číslo název

trvanlivost
skupina

hmotnost

% náplně

Skladovat do

Může obsahovat

Složení

Jemné
kynuté
7
tukové
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 18% náplně
25°C
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy.

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, cukr /hroznový cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, plně ztužený
rostlinný tuk (kokosový, palmový), protispékavé látky E470b, E341iii/, MÁSLO, voda,
cukr, rostlinný olej (řepkový), povidlová náplň / cukr, jablečná dřeň, švestky, kukuřičný
modifikovaný škrob, bramborová vláknina, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
želírující látka-pektin,barvivo kulér, aroma, OXID SIŘIČITÝ, konzervant E202/, tuzemák
/alkohol/, vanilkový cukr/ cukr, aroma Etylvanilin/, VLAŠSKOOŘECHOVÁ NÁPLŇ/
glukózový sirup, cukr, VLAŠSKÉ OŘECHY, BURSKÉ OŘÍŠKY, PŠENIČNÉ KLÍČKY, PŠENIČNÁ
KRUPICE,voda, aroma/, maková náplň /mák, glukózo-fruktózový sirup cukr,PŠENIČNÉ
KLÍČKY,sušené švestky,PŠENIČNÁ KRUPIČKA, švestkový protlak,voda,rostlinný olej
(řepkový), skořice, aroma /,TVAROH, droždí, SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK/SUŠENÉ
ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, emulgátor, stabilizátor, enzymy /, SOJOVÁ
BÍLKOVINA /SOJOVÁ MOUKA, emulgátor (E322), SUŠENÁ SYROVÁTKA, barvivo(E160a)/,
drobečky /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)/, stabilizátor
tvarohu /cukr, MODIFIKOVANÝ ŠKROB(E1412, E1414, E1422), SUŠENÝ VAJEČNÝ BÍLEK,
kyselina (E330), sůl, přírodní a přírodně identické aroma, barvivo(beta-karoten E160a)/,
citrónová pasta /jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické aroma,
konzervant (E202)/, sůl/jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, PŠENIČNÝ
ŠKROB

B
a
Jemné
l
kynuté
3032 SVATEBNÍ KOLÁČEK S NÁPLNÍ
100g
TVAROHOVOU,3.2ks
e
tukové
n
pečivo
ý

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 45% tvarohové
25°C náplně
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: TVAROH,PŠENIČNÁ MOUKA,voda,cukr,rostlinný olej (řepkový), stabilizátor
tvarohu/cukr,MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1412, E1414, E1422,),SUŠENÝ VEJEČNÝ BÍLEK,
kyselina (E330), sůl,přírodní a přírodně identické aroma, barvivo(beta-karoten
E160a)/,rozinky /rozinky,bavlníkový olej/,VAJEČNÁ MELANŽ / SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,
droždí, SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK/SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA,emulgátor, stabilizátor, enzymy /,SOJOVÁ BÍLKOVINA /SOJOVÁ
MOUKA,emulgátor (E322),SUŠENÁ SYROVÁTKA,barvivo (E160a)/, citrónová pasta
/jablečná dřeň,cukr,voda,přírodní a přírodně identické aroma,konzervant (E202)/, cukr
vanilkový/cukr,aroma Etylvanilin/,sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka
E535/

2887 SVATEBNÍ KOLÁČE SMĚS mini
1000g

B
a
l
e
n
ý

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 45% povidlové
25°C náplně
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: povidlová náplň / cukr, jablečná dřeň, švestky, kukuřičný modifikovaný škrob,
bramborová vláknina, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látkapektin,barvivo kulér, aroma, OXID SIŘIČITÝ, konzervant E202/, PŠENIČNÁ MOUKA, voda,
rostlinný olej(řepkový), MANDLOVÉ LUPÍNKY, VAJEČNÁ MELANŽ/SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU /,droždí, SOJOVÁ BÍLKOVINA /SOJOVÁ MOUKA, emulgátor (E322), SUŠENÁ
SYROVÁTKA ,barvivo (E160a)/,SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK /SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ
MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, emulgátor, stabilizátor, enzymy /,PŠENIČNÝ
ŠKROB,citrónová pasta /jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/,sůl/jedlá sůl,jodičnan draselný, protispékavá látka E535/,cukr
vanilkový /cukr,aroma Etylvanilin/

