáslí,želírující látky E401,E516,
6535 s náplní
30 g regulátor kyselosti E450ii,barvivo E160a,aroma),rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko,
ostatní
se sladidly

3 dnů

emulgátory slunečnicový E322, E471,aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.

Jemné pečivo
Obchodn
číslo í název
Hmot
výrob druh a
ku skupina nost
výrobků
linecký
koláček
4901 linecké
4904 sluníčko
s
5040
nápl.ov.sm
ěs 27%

Složení surovin

pšeničná mouka,ovocná náplň 27 % (cukr,ovocné protlaky /jablko,višeň,aronie/,glukózový sirup,kyselina E330,modifikovaný
škrob E1422,želírující látka E440i,koncentrát z černé mrkve,aroma,přírodní aroma,voda),rostlinný tuk (palmový tuk,
20 g řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 slunečnicový lecitin,sůl,konzervant kyselina sorbová E200,máslové aroma,
40 g regulátor kyselosti kyselina citronová E330,barvivo betakaroten), cukr,vejce,vanilkový cukr (cukr,ethylvanilin),
30 g citropasta (voda,jablečná dřeň,cukr,modifikovaný škrob E1414,kyselina citrónová,citrónové aroma,konzervant sorban draselný E202).

Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, mléka, sóji, sezamu.
korpus :pšeničná mouka,rostlinný tuk (palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 slunečnicový lecitin,sůl,
konzervant kyselina sorbová E200,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová E330,barvivo betakaroten),
linecké
cukr,vejce, pudink( cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenované palmové a kokosové tuky, zahušťovače E401,E407,
třené
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E450i,E516,aromata,barvivo betakaroten),
polomáč
4900
20 g
citropasta (voda,jablečná dřeň,cukr,modifikovaný škrob E1414,kyselina citrónová,citrónové aroma,konzervant (E202)),
ené
4903
40 g
ovocná náplň 23 % (cukr,ovocné protlaky /jablko,višeň,aronie/,glukózový sirup,kyselina E330,modifikovaný škrob E1422,
s
nápl.ov.sm
želírující látka E440i,koncentrát z černé mrkve,aroma,přírodní aroma,voda)
ěs 23%
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
cukr,tmavá poleva 18% (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),
plně hydrogenovaný palmový tuk, voda,sójová drť (sójové boby,arašídy),proslazené ovoce (ovoce,zelenina ( obsahuje oxid siřičitý ),
glukózovo - fruktózový sirup, regulátor kyselosti kyselina citrónová/E330/,konzervant sorbát draselný a benzoát sodný, aroma,barviva E133,E122,E124,
maroká
E110,E104),pšeničná mouka,arašídy,rostlinný tuk (palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 slunečnicový lecitin,
nka
4810
sůl,konzervant kyselina sorbová E200,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová E330,barvivo betakaroten),
40 g
jemné
sušené mléko odstředěné (sušená syrovátka,glukózový sirup,částečně ztužený palmový tuk,maltodextrin,mléčný protein,stabilizátory
pečivo
E340,E452, emulgátory E471,E472c,protispékavá látka (oxid křemičitý)(0,5%),barvivo E160a), glukózový sirup.
Může obsahovat stopy vajec, skořápkových plodů, sezamu.
( E122, E124, E110, E104 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
korpus :pšeničná mouka,rostlinný tuk( palmový,řepkový olej,voda,emulgátory (E471,slunečnicový lecitin),sůl,konzervatn (kyselina sorbová),

Od
data
dodání
spotř.d
o:

30 dnů

30 dnů

30 dnů

hřeben
listový

4012 arašídová
náplň
37,5%

máslové aroma, regulátor kyselosti ( E330 ),barvivo karoteny),voda,vejce,ocet ( voda,ocet kvasný lihový,barvivo - amoniakový karamel), sůl
( jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E536).
40 g
náplň: 37,5% cukr,pšeničná mouka,voda,pšeničný škrob,sušená vejce,rýžový škrob,kypřící látka E450,E500,emulgátor E475,E471,E481,
sůl, aroma s mléčnou složkou, barvivoE160a,arašídy,sušené mléko odtučněné (sušená syrovátka,glukózový sirup,
částečně ztužený palmový tuk,maltodextrin,mléčný protein,stabilizátory E340,E452,emulgátory E471,E472c,protispékavá látka (oxid křemičitý)
(0,5%),barvivo E160a). Může obsahovat stopy skořápkových plodů, sóji, sezamu.

korpus :pšeničná mouka,rostlinný tuk ( palmový,řepkový olej,voda,emulgátory (E471, slunečnicový lecitin),
sůl,konzervant kyselina sorbová,regulátor kyselosti E330,máslové aroma,barvivo karoteny),
voda,vejce,ocet(voda,ocet kvasný lihový,barvivo-amoniakový karamel),sůl ( jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E536).
40 g
dohotovení: pudink 37,5%(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
pudink.ná
plň 37,5%
glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten),
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.
korpus :pšeničná mouka,rostlinný tuk (palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory (E471, slunečnicový lecitin),sůl,konzervant ( kyselina sorbová),
hřeben
máslové aroma, regulátor kyselosti E330,barvivo karoteny),
listový
voda,vejce,ocet(voda,ocet kvasný lihový,barvivo-amoniakový karamel),sůl ( jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E536).
4014 povidlová 40 g
náplň :povidla 37,5% (voda, cukr, švestkové pyré 9,4 % ( přináší 50 % ovoce ), modifikovaný škrob, pšeničná vláknina, barvivo E150d,
náplň
zahušťovadlo E460, E415, regulátory kyselosti E330, konzervant E202, aroma, koření ).
37,5%
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice,mléka, sóji, sezamu.
mouka pšeničná, voda, směs na koblihy ( rostlinný olej /kokosový, palmový/, sušená vejce, cukr, emulgátory /E471, E322, E481/, sušená
syrovátka, sůl, pšeničný lepek, glukózový sirup, kypřící látky /E450, E500/, pšeničná mouka, aroma, sušené mléko, mléčná bílkovina, enzymy,
kobliha s
látka zlepšující mouku E300, barvivo E101 ), fritovací olej palmový, pekařské droždí, škrob pšeničný.
kakaovou
50 g
4319
polevou
tmavá poleva 16% : (cukr, hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakao, emulgátor E322, aroma vanilin ), plně hydrogenovaný palmový tuk.
smažené
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sezamu, sóji a lupiny.

hřeben
4013 listový

kobliha s
ovocnou
směsí
stříkaná
polevou
4318
směs13%,
stříkané
kakaovou
polevou
smažené

Mouka pšeničná, voda, džem meruňkový 15% ( cukr, jablka, meruňky, škrob, regulátor kyseosti E330, želírující látka pektin, aroma, barviva / beta
karoten, papriková emulze / konzervant/oxid siřičitý, E202 ), směs na koblihy ( rostlinný olej /kokosový, palmový/, sušená vejce, cukr, emulgátory
/E471, E322, E481/, sušená syrovátka, sůl, pšeničný lepek, glukózový sirup, kypřící látky /E450, E500/, pšeničná mouka, aroma, sušené
mléko, mléčná bílkovina, enzymy, látka zlepšující mouku E300, barvivo E101), fritovací olej palmový, pekařské droždí, škrob pšeničný.
50 g kakaová poleva 5 % ( cukr, hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakao, emulgátor E322, aroma vanilin ), plně hydrogenovaný palmový tuk.
Může obsahovat stopy: skořápkových plodů, podzemnice, sezamu, sóji a lupiny.

korpus: pšeničná mouka,rostlinný tuk(neztužený a částečně ztužený palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátor slunečnicový lecitin,
sůl,konzervant kyselina sorbová,regulátor kyselosti E330,máslové aroma,barvivo beta karoten),voda,cukr,vejce,droždí, sůl.
rohlíček
náplň :voda, arašídy, piškot (cukr,pšeničná mouka,voda, pšeničný škrob,sušená vejce, emulgátor(E472a,E472b,E471,E481), kypřící látka
arašído
4127
50 g ( E450, E500 ), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, stabilizátor ( E466 ), aroma, barvivo ( E160a )), cukr, sušené mléko ( sušené mléko,
vý
sušená syrovátka, dextróza ), vanilkový cukr (cukr,ethylvanilin).
náplň 47

3 dnů

3 dnů

3 dnů

2 dnů

2 dnů

4 dnů

%

rohlíček
4128 makový 50 g
náplň

Může obsahovat stopy skořápkových plodů, sóji, sezamu.
korpus: pšeničná mouka,rostlinný tuk(neztužený a částečně ztužený palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátor slunečnicový lecitin,
sůl,konzervant kyselina sorbová,regulátor kyselosti E330,máslové aroma,barvivo beta karoten),voda,cukr,vejce,droždí, sůl.
náplň: mák,voda,cukr,citropasta (voda,cukr,jablečná dřeň,modifikovaný škrob E1414,kyselina citrónová,citrónové aroma,
konzervant E202),sušené mléko odtučněné (sušená syrovátka,glukózový sirup,částečně ztužený palmový tuk, maltodextrin,mléčný protein,

4 dnů

rohlíček
stabilizátory E340,E452, emulgátory E471,E472c,protispékavá látka oxid křemičitý 0,5%,barvivo E160a),sorban draselný, povidla ( voda, cukr,
4128 makový 50 g

4 dnů

koláčky
ovocné
4685
peč.

3 dnů

náplň
47%

jemné
pečivo

4025

raneček
tvaroho
vý
jemné
pečivo
náplň
35%

švestkové pyré 9,4% ( přináší 50% ovoce ), modifikovaný škrob, pšeničná vláknina, barvivo E150d, zahušťovadlo E460, E415, regulátor kyselosti
E330, konzervant E202, aroma, koření ), cukr vanilínový ( cukr, ethylvanilin ),
piškot (cukr,pšeničná mouka,voda, pšeničný škrob,sušená vejce, emulgátor(E472a,E472b,E471,E481), kypřící látka ( E450, E500 ),
glukózový sirup, sušené mléko, sůl, stabilizátor ( E466 ), aroma, barvivo ( E160a )).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.
korpus: pšeničná mouka,rostlinný tuk(neztužený a částečně ztužený palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátor slunečnicový lecitin,
sůl,konzervant kyselina sorbová,regulátor kyselosti E330,máslové aroma,barvivo beta karoten),voda,cukr,vejce,droždí
náplň: čerstvé ovoce 25%,skořice,pšeničná mouka,cukr,rostlinný tuk (palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,
70 g
E322 slunečnicový lecitin, sůl,konzervant kyselina sorbová E200,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová E330,
barvivo beta karoten),
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, mléka, sóji, sezamu.
korpus: tvaroh, pšeničná mouka,rostlinný tuk (palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 slunečnicový lecitin,
sůl,konzervant kyselina sorbová E200,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová E330,barvivo beta karoten),
dohotovení: tvaroh 35%,cukr, kukuřičný prášek,ztužovač tvarohu(cukr,zahušťovadlo modifikovaný škrob, sušená syrovátka,sušený bílek,
1000 emulgátor E471, regulátor kyselosti E330, sůl obohacená jódem ( sůl, jodičnan draselný ), aroma, barvivo karoteny E160a ), cukr, máslo,
g tuzemák 1% (voda,líh rafinovaný velejemný neutrální, cukr, rumové aroma, přibarveno karamelem E150a), vanilinový cukr (cukr, ethylvanilin).

Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.
korpus: tvaroh, pšeničná mouka,rostlinný tuk (palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 slunečnicový lecitin,
raneček
sůl,konzervant kyselina sorbová E200,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová E330,barvivo betakaroten),
pudinko
dohotovení: voda, pudink 28% ( cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407,
vý
1000 glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo beta karoten), cukr, máslo,
4024
jemné
g tuzemák 1% (voda,líh rafinovaný velejemný neutrální,cukr,rumové aroma, přibarveno karamelem E150a), vanilinový cukr (cukr ,ethylvanilin).
pečivo
náplň
28%

raneček
povidlo
vý
1000
4023 jemné
g

Litá
buchta

4 dnů

Může obsahovat stopy vajec, skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.

korpus: tvaroh, pšeničná mouka,rostlinný tuk (palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 slunečnicový lecitin,
sůl,konzervant kyselina sorbová E200,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová E330,barvivo betakaroten),
dohotovení: povidla 25% (voda, cukr, švestkové pyré 9,4 % ( přináší 50 % ovoce ), modifikovaný škrob, pšeničná vláknina, barvivo E150d,
zahušťovadlo E460, E415, regulátory kyselosti 330, konzervant E202, aroma, koření ), cukr, máslo,
pečivo
tuzemák 1% (voda ,líh rafinovaný velejemný neutrální,cukr,rumové aroma, přibarveno karamelem E150a), vanilinový cukr (cukr ,ethylvanilin).
náplň
Může obsahovat stopy vajec, skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.
25%
korpus : směs ( pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sladká sušená syrovátka, sušená vejce, sušený vaječný bílek, modifikovaný
Litá
škrob, kypřidlo ( difosforečnan, uhličitan sodný ), emulgátor E471, E475, E481, pšeničná bobtnavá mouka, slunečnicový olej, sůl,
buchta
zahušťovadlo xanthan, aroma, barvivo - paprika a extrakt z kurkumy ), voda, olej.
s
náplň : ( jahody 60%, cukr, voda, modifikovaný škrob, regulátory kyselosti : E330, E333, E331, koncentrát černé mrkve, zahušťovadlo E418,
jahodov
konzervant E202, aroma ).
4413
320 g
ou
dohotovení : pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk ( palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E475, E471, E322, sůl, konzervant kyselina
náplní
sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo - karoteny ).
jemné
pečivo
náplň 20 %

4 dnů

Může obsahovat stopy : skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.
korpus : směs ( pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sladká sušená syrovátka, sušená vejce, sušený vaječný bílek, modifikovaný
škrob, kypřidlo ( difosforečnan, uhličitan sodný ), emulgátor E471, E475, E481, pšeničná bobtnavá mouka, slunečnicový olej, sůl,

4 dnů

3 dnů

Litá
buchta
s
malinov
4415
320 g
ou
náplní
jemné
pečivo
náplň 20 %

zahušťovadlo xanthan, aroma, barvivo - paprika a extrakt z kurkumy ), voda, olej.
náplň : ( voda, glukózo-fruktózový sirup, malina 21,5%, cukr, jablečné pyré 7,6%, modifikovaný škrob, regulátory kyselosti kyselina citronová,
citronany vápenaté a sodné, aroma, koncentrát z černé mrkve, zahušťovadlo guma gellan, konzervant sorban draselný ).
dohotovení : pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk ( palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E475, E471, E322, sůl, konzervant kyselina
sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo - karoteny ).

3 dnů

Může obsahovat stopy : skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.

Muffin
korpus : cukr, pšeničný škrob, modifikovaný bramborový škrob (E1414), rostlinný tuk, pšeničná mouka, sušená syrovátka, kypřící látka (E450,
světlý s
E500), emulgátor (E481, E472e, E472b, E475), sůl, aroma, zahušťovadlo (E415), glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, vejce, olej, voda,
4096
100 g
kaková hmota ((50%), cukr, emulgátor (E322)).
čokopec
Může obsahovat stopy : skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.
ičkami
Muffin
korpus : cukr, pšeničný škrob, modifikovaný bramborový škrob (E1414), rostlinný tuk, pšeničná mouka, sušená syrovátka, kypřící látka (E450,
E500), emulgátor (E481, E472e, E472b, E475), sůl, aroma, zahušťovadlo (E415), glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, vejce, olej, voda,
tmavý s
4097
100 g
kakaová hmota((50%), cukr, emulgátor (E322)), kakao, cukr.
čokopec
Může obsahovat stopy : skořápkových plodů, podzemnice, sóji, sezamu.
ičkami

4 dnů

4 dnů

Cukrovinky
číslo Obchod
Hmot
výrob ní název
nost
ku
druh a

9004

kávové
zrno
ostatní

Ovoce /
tvary
modelo
4860
vané
plněné
ostatní

Ovoce /
dle
tvary
katal modelo
ogu
vané
cukrovinka

Složení surovin

cukr,sušené mléko (sušené mléko plnotučné,sušená syrovátka,dextróza),fondán(cukr,glukózový sirup,voda),
glukóza,ztužený palmový tuk,voda,vanilkový cukr(cukr,ethylvanilin),mandlové aroma (aromatické látky,
mandlový olej,voda,slunečnicový olej,zahušťovadlo xantan/E415/,regulátor kyselosti kyselina citrónová E330,
40 g konzervant sorbát draselný E202,barvivo riboflavin E101),voda
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),
plně hydrogenovaný palmový tuk, smetana 32% (mléko, stabilizátor E407 ),mletá káva.
Může obsahovat stopy pšenice, vajec, podzemnice, sezamu.
korpus :voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící látky:/E450,E500/,glukózový sirup,
emulgátor:/E472b,E477/,sušené mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo/E160a/
cukr,sušené mléko (sušené mléko plnotučné,sušená syrovátka,dextróza),fondán(cukr,glukózový sirup,voda),
glukóza,ztužený palmový tuk,voda,vanilkový cukr(cukr,ethylvanilin),mandlové aroma (aromatické látky,
mandlový olej,voda,slunečnicový olej,zahušťovadlo xantan/E415/,regulátor kyselosti kyselina citrónová E330,
90 g konzervant sorbát draselný E202,barvivo riboflavin E101),voda
potravinářské barvivo E102,E110,E122,E124,E151,E133,E150d.,E514 v různých poměrech
náplň: fondán (cukr,glukóza,voda),plně hydrogenovaný palmový tuk, máslo, tmavá poleva (cukr,hydrogenovaný
palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),
Může obsahovat stopy podzemnice, sezamu.
( E102, E110, E122, E124 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
cukr,sušené mléko (sušené mléko plnotučné,sušená syrovátka,dextróza),fondán(cukr,glukózový sirup,voda),
glukóza,ztužený palmový tuk,voda,vanilkový cukr(cukr,ethylvanilin),mandlové aroma (aromatické látky,
mandlový olej,voda,slunečnicový olej,zahušťovadlo xantan/E415/,regulátor kyselosti kyselina citrónová E330,
různá konzervant sorbát draselný E202,barvivo riboflavin E101),voda
potravinářské barvivo E102,E110,E122,E124,E151,E150d.,E514,E133 v různých poměrech

Od
data
dodání
spotř.d

30 dnů

30 dnů

30 dnů

ogu

vané

Může obsahovat stopy pšenice, vajec, podzemnice,sóji, sezamu.
( E102, E110, E122, E124 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
korpus :voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící látky:/E450,E500/,glukózový sirup,
emulgátor:/E472b,E477/,sušené mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo/E160a/
modelo
cukr,sušené mléko (sušené mléko plnotučné,sušená syrovátka,dextróza),fondán(cukr,glukózový sirup,voda),
vané
glukóza,ztužený palmový tuk,voda,vanilkový cukr(cukr,ethylvanilin),mandlové aroma (aromatické látky,
brambor
8045
50 g mandlový olej,voda,slunečnicový olej,zahušťovadlo xantan/E415/,regulátor kyselosti kyselina citrónová E330,
y
konzervant sorbát draselný E202,barvivo riboflavin E101),voda,kakao
plněné
náplň: fondán (cukr,glukóza,voda),plně hydrogenovaný palmový tuk, máslo, tmavá poleva (cukr,hydrogenovaný
ostatní
palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),
Může obsahovat stopy podzemnice, sezamu.
cukrovinka

30 dnů

Zmražené
číslo Obchod
Hmot
výrob ní název
nost
ku
druh a

0371

0370

0369

0367

0365

čtverec
řezaný
listový
s
jahodovo
u náplní
rohlíček
listový
s
jablečno
u náplní
jemné
psaníčk
o listové
s
meruňko
vou
náplní
trojhrán
ek
listový
s
višňovou
náplní
hřeben
listový
s
jahodovo
u náplní
jemné

70g

70g

50g

50g

50g

Složení surovin
Složení: korpus pšeničná mouka, (neztužený a částečně ztužený palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E471,E472,
slunečnicový lecitin, sůl, konzervant kyselina sorbová, kyselina E330, máslové aroma, barvivo beta karoten), voda, žloutky,
ocet lihový (voda, ocet kvasný lihový, barvivo amoniakový karamel), sůl.
ovocná náplň 22% (jahoda 35%, cukr, voda, jablečná dřeň 15%, modifikovaný škrob, zahušťovadlo E418, kyseliny E330,
E333,E331, konzervant E202, aroma, koncentrát z černé mrkve).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, mléka, sóji, sezamu.
Složení: korpus pšeničná mouka, (neztužený a částečně ztužený palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E471,E472,
slunečnicový lecitin, sůl, konzervant kyselina sorbová, kyselina E330, máslové aroma, barvivo beta karoten), voda, žloutky,
ocet lihový (voda, ocet kvasný lihový, barvivo amoniakový karamel), sůl.
ovocná náplň 22% (jablka 65%, glukóza, voda, cukr, modifikovaný škrob E1442, kyselina E330, antioxidant E300,
konzervant E202, zahušťovadlo E418, skořice, aroma).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, mléka, sóji, sezamu.
Složení: korpus pšeničná mouka, (neztužený a částečně ztužený palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E471,E472,
slunečnicový lecitin, sůl, konzervant kyselina sorbová, kyselina E330, máslové aroma, barvivo beta karoten), voda, žloutky,
ocet lihový (voda, ocet kvasný lihový, barvivo amoniakový karamel), sůl.
ovocná náplň 22% (voda, meruňky 19%, cukr, meruňkové pyré 21%, modifikovaný škrob, zahušťovadlo E418, kyseliny
E330, E333, E331, aroma, konzervant E202, barvivo karoteny).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, mléka, sóji, sezamu.
Složení: korpus pšeničná mouka, (neztužený a částečně ztužený palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E471,E472,
slunečnicový lecitin, sůl, konzervant kyselina sorbová, kyselina E330, máslové aroma, barvivo beta karoten), voda, žloutky,
ocet lihový (voda, ocet kvasný lihový, barvivo amoniakový karamel), sůl.
ovocná náplň 27% (višně 50%, ovocný protlak z jablka, glukózový sirup, modifikovaný škrob E1422, cukr, kyselina E330,
konzervant E202, zahušťovadlo E418, aroma, voda).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, mléka, sóji, sezamu.
Složení: korpus pšeničná mouka, (neztužený a částečně ztužený palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E471,E472,
slunečnicový lecitin, sůl, konzervant kyselina sorbová, kyselina E330, máslové aroma, barvivo beta karoten), voda, žloutky,
ocet lihový (voda, ocet kvasný lihový, barvivo amoniakový karamel), sůl.
ovocná náplň 22% (jahoda 35%, cukr, voda, jablečná dřeň 15%, modifikovaný škrob, zahušťovadlo E418, kyseliny E330,
E333,E331, konzervant E202, aroma, koncentrát z černé mrkve).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, mléka, sóji, sezamu.
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data
dodání
spotř.d

1 dne

1 dne

1 dne

1 dne

1 dne

0364

0362

0360

0359

trojhrán
ek
listový
s
meruňko
vou
obdélní
k plný
listový
s
višňovou
náplní
šáteček
listový
s
jahodovo
u náplní
jemné
lastura
listová
s
jablečno
u náplní
jemné

17g

17g

17g

17g

Složení: korpus pšeničná mouka, (neztužený a částečně ztužený palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E471,E472,
slunečnicový lecitin, sůl, konzervant kyselina sorbová, kyselina E330, máslové aroma, barvivo beta karoten), voda, žloutky,
ocet lihový (voda, ocet kvasný lihový, barvivo amoniakový karamel), sůl.
ovocná náplň 22% (voda, meruňky 19%, cukr, meruňkové pyré 21%, modifikovaný škrob, zahušťovadlo E418, kyseliny
E330, E333, E331, aroma, konzervant E202, barvivo karoteny).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, mléka, sóji, sezamu.
Složení: korpus pšeničná mouka,( neztužený a částečně ztužený palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E471,E472,
slunečnicový lecitin, sůl, konzervant kyselina sorbová, kyselina E330, máslové aroma, barvivo beta karoten), voda, žloutky,
ocet lihový (voda, ocet kvasný lihový, barvivo amoniakový karamel), sůl.
ovocná náplň 27% (višně 50%, ovocný protlak z jablka, glukózový sirup, modifikovaný škrob E1422, cukr, kyselina E330,
konzervant E202, zahušťovadlo E418, aroma, voda).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, mléka, sóji, sezamu.
Složení: korpus pšeničná mouka, (neztužený a částečně ztužený palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E471,E472,
slunečnicový lecitin, sůl, konzervant kyselina sorbová, kyselina E330, máslové aroma, barvivo beta karoten), voda, žloutky,
ocet lihový (voda, ocet kvasný lihový, barvivo amoniakový karamel), sůl.
ovocná náplň 22% (jahoda 35%, cukr, voda, jablečná dřeň 15%, modifikovaný škrob, zahušťovadlo E418, kyseliny E330,
E333,E331, konzervant E202, aroma, koncentrát z černé mrkve).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, mléka, sóji, sezamu.
Složení: korpus pšeničná mouka, (neztužený a částečně ztužený palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E471,E472,
slunečnicový lecitin, sůl, konzervant kyselina sorbová, kyselina E330, máslové aroma, barvivo beta karoten), voda, žloutky,
ocet lihový (voda, ocet kvasný lihový, barvivo amoniakový karamel), sůl.
ovocná náplň 22% (jablka 65%, glukóza, voda, cukr, modifikovaný škrob E1442, kyselina E330, antioxidant E300,
konzervant E202, zahušťovadlo E418, skořice, aroma).
Může obsahovat stopy skořápkových plodů, podzemnice, mléka, sóji, sezamu.

1 dne

1 dne

1 dne

1 dne

Polotovar po rozmrazení znovu nezamrazovat !!!

Trvanlivé pečivo
Obchodn
číslo í název
Hmot
výrob druh a
ku skupina nost
výrobků

Složení surovin

cukr, pasterované žloutky ( žloutky, E330 ), vejce, cukr vanilin (cukr, ethylvanilin ).
vanička korpus
4400
13 g
trvanlivé
pečivo
Může obsahovat stopy mléka, pšeničné mouky, skořápkových plodů, sezamu a sóji.

Nebalené cukrářské výrobky skladujte do 8°C.
Jemné a trvanlivé pečivo skladujte při běžných teplotách. Nevystavujte přímému slunci.
Přepravní obaly a prostředky určené k přepravě pekařských a cukrářských produktů
je zakázáno používat k jiným účelům (§ 15 odst. 2 vyhl. 333/97 Sb.)
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o:

30 dnů

V Jihlavě dne : 23.05.2022
Vypracovala Jana Hrdinová

Čokoládové pralinky
číslo Obchod
Hmot
výro ní název

nost

Složení surovin

Od
data
výroby

číslo Obchod
Hmot
výro ní název
nost
bku druh a

Bonbón
ek s
příchutí
7269 karamel
ovou
s náplní
ostatní
Bonbón
ek s
příchutí
7268 kávovo
u
s náplní
ostatní
Bonbón
ek s
příchutí
7270
irský
krém
s náplní
ostatní

7266

7267

7272

7271

Bonbón
ek s
příchutí
likérovo
u
s náplní
ostatní
Bobóne
ks
příchutí
malinov
ou
s náplní
Mandlo
vá
tabulka
Arašído
vá
tabulka
Tabulka
s

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

90g

90g

Složení surovin
Složení: Hořká čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 54% ( kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor
(E322 slunečnicový lecitin), přírodní vanilková příchuť ), bílá čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 30%, (cukr,
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 ( sója ), aroma ), rostlinná šlehačka ( voda,hydrogenovaný
palmový tuk a řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sójový olej, cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné proteiny,
emulgátory E472e, E322 sójový lecitin, sůl, aromatické látky, barviva beta karoten ), extrakt karamel ( glukózový
sirup, karamelový cukrový sirup ( 35% ), sirup z invertního cukru, přírodní aroma ).
Může obsahovat stopy pšenice, vajec, skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
Složení: Hořká čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 54% ( kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor
(E322 slunečnicový lecitin), přírodní vanilková příchuť ), bílá čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 30%,( cukr,
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 ( sója ), aroma), rostlinná šlehačka ( voda, hydrogenovaný
palmový tuk a řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sójový olej, cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné proteiny,
emulgátory E472e, E322 sójový lecitin, sůl, aromatické látky, barviva beta karoten ), kávová pasta ( rozpustná káva
(36%), voda, cukr, kondenzované slazené polotučné mléko, glukózo-fruktózový sirup, stabilizátor (E1442
modifikovaný kukuřičný škrob) ).
Může obsahovat stopy pšenice, vajec, skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
Složení: Hořká čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 54% ( kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor
(E322 slunečnicový lecitin), přírodní vanilková příchuť ), bílá čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 30%,( cukr,
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 ( sója ), aroma), rostlinná šlehačka ( voda, hydrogenovaný
palmový tuk a řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sójový olej, cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné proteiny,
emulgátor E472e, E322 sójový lecitin, sůl, aromatické látky, barvivo beta karoten ), extrakt irish cream ( glukózový
sirup, přírodní aroma, sirup z invertního cukru, irish cream likér (15%) ( mléko ), slazené odtučněné kondenzované
mléko, kukuřičný škrob, karamelový cukrový sirup, sůl ).
Může obsahovat stopy pšenice, vajec, skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
Složení: Hořká čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 54% ( kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor
(E322 slunečnicový lecitin), přírodní vanilková příchuť ), bílá čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 30%,(cukr,
kakaové máslo,sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 ( sója ), aroma ), rostlinná šlehačka ( voda, hydrogenovaný
palmový tuk a řepkový, slunečnicový, kukuřičný a sójový olej, cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné proteiny,
emulgátor E472e, E322 sójový lecitin, sůl, aromatické látky, barvivo beta karoten ), extrakt advocaat ( vaječný likér
(30%), glukózový sirup, sušený vaječný žloutek, přírodní aroma, sirup z invertního cukru, kukuřičný škrob ).
Může obsahovat stopy pšenice, skořápkových plodů, podzemnice, sezamu.
Složení: Hořká čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 54% ( kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor
(E322 slunečnicový lecitin), přírodní vanilková příchuť ), gel malina ( voda, glokózo-fruktózový sirup,
malina 21,5%, cukr, jablečné pyré, modifikovaný kukuřičný škrob (E1442), regulátory kyselosti (E330 kyselina
citrónová ,E333 citronan vápenatý, E331 citronan sodný ), aroma, koncentrát z černé mrkve, zahušťovadlo
( E418 guma gellan ), konzervant ( E202 sorban draselný ).
Může obsahovat stopy pšenice, vajec, mléka, skořápkových plodů, podzemnice, sezamu a sóji.
Složení: Hořká čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 54% ( kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor
(E322 slunečnicový lecitin), přírodní vanilková příchuť ), mandle.
Může obsahovat stopy pšenice, vajec, mléka, podzemnice, sezamu a sóji.
Složení: Hořká čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 54% ( kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor
(E322 slunečnicový lecitin), přírodní vanilková příchuť ), arašídová drť.
Může obsahovat stopy pšenice, vajec, mléka, skořápkových plodů, sezamu a sóji.
Složení: Hořká čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 54% ( kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor
(E322 slunečnicový lecitin), přírodní vanilková příchuť ), kandované ovoce ( cuketa - oxid siřičitý, rozinky,

Od
data
výroby
spotř.d

90 dní

90 dní

90 dní

90 dní

90 dní

90 dní

90 dní

Tabulka
s
višně, karotka, třešně, angrešt, pomerančová kůra - oxid siřičitý, glukózo - fruktózový sirup, regulátor kyselosti
7273 proslaze 90g ( kyselina citronová ( E330 )), konzervanty ( sorbát draselný ( E202 ), benzoan sodný ( E211 )), aroma,
barviva ( E133, E122, E124, E110 a E104 ).
ným
Může obsahovat stopy pšenice, vajec, mléka, skořápkových plodů, podzemnice, sezamu a sóji.
ovocem
( E122, E124, E110, E104 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!)
Složení: Hořká čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 54% ( kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor
Stromeč
(E322 slunečnicový lecitin), přírodní vanilková příchuť), bílé cukrové zdobení ( cukr 86%, rýžová mouka,
ek
7274
13g kakaové máslo, zahušťovadlo ( tragant )), bílé cukrové zdobení ( cukr, modifikovaný škrob, palmový tuk,
čokolád
glukózový sirup, protispékavá látka ( talek ).
ový
Může obsahovat stopy pšenice, vajec, mléka, skořápkových plodů, podzemnice, sezamu a sóji.
Srdce s
Složení: Hořká čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 54% ( kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor
náplní
(E322 slunečnicový lecitin), přírodní vanilková příchuť), višňový gel ( višně 50%, ovocný protlak (jablko),
7275 višňovo 1kg glukózový sirup, modifikovaný škrob ( E1422 ), cukr, kyselina ( E330 ), konzervant ( E202 ), zahušťovadlo
( E418 ), aroma, voda).
u
Může obsahovat stopy pšenice, vajec, mléka, skořápkových plodů, podzemnice, sezamu a sóji.
s náplní
Složení: Hořká čokoláda minimální obsah kakaové sušiny 54% ( kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor
Čokolád
(E322 slunečnicový lecitin), přírodní vanilková příchuť).
y
7276
1kg Může obsahovat stopy pšenice, vajec, mléka, skořápkových plodů, podzemnice, sezamu a sóji.
tvarova
né

90 dní

90 dní

90 dní

90 dní

