číslo název

108 HOUSKOVÝ KNEDLÍK

119 HOUSKOVÝ KNEDLÍK

trvanlivost
skupina

hmotnost

300g

500g

B
a
l
e
n
ý

b
a
l
e
n
ý

5

5

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

% náplně

Skladovat do

0 8°C

0 8°C

Může obsahovat Složení

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

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pšeničné pečivo(7%)/olej
rostlinný řepkový (4%), droždí, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/, přípravek zlepšující
mouku/emulgátor(E472e), SLADOVÁ MOUKA DIASTATICKÁ,
SOJOVÁ MOUKA, regulátor kyselosti E263,E450), látka zlepšující
mouku (E300), enzymy/, rostlinný olej (řepkový), droždí,
SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK/SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ
MLÉKO,SUŠENÁ SYROVÁTKA, emulgátor, stabilizátor,
enzymy/,sůl,SOJOVÁ BÍLKOVINA /SOJOVÁ MOUKA,emulgátor
(E322),SUŠENÁ SYROVÁTKA, barvivo(E160a)/

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

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pšeničné pečivo(7%)/olej
rostlinný řepkový(4%), droždí, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/,přípravek zlepšující
mouku/emulgátor(E472e),SLADOVÁ MOUKA DIASTATICKÁ,
SOJOVÁ MOUKA,regulátor kyselostiE263,E450),látka zlepšující
mouku (E300), enzymy /, rostlinný olej(řepkový), droždí,
SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK/SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ
MLÉKO,SUŠENÁ SYROVÁTKA, emulgátor, stabilizátor,
enzymy/,sůl,SOJOVÁ BÍLKOVINA /SOJOVÁ MOUKA,emulgátor
(E322),SUŠENÁ SYROVÁTKA, barvivo(E160a)/

818 OZDOBY Z MODELOVÉ HMOTY
30g

822 MARCIPÁN

250g

N
e
b
a
l
e
n
ý

B
a
l
e
n
ý

Cukrovink
y
3
nečokolád
ové

Cukrovink
y
60
nečokolád
ové

0 8°C

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
vejce, sóju,
sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléčné
výrobky.

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
vejce, sóju,
0 20°C sezam,
podzemnici,
lískové ořechy,
mléko a mléčné
výrobky.

Složení: Cukr, fondán/cukr,glukózový sirup,voda/, SUŠENÉ
MLÉKO ODTUČNĚNÉ, škrobový sirup glukózový, neztužené a
ztužené rostlinné tuky (palmový),vanilkový cukr/cukr,aroma
Etylvanilin/, aromatický výtažek mandlový /glukózový sirup,
voda, stabilizátor (E422), aromatické látky, aroma
extrakt,přírodní aromatické látky, zahušťovadlo (E415),
konzervant (E202),regulátor kyselosti (E330)/, přírodní extrakt
Kurkuma /nosič-polysorbát 80 E 433,extrakt z koření Kurkuma
(Curcuma longaL.)/, zelená chlorofyl – /barviva-E141(cuchlorofylin 7%),E 100 (kurkumin 2%), nosiče a rozpouštědlapropylenglykol(E1520 55%), polysorbát 80(E433 36%)/,
barvivaE122,E110, E102: „Mohou nepříznivě ovlivňovat činnost
a pozornost dětí“/ , nosič E514, barvivaE131,E132

Složení: Cukr,MANDLE,E420(umělé sladidlo), E466
(zahušťovadlo),E330(regulátor kyselosti), invertáza

823 FIGURKY

824 KYTIČKY

1000g

1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrovink
y
30
nečokolád
ové

Cukrovink
y
30
nečokolád
ové

0 8°C

0 8°C

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
vejce, sóju,
sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléčné
výrobky.

Složení: Cukr, fondán/cukr,glukózový sirup,voda/, SUŠENÉ
MLÉKO ODTUČNĚNÉ, škrobový sirup glukózový, neztužené a
ztužené rostlinné tuky (palmový),vanilkový cukr/cukr,aroma
Etylvanilin/, aromatický výtažek mandlový /glukózový sirup,
voda, stabilizátor (E422), aromatické látky,aroma extrakt,
přírodní aromatické látky, zahušťovadlo (E415), konzervant
(E202),regulátor kyselosti (E330)/, 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/nosič
E514,barvivaE122,E110,E102:„Mohou nepříznivě ovlivňovat
činnost a pozornost dětí“/, červeň antokyan (E-163)

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
vejce, sóju,
sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléčné
výrobky.

Složení: Cukr, fondán/cukr,glukózový sirup,voda/, SUŠENÉ
MLÉKO ODTUČNĚNÉ, škrobový sirup glukózový, neztužené a
ztužené rostlinné tuky (palmový),vanilkový cukr/cukr,aroma
Etylvanilin/, aromatický výtažek mandlový /glukózový sirup,
voda, stabilizátor (E422), aromatické látky,aroma extrakt,
přírodní aromatické látky, zahušťovadlo (E415), konzervant
(E202),regulátor kyselosti (E330)/, 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/nosič
E514,barvivaE122,E110,E102:„Mohou nepříznivě ovlivňovat
činnost a pozornost dětí“/, červeň antokyan (E-163)

200g

B
a
l
e
n
ý

1010 TVAROHOVÁ POCHOUTKA170g

B
a
l
e
n
ý

Kysaný
5 mléčný
výrobek

1017 JOGURTÍK S CHIA SEMÍNKY200g
(1%)

B
a
l
e
n
ý

Kysaný
5 mléčný
výrobek

1019 JOGURTÍK BÍLÝ

B
a
l
e
n
ý

Kysaný
5 mléčný
výrobek

1009 MÍŠÁNEK

200g

Kysaný
5 mléčný
výrobek

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
vejce, sóju,
Slazený, tuk8°C
min. 4,5%
sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy
Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
Slazený, tuk8°C
min. 4,5%
vejce, sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy
Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
vejce, sóju,
Slazený, tuk8°C
min. 4,5%
sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy
Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
vejce, sóju,
tuk min. 4,5%
8°C
sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: TVAROH, MLÉKO, cukr, SMETANA, cukr vanilkový
/cukr, aroma Etylvanilin/

Složení: TVAROH (56%), MLÉKO, kakaová poleva /cukr, plně
ztužený rostlinný tuk (palmový),kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, emulgátor (SÓJOVÝ
LECITIN),aroma/,cukr,SMETANA, cukr vanilkový/ cukr,aroma
Etylvanilin/

Složení: Jogurt bílý /SMETANA,MLÉKO, jogurtové kultury/, chia
semínka /1%/, cukr

Složení: Jogurt bílý /SMETANA,MLÉKO, jogurtové kultury/

200g

B
a
l
e
n
ý

1025 JOGURTÍK – ANANAS S AGAREM
200g

B
a
l
e
n
ý

1020 JOGURTÍK – BORŮVKA

B
a
l
1027 JOGURTÍK – MANDARINKA200g
S AGAREM
e
n
ý

B
a
l
1030 JOGURTÍK S KAKAOVOU POLEVOU
200g
e
n
ý

Kysaný
5 mléčný
výrobek

Kysaný
5 mléčný
výrobek

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
vejce, sóju,
Slazený, tuk8°C
min. 4,5%
sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy
Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
vejce, sóju,
Slazený, tuk8°C
min. 4,5%
sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: Jogurt bílý /SMETANA,MLÉKO, jogurtové
kultury/,borůvková náplň(10%)/borůvky-3,5%,cukr,jablečný
protlak, zahušťovadla:modifikovaný kukuřičný škrob,gelanová
guma,regulátor kyselosti:kyselina citrónová,citronan
vápenatý,konzervant:sorban draselný,aroma, citronan sodný
/,cukr

Složení: Jogurt bílý /SMETANA,MLÉKO, jogurtové kultury/,
ananasový kompot(10%) /ananas, voda, cukr, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová/, cukr,škrobový sirup,agar,
Kurkuma /nosič-polysorbát 80 E 433,extrakt z koření Kurkuma
(Curcuma longaL.)/

Kysaný
5 mléčný
výrobek

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
vejce, sóju,
Slazený, tuk8°C
min. 4,5%
sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: Jogurt bílý / SMETANA, MLÉKO, jogurtové kultury/,
mandarinkový kompot (10%) /mandarinky, voda, cukr,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, stabilizátor: chlorid
vápenatý/, cukr, škrobový sirup, agar Kurkuma /nosičpolysorbát 80 E 433,extrakt z koření Kurkuma (Curcuma
longaL.)/, barva červená /azorubin E 122,žluť SY E 110, tartrazin
E 102, nosič síran sodný kalcinovaný E 514/ „Mohou nepříznivě
ovlivňovat činnost a pozornost dětí“

Kysaný
5 mléčný
výrobek

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
Slazený, tuk8°C
min. 4,5%
vejce, sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: Jogurt bílý/SMETANA, MLÉKO,jogurtové kultury/,
kakaová poleva(8%) /cukr, plně ztužený rostlinný tuk
(palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, emulgátor (SÓJOVÝ LECITIN), aroma/, cukr, voda

4057 LISTOVÁ TRUBIČKA - korpus
120g

4438 VANIČKY - korpus

156g

B
a
l
e
n
ý

B
a
l
e
n
ý

Jemné
pečivo z
9
listového
těsta

Jemné
70 šlehané
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
0 25°C podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný tažný tuk/částečně
ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový,řepkový), voda,
emulgátory E471, E322 (řepka),sůl, konzervant E202, kyselina E
330, aroma, barvivo E160a/, voda,VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS
ŽLOUTKU A BÍLKU /,VAJEČNÝ ŽLOUTEK /ŽLOUTEK, kyselina
mléčná,mléčnan sodný,ocet/, ocet, sůl /jedlá sůl, jodičnan
draselný, protispékavá látka E535/

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
sóju, sezam,
0 25°C
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Složení: Cukr, ŽLOUTEK VAJEČNÝ/ŽLOUTEK, kyselina mléčná,
mléčnan sodný,ocet/, SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK /SUŠENÝ BÍLEK,
regulátor kyselosti E330,stabilizátor pěny E1505/, neztužené a
ztužené rostlinné tuky (palmový),kypřidlo E503

4455 BERÁNEK SYPANÝ

200g

B
a
l
e
n
ý

Jemné
9 šlehané
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
0 25°C podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléčné
výrobky.

Složení: Moučná směs /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)/, voda, olej
rostlinný (řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA HRUBÁ, cukr /hroznový
cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, plně ztužený rostlinný tuk(kokosový,
palmový), protispékavé látky E470b, E341iii/, aromatický
výtažek citrónový /voda,škrobový sirup,glycerol(E422),přírodní
citrónový olej, zahušťovadlo(E415), konzervant (E202), kyselina
(E330)/, mazací emulze/rostlinný olej
(řepkový,palmový),rostlinný vosk (karnaubský), emulgátor E322
(slunečnice), plně ztužený rostlinný olej (ricínový)/

4464 BERÁNEK S KAKAOVOU POLEVOU
250g

4476 ZAJÍC S FRUKTÓZOU

150g

B
a
l
e
n
ý

B
a
l
e
n
ý

Složení: Moučná směs/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)/,voda, 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/, olej rostlinný (řepkový),
PŠENIČNÁ MOUKA HRUBÁ, neztužené a ztužené rostlinné
tuky(palmový),aromatický výtažek citrónový /voda,škrobový
sirup,glycerol(E422), přírodní citrónový olej, zahušťovadlo
(E415), konzervant(E202),kyselina(E330)/,mazací
emulze/rostlinný olej (řepkový,palmový), rostlinný vosk
(karnaubský),emulgátor E322 (slunečnice), plně ztužený
rostlinný olej (ricínový)/

Jemné
9 šlehané
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 20% kakaové
25°C polevy
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Jemné
9 šlehané
pečivo

Složení: Cukrářská směs/PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB,
Výrobek může
fruktóza (17%), SUŠENÁ VEJCE, isomaltulóza, emulgátor
obsahovat:
(E472b,E477, E471),kypřící látka (E450,E500,E341),SUŠENÉ
sezam,
MLÉKO, glukózový sirup, SUŠENÁ SYROVÁTKA, stabilizátor
„ s přírodním
25°C
sladidlem a sladidlem „
podzemnici,
(E516, E466), aroma,barvivo (E160a)/, voda, čokoláda /kakaová
mandle, lískové hmota, sladidlo: maltiol, KAKAOVÉ MÁSLO, emulgátor: SÓJOVÝ
ořechy
LECITIN,aroma/, PŠENIČNÁ MOUKA, kokosová moučka,
rostlinný olej (řepkový)

4548 SNĚHOVÉ PEČIVO SYPANÉ 130g

4549 SNĚHOVÉ PEČIVO STŘÍKANÉ
130g

B
a
l
e
n
ý

B
a
l
e
n
ý

Jemné
150 šlehané
pečivo

Jemné
60 šlehané
pečivo

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito, sóju,
sezam,
0 25°C
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
sezam,
cca 17% kakaové
25°C polevy
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléčné
výrobky.

Složení: Cukr,voda, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ /SUŠENÝ BÍLEK,
regulátor kyselosti E330,stabilizátor pěny E1505/, VAJEČNÝ
BÍLEK SUŠENÝ/SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK/ BÍLEK,
maltodextrin,kyselina citrónová,stabilizátor
(E415)/,cukr,regulátor kyselosti (E330)/,cukr vanilkový/
cukr,aroma Etylvanilin/, barvivo/nosič
E514,barvivaE122,E110,E102:„Mohou nepříznivě ovlivňovat
činnost a pozornost dětí“/

Složení: Cukr,voda,cukr moučka, 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),VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ /SUŠENÝ BÍLEK, regulátor
kyselosti E330,stabilizátor pěny E1505/, VAJEČNÝ BÍLEK
SUŠENÝ/SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK/ BÍLEK,maltodextrin,kyselina
citrónová,stabilizátor (E415)/,cukr,regulátor kyselosti (E330)/,
cukr vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/

B
a
Jemné
l
4550 SNĚHOVÉ PEČIVO S KAKAOVOU
130g POLEVOU 60 šlehané
e
pečivo
n
ý

B
a
Jemné
l
4551 SNĚHOVÉ PECIVO S KAKAOVOU
130g POELVOU + 60
sypané
šlehané
e
pečivo
n
ý

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
sezam,
cca 34% kakaové
25°C polevy
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléčné
výrobky.

Složení: Cukr, 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/, cukr
moučka,voda,neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),
VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ /SUŠENÝ BÍLEK, regulátor kyselosti
E330,stabilizátor pěny E1505/, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ/,SUŠENÝ
VAJEČNÝ BÍLEK/maltodextrin,kyselina citrónová,stabilizátor
(E415)/,cukr,regulátor kyselosti (E330)/,cukr vanilkový/ cukr,
aroma Etylvanilin/

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
sezam,
cca 17% kakaové
25°C polevy
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléčné
výrobky.

Složení: Cukr, voda, 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),VAJEČNÝ BÍLEK
SUŠENÝ /SUŠENÝ BÍLEK, regulátor kyselosti E330,stabilizátor
pěny E1505/VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ/, SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK
/BÍLEK,maltodextrin,kyselina citrónová,stabilizátor
(E415)/,cukr,regulátor kyselosti (E330)/,cukr vanilkový/ cukr,
aroma Etylvanilin/, barvivo/nosič
E514,barvivaE122,E110,E102:„Mohou nepříznivě ovlivňovat
činnost a pozornost dětí“/

4675 ŠPALDOVÝ TROJHRÁNEK 70g

N
e
b
a
l
e
n
ý

10

Jemné
pečivo

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam, lískové
ořechy

Složení:Špaldová směs /cukr, CELOZRNNÁ ŠPALDOVÁ MOUKA
(9,5%), slunečnicová semínka, bramborový škrob, PŠENIČNÁ
MOUKA, kypřící látky: E450, E500,aroma (obsahuje MLÉKO),
topiakový dextrin a topiakový škrob, sůl, zahušťovadla: E415,
E412, emulgátor E471/, 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/,
rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU/, slunečnicová jádra,voda, MANDLE, PODZEMNICE, směs
/cukr, glukózový sirup, rostlinný tuk (palmový), LAKTÓZA, pitná
voda, emulgátory (E475, E322), sůl/, neztužené a ztužené
rostlinné tuky (palmový)

B
a
l
4680 BERÁNEK BISKUPSKÝ S KAKAOVOU
420g POLEVOU 9
e
n
ý

Jemné
pečivo z
třených
hmot

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 20% kakaové
25°C polevy
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÁ MELANŽ /SMĚS ŽLOUTKU
A BÍLKU/ ,cukr, 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/, rostlinný
stolní tuk (palmový,řepkový), rozinky /rozinky, bavlníkový olej/,
neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),alginát /cukr,
voda, škrobový sirup glukózový,želírující látka
E401,stabilizátory: E341,E339, emulgátor: E475,višňové
aroma,barvivoE120/,mazací emulze /rostlinný olej
(řepkový,palmový), rostlinný vosk (karnaubský), emulgátor
E322 (slunečnice),plně ztužený rostlinný olej
(ricínový)/.citrónová pasta/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a
přírodně identické aroma, konzervant (E202)/,kypřicí prášek
/E450,E500/, fondánová poleva/cukr,glukózový sirup,voda/,
SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK/SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO,
SUŠENÁ SYROVÁTKA, emulgátor, stabilizátor, enzymy /, kypřící
prášek/kypřicí látky (E500ii, E452i) kukuřičný škrob/škrobový
sirup, voda pitná,vanilkový cukr/cukr,aroma Etylvanilin/,
aromatický výtažek mandlový /glukózový sirup, voda,
aromatické látky, stabilizátor (E422), přírodní aromatické látky,
zahušťovadlo (E415),konzervant (E202),regulátor kyselosti
(E330), nosič (E1518, E1520)/

4681 BERÁNEK ŠPALDOVÝ

70g

4705 LINECKÝ KOŠÍČEK – korpus180g

b
a
l
e
n
ý

B
a
l
e
n
ý

10

Jemné
pečivo

Jemné
křehké
56
tukové
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 26% kakaové
8°C polevy
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
0 25°C podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky..

Složení:Špaldová směs /cukr, CELOZRNNÁ ŠPALDOVÁ MOUKA
(9,5%), slunečnicová semínka, bramborový škrob, PŠENIČNÁ
MOUKA, kypřící látky: E450, E500, aroma(obsahuje MLÉKO),
topiakový dextrin a topiakový škrob, sůl, zahušťovadla: E415,
E412, emulgátor E471/, 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/,
rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU/, voda, neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),
Cukr, fondán/cukr,glukózový sirup,voda/, SUŠENÉ MLÉKO
ODTUČNĚNÉ, škrobový sirup glukózový, neztužené a ztužené
rostlinné tuky (palmový), vanilkový cukr
/cukr,aromaEtylvanilin/, aromatický výtažek mandlový
/glukózový sirup, voda, stabilizátor (E422), aromatické látky,
aroma extrakt, přírodní aromatické látky, zahušťovadlo (E415),
konzervant (E202),regulátor kyselosti (E330)/

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA,rostlinný stolní
tuk(palmový,řepkový), cukr moučka, VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS
ŽLOUTKU A BÍLKU /citrónová pasta/jablečná dřeň, cukr,voda,
přírodní a přírodně identické aroma,konzervant (E202)/,
vanilkový cukr/cukr,aroma Etylvanilin/

4810 MAROKÁNKA

40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Jemné
pečivo z
9
jádrové
hmoty

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
0 25°C
vejce, sezam,
mandle, lískové
ořechy

Složení: Cukr, 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/, SOJA
DRŤ, PŠENIČNÁ MOUKA,voda, PODZEMNICE, pomerančová
kůra/ cukr, pomerančová kůra, regulátor: E330-kyselina
citrónová, konzervant: E202- sorbát draselný, E220-OXID
SIŘIČITÝ/,škrobový sirup glukózový, alginátové ovoce /cukr,
voda, škrobový sirup glukózový,želírující látka E401,
stabilizátory: E341,E339,emulgátor: E475, višňové
aroma,barvivoE120/, rostlinný stolní tuk(palmový,řepkový),
neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),SUŠENÝ MLÉČNÝ
VÝROBEK/SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
emulgátor, stabilizátor, enzymy /

4817 MAROKÁNKA 2ks

80g

4825 LASKONKY KOKOSOVÉ - korpus
150g

B
a
l
e
n
ý

B
a
l
e
n
ý

Jemné
pečivo z
60
jádrové
hmoty

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
0 25°C
vejce, sezam,
mandle, lískové
ořechy

Složení: Cukr, 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/, SOJA
DRŤ, PŠENIČNÁ MOUKA,voda, PODZEMNICE, pomerančová
kůra/ cukr, pomerančová kůra, regulátor: E330-kyselina
citrónová, konzervant: E202- sorbát draselný, E220-OXID
SIŘIČITÝ/,škrobový sirup glukózový, alginátové ovoce /cukr,
voda, škrobový sirup glukózový,želírující látka E401,
stabilizátory: E341,E339,emulgátor: E475, višňové
aroma,barvivoE120/, rostlinný stolní tuk(palmový,řepkový),
neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),SUŠENÝ MLÉČNÝ
VÝROBEK/SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
emulgátor, stabilizátor, enzymy /

Jemné
pečivo z
70
jádrové
hmoty

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
sóju, sezam,
0 25°C
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Složení: Cukr, kokos (30%),voda, cukr moučka, VAJEČNÝ
BÍLEK/BÍLEK,maltodextrin,kyselina citrónová,stabilizátor
(E415)/,SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK /SUŠENÝ VAJEČNÝ
BÍLEK,cukr,regulátor kyselosti (E330)/

4833 KOKOSKY

4844 KOKOSKY

4902 LINECKÝ KOLÁČEK

150g

B
a
l
e
n
ý

1000g

R
o
z
v
a
ž
o
v
a
n
é

30g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Jemné
pečivo z
70
jádrové
hmoty

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
sóju, sezam,
0 25°C
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Složení: Cukr,VAJEČNÝ BÍLEK,kokos(33%), ovocná náplň /směs
ovocných dření,cukr,kyselina citrónová, želírující látkapektin,koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ, konzervant
E202/

Jemné
pečivo z
30
jádrové
hmoty

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
sóju, sezam,
0 25°C
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Složení: Cukr,VAJEČNÝ BÍLEK,kokos(33%), ovocná náplň /směs
ovocných dření,cukr,kyselina citrónová, želírující látkapektin,koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ, konzervant
E202/

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
cca 25% ovocné
25°C náplně
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň /směs ovocných
dření (jablečná, rybízová a malinová), cukr, glukózový sirup,
želírující látka pektin (E440),regulátor kyselosti kyselina
citrónová (E330), rybízové aroma, kyselina sorbová/, rostlinný
stolní tuk (palmový,řepkový), cukr,VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS
ŽLOUTKU A BÍLKU /, citrónová pasta/jablečná dřeň, cukr,voda,
přírodní a přírodně identické aroma,konzervant (E202)/, cukr
vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/

Jemné
10 čajové
pečivo

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA,ovocná náplň /směs ovocných dření
(jablečná, rybízová a malinová), cukr, glukózový sirup, želírující
látka pektin (E440),regulátor kyselosti kyselina citrónová
N
(E330), rybízové aroma, kyselina sorbová/, rostlinný stolní tuk
e
Výrobek může
(palmový, řepkový), kakaová poleva /cukr,částečně ztužený
b
obsahovat: žito, rostlinný tuk (palmový, SÓJOVÝ, řepkový, shea olej,v různém
Jemné
a
sezam,
poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ
4903 LINECKÉ TŘENÉ S NÁPLNÍ OVOCNOU
40g
A KAKAOVOU
10 čajové
POLEVOU
cca 24% ovocné
25°C náplně a 28% kakaové polevy
l
podzemnici,
SYROVÁTKA,kakaová hmota, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin, E476),
pečivo
e
mandle, lískové SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/,
n
ořechy
cukr,neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový), voda,
ý
VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU/,citrónová
pasta/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické
aroma, konzervant (E202)/, vanilkový cukr/ cukr, aroma
Etylvanilin/

4904 LINECKÝ KOLÁČEK

40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Jemné
10 čajové
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
cca 25% ovocné
25°C náplně
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň /směs ovocných
dření (jablečná, rybízová a malinová), cukr, glukózový sirup,
želírující látka pektin (E440),regulátor kyselosti kyselina
citrónová (E330), rybízové aroma, kyselina sorbová/, rostlinný
stolní tuk (palmový,řepkový), cukr,VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS
ŽLOUTKU A BÍLKU /, citrónová pasta/jablečná dřeň, cukr,voda,
přírodní a přírodně identické aroma,konzervant (E202)/, cukr
vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA,ovocná náplň /směs ovocných dření
(jablečná, rybízová a malinová), cukr, glukózový sirup, želírující
látka pektin (E440),regulátor kyselosti kyselina citrónová
(E330), rybízové aroma, kyselina sorbová/, rostlinný stolní tuk
b
Výrobek může
(palmový, řepkový), kakaová poleva /cukr,částečně ztužený
a
obsahovat: žito, rostlinný tuk (palmový, SÓJOVÝ, řepkový, shea olej,v různém
Jemné
l
sezam,
poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ
4911 LINECKÉ TŘENÉ S NÁPLNÍ OVOCNOU
80g
A KAKAOVOU
10 čajové
POLEVOU
cca224%
KS ovocné
25°C náplně a 28% kakaové polevy
e
podzemnici,
SYROVÁTKA,kakaová hmota, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin, E476),
pečivo
n
mandle, lískové SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/,
ý
ořechy
cukr,neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový), voda,
VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU/,citrónová
pasta/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické
aroma, konzervant (E202)/, vanilkový cukr/ cukr, aroma
Etylvanilin/

4923 VAFLOVÉ PEČIVO OBALOVANÉ
200g

B
a
l
e
n
ý

Jemné
90 čajové
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
0 25°C
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA,rostlinný stolní tuk
(palmový,řepkový), cukr moučka, PODZEMNICE, VAJEČNÁ
MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,cukr vanilkový/ cukr,
aroma Etylvanilin/, skořice

4967 LINECKÝ KOLÁČEK

275g

5001 ČAJOVÉ PEČIVO MÁSLOVÉ 400g

B
a
l
e
n
ý

b
a
l
e
n
ý

Jemné
60 čajové
pečivo

Jemné
čajové
30
pečivo
máslové

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
cca 25% ovocné
25°C náplně
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň /směs ovocných
dření (jablečná, rybízová a malinová), cukr, glukózový sirup,
želírující látka pektin (E440), regulátor kyselosti kyselina
citrónová (E330),rybízové aroma, kyselina sorbová/, rostlinný
stolní tuk(palmový, řepkový),cukr moučka, VAJEČNÁ MELANŽ/
SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,citrónová pasta/jablečná dřeň,
cukr,voda, přírodní a přírodně identické aroma,konzervant
(E202)/,vanilkový cukr/ cukr, aroma Etylvanilin/

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam, mandle

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO (34%), cukr moučka, džem
ovocný /jablečná, rybízová a malinová dřeň, cukr, glukózový
sirup, želírující látka pektin (E440), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová (E330), rybízové aróma, kyselina sorbová E
200/,kokos strouhaný, VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU, PODZEMNICE, 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/,
LÍSKOVÁ JÁDRA, cukr vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/,
kakao,neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový), citrónová
pasta/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/, pufrovaná rýže, skořice, perníkové
koření /skořice, koriandr, badyán, nové koření, hřebíček, anýz,
muškátový ořech, muškátový květ, fenykl/

0 8°C

5012 LINECKÝ KOLÁČEK 2KS

80g

5037 ČAJOVÉ PEČIVO MÁSLOVÉ 1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

N
e
b
a
l
e
n
ý

Jemné
10 čajové
pečivo

Jemné
čajové
30
pečivo
máslové

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
cca 25% ovocné
25°C náplně
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň /směs ovocných
dření (jablečná, rybízová a malinová), cukr, glukózový sirup,
želírující látka pektin (E440),regulátor kyselosti kyselina
citrónová (E330), rybízové aroma, kyselina sorbová/, rostlinný
stolní tuk (palmový,řepkový), cukr,VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS
ŽLOUTKU A BÍLKU /, citrónová pasta/jablečná dřeň, cukr,voda,
přírodní a přírodně identické aroma,konzervant (E202)/, cukr
vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam, mandle

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO (34%), cukr moučka, džem
ovocný /jablečná, rybízová a malinová dřeň, cukr, glukózový
sirup, želírující látka pektin (E440), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová (E330), rybízové aróma, kyselina sorbová E
200/,kokos strouhaný, VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU, PODZEMNICE, 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/,
LÍSKOVÁ JÁDRA, cukr vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/,
kakao,neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový), citrónová
pasta/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/, pufrovaná rýže, skořice, perníkové
koření /skořice, koriandr, badyán, nové koření, hřebíček, anýz,
muškátový ořech, muškátový květ, fenykl/

0 8°C

B
a
l
5155 BERÁNEK BISKUPSKÝ S KAKAOVOU
450g POLEVOU 9
e
n
ý

Jemné
pečivo z
třených
hmot

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 20% kakaové
25°C polevy
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÁ MELANŽ /SMĚS ŽLOUTKU
A BÍLKU/ ,cukr, 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/, rostlinný
stolní tuk (palmový,řepkový), rozinky /rozinky, bavlníkový olej/,
neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),alginát /cukr,
voda, škrobový sirup glukózový,želírující látka
E401,stabilizátory: E341,E339, emulgátor: E475,višňové
aroma,barvivoE120/,mazací emulze /rostlinný olej
(řepkový,palmový), rostlinný vosk (karnaubský), emulgátor
E322 (slunečnice),plně ztužený rostlinný olej
(ricínový)/.citrónová pasta/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a
přírodně identické aroma, konzervant (E202)/,kypřicí prášek
/E450,E500/, fondánová poleva/cukr,glukózový sirup,voda/,
SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK/SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO,
SUŠENÁ SYROVÁTKA, emulgátor, stabilizátor, enzymy /, kypřící
prášek/kypřicí látky (E500ii, E452i) kukuřičný škrob/škrobový
sirup, voda pitná,vanilkový cukr/cukr,aroma Etylvanilin/,
aromatický výtažek mandlový /glukózový sirup, voda,
aromatické látky, stabilizátor (E422), přírodní aromatické látky,
zahušťovadlo (E415),konzervant (E202),regulátor kyselosti
(E330), nosič (E1518, E1520)/

B
a
l
5162 BERÁNEK BISKUPSKÝ S KAKAOVOU
150g POLEVOU 9
e
n
ý

Jemné
pečivo z
třených
hmot

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 26% kakaové
25°C polevy
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: 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/,
PŠENIČNÁ MOUKA, cukr moučka, VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS
ŽLOUTKU A BÍLKU /,rostlinný stolní
tuk(palmový,řepkový),rozinky / rozinky,bavlníkový
olej/,neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),alginát
/cukr,voda, škrobový sirup glukózový, želírující látka E401,
stabilizátory:E341,E339, emulgátor: E475, višňové aroma,
barvivo E120/, mazací emulze/rostlinný olej
(řepkový,palmový),rostlinný vosk (karnaubský), emulgátor E322
(slunečnice), plně ztužený rostlinný olej (ricínový)/, citrónová
pasta/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/,kypřicí prášek /E450,E500/,
fondánová poleva /cukr,glukózový sirup,voda/, SUŠENÝ
MLÉČNÝ VÝROBEK /SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, emulgátor, stabilizátor, enzymy /, kypřící
prášek/kypřicí látky (E500ii, E452i)kukuřičný škrob/, škrobový
sirup,voda pitná,vanilkový cukr/cukr,aroma Etylvanilin/,
aromatický výtažek mandlový /glukózový sirup, voda,
aromatické látky, stabilizátor (E422), přírodní aromatické látky,
zahušťovadlo (E415),konzervant (E202),regulátor kysel

5553 PERNÍK PLNĚNÝ

110g

B
a
l
e
n
ý

Výrobek může
obsahovat:
Trvanlivé
sezam,
35
cca 23% povidlové
25°C náplně
pečivo
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, ŽITNÁ 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/, fondánová poleva
/cukr,glukózový sirup,voda/,cukr moučka, povidlová náplň
/cukr, jablečná dřeň, švestky, kukuřičný modifikovaný škrob,
bramborová vláknina,kyselina citrónová,želírující látka-pektin,
barvivo kulér, aroma, OXID SIŘIČITÝ, konzervant E202/,
perníková směs/cukr,dextróza,SUŠENÝ VAJEČNÝ
ŽLOUTEK,perníkové koření, kypřící prášek
E500,kakao/,voda,med,neztužené a ztužené rostlinné tuky
(palmový), fondánová poleva/cukr, glukózový sirup/, SUŠENÉ
MLÉKO, škrobový sirup glukózový, cukr vanilkový/ cukr, aroma
Etylvanilin/, aromatický výtažek mandlový /glukózový sirup,
voda,aromatické látky, stabilizátor (E422), přírodní aromatické
látky, 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 (cuchlorofylin 7%),E 100(kurkumin 2%),nosiče a rozpouštědlapropylenglykol (E1520 55%), polysorbát 80(E433 36%)/,
barvivaE122, E110, E102:„ Mohou nepříznivě ovlivňovat
činnost a pozornost dětí“/ , nosič E514,barvivaE131,E132

5554 PERNÍK

6103 PIŠKOTY CUKRÁŘSKÉ

60g

B
a
l
e
n
ý

150g

B
a
l
e
n
ý

30

150

Trvanlivé
pečivo

Výrobek může
obsahovat:
sezam,
0 25°C
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, ŽITNÁ MOUKA,cukr moučka,
perníková směs/cukr,dextróza, SUŠENÝ VAJEČNÝ ŽLOUTEK,
perníkové koření, kypřící prášek E500,kakao/,voda, 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/, med,fondánová poleva
/cukr,glukózový sirup/, SUŠENÉ MLÉKO, neztužené a ztužené
rostlinné tuky (palmový), škrobový sirup glukózový, cukr
vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/,aromatický výtažek
mandlový /glukózový sirup, voda, aromatické látky, stabilizátor
(E422), přírodní aromatické látky, 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-f:„Mohou nepříznivě ovlivňovat
činnost a pozornost dětí“/ , nosič E514,barvivaE131,E132

Trvanlivé
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
0 25°C podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Složení: Cukr, PŠENIČNÁ MOUKA,VAJEČNÝ
BÍLEK/BÍLEK,maltodextrin,kyselina citrónová,stabilizátor
(E415)/,VAJEČNÝ ŽLOUTEK /ŽLOUTEK, kyselina mléčná,mléčnan
sodný,ocet/,cukr moučka

7001 VĚNEČEK

20g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
2 lehkou
máslovou
náplní

0 8°C

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

Složení: Voda,fondánová poleva/cukr,glukózový
sirup,voda/,VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,
PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, cukr, kukuřičný krémový prášek/
kukuřičný škrob, vanilkové aroma,aroma ethylvanilin, barvivo
E101/, olej rostliný (řepkový),SUŠENÉ MLÉKO ODTUČNĚNÉ,
cukr vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/, tuková poleva
/cukr,rostlinný tuk, SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, LAKTÓZA,
emulgátor (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma/aroma extrakt,
aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirupsůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/,
aromatický výtažek citrónový /voda, škrobový sirup, glycerol
(E422), přírodní citrónový olej, zahušťovadlo (E415),konzervant
(E202), kyselina(E330)/, kypřidlo E503, mazací emulze
/rostlinný olej (řepkový,palmový), rostlinný vosk (karnaubský),
emulgátor E322 (slunečnice), plně ztužený rostlinný olej
(ricínový)/.

7005 VĚNEČEK

40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
2 lehkou
máslovou
náplní

0 8°C

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

Složení: Voda,fondánová poleva/cukr,glukózový
sirup,voda/,VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,
PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, cukr, kukuřičný krémový prášek/
kukuřičný škrob, vanilkové aroma,aroma ethylvanilin, barvivo
E101/, olej rostliný (řepkový),SUŠENÉ MLÉKO ODTUČNĚNÉ,
cukr vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/, tuková poleva
/cukr,rostlinný tuk, SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, LAKTÓZA,
emulgátor (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma/aroma extrakt,
aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirupsůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/,
aromatický výtažek citrónový /voda, škrobový sirup, glycerol
(E422), přírodní citrónový olej, zahušťovadlo (E415),konzervant
(E202), kyselina(E330)/, kypřidlo E503, mazací emulze
/rostlinný olej (řepkový,palmový), rostlinný vosk (karnaubský),
emulgátor E322 (slunečnice), plně ztužený rostlinný olej
(ricínový)/.

7009 KOŠÍČEK S OVOCEM

7010 KOŠÍČEK S OVOCEM

50g

30g

N
e
b
a
l
e
n
ý

N
e
b
a
l
e
n
ý

Výrobek může
Cukrářský
obsahovat: žito,
výrobek s
sóju, sezam,
2 lehkou
s cukrem a sladidlem
8°C
podzemnici,
máslovou
mandle, lískové
náplní
ořechy

Složení: Voda, PŠENIČNÁ MOUKA,cukr, broskvový
kompot(9%)/broskve, voda,cukr, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová/, rostlinný stolní tuk(palmový,řepkový),MÁSLO,
kiwi(8%), kukuřičný krémový prášek/kukuřičný škrob,aroma
ethylvanilin, barvivo kurkumin/, cukr moučka, višně
kompot(4%) /višně odpeckované, voda, glukózový sirup,
sladidlo sacharin/, SUŠENÉ MLÉKO ODTUČNĚNÉ, škrobový
sirup, VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,cukr
vanilkový/cukr,aroma Etylvanilin/, citrónová pasta/jablečná
dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/, agar,aroma/aroma extrakt,
aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel,
zahušťovadlo (E415)/ ,kyselina citrónová E330

Výrobek může
Cukrářský
obsahovat: žito,
výrobek s
sóju, sezam,
2 lehkou
s cukrem a sladidlem
8°C
podzemnici,
máslovou
mandle, lískové
náplní
ořechy

Složení: Voda, PŠENIČNÁ MOUKA,cukr, broskvový
kompot(9%)/broskve, voda,cukr, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová/, rostlinný stolní tuk(palmový,řepkový),MÁSLO,
kiwi(8%), kukuřičný krémový prášek/kukuřičný škrob,aroma
ethylvanilin, barvivo kurkumin/, cukr moučka, višně
kompot(4%) /višně odpeckované, voda, glukózový sirup,
sladidlo sacharin/, SUŠENÉ MLÉKO ODTUČNĚNÉ, škrobový
sirup, VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,cukr
vanilkový/cukr,aroma Etylvanilin/, citrónová pasta/jablečná
dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/, agar,aroma/aroma extrakt,
aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel,
zahušťovadlo (E415)/,,kyselina citrónová E330

7150 LASKONKA

7183 LASKONKA

15g

40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

0 8°C

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

Složení: Cukr,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 kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), kokos, 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 /, cukr moučka, VAJEČNÝ BÍLEK, rostlinný
olej(řepkový), SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK/SUŠENÝ VAJEČNÝ
BÍLEK,cukr,kyselina (E330)/

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

Složení: Cukr,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 kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), kokos, 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 /, cukr moučka, VAJEČNÝ BÍLEK, rostlinný
olej(řepkový), SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK/SUŠENÝ VAJEČNÝ
BÍLEK,cukr,kyselina (E330)/

7185 LINECKÝ OVÁLEK

40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
podzemnici,
mandle, mléko

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA,rostlinný stolní tuk (palmový,
řepkový), rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej
(kokosový), rostlinný olej (řepkový),voda, acidofilní
ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, emulgátory E322 (slunečnice), E471,
aroma, konzervant E202,l antioxidanty E304,E306, regulátor
kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A), voda, kakaová poleva
/cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, SÓJOVÝ,
řepkový, shea olej,v různém poměru), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku,rostlinný olej (palmový), rýžová
mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401),
aroma,barvivo (E160a,E101), PŠENIČNÁ MOUKA /, LÍSKOVÉ
OŘECHY, VAJEČNÁ MELANŽ / SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,
neztužené a ztuženérostlinné tuky (palmový), citrónová pasta
/jablečná dřeň, cukr, voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/, kávová pasta(13%) /nosiče: ztužený
tuk, pražená káva,cukr,aromatické látky:přírodně
identické,umělé a přírodní/,cukr vanilk./cukr,aroma Etylvanilin/

7196 STŘÍŠKA

50g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /, 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)/, 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/,
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 /, moučná
směs tmavá /cukr, PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ
ŠKROB,kakao,emulgátor /E 472b,E477, E475, E481/, kypřící
prášek /E450, E500/SUŠENÉ MLÉKO, maltodextrin,SUŠENÝ
VAJEČNÝ BÍLEK,karobová mouka/, alginátové ovoce /cukr,
voda, škrobový sirup glukózový, želírující látka E401,
stabilizátory: E341, E339, emulgátor: E475, višňové aroma,
barvivoE120/, neztužené a ztužené rostlinné tuky
(palmový),PŠENIČNÁ MOUKA, aroma/aroma extrakt,
aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel,

7197 PRAŽSKÉ KOULE

50g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: PODZEMNICE,cukr, 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),
VAJEČNÝBÍLEK/BÍLEK,maltodextrin,kyselina
citrónová,stabilizátor (E415)/,fondánová poleva /cukr,
glukózový sirup, voda/, MÁSLO, voda,PŠENIČNÁ
MOUKA,VAJEČNÝ ŽLOUTEK/ŽLOUTEK,kyselina mléčná, mléčnan
sodný, ocet/,kakaový prášek,PŠENIČNÝ ŠKROB,SUŠENÝ
VAJEČNÝ BÍLEK/SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK,cukr,regulátor kyselosti
(E330)/

7211 ANANASOVÝ ŘEZ

60g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: Cukr,voda, ananas. kompot(15%)/ananas,voda,cukr,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová/,VAJEČNÁ MELANŽ/
SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /, PŠENIČNÁ MOUKA, 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),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 /, ovocná náplň
/směs ovocných dření,cukr, kyselina citrónová, želírující látkapektin,koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ,konzervant
E202/, kakaová pleva /cukr, rostlinný tuk,kakaový prášek,
emulgátor E322, vanilin/,rostlinný olej(řepkový),škrobový sirup,
neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),citrónová pasta
/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/,cukr vanilkový/cukr, aroma
Etylvanilin/, rychlošlehací přípravek /voda,emulgátor (E471,
E475), stabilizátor(E420),etylalkohol,přírodní pomerančové
aroma/,agar, kyselina citrónová E330, přírodní extrakt Kurkuma
(nosič-polysorbát 80 E 433,extrakt z koření Kurkuma (Curcuma
longaL.))

N
e
b
a
7244 LINECKÉ KOLEČKO S PŘÍCHUTÍ
20g KÁVOVOU
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
podzemnici,
mandle, mléko

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA,rostlinný stolní tuk (palmový,
řepkový), rostlinný tuk (rostlinný olej (palmový), rostlinný olej
(kokosový), rostlinný olej (řepkový),voda, acidofilní
ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, emulgátory E322 (slunečnice), E471,
aroma, konzervant E202,l antioxidanty E304,E306, regulátor
kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A), voda, kakaová poleva
/cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, SÓJOVÝ,
řepkový, shea olej,v různém poměru), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku,rostlinný olej (palmový), rýžová
mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401),
aroma,barvivo (E160a,E101),PŠENIČNÁ MOUKA /, LÍSKOVÉ
OŘECHY, VAJEČNÁ MELANŽ / SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,
neztužené a ztuženérostlinné tuky (palmový), citrónová pasta
/jablečná dřeň, cukr, voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/, kávová pasta(13%) /nosiče: ztužený
tuk, pražená káva,cukr,aromatické látky:přírodně
identické,umělé a přírodní/,cukr vanilk./cukr,aroma Etylvanilin/

7306 DORT S PŘÍCHUTÍ OŘECHOVOU
1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
3 výrobek
ostatní

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
podzemnici,
mandle

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 /, 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/

7307 DORT S PŘÍCHUTÍ KAKAOVOU
1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

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/

7308 DORT JEŽEK

1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

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

7309 KOKOSKA PLNĚNÁ

45g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: Kokosky směs 40%/cukr,kokos strouhaný39%, SUŠENÝ
VAJEČNÝ BÍLEK, rýžová mouka, rostlinný tuk,SUŠENÉ MLÉKO,
emulgátor (E472a),zahušťovadlo(E401),glukózový sirup/,voda,
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/,
ovocná náplň /směs ovocných dření,cukr, kyselina citrónová,
želírující látka-pektin, koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ,
konzervant E202/, 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), cukr
moučka, směs na přípravu krému /glukózový sirup,glukóza,
cukr, MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414),rostlinný olej (palmový),
rýžová mouka, SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401),
aroma, barvivo (E160a,E101)/, neztužené a ztužené rostlinné
tuky (palmový), VAJEČNÁ MELANŽ /MELANŽ, kyselina
mléčná,mléčnan sodný,ocet/,rostlinný olej (řepkový), citrónová
pasta /jablečná dřeň, cukr, voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/, 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)/,

7321 ANANASOVÝ DORT

1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: Cukr,voda, ananas. kompot(15%)/ananas,voda,cukr,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová/,VAJEČNÁ MELANŽ/
SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /, PŠENIČNÁ MOUKA, 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),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 /, ovocná náplň
/směs ovocných dření,cukr, kyselina citrónová, želírující látkapektin,koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ,konzervant
E202/, kakaová pleva /cukr, rostlinný tuk,kakaový prášek,
emulgátor E322, vanilin/,rostlinný olej(řepkový),škrobový sirup,
neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),citrónová pasta
/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/,cukr vanilkový/cukr, aroma
Etylvanilin/, rychlošlehací přípravek /voda,emulgátor (E471,
E475), stabilizátor(E420),etylalkohol,přírodní pomerančové
aroma/,agar, kyselina citrónová E330, přírodní extrakt Kurkuma
(nosič-polysorbát 80 E 433,extrakt z koření Kurkuma (Curcuma
longaL.))

7322 DORT JAHODOVÝ

1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
podzemnici,
mandle

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
sodný,ocet/,jahody kompot.(12%)/jahody,voda,cukr/,směs na
přípravu krému /glukózový sirup,glukóza, cukr, 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

7323 DORT BROSKVOVÝ

1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
podzemnici,
mandle

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: kyselina
citrónová/,VAJEČNÁ MELANŽ /MELANŽ,kyselina
mléčná,mléčnan sodný,ocet/,směs na přípravu krému
/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.)/

7329 LINECKÉ KOLEČKO S OVOCEM
50g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň /směs ovocných
dření (jablečná, rybízová a malinová), cukr, glukózový sirup,
želírující látka pektin (E440), regulátor kyselosti kyselina
citrónová (E330), rybízové aroma, kyselina sorbová/, voda,
rostlinný stolní tuk(palmový,řepkový), ananasový
kompot(8%)/ananas, voda,cukr, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová/, 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), cukr moučka, 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 /,cukr, 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/,
VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,škrob. sirup
glukózový,neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),
citrónová pasta/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně
identické aroma, konzervantE202)/, aroma /aroma extrakt,
aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cukcukr vanilkový/ cukr,aroma
Etylvanilin/, agar, přírodní extrakt Kurkuma /nosič-polysorbát
80 E 433,extrakt z koření Kurkuma (Curcuma longaL.)/

7337 LINECKÉ KOLEČKO S OVOCEM
25g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň /směs ovocných
dření (jablečná, rybízová a malinová), cukr, glukózový sirup,
želírující látka pektin (E440), regulátor kyselosti kyselina
citrónová (E330), rybízové aroma, kyselina sorbová/, voda,
rostlinný stolní tuk(palmový,řepkový), ananasový
kompot(8%)/ananas, voda,cukr, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová/, 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), cukr moučka, 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 /,cukr, 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/,
VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,škrob. sirup
glukózový,neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),
citrónová pasta/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně
identické aroma, konzervant E202)/, aroma /aroma extrakt,
aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cucukr vanilkový/ cukr,aroma
Etylvanilin/, agar, přírodní extrakt Kurkuma /nosič-polysorbát
80 E 433,extrakt z koření Kurkuma (Curcuma longaL.)/

7338 ANANASOVÝ ŘEZ

30g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: Cukr,voda, ananas. kompot(15%)/ananas,voda,cukr,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová/,VAJEČNÁ MELANŽ/
SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /, PŠENIČNÁ MOUKA, 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),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 /, ovocná náplň
/směs ovocných dření,cukr, kyselina citrónová, želírující látkapektin,koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ,konzervant
E202/, kakaová pleva /cukr, rostlinný tuk,kakaový prášek,
emulgátor E322, vanilin/,rostlinný olej(řepkový),škrobový sirup,
neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),citrónová pasta
/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/,cukr vanilkový/cukr, aroma
Etylvanilin/, rychlošlehací přípravek /voda,emulgátor (E471,
E475), stabilizátor(E420),etylalkohol,přírodní pomerančové
aroma/,agar, kyselina citrónová E330, přírodní extrakt Kurkuma
(nosič-polysorbát 80 E 433,extrakt z koření Kurkuma (Curcuma
longaL.))

7339 STŘÍŠKA

25g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /, 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)/, 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/,
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 /, moučná
směs tmavá /cukr, PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ
ŠKROB,kakao,emulgátor /E 472b,E477, E475, E481/, kypřící
prášek /E450, E500/SUŠENÉ MLÉKO, maltodextrin,SUŠENÝ
VAJEČNÝ BÍLEK,karobová mouka/, alginátové ovoce /cukr,
voda, škrobový sirup glukózový, želírující látka E401,
stabilizátory: E341, E339, emulgátor: E475, višňové aroma,
barvivoE120/, neztužené a ztužené rostlinné tuky
(palmový),PŠENIČNÁ MOUKA, aroma/aroma extrakt,
aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel,

7357 ROLÁDA S PŘÍCHUTÍ KAKAOVOU
35g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Výrobek může
Cukrářský
obsahovat: žito,
výrobek s
sezam,
3
cca 17% kakaové
8°C polevy
tukovou
podzemnici,
náplní
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)/,VAJEČNÁ MELANŽ / SMĚS
ŽLOUTKU A BÍLKU/ 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,
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/, směs na přípravu krémů
/glukózový sirup, glukóza, cukr, modifikovaný škrob
(E1414),rostlinný olej,rýžová mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA,
zahušťovadlo (E401), aroma,barvivo (E160a,E101), PŠENIČNÁ
MOUKA/, neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový), aroma
/aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky,
voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum,
karamel, zahušťovadlo (E415)/,

N
e
b
a
7358 ROLÁDA S PRÍCHUTÍ KOKOSOVOU
35g
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
cca 7% kokosu
8°C
tukovou
náplní

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, 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)/,VAJEČNÁ
MELANŽ / SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /, 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, ovocná náplň /směs ovocných dření,cukr, kyselina
citrónová, želírující látka-pektin,koncentrát z černé mrkve, OXID
SIŘIČITÝ, konzervant E202/,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
/,kokos (7%),cukr, PŠENIČNÁ MOUKA,rostl. olej(řepkový),
aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické
látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský
rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,

N
e
b
a
7359 ROLÁDA S PŘÍCHUTÍ OŘECHOVOU
35g
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
podzemnici,
mandle

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 / SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU/, LÍSKOVÉ
OŘECHY (11%), 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 /,
aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické
látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský
rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,

7360 ŠTAFETKA

35g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: VAJEČNÝ BÍLEK , 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), cukr,voda,
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/, PŠENIČNÁ MOUKA, 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 /, PODZEMNICE, neztužené a
ztužené rostlinné tuky (palmový),cukr moučka, kávová
pasta/nosiče:ztužený tuk, pražená káva, cukr,aromatické látky:
přírodně identické, umělé a přírodní/,VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ
/SUŠENÝ BÍLEK, regulátor kyselosti E330,stabilizátor pěny
E1505/, aroma //aroma extrakt, aromatické látky,přírodní
aromatické látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního
cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,

N
e
b
a
7361 ROHLÍČEK S PŘÍCHUTÍ KAKAOVOU
60g
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: 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/,
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, PŠENIČNÁ MOUKA, 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 /, VAJEČNÝ ŽLOUTEK /ŽLOUTEK, kyselina
mléčná,mléčnan sodný, ocet/, neztužené a ztužené rostlinné
tuky (palmový), VAJEČNÝ BÍLEK /BÍLEK,maltodextrin,kyselina
citrónová, stabilizátor (E415)/,cukr, SUŠENÝ VAJEČNÝ
BÍLEK/SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK,cukr,kyselina(E330)/, PŠENIČNÝ
ŠKROB,aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní
aromatické látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního
cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,

7362 PRALINKOVÝ ŘEZ

35g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: VAJEČNÁ MELANŽ /MELANŽ,kyselina mléčná,mléčnan
sodný,ocet/, 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/, ovocná náplň
/směs ovocných dření,cukr, kyselina citrónová, želírující látkapektin,koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ, konzervant
E202/, 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),
vod,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 krému/glukózový sirup, glukóza, cukr, MODIFIKOVANÝ
ŠKROB (E1414), rostlinný olej (palmový), rýžová mouka,
SUŠENÁ SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401), aroma, barvivo
(E160a ,E101), PŠENIČNÁ MOUKA /, neztužené a ztužené
rostlinné tuky (palmový), cukr,PODZEMNICE, PŠENIČNÁ
MOUKA, aroma/aroma extrakt, aromatické látky,přírodní
aromatické látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního

7488 DORT S PŘÍCHUTÍ VANILKOVOU
1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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/

7489 SLAVNOSTNÍ DORT

1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Výrobek může
Cukrářský
obsahovat: žito,
výrobek s
sóju, sezam,
3
(srdce, vějíř,8°C
kniha, aj.)
tukovou
podzemnici,
náplní
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)/,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 kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A),
VAJEČNÁ MELANŽ /MELANŽ,kyselina mléčná,mléčnan
sodný,ocet/,cukr moučka,fondán. poleva /cukr, glukózový sirup
/, SUŠENÉ MLÉKO ODTUČNĚNÉ, 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, rostlinný
tuk, kakaový prášek,emulgátorE322, vanilin/, neztužené a
ztužené rostlinné tuky (palmový),škrobový sirup glukózový,olej
rostlinný (řepkový), PŠ.ENIČNÁ MOUKA,tuzemák/alkohol/, cukr
vanilk. / cukr, aroma Etylvanilin/, aroma /aroma extrakt,
aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rumaromatický
výtažek mandlový /glukózový sirup, voda, aromatické látky,
stabilizátor (E422), přírodní aromatické látky, 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

7490 DORT TVAROVANÝ

1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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)/,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-

7496 DORT KIWI

1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
podzemnici,
mandle

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
sodný,ocet/,směs na přípravu krému/glukózový sirup, glukóza,
cukr, MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414), rostlinný olej (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(cuchlorofylin 7%),E 100(kurkumin 2%),nosiče a rozpouštědlapropylenglykol (E1520 55%), polysorbát 80(E433 36%)/

8027 MARATÓNKA

40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
2
tukovou
náplní

0 8°C

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)/,MÁSLO,
VAJEČNÁ MELANŽ /MELANŽ, kyselina mléčná,mléčnan
sodný,ocet/,cukr, ovocná náplň /směs ovocných dření,cukr,
kyselina citrónová, želírující látka-pektin,koncentrát z černé
mrkve, OXID SIŘIČITÝ,konzervant E202/,voda,VAJEČNÝ
BÍLEK/BÍLEK, maltodextrin, kyselina citrónová, stabilizátor
(E415)/, 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), kyselina citrón.
E330,cukr vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/

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

Složení: SMETANA,voda pitná, 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/MELANŽ,kyselina mléčná,mléčnan
sodný,ocet/,kakaová poleva /cukr, částečně ztužený rostlinný
tuk (palmový, SÓJOVÝ, řFepkový, shea olej,v různém poměru),
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, kakaová hmota, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin,
E476), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/, cukr,
MÁSLO,krémový prášek / kukuřičný škrob,aroma ethylvanilin,
barvivo kurkumin/, neztužené a ztužené rostlinné tuky
(palmový), kakaový prášek, MLÉKO SUŠENÉ ODTUČNĚNÉ,
tuková poleva /cukr, rostlinný tuk, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
LAKTÓZA, ŠKROB, emulgátor (E322, E476, E492) vanillin, cukr
vanilkový/cukr, aroma Etylvanilin/, PŠENIČNÁ MOUKA

N
e
Cukrářský
b
Výrobek může
výrobek
a
obsahovat: žito,
8217 GRILIÁŠOVÁ TRUBIČKA S PAŘÍŽSKOU
35g
ŠLEHAČKOU
2 se
55% pařížské
8°C
šlehačky
l
sezam, mandle,
šlehačkov
e
lískové ořechy
ou náplní
n
ý

Složení: SMETANA, cukr, 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/,
voda, PODZEMNICE, PŠENIČNÁ MOUKA, neztužené a ztužené
rostlinné tuky (palmový), kakaový prášek,VAJEČNÝ BÍLEK
/BÍLEK, maltodextrin, kyselina citrónová, stabilizátor
(E415)/,VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ/SUŠENÝ BÍLEK, regulátor
kyselosti E330, stabilizátor pěny E1505/

8199 LAHŮDKOVÝ ŘEZ

50g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
2 výrobek
ostatní

0 8°C

8222 HARLEKÝN DORT

50g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
3 výrobek
ostatní

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), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/,
ztužovač šlehačky kakaový /cukr, kakao,želetina,dextróza,
SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, aroma, sůl/, olej
rostlinný(řepkový), neztužené a ztužené rostlinné tuky
(palmový)

N
e
b
a
8244 VĚNEČEK S PAŘÍŽSKOU ŠLEHAČKOU
45g
l
e
n
ý

8246 AFRO ROLÁDA

40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Výrobek může
obsahovat: žito,
Cukrářský
sezam,
2 výrobek 20% pařížské
8°C
šlehačky
podzemnici,
ostatní
mandle, lískové
ořechy

Složení: Voda,SMETANA, VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU /, cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, kukuřičný krémový
prášek/ kukuřičný škrob,vanilkové aroma,aroma ethylvanilin,
barvivo E101/, olej rostliný (řepkový), 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/,
SUŠENÉ MLÉKO ODTUČNĚNÉ, kakao, cukr vanilkový/ cukr,
aroma Etylvanilin/, neztužené a ztužené rostlinné
tuky(palmový), sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá
látka E535/, aroma/aroma extrakt, aromatické látky,přírodní
aromatické látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního
cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/,kypřidlo
E503,mazací emulze /rostlinný olej (řepkový,palmový),
rostlinný vosk (karnaubský), emulgátor E322 (slunečnice), plně
ztužený rostlinný olej (ricínový)/.

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

Složení: SMETANA, VAJEČNÁ MELANŽ /MELANŽ,kyselina
mléčná,mléčnan sodný,ocet/,cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, kakaový
prášek,voda,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),rychlošlehací přípravek / emulgátor(E471,E475),
stabilizátor (E420),etylalkohol,přírodní pomerančové aroma/

Cukrářský
výrobek
2 se
šlehačkov
ou náplní

0 8°C

8253 VĚTRNÍK S KAKAOVOU POLEVOU
80g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Výrobek může
obsahovat: žito,
Cukrářský
sezam,
2 výrobek cca 16% kakaové
8°C polevy
podzemnici,
ostatní
mandle, lískové
ořechy

Složení: voda,VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU
/,rostlinná šlehačka//voda, plně ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový), cukr, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, emulgátor (E472b,
E322-SÓJOVÝ,E472E-SÓJOVÝ), stabilizátor (E460, E466,E340),
aroma, barvivo (E160a)/,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/, směs na přípravu krémů
glukózový sirup, glukóza, cukr, modifikovaný bramborový škrob
(E1414), rostlinný olej (palmový), rýžová mouka,SUŠENÁ
SYROVÁTKA, zahušťovadlo (E401), aroma, barvivo
(E160a,E101), PŠENIČNÁ MOUKA/, olej rostlinný (řepkový),
cukr, neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový), SMETANA,
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/, sůl, kypřidlo
E503, mazací emulze/rostlinný olej (řepkový,palmový),
rostlinný vosk (karnaubský), emulgátor E322 (slunečnice),plně
ztužený rostlinný olej (ricínový)/

8266 PAŘÍŽSKÝ DORT

8267 PAŘÍŽSKÝ DORT

50g

1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
Výrobek může
výrobek
obsahovat: žito,
2 se
60% pařížské
8°C
šlehačky
sezam,
šlehačkov
podzemnici,
ou náplní
lískové ořechy

Složení: SMETANA, 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 /, 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/,
cukr,kakaový prášek, voda, neztužené a ztužené rostlinné tuky
(palmový), rostlinný olej(řepkový)

Cukrářský
Výrobek může
výrobek
obsahovat: žito,
2 se
60% pařížské
8°C
šlehačky
sezam,
šlehačkov
podzemnici,
ou náplní
lískové ořechy

Složení: SMETANA, 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 /, 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/,
cukr,kakaový prášek, voda, neztužené a ztužené rostlinné tuky
(palmový), rostlinný olej(řepkový)

8588 VĚNEČEK

45g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Výrobek může
obsahovat: žito,
Cukrářský
sezam,
2 výrobek „s cukrem a8°C
sladidlem“
podzemnici,
ostatní
mandle, lískové
ořechy

Složení: Voda,rostlinná šlehačka/plně ztužený rostlinný
tuk(palmojádrový), zvlhčující látka: sorbitol, MLÉČNÁ
BÍLKOVINA, emulgátory: E472b, E322 (SÓJOVÝ), E472E
(SÓJOVÝ), stabilizátory: E460, E466, E340, E461, aroma,
barvivo: E160a/, VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU
/,MÁSLO, PŠENIČNÁ MOUKA, čokoláda /kakaová hmota,
sladidlo: maltiol, kakaové máslo, emulgátor (SÓJOVÝ LECITIN
E322), vanilkový extrakt/, krémový prášek / kukuřičný škrob,
vanilkové aroma, aroma ethylvanilin, barvivo E101/,olej
rostlinný (řepkový),fruktóza, SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ,
neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový), aroma /aroma
extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda,
glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum,
karamel, zahušťovadlo (E415)/,sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/, kypřidlo E503 „Nadměrná konzumace
může vyvolat projímavé účinky“

8589 KOSTKA

46g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Výrobek může
Cukrářský
obsahovat: žito,
2 výrobek „s cukrem a8°C
sladidlem“
sezam,
ostatní
podzemnici,
mandle

Složení: Voda,cukrářská směs /PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ
ŠKROB, fruktóza (min.19%), SUŠENÁ VEJCE, isomaltulóza
(min.7%), emulgátor (E472b,E477, E471), kypřící látka (E450,
E500, E341), SUŠENÉ MLÉKO,glukózový sirup, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, stabilizátor(E516, E466), aroma, barvivo (E160a).
/rostlinná šlehačka /plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový),
zvlhčující látka:sorbitol, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, emulgátory:
E472b, E322 (SÓJOVÝ), E472E (SÓJOVÝ), stabilizátory: E460,
E466, E340, E461, aroma, barvivo: E160a/,
MÁSLO,fruktóza,krémový prášek/ kukuřičný škrob, vanilkové
aroma, aroma ethylvanilin, barvivo E101/, SUŠENÉ MLÉKO
ODSTŘEDĚNÉ, LÍSKOVÁ JÁDRA, aroma/aroma extrakt,
aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel,
zahušťovadlo (E415)/,„Nadměrná konzumace může vyvolat
projímavé účinky“

8590 VĚNEČEK S DVĚMA NÁPLNĚMI
25g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Výrobek může
obsahovat: žito,
Cukrářský
sezam,
2 výrobek 45% žl.a 20%
8°C
bílé náplně
podzemnici,
ostatní
mandle, lískové
ořechy

Složení: Voda, fondánová poleva/cukr,glukózový sirup/,
rostlinná šlehačka /voda, plně ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový), cukr, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, emulgátor (E472b,
E322-SÓJOVÝ,E472E-SÓJOVÝ), stabilizátor (E460, E466,E340),
aroma,barvivo (E160a)/, VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU /,PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, cukr, tuková poleva /cukr,
rostlinný tuk, SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO,
LAKTÓZA,emulgátor (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma/,krémový
prášek/, kukuřičný škrob, vanilkové aroma,aroma ethylvanilin,
barvivo E101/,rostlinný olej řepkový, SUŠENÉ MLÉKO
ODTUČNĚNÉ, 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/, 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)/,sůl /jedlá
sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/,kypřidlo E503,
mazací emulze /rost(řepkový,palmový), rostlinný vosk
(karnaubský), emulgátor E322 (slunečnice), plně ztužený
rostlinný olej (ricínový)/

8703 INDIÁNEK malý

20g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
bílkovou
náplní

0 8°C

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

Složení: Cukr, 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/,
voda,VAJEČNÝ BÍLEK /BÍLEK, maltodextrin, kyselina
citrónová,stabilizátor (E415)/, neztužené a ztužené rostlinné
tuky (palmový),PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÝ ŽLOUTEK
/ŽLOUTEK,kyselina mléčná, mléčnan sodný,ocet/, ovocná náplň
/směs ovocných dření,cukr, kyselina citrónová, želírující látkapektin,koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ,konzervant
E202/, protlak ovocný /směs ovocných dření (jablečná,
jahodová,bezinková),cukr,glukózový sirup, zahušťovadlo
(modifikovaný škrob E1442), barvivo-dřeň z arónie, regulátor
kyselosti-kyselinacitronová (E330),jahodové aroma,kyselina
sorbová (E200)/, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ/ SUŠENÝ VAJEČNÝ
BÍLEK, cukr,regulátor kyselosti (E330)/, PŠENIČNÝ
ŠKROB,kyselina citrónová E330

8704 KORNOUTEK

8706 LISTOVÁ TRUBIČKA

25g

N
e
b
a
l
e
n
ý

30g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
bílkovou
náplní

Cukrářský
výrobek s
3
bílkovou
náplní

0 8°C

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

Složení: Cukr,voda,PODZEMNICE, 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/, VAJEČNÝ BÍLEK
/BÍLEK,maltodextrin,kyselina citrónová, stabilizátor
(E415)/,PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň /směs ovocných
dření,cukr,kyselina citrónová, želírující látka-pektin,koncentrát z
černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ, konzervant E202/, protlak ovocný
/směs ovocných dření (jablečná, jahodová, bezinková),cukr,
glukózový sirup, zahušťovadlo (modifikovaný škrob
E1442),barvivo-dřeň z arónie, regulátor kyselosti-kyselina
citronová (E330), jahodové aroma/,neztužené a ztužené
rostlinné tuky (palmový), VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ/ SUŠENÝ
VAJEČNÝ BÍLEK, cukr,regulátor kyselosti (E330)/

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA,rostlinný tažný tuk/částečně
ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový,řepkový), voda,
emulgátory E471, E322 (řepka), sůl,konzervant E202, kyselina E
330, aroma, barvivo E160a/,voda,cukr, VAJEČNÝ BÍLEK /BÍLEK,
maltodextrin, kyselina citrónová,stabilizátor (E415)/, VAJEČNÁ
MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,cukr moučka, vanilkový
cukr/ cukr, aroma Etylvanilin/,ocet, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ/,
SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK,cukr,kyselina (E330)/, sůl

8713 INDIÁNEK

40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
bílkovou
náplní

0 8°C

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

Složení: Cukr, 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/,
voda,VAJEČNÝ BÍLEK /BÍLEK, maltodextrin, kyselina
citrónová,stabilizátor (E415)/, neztužené a ztužené rostlinné
tuky (palmový),PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÝ ŽLOUTEK
/ŽLOUTEK,kyselina mléčná, mléčnan sodný,ocet/, ovocná náplň
/směs ovocných dření,cukr, kyselina citrónová, želírující látkapektin,koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ,konzervant
E202/, protlak ovocný /směs ovocných dření (jablečná,
jahodová,bezinková),cukr,glukózový sirup, zahušťovadlo
(modifikovaný škrob E1442), barvivo-dřeň z arónie, regulátor
kyselosti-kyselinacitronová (E330),jahodové aroma,kyselina
sorbová (E200)/, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ/ SUŠENÝ VAJEČNÝ
BÍLEK, cukr,regulátor kyselosti (E330)/, PŠENIČNÝ
ŠKROB,kyselina citrónová E330

8716 VELIKONOČNÍ KUŘE ŽLUTÉ40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
2
bílkovou
náplní

0 8°C

Složení: Cukr,fondánová poleva /cukr, glukózový sirup, voda/,
voda,VAJEČNÝ BÍLEK/BÍLEK,maltodextrin,kyselina citrónová,
stabilizátor (E415)/, PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÝ
ŽLOUTEK/ŽLOUTEK, kyselina mléčná, mléčnan sodný,ocet/,
ovocná náplň/směs ovocných dření,cukr, kyselina citrónová,
želírující látka-pektin,koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ,
Výrobek může
konzervant E202/, protlak ovocný /směs ovocných dření
obsahovat: žito,
(jablečná, jahodová,bezinková),cukr,glukózový sirup,
sóju, sezam,
zahušťovadlo(modifikovaný škrob E1442), , barvivo-dřeň z
podzemnici,
arónie, regulátor kyselosti-kyselina citronová (E330),jahodové
mandle, lískové
aroma, kyselina sorbová(E200)/, SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK/,
ořechy, mléko a
SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK,cukr,regulátor kyselosti (E330)/,
mléčné výrobky.
PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma /aroma extrakt, aromatické
látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový sirup, sirup z
invertního cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo
(E415)/,kyselina citrónová E330,přírodní extrakt Kurkuma/nosičpolysorbát 80 E433, extrakt z koření Kurkuma(Curcuma
longaL.)/

8717 VELIKONOČNÍ KUŘE HNĚDÉ40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
2
bílkovou
náplní

0 8°C

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

Složení: Cukr, 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/,
voda,VAJEČNÝ BÍLEK /BÍLEK, maltodextrin, kyselina citrónová,
stabilizátor (E415)/, neztužené a ztužené rostlinné tuky
(palmový), PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň /směs ovocných
dření,cukr,kyselina citrónová, želírující látka-pektin,koncentrát z
černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ, konzervant E202/, protlak ovocný
/směs ovocných dření (jablečná,
jahodová,bezinková),cukr,glukózový sirup, zahušťovadlo
(modifikovaný škrob E1442), barvivo-dřeň z arónie, regulátor
kyselosti-kyselina citronová (E330),jahodové aroma, kyselina
sorbová(E200)/, VAJEČNÝ ŽLOUTEK
/ŽLOUTEK,kyselinamléčná,mléčnan sodný,ocet/, VAJEČNÝ BÍLEK
SUŠENÝ/, SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK,cukr, regulátor kyselosti
(E330)/,PŠENIČNÝ ŠKROB

8733 KORNOUTEK

12g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
bílkovou
náplní

0 8°C

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

Složení: Cukr,voda,PODZEMNICE, 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/, VAJEČNÝ BÍLEK
/BÍLEK,maltodextrin,kyselina citrónová, stabilizátor
(E415)/,PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň /směs ovocných
dření,cukr,kyselina citrónová, želírující látka-pektin,koncentrát z
černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ, konzervant E202/, protlak ovocný
/směs ovocných dření (jablečná, jahodová, bezinková),cukr,
glukózový sirup, zahušťovadlo (modifikovaný škrob
E1442),barvivo-dřeň z arónie, regulátor kyselosti-kyselina
citronová (E330), jahodové aroma/,neztužené a ztužené
rostlinné tuky (palmový), VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ/ SUŠENÝ
VAJEČNÝ BÍLEK, cukr,regulátor kyselosti (E330)/

N
e
b
a
8893 TVAROHOVÝ DEZERT S MANDARINKAMI
65g
l
e
n
ý

Cukrářský
2 výrobek
ostaní

0 8°C

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

Složení: Voda,mandarinkový
kompot(13%)/mandarinky,voda,cukr,regulátor
kyselosti:kyselina citrónová,stabilizátor:chlorid vápenatý/,
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, VEJCE,
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 (riboflavin)/,SUŠENÉ MLÉKO ODTUČNĚNÉ, PŠENIČNÁ
MOUKA,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)/,přírodní extrakt Kurkuma /nosičpolysorbát 80 E 433,extrakt z koření Kurkuma (Curcuma
longaL.)/

8901 ŠPIČKA S TEKUTOU NÁPLNÍ20g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Výrobek může
obsahovat: žito,
Cukrářský
sezam,
3 výrobek 18 % tekuté8°C
náplně
podzemnici,
ostatní
mandle, lískové
ořechy

Složení: Směs na přípravu tukového krému /cukr,kakao
(min.21%),SOJOVÁ MOUKA,rostlinný olej
(palmový),modifikovaný kukuřičný a bramborový škrob
(E1412), glukózový sirup, SUŠENÁ SYROVÁTKA/, voda,
neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),rostlinný stolní
tuk (palmový, řepkový), 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/, směs na
přípravu likérového krému /cukr, SUŠENÉ MLÉKO, rostlinný olej
(palmový),glukózový sirup, SUŠENÁ SYROVÁTKA, rostlinný tuk
(plně ztužený kokosový), zahušťovadlo (E401), emulgátor
(E472a), aroma,barvivo(E 160a, E101)/, PŠENIČNÁ
MOUKA/,VAJEČNÝ ŽLOUTEK /ŽLOUTEK, kyselina mléčná,
mléčnan sodný,ocet/,cukr, VAJEČNÝ BÍLEK,SUŠENÝ /SUŠENÝ
BÍLEK, regulátor kyselosti E330,stabilizátor pěny
E1505/,VAJEČNÝ BÍLEK/BÍLEK,maltodextrin, kyselina
citrónová,stabilizátor (E415)/, PŠENIČNÝ ŠKROB, aromatický
výtažek rumový/tuzemák,voda, sorbit (E420), etylalkohol,
zahušťovadlo(E415), přírodně identické alkoholové aroma/,
tuzemák /alkohol/

8911 ŠPIČKA S TEKUTOU NÁPLNÍ40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Výrobek může
obsahovat: žito,
Cukrářský
sezam,
3 výrobek 18 % tekuté8°C
náplně
podzemnici,
ostatní
mandle, lískové
ořechy.

Složení: Směs na přípravu tukového krému /cukr,kakao
(min.21%),SOJOVÁ MOUKA,rostlinný olej
(palmový),modifikovaný kukuřičný a bramborový škrob
(E1412), glukózový sirup, SUŠENÁ SYROVÁTKA/, voda,
neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),rostlinný stolní
tuk (palmový, řepkový), 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/, směs na
přípravu likérového krému /cukr, SUŠENÉ MLÉKO, rostlinný olej
(palmový),glukózový sirup, SUŠENÁ SYROVÁTKA, rostlinný tuk
(plně ztužený kokosový), zahušťovadlo (E401), emulgátor
(E472a), aroma,barvivo(E 160a, E101)/, PŠENIČNÁ
MOUKA/,VAJEČNÝ ŽLOUTEK /ŽLOUTEK, kyselina mléčná,
mléčnan sodný,ocet/,cukr, VAJEČNÝ BÍLEK,SUŠENÝ /SUŠENÝ
BÍLEK, regulátor kyselosti E330,stabilizátor pěny
E1505/,VAJEČNÝ BÍLEK/BÍLEK,maltodextrin, kyselina
citrónová,stabilizátor (E415)/, PŠENIČNÝ ŠKROB, aromatický
výtažek rumový/tuzemák,voda, sorbit (E420), etylalkohol,
zahušťovadlo(E415), přírodně identické alkoholové aroma/,
tuzemák /alkohol/

8919 BALKÁNSKÝ ŘEZ

50g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
3 výrobek
ostatní

0 8°C

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

Složení: Upotřebitelný odpad/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, reE330, barvivo E160a, vitamin A),
voda, VAJEČNÁ MELANŽ / SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU/,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 /,aroma
/aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky,
voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum,
karamel, zahušťovadlo (E415)/, ovocná náplň /směs
ovocnýckyselina citrónová, želírující látka-pektin,koncentrát z
černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ konzervant E202/, 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 ŽLOUTKU A BÍLKU /,voda, 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/,

8928 PUNČOVÝ ŘEZ

60g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
3 výrobek
ostatní

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléčné
výrobky.

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)/,cukr, voda,
VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /, fondán.
poleva/cukr,glukózový sirup, voda/, ovocná náplň /směs
ovocných dření,cukr, kyselina citrónová, želírující látkapektin,koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ, konzervant
E202/,aroma /aroma extrakt, aromatické látky,přírodní
aromatické látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního
cukru, jamajský rum, karamel, zahušťovadlo
(E415)/,aromatický výtažek koňakový/voda, brandy,
stabilizátor(E420), etylalkohol, aromatické látky, nosič (E1518),
přírodní aromatické látky/,aromatický výtažek citrónový/voda,
škrobový sirup, glycerol(E422), přírodní citrónový olej,
zahušťovadlo (E415),konzervant(E202), kyselina (E330)/,
kyselina citrónová E330, barva červená /azorubin E 122,žluť SY
E 110, tartrazin E 102, nosič síran sodný kalcinovaný E 514/
„Mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí“

8952 GRILIÁŠOVÁ TRUBIČKA

25g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
2 výrobek
ostatní

0 8°C

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

Složení: Voda,rostlinná šlehačka/voda, plně ztužený rostlinný
tuk (palmojádrový), cukr, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, emulgátor
(E472b, E322-SÓJOVÝ,E472E-SÓJOVÝ),stabilizátor (E460,
E466,E340), aroma, barvivo (E160a)/, 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/,cukr, PODZEMNICE, PŠENIČNÁ
MOUKA, neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),
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/,VAJEČNÝ
BÍLEK/BÍLEK,maltodextrin, kyselina citrónová, stabilizátor
(E415)/,VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ/SUŠENÝ BÍLEK, regulátor
kyselosti E330, stabilizátor pěny E1505/

8958 PUNČOVÁ HRUDKA

40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
3 výrobek
ostatní

0 8°C

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

Složení: Upotřebitelný odpad /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 / SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU/,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 /, aroma /aroma
extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda,
glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum,
karamel, zahušťovadlo (Ekakaová 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 MLÉKOODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/,
rozinky /rozinky,bavlníkový olej/, tuzemák /alkohol/, neztužené
a ztužené rostlinné tuky (palmový), PODZEMNICE

N
e
b
a
8975 TVAROHOVÝ DEZERT S JAHODAMI
65g
l
e
n
ý

Cukrářský
2 výrobek
ostaní

0 8°C

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

8979 VĚTRNÍK

80g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
2 výrobek
ostatní

0 8°C

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

Složení: Voda, fondánová poleva /cukr, glukózový
sirup/,rostlinná šlehačka/voda, plně ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový), cukr, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, emulgátor (E472b,
E322-SÓJOVÝ,E472E-SÓJOVÝ), stabilizátor (E460, E466,E340),
aroma, barvivo (E160a)/,VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU /, PŠENIČNÁ MOUKA, směs na přípravu krémů
/glukózový sirup, glukóza, cukr, modifikovaný bramborový
škrob (E1414), rostlinný olej, rýžová mouka, SUŠENÁ
SYROVÁTKA,zahušťovadlo (E401), aroma, barvivo (E160a,E101),
PŠENIČNÁ MOUKA/, cukr, olej rostlinný (řepkový), tuková
poleva /cukr, rostlinný tuk, SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO,
LAKTÓZA,emulgátor (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma/,SMETANA,
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/, sůl, kypřidloE503,
mazací emulze /rostlinný olej (řepkový,palmový), rostlinný vosk
(karnaubský), emulgátor E322 (slunečnice), plně ztužený
rostlinný olej (ricínový)/

8982 PAŘÍŽSKÝ DORT malý

500g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek
2 se
šlehačkov
ou náplní

0 8°C

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

Složení: SMETANA, 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,cukr, kakaový prášek, MANDLE,
rostlinný olej (řepkový), 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/, PŠENIČNÁ
MOUKA, neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový)

8986 ZRNO

40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
10 výrobek
ostatní

0 8°C

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

Složení: Směs/cukr,kakao, SÓJOVÁ MOUKA, rostlinný
tuk,SUŠENÉ MLÉKO,modifikovaný kukuřičný škrob( E1412),
kávová drť, glukózový sirup,SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma
(kávové)/,cukr moučka,fondánová poleva/cukr,glukózový
sirup,voda/, SUŠENÉ MLÉKO ODTUČNĚNÉ, voda, 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/, 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),neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový), škrobový
sirup, cukr vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/, , aromatický
výtažek mandlový /glukózový sirup, voda, aromatické látky,
stabilizátor (E422), přírodní aromatické látky, zahušťovadlo
(E415),konzervant (E202),regulátor kyselosti (E330), nosič
(E1518, E1520)/

9119 VĚNEČEK S DVĚMA NÁPLNĚMI
50g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Výrobek může
obsahovat: žito,
Cukrářský
sezam,
2 výrobek 45% žl.a 20%
8°C
bílé náplně
podzemnici,
ostatní
mandle, lískové
ořechy

Složení: Voda, fondánová poleva/cukr,glukózový sirup/,
rostlinná šlehačka /voda, plně ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový), cukr, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, emulgátor (E472b,
E322-SÓJOVÝ,E472E-SÓJOVÝ), stabilizátor (E460, E466,E340),
aroma,barvivo (E160a)/, VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU /,PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, cukr, tuková poleva /cukr,
rostlinný tuk, SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO,
LAKTÓZA,emulgátor (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma/,krémový
prášek/, kukuřičný škrob, vanilkové aroma,aroma ethylvanilin,
barvivo E101/,rostlinný olej řepkový, SUŠENÉ MLÉKO
ODTUČNĚNÉ, 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/, 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)/,sůl /jedlá
sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/,kypřidlo E503,
mazací emulze /rost(řepkový,palmový), rostlinný vosk
(karnaubský), emulgátor E322 (slunečnice), plně ztužený
rostlinný olej (ricínový)/

9141 HARLEKÝN DORT

1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
3 výrobek
ostatní

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), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/,
ztužovač šlehačky kakaový /cukr, kakao,želetina,dextróza,
SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, aroma, sůl/, olej
rostlinný(řepkový), neztužené a ztužené rostlinné tuky
(palmový)

N
e
b
a
9142 DUO DORT S PŘÍCHUTÍ KAKAOVOU
1000g
l
e
n
ý

Cukrářský
3 výrobek
ostatní

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/

9144 DORT TVAROHOVÝ S JAHODAMI
1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
2 výrobek
ostaní

0 8°C

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

9146 VĚTRNÍK

40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
2 výrobek
ostatní

0 8°C

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

Složení: Voda, fondánová poleva /cukr, glukózový
sirup/,rostlinná šlehačka/voda, plně ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový), cukr, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, emulgátor (E472b,
E322-SÓJOVÝ,E472E-SÓJOVÝ), stabilizátor (E460, E466,E340),
aroma, barvivo (E160a)/,VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU /, PŠENIČNÁ MOUKA, směs na přípravu krémů
/glukózový sirup, glukóza, cukr, modifikovaný bramborový
škrob (E1414),rostlinný olej, rýžová mouka, SUŠENÁ
SYROVÁTKA,zahušťovadlo (E401), aroma, barvivo (E160a,E101),
PŠENIČNÁ MOUKA/, cukr, olej rostlinný (řepkový), tuková
poleva /cukr, rostlinný tuk, SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO,
LAKTÓZA,emulgátor (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma/,SMETANA,
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/, sůl, kypřidloE503,
mazací emulze /rostlinný olej (řepkový,palmový), rostlinný vosk
(karnaubský), emulgátor E322 (slunečnice), plně ztužený
rostlinný olej (ricínový)/

N
e
b
a
9157 LASKONKA S PŘÍCHUTÍ JÁDROVOU
30g
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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

Složení: Směs/PRAŽENÁ ARAŠÍDOVÁ DRŤ/19/%,cukr,rýžová
mouka,přírodně identické a přírodní aroma/,cukr,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 kyselosti E330, barvivo
E160a,vitamin A), směs na přípravu krému /glukózový sirup,
glukóza, cukr, MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414), rostlinný olej
(palmový), rýžová mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA,
zahušťovadlo(E401), aroma, barvivo (E160a, E101), PŠENIČNÁ
MOUKA /, VAJEČNÝ BÍLEK, kakaová poleva /cukr, částečně
ztužený rostlinný tuk (palmový, SÓJOVÝ, řepkový, shea olej,v
různémpoměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
SUŠENÁ SYROVÁTKA, kakaová hmota, emulgátor (SÓJOVÝ
lecitin, E476), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, vanilkový extrakt/,
SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK /SUŠENÝVAJEČNÝ BÍLEK, cukr, regulátor
kyselosti (E330)/, neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový),
aroma/aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické
látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský
rum, karamel, zahušťovadlo (E415)/

9158 VĚTRNÍK

40g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Výrobek může
obsahovat: žito,
Cukrářský
sezam,
3 výrobek „s cukrem a8°C
sladidlem“
podzemnici,
ostatní
mandle, lískové
ořechy, mléčné
výrobky.

Složení: Rostlinná šlehačka/voda,plně ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový), zvlhčující látka: sorbitol, MLÉČNÁ
BÍLKOVINA,emulgátory: E472b, E322 (SÓJOVÝ), E472E
(SÓJOVÝ), stabilizátory: E460, E466, E340, E461, aroma,
barvivo:E160a/, voda, VAJEČNÁ MELANŽ/SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU/,PŠENIČNÁ MOUKA, olej rostlinný(řepkový), fruktóza,
kakaový prášek, kokos, sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/, kypřidlo E503 „Nadměrná konzumace
může vyvolat projímavé účinky“

9161 DORT KOMBINOVANÁ KOSTKA
46g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
3 výrobek
ostatní

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)/,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,

9251 LISTOVÉ TĚSTO

71951

400g

B
a
l
e
n
ý

N
e
b
a
500g – 1500g
DORT S PŘÍCHUTÍ OŘECHOVOU
- vajíčko
l
e
n
ý

1

Těsto
listové

Cukrářský
3 výrobek
ostatní

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
0 25°C podzemnici,
mandle, lískové
ořechy, mléko a
mléčné výrobky.

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sóju, sezam,
podzemnici,
mandle

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný tažný tuk/částečně
ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový,řepkový), voda,
emulgátory E471,E322 (řepka), sůl, konzervant E202, kyselina E
330, aroma, barvivo E160a/, voda,VAJEČNÁ MELANŽ
/MELANŽ,kyselina mléčná,mléčnan sodný,ocet/, ocet, sůl /jedlá
sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/

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 /, 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/

72001

N
e
b
a
500g –-1500g
DORT S PŘÍCHUTÍ KAKAOVOU
vajíčko
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

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/

73301

N
e
b
a
500g – 1500g
DORT S PŘÍCHUTÍ VANILKOVOU
– vajíčko
l
e
n
ý

Cukrářský
výrobek s
3
tukovou
náplní

0 8°C

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/

7363a

KOLEKCE MALÁ

730g

b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
4 výrobek
ostatní

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam, mandle

Složení: Upotřebitelný odpad /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), VAJEČNÁ MELANŽ /SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU/,směs na přípravu krémů /glukózový sirup, glukóza, cukr,
MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414), rostlinný olej (palmový),rýžová
mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA,zahušťovadlo (E401),
aroma,barvivo (E160a,E101)/, aroma /aroma extrakt,
aromatické látky,přírodní aromatické látky, voda, glukózový
sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum, karamel,
zahušťovadlo (E415)/,cukr, ovocná náplň /směs ovocných
dření,cukrcitrónová, želírující látka-pektin,koncentrát z černé
mrkve, OXID SIŘIČITÝ konzervant E202/, 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/, směs na přípravu krému / glukózový sirup,
glukóza,cukr,MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414), rostlinný olej,
rýžová mouka,SUŠENÁ SYROVÁTKA,zahušťovadlo (E401),
aroma, barvivo (E160a,E101)/, ananasový kompot
/ananas,voda,cukr,regulátor kyselosti: kyselina citrónová/

7364a

KOLEKCE VELKÁ

1300g

b
a
l
e
n
ý

Cukrářský
4 výrobek
ostatní

0 8°C

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam, mandle

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
ŽLOUTKU A BÍLKU/, 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,
rostlinný stolní tuk(palmový,řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA,
upotřebitelný odpad / směs na přípravu krémů /glukózový
sirup, glukóza, cukr,MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1414),rostlinný
olej (palmový),rýžová mouka, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
zahušťovadlo (E401), aroma, barvivo (E160a,E101)/,aroma
/aroma extrakt, aromatické látky,přírodní aromatické látky,
voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jamajský rum,
karamel, zahušťovcukr, 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/,
ovocná náplň /směs ovocných dření,cukr, kyselina citrónová,
želírující látka-pektin,koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ,
konzervant E202/, rostlinný tažný tuk /částečně ztužené
rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový), voda, emulgátory
E471, E322 (řepka), sůl, konzervant E202, kyselina E 330,
aroma, barvivo E160a/, neztužené a ztužené rostlinné tuky

1008

TVAROHOVÁ
POCHOUTKA VIŠŇOVÁ

170g

B
a
l
e
n
ý

Kysaný
5 mléčný
výrobek

Výrobek může
obsahovat:
pšenici, žito,
Slazený, tuk8°C
min. 4,5%
vejce, sezam,
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: TVAROH (56%), MLÉKO, višňová náplň 11% /višně 60%,
cukr, pitná voda, modifikovaný škrob kukuřičný E1422,
zahušťovadlo: E466, kyselina: kyselina citrónová E330, barviva:
E120, E150d, aroma, konzervanty: sorban draselný E202,
benzoan sodný E211/,cukr,SMETANA, cukr vanilkový/
cukr,aroma Etylvanilin/