Jemné
kynuté
3
tukové
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 45% makové
25°C náplně
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, voda, maková náplň /mák, glukózo-fruktózový sirup
cukr,PŠENIČNÉ KLÍČKY,sušené švestky,PŠENIČNÁ KRUPIČKA,švestkový
protlak,voda,rostlinný olej (řepkový),skořice, aroma /,cukr,MOUČNÁ SMĚS SVĚTLÁ,
rostlinný olej(řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,rostlinný stolní
tuk(palmový,řepkový),droždí,cukr moučka, citrónová pasta/jablečná dřeň,přírodní a
přírodně identické aroma, konzervant (E202)/,SOJOVÁ BÍLKOVINA/SOJOVÁ MOUKA,
emulgátor (E322),SUŠENÁ SYROVÁTKA,barvivo (E160a)/, SUŠENÝ MLÉČNÝ
VÝROBEK/SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO,SUŠENÁ SYROVÁTKA, emulgátor, stabilizátor,
enzymy /,vanilkový cukr/ cukr, aroma Etylvanilin/, sůl/jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/, skořice

Jemné
kynuté
3
tukové
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 45% ovocné
25°C náplně
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: ovocná náplň/směs ovocných dření, cukr,kyselina citrónová,želírující látkapektin, koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ, konzervant E202/,PŠENIČNÁ
MOUKA,voda,rostlinný olej(řepkový), cukr,PŠENIČNÝ ŠKROB, VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS
ŽLOUTKU A BÍLKU/, droždí,cukr moučka, SOJOVÁ BÍLKOVINA/SOJOVÁ
MOUKA,emulgátor (E322),SUŠENÁ SYROVÁTKA,barvivo(E160a)/, SUŠENÝ MLÉČNÝ
VÝROBEK /SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, emulgátor, stabilizátor,
enzymy/, tuzemák, rostlinný stolní tuk(palmový,řepkový),citrónová pasta /jablečná
dřeň, cukr, přírodní a přírodně identické aroma, konzervant (E202)/,sůl/jedlá sůl,
jodičnan draselný, protispékavá látka E535/,cukr vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/

B
a
Jemné
l
kynuté
3033 SVATEBNÍ KOLÁČEK S NÁPLNÍ
100g
POVIDLOVOU 3
e
tukové
n
pečivo
ý

B
a
l
3034 SVATEBNÍ KOLÁČEK S NÁPLNÍ
100g
MAKOVOU
e
n
ý

B
a
l
3035 SVATEBNÍ KOLÁČEK S NÁPLNÍ
100g
OVOCOU
e
n
ý

3192 SVATEBNÍ KOLÁČEK 8ks

160g

B
a
l
e
n
ý

Jemné
kynuté
3
tukové
pečivo

N
e
b
a
3197 SVATEBNÍ KOLÁČEK S NÁPLNÍ
50gTVAROHOVOU 1
l
e
n
ý

Jemné
kynuté
tukové
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 45% náplně
25°C
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA,voda, povidlová náplň / cukr, jablečná dřeň, švestky,
kukuřičný modifikovaný škrob, bramborová vláknina, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, želírující látka-pektin, barvivo kulér, aroma, OXID SIŘIČITÝ,konzervant E202/,
ovocná náplň/směs ovocných dření,cukr ,kyselina citrónová, želírující látka-pektin,
koncentrát z černé mrkve,OXID SIŘIČITÝ, konzervant E202/, TVAROH, cukr, maková
náplň/mák,glukózo-fruktózový sirup, cukr,PŠENIČNÉ KLÍČKY,sušené švestky,PŠENIČNÁ
KRUPIČKA, švestkový protlak, voda,rostlinný olej (řepkový), skořice, aroma/,rostlinný
olej (řepkový),VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,drobečky/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, VAJEČNÁ MELANŽ / SMĚS
ŽLOUTKU A BÍLKU/, droždí, stabilizátor tvarohu/cukr,MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1412,
E1414, E1422,), SUŠENÝ VEJEČNÝ BÍLEK, kyselina (E330), sůl, přírodní a přírodně
identické aroma, barvivo (beta-karoten E160a)/, rozinky /rozinky, bavlníkový
olej/,SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK /SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA,,
emulgátor, stabilizátor, enzymy /,SOJOVÁ BÍLKOVINA/SOJOVÁ MOUKA, emulgátor
(E322),SUŠENÁ SYROVÁTKA, barvivo (E160a)/,PŠENIČNÝ ŠKROB, cukr moučka, citrónová
pasta/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické aroma,onzervant
(E202)/,mandle, rostlinný stolní tuk (palmový, řepkový), vanilkový cukr/ cukr, aroma
Etylvanilin/,sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 45% tvarohové
25°C náplně
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: TVAROH,PŠENIČNÁ MOUKA,voda,cukr,rostlinný olej (řepkový), stabilizátor
tvarohu/cukr,MODIFIKOVANÝ ŠKROB (E1412, E1414, E1422,),SUŠENÝ VEJEČNÝ BÍLEK,
kyselina (E330), sůl,přírodní a přírodně identické aroma, barvivo(beta-karoten
E160a)/,rozinky /rozinky,bavlníkový olej/,VAJEČNÁ MELANŽ / SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,
droždí, SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK/SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA,emulgátor, stabilizátor, enzymy /,SOJOVÁ BÍLKOVINA /SOJOVÁ MOUKA,
emulgátor (E322), SUŠENÁ SYROVÁTKA, barvivo (E160a)/, citrónová pasta /jablečná
dřeň,cukr,voda,přírodní a přírodně identické aroma,konzervant (E202)/, cukr
vanilkový/cukr,aroma Etylvanilin/,sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka
E535/

N
e
b
Jemné
a
kynuté
3198 SVATEBNÍ KOLÁČEK S NÁPLNÍ
50gPOVIDLOVOU 1
l
tukové
e
pečivo
n
ý
N
e
b
a
3200 SVATEBNÍ KOLÁČEK S NÁPLNÍ
50gMAKOVOU
l
e
n
ý
N
e
b
a
3201 SVATEBNÍ KOLÁČEK S NÁPLNÍ
50gOVOCOU
l
e
n
ý

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 45% povidlové
25°C náplně
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: povidlová náplň / cukr, jablečná dřeň, švestky, kukuřičný modifikovaný škrob,
bramborová vláknina, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látkapektin,barvivo kulér, aroma, OXID SIŘIČITÝ, konzervant E202/, PŠENIČNÁ MOUKA, voda,
rostlinný olej(řepkový), MANDLOVÉ LUPÍNKY, VAJEČNÁ MELANŽ/SMĚS ŽLOUTKU A
BÍLKU /,droždí, SOJOVÁ BÍLKOVINA/SOJOVÁ MOUKA, emulgátor (E322),SUŠENÁ
SYROVÁTKA,barvivo (E160a)/,SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK /SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ
MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, emulgátor, stabilizátor, enzymy /,PŠENIČNÝ
ŠKROB,citrónová pasta /jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické
aroma,konzervant (E202)/,sůl/jedlá sůl,jodičnan draselný, protispékavá látka E535/,cukr
vanilkový /cukr,aroma Etylvanilin/

Jemné
kynuté
1
tukové
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 45% makové
25°C náplně
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, voda, maková náplň /mák, glukózo-fruktózový sirup
cukr,PŠENIČNÉ KLÍČKY,sušené švestky,PŠENIČNÁ KRUPIČKA,švestkový
protlak,voda,rostlinný olej (řepkový),skořice, aroma/,cukr,MOUČNÁ SMĚS SVĚTLÁ,
rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,rostlinný stolní
tuk(palmový,řepkový),droždí,cukr moučka, citrónová pasta/jablečná dřeň,přírodní a
přírodně identické aroma, konzervant (E202)/,SOJOVÁ BÍLKOVINA/SOJOVÁ MOUKA,
emulgátor (E322),SUŠENÁ SYROVÁTKA,barvivo (E160a)/, SUŠENÝ MLÉČNÝ
VÝROBEK/SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO,SUŠENÁ SYROVÁTKA, emulgátor, stabilizátor,
enzymy /,vanilkový cukr/ cukr, aroma Etylvanilin/, sůl/jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/, skořice

Jemné
kynuté
1
tukové
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 45% ovocné
25°C náplně
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: ovocná náplň/směs ovocných dření,cukr,kyselina citrónová,želírující látkapektin, koncentrát z černé mrkve, OXID SIŘIČITÝ, konzervant E202/,PŠENIČNÁ
MOUKA,voda,rostlinný olej(řepkový), cukr,PŠENIČNÝ ŠKROB, VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS
ŽLOUTKU A BÍLKU/, droždí,cukr moučka, SOJOVÁ BÍLKOVINA /SOJOVÁ MOUKA,
emulgátor (E322), SUŠENÁ SYROVÁTKA, barvivo(E160a)/, SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK
/SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, emulgátor, stabilizátor, enzymy/,
tuzemák, rostlinný stolní tuk(palmový, řepkový),citrónová pasta /jablečná dřeň, cukr,
přírodní a přírodně identické aroma, konzervant (E202)/,sůl/jedlá sůl, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535/,cukr vanilkový/ cukr, aroma Etylvanilin/

3202 SVATEBNÍ KOLÁČEK

1000g

N
e
b
a
l
e
n
ý

Jemné
kynuté
1
tukové
pečivo

Výrobek může
obsahovat: žito,
sezam,
cca 45% náplně
25°C
podzemnici,
mandle, lískové
ořechy

Složení: PŠENIČNÁ MOUKA,voda, povidlová náplň / cukr, jablečná dřeň, švestky,
kukuřičný modifikovaný škrob, bramborová vláknina, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, želírující látka-pektin, barvivo kulér, aroma, OXID SIŘIČITÝ,konzervant E202/,
ovocná náplň/směs ovocných dření,cukr, kyselina citrónová, želírující látka-pektin,
koncentrát z černé mrkve,OXID SIŘIČITÝ, konzervant E202/, TVAROH, cukr, maková
náplň/mák, glukózