1
číslo

7306

7307

název

DORT S PŘÍCHUTÍ
OŘECHOVOU

DORT S PŘÍCHUTÍ
KAKAOVOU

hmotnost 0
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1000g
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2

3

trvanlivost

skupina

3

3

Cukrářský výrobek
ostatní

Cukrářský výrobek s
tukovou náplní

1 - trvanlivost výrobku, 2 - skupina výrobku
3 - % náplně ve výrobku, 4- maximální teplota skladování

4
% náplně

Skladovat do

0 8°C

Složení: rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej (kokosový), rostlinný olej (řepkový),voda, acidofilní
ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, emulgátory E322 (slunečnice), E471, aroma, konzervant E202, antioxidanty E304,E306, regulátor
kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), voda,MOUČNÁ SMĚS SVĚTLÁ/ cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ
ŠKROB,emulgátor (E472b,E477, E471, E472a, E475, E481), kypřící prášek (E450i, E500ii),SUŠENÁ VEJCE, glukózový sirup,
Výrobek může obsahovat: žito, SUŠENÉ MLÉKO, sůl,rýžový škrob, aroma, barvivo (E160a)/, směs na přípravu krémů /glukózový sirup, glukóza, cukr,
sóju, sezam, podzemnici, mandle MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414), rostlinný olej (palmový),rýžová mouka, SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401),
aroma, barvivo (E160a,E101), PŠENIČNÁ MOUKA /, LÍSKOVÉ OŘECHY(14%), VAJEČNÁ MELANŽ / SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU /,olej rostlinný (řepkový), aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,Tuzemí(alkohol) /líh,rumové a vanilkové
aroma, cukr, barvivo karamel E160a/

0 8°C

Složení: MOUČNÁ SMĚS TMAVÁ/cukr, PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ ŠKROB,kakao,
emulgátor/E472b,E477,E472a,E475,E471/, kypřící prášek /E450, E500 /,glukózový sirup,SUŠENÉ MLÉKO,SUŠENÁ
VEJCE,karobová mouka,rýžový škrob,zahušťovadlo (E401)/,rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej
(kokosový), rostlinný olej (řepkový),voda, acidofilní ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, emulgátory E322 (slunečnice), E471, aroma,
konzervant E202, antioxidanty E304,E306,regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A), voda, VAJEČNÁ MELANŽ
/MELANŽ,kyselina mléčná, mléčnan sodný,ocet/, směs na přípravu krémů /glukózový sirup,glukóza,
cukr,MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414),rostlinný olej (palmový), rýžová mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401),
aroma,barvivo (E160a,E101), PŠENIČNÁ MOUKA /,kakaová poleva (13%) /cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový,
SÓJOVÝ,řepkový, shea olej,v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
kakaová hmota, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin, E476), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/,neztužené a
ztužené rostlinné tuky (palmový), olej rostlinný (řepkový), aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické
látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,Tuzemí(alkohol)
/líh,rumové a vanilkové aroma, cukr, barvivo karamel E160a/

Výrobek může obsahovat: žito,
sezam, podzemnici, mandle,
lískové ořechy

Platnost od 29.03.2019

1

7308 DORT JEŽEK

7322 DORT JAHODOVÝ

1000g

1000g
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3

3

Cukrářský výrobek s
tukovou náplní

Cukrářský výrobek s
tukovou náplní

1 - trvanlivost výrobku, 2 - skupina výrobku
3 - % náplně ve výrobku, 4- maximální teplota skladování

4

Složení: rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej (kokosový), rostlinný olej (řepkový),voda, acidofilní
ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, emulgátory E322 (slunečnice), E471, aroma, konzervant E202, antioxidanty E304,E306, regulátor
kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A), voda, moučná směs světlá/ cukr,PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ ŠKROB,
emulgátor (E472b,E477, E471,E472a,E475, E481), kypřící prášek (E450i,E500ii), SUŠENÁ VEJCE,glukózový sirup,SUŠENÉ
MLÉKO,sůl,rýžový škrob,aroma,barvivo (E160a)/, směs na přípravu krémů/glukózový sirup, glukóza, cukr,
MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414), rostlinný olej (palmový), rýžová mouka, SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401),
aroma,barvivo (E160a,E101), PŠENIČNÁ MOUKA/,VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /, kakaová poleva /cukr,
částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, SÓJOVÝ, řepkový, shea olej,v různém poměru), kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, kakaová hmota, emulgátor(SÓJOVÝ lecitin, E476), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ,
vanilkový extrakt/, neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový), cukr, SUŠENÉ MLÉKO ODTUČNĚNÉ, fondánová poleva
/cukr, glukózový sirup, voda/, škrobový sirup glukózový, aroma //aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické
látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,cukr vanilkový/
cukr, aroma Etylvanilin/, aromatický výtažek mandlový /glukózový sirup, voda, aromat (E422), přírodní aromatické látky,
zahušťovadlo (E415),konzervant (E202),regulátor kyselosti (E330), nosič (E1518, E1520)/, Kurkuma /nosič-polysorbát 80
E 433,extrakt z koření Kurkuma (Curcuma longaL.)/,zelená chlorofyl – /barviva-E141(cu-chlorofylin 7%),E 100(kurkumin
2%),nosiče a rozpouštědla-propylenglykol (E1520 55%),polysorbát 80(E433 36%)/,nosič E514, barvivo
E122,E110,E102:„Mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí“

0 8°C

Výrobek může obsahovat: žito,
sezam, podzemnici, mandle,
lískové ořechy

0 8°C

Složení: Voda,moučná směs světlá/cukr,PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ ŠKROB,emulgátor (E472b,E477,E471,E472a,
E475, E481), kypřící prášek (E450i,E500ii), SUŠENÁ VEJCE, glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl,rýžový škrob,
aroma,barvivo (E160a)/,rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej (kokosový), rostlinný olej (řepkový),voda,
acidofilní ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, emulgátory E322 (slunečnice), E471aroma, konzervant E202, antioxidanty E304,E306,
regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A), VAJEČNÁ MELANŽ /MELANŽ, kyselina mléčná, mléčnan
Výrobek může obsahovat: žito,
sodný,ocet/,jahody kompot.(12%)/jahody,voda,cukr/,směs na přípravu krému /glukózový sirup,glukóza, cukr,
sóju, sezam, podzemnici, mandle
MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414), rostlinný olej (palmový), rýžová mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401),
aroma, barvivo (E160a,E101), PŠENIČNÁ MOUKA /,cukr, LÍSKOVÉ OŘECHY, škrobový sirup, rostlinný olej (řepkový),
PŠENIČNÁ MOUKA, agar, aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový sirup,
sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,barvivaE122,E110,E102:„Mohou nepříznivě
ovlivňovat činnost a pozornost dětí“/,nosič E514

Platnost od 29.03.2019

1

7323 DORT BROSKVOVÝ

7488

DORT S PŘÍCHUTÍ
VANILKOVOU

1000g

1000g
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Cukrářský výrobek s
tukovou náplní

Cukrářský výrobek s
tukovou náplní

1 - trvanlivost výrobku, 2 - skupina výrobku
3 - % náplně ve výrobku, 4- maximální teplota skladování

4

0 8°C

0 8°C

Složení: Voda,moučná směs světlá/cukr,PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ ŠKROB,emulgátor (E472b,E477,E471,E472a,
E475, E481), kypřící prášek (E450i, E500ii),SUŠENÁ VEJCE,glukózový sirup,SUŠENÉ MLÉKO,sůl,rýžový škrob,aroma,
barvivo (E160a)/, rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej (kokosový), rostlinný olej (řepkový),voda,
acidofilní ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, emulgátory E322 (slunečnice), E471,aroma, konzervant E202, antioxidanty E304,E306,
regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A), broskvový kompot (12%) /broskve, voda,cukr, regulátor kyselosti:
Výrobek může obsahovat: žito,
kyselina citrónová/,VAJEČNÁ MELANŽ /MELANŽ,kyselina mléčná,mléčnan sodný,ocet/,směs na přípravu krému
sóju, sezam, podzemnici, mandle
/glukózový sirup, glukóza, cukr, MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414), rostlinný olej (palmový), rýžová
mouka,SUŠENÁSYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401), aroma, barvivo (E160a, E101), PŠENIČNÁ MOUKA /,cukr, LÍSKOVÉ
OŘECHY, škrobový sirup glukózový, rostlinný olej (řepkový),agar,aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní
aromatické látky, voda, glukózový sirup, sirup z přírodní extrakt Kurkuma /nosič-polysorbát 80 E 433,extrakt z koření
Kurkuma (Curcuma longaL.)/

Výrobek může obsahovat: žito,
sezam, podzemnici, mandle,
lískové ořechy

Složení: MOUČNÁ SMĚS SVĚTLÁ/cukr,PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ ŠKROB,emulgátor (E472b,E477,
E471,E472a,E475,E481), kypřící prášek (E450i,E500ii), SUŠENÁ VEJCE,glukózový sirup,SUŠENÉ MLÉKO,sůl,rýžový
škrob,aroma,barvivo (E160a)/,rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej (kokosový), rostlinný olej
(řepkový),voda, acidofilní ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, emulgátory E322 (slunečnice), E471, aroma, konzervant E202,
antioxidanty E304,E306, regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), voda,VAJEČNÁ MELANŽ /MELANŽ,kyselina
mléčná,mléčnan sodný, ocet/,směs na přípravu krémů /glukózový sirup, glukóza, cukr, MODIFIKOVANÝ ŠKROB
(E1414),rostlinný olej (palmový),rýžová mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401), aroma, barvivo
(E160a,E101), PŠENIČNÁ MOUKA /, kakaová poleva /cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, SÓJOVÝ, řepkový,
shea olej,v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,SUŠENÁ SYROVÁTKA, kakaová hmota,
emulgátor (SÓJOVÝ lecitin, E476), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/, neztužené a ztužené rostlinné tuky
(palmový), olej rostlinný (řepkový), aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,Tuzemí(alkohol) /líh,rumové a vanilkové
aroma, cukr, barvivo karamel E160a/

Platnost od 29.03.2019

1

7490 DORT TVAROVANÝ

7496 DORT KIWI
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Cukrářský výrobek s
tukovou náplní

Cukrářský výrobek s
tukovou náplní

1 - trvanlivost výrobku, 2 - skupina výrobku
3 - % náplně ve výrobku, 4- maximální teplota skladování

4

Složení: MOUČNÁ SMĚS SVĚTLÁ/cukr,PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ ŠKROB,emulgátor (E472b,E477, E471,E472a,E475,
E481), kypřící prášek (E450i,E500ii), SUŠENÁ VEJCE,glukózový sirup,SUŠENÉ MLÉKO,sůl,rýžový škrob,aroma, barvivo
(E160a)/,VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKUA BÍLKU /, voda, rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej
(kokosový), rostlinný olej (řepkový),voda, acidofilní ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, emulgátory E322 (slunečnice), E471, aroma,
konzervant E202, antioxidanty E304,E306, regulátor kyselostiE330, barvivo E160a, vitamin A), VAJEČNÁ MELANŽ
/MELANŽ,kyselina mléčná,mléčnan sodný, ocet/,cukr moučka, fondánová poleva/cukr, glukózový sirup, voda/, SUŠENÉ
MLÉKO ODTUČNĚNÉ, směs na přípravu krémů /glukózový sirup, glukóza, cukr,MODIFIKOVANÝ ŠKROBE1414), rostlinný
olej (palmový),rýžová mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401), aroma,barvivo (E160a,E101), PŠENIČNÁ
MOUKA /, kakaová poleva /cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, SÓJOVÝ, řepkový, shea olej,v různém
poměru), kakaovýprášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, kakaová hmota, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin,
E476), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/, neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový), škrobový sirup
glukózový, olej rostlinný(řepkový),PŠENIČNÁ MOUKA, tuzemák/alkohol/, cukr vanilk./ cukr, aroma Etylvanilin/,
aroma/aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru,
jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,konzervant (E202),regulátor kyselosti (E330), nosič (E1518,
E1520)/přírodní extrakt Kurkuma /nosič-polysorbát 80 E 433,extrakt z koření Kurkuma (Curcuma longaL.)/,zelená
chlorofyl – /barviva-E141 (cu-chlorofylin 7%),E 100(kurkumin 2%),nosiče a rozpouštědla-propylenglykol (E1520 55%),
polysorbát 80(E433 36%)/, barvivo E122,E110,E102 „Mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí“, nosič
E514,barvivaE131,E132

0 8°C

Výrobek může obsahovat: žito,
sezam, podzemnici, mandle,
lískové ořechy

0 8°C

Složení: Voda, moučná směs světlá/cukr,PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ ŠKROB,emulgátor (E472b,E477, E471,E472a,
E475, E481), kypřící prášek (E450i,E500ii), SUŠENÁ VEJCE,glukózový sirup,SUŠENÉ MLÉKO,sůl,rýžový škrob,aroma,
barvivo (E160a)/, rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej (kokosový), rostlinný olej (řepkový),voda,
acidofilní ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO,emulgátory E322 (slunečnice), E471, aroma, konzervant E202, antioxidanty E304,E306,
regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A), kiwi(12%), VAJEČNÁ MELANŽ/MELANŽ,kyselina mléčná, mléčnan
Výrobek může obsahovat: žito,
sodný,ocet/,směs na přípravu krému/glukózový sirup, glukóza, cukr, MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414), rostlinný olej
sóju, sezam, podzemnici, mandle
(palmový), rýžová mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401), aroma,barvivo (E160a,E101), PŠENIČNÁ MOUKA
/,cukr,LÍSKOVÉ OŘECHY, škrobový sirup glukózový, rostlinný olej (řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA, agar, aroma/aroma
extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajzelená
chlorofyl – /barviva-E141(cu-chlorofylin 7%),E 100(kurkumin 2%),nosiče a rozpouštědla-propylenglykol (E1520 55%),
polysorbát 80(E433 36%)/

Platnost od 29.03.2019

1

9142

9144

9161

DUO DORT S PŘÍCHUTÍ
KAKAOVOU

DORT TVAROHOVÝ S
JAHODAMI

DORT KOMBINOVANÁ
KOSTKA
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Cukrářský výrobek
ostatní

Cukrářský výrobek
ostaní

Cukrářský výrobek
ostatní

1 - trvanlivost výrobku, 2 - skupina výrobku
3 - % náplně ve výrobku, 4- maximální teplota skladování

4

0 8°C

0 8°C

0 8°C

Výrobek může obsahovat: žito,
sezam, podzemnici, mandle,
lískové ořechy

Složení: Rostlinná šlehačka /voda, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), cukr, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, emulgátor
(E472b, E322-SÓJOVÝ,E472E-SÓJOVÝ), stabilizátor (E460, E466,E340), aroma, barvivo (E160a)/,moučná směs tmavá
/cukr,PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao, emulgátor /E472b,E477,E472a,E475,E471/, kypřící prášek/E450,
E500/, glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE,karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401)/, VAJEČNÁ
MELANŽ / SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU/, voda, ztužovač šlehačky /cukr,glukózový sirup, glukóza,plně ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový),modifikovaný bramborový škrob (E1414), emulgátor (E471, E472a), želatina (hovězí), MLÉČNÁ
BÍLKOVINA, stabilizátor (E340, E415), aroma/, kakaová poleva /cukr,částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, SÓJOVÝ,
řepkový, shea olej,v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, kakaová
hmota, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin, E476),UŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/, ztužovač šlehačky kakaový
/cukr, kakao,želatina, dextróza, SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO,aroma, sůl/, olej rostlinný (řepkový), rychlošlehací
přípravek / emulgátor(E471,E475), stabilizátor (E420),etylalkohol,přírodní pomerančové aroma/

Výrobek může obsahovat: žito,
sezam, podzemnici, mandle,
lískové ořechy

Složení: Voda, jahody kompot(13% )/jahody,voda,cukr/, moučná směs světlá /cukr,PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ
ŠKROB, emulgátor (E472b, E477, E471, E481, E475), kypřící prášek (E450i, E500ii), SUŠENÉ MLÉKO, maltodextrin,
SUŠENÁ VEJCE,sůl,přírodní identické aroma/,cukr,VAJEČNÁ MELANŽ/MELANŽ,kyselina mléčná,mléčnan sodný,ocet/,
TVAROH, rostlinná šlehačka /voda, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), cukr, MLÉČNÁ BÍLKOVINA,
emulgátor(E472b, E322-SÓJOVÝ,E472E-SÓJOVÝ), stabilizátor (E460, E466,E340), aroma, barvivo (E160a)/,škrobový
sirup, máslo, krémový prášek / kukuřičný škrob, vanilkové aroma,aroma ethylvanilin, barvivo E101/, SUŠENÉ MLÉKO
ODTUČNĚNÉ,agar, vanilkový cukr/ cukr, aroma Etylvanilin/, aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní
aromatické látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,barviva
E122, E110, E102:„Mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí“/,nosič E514

Výrobek může obsahovat: žito,
sezam, podzemnici, mandle,
lískové ořechy

Složení: Rostlinná šlehačka/voda, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), cukr, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, emulgátor
(E472b, E322-SÓJOVÝ,E472E-SÓJOVÝ), stabilizátor (E460, E466,E340), aroma, barvivo (E160a)/,voda,MOUČNÁ SMĚS
TMAVÁ /cukr, PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ ŠKROB,kaemulgátor/E472b,E477,E472a,E475,E471/, kypřící prášek/E450,
E500 /, glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO,SUŠENÁ VEJCE,karobová mouka,rýžový škrob, zahušťovadlo(E401)/, VAJEČNÁ
MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,ztužovač šlehačky/cukr,glukózový sirup, glukóza,plně ztužený rostlinný
tuk(palmojádrový), modifikovaný bramborový škrob (E1414), emulgátor (E471, E472a), želatina (hovězí), MLÉČNÁ
BÍLKOVINA, stabilizátor (E340, E415), aroma/, MÁSLO,cukr, kuk. krémový prášek /kukuřičný škrob, vanilkové aroma,
aroma ethylvanilin, barvivo E101/, kokos, SUŠENÉ MLÉKO ODTUČNĚNÉ,olej rostlinný (řepkový), alginátové ovoce/cukr,
voda, škrobový sirup glukózový, želírující látka E401, stabilizátory:E341,E339, emulgátor:E475,višňové aroma,
barvivoE120/, kakaová poleva /cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, SÓJOVÝ, řepkový, shea olej,v různém
poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, kakaová hmota,emulgátor (SÓJOVÝ lecitin,
E476), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/, ztužovač šlehačky kakaový/cukr,kakao,želetina,dextróza,
SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, aroma, sůl/, tuzemák /alkohol/, cukr vanilkový /cukr,aroma Etylvanilin/,aroma/ /aroma
extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum,
karamel, zahušťovadlo (E415)/,
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Cukrářský výrobek
ostatní

Cukrářský výrobek s
tukovou náplní

Cukrářský výrobek s
tukovou náplní

1 - trvanlivost výrobku, 2 - skupina výrobku
3 - % náplně ve výrobku, 4- maximální teplota skladování

4

0 8°C

Složení: rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej (kokosový), rostlinný olej (řepkový),voda, acidofilní
ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, emulgátory E322 (slunečnice), E471, aroma, konzervant E202, antioxidanty E304,E306, regulátor
kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), voda,MOUČNÁ SMĚS SVĚTLÁ/ cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ
ŠKROB,emulgátor (E472b,E477, E471, E472a, E475, E481), kypřící prášek (E450i, E500ii),SUŠENÁ VEJCE,glukózový
Výrobek může obsahovat: žito, sirup,SUŠENÉ MLÉKO, sůl,rýžový škrob, aroma, barvivo (E160a)/, směs na přípravu krémů/glukózový sirup, glukóza,
sóju, sezam, podzemnici, mandle cukr,MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414), rostlinný olej (palmový),rýžová mouka, SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo
(E401), aroma, barvivo (E160a,E101), PŠENIČNÁ MOUKA /, LÍSKOVÉ OŘECHY(14%), VAJEČNÁ MELANŽ / SMĚS ŽLOUTKU
A BÍLKU /,olej rostlinný (řepkový), aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,Tuzemí(alkohol) /líh,rumové a vanilkové
aroma, cukr, barvivo karamel E160a/

0 8°C

Výrobek může obsahovat: žito,
sezam, podzemnici, mandle,
lískové ořechy

Složení: MOUČNÁ SMĚS TMAVÁ/cukr, PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ ŠKROB,kakao,
emulgátor/E472b,E477,E472a,E475,E471/, kypřící prášek /E450, E500 /,glukózový sirup,SUŠENÉ MLÉKO,SUŠENÁ
VEJCE,karobová mouka,rýžový škrob,zahušťovadlo (E401)/,rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej
(kokosový), rostlinný olej (řepkový),voda, acidofilní ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, emulgátory E322 (slunečnice), E471, aroma,
konzervant E202, antioxidanty E304,E306,regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A), voda, VAJEČNÁ MELANŽ
/MELANŽ,kyselina mléčná, mléčnan sodný,ocet/, směs na přípravu krémů /glukózový sirup,glukóza,
cukr,MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414),rostlinný olej (palmový), rýžová mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401),
aroma,barvivo (E160a,E101), PŠENIČNÁ MOUKA /,kakaová poleva (13%) /cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový,
SÓJOVÝ,řepkový, shea olej,v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
kakaová hmota, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin, E476), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/,neztužené a
ztužené rostlinné tuky (palmový), olej rostlinný (řepkový), aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické
látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,Tuzemí(alkohol)
/líh,rumové a vanilkové aroma, cukr, barvivo karamel E160a/

Výrobek může obsahovat: žito,
sezam, podzemnici, mandle,
lískové ořechy

Složení: MOUČNÁ SMĚS SVĚTLÁ/cukr,PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ ŠKROB,emulgátor (E472b,E477,
E471,E472a,E475,E481), kypřící prášek (E450i,E500ii), SUŠENÁ VEJCE,glukózový sirup,SUŠENÉ MLÉKO,sůl,rýžový
škrob,aroma,barvivo (E160a)/,rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej (kokosový), rostlinný olej
(řepkový),voda, acidofilní ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, emulgátory E322 (slunečnice), E471, aroma, konzervant E202,
antioxidanty E304,E306, regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), voda,VAJEČNÁ MELANŽ /MELANŽ,kyselina
mléčná,mléčnan sodný, ocet/,směs na přípravu krémů /glukózový sirup, glukóza, cukr, MODIFIKOVANÝ ŠKROB
(E1414),rostlinný olej (palmový),rýžová mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401), aroma, barvivo
(E160a,E101), PŠENIČNÁ MOUKA /, kakaová poleva /cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, SÓJOVÝ, řepkový,
shea olej,v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,SUŠENÁ SYROVÁTKA, kakaová hmota,
emulgátor (SÓJOVÝ lecitin, E476), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/, neztužené a ztužené rostlinné tuky
(palmový), olej rostlinný (řepkový), aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,Tuzemí(alkohol) /líh,rumové a vanilkové
aroma, cukr, barvivo karamel E160a/
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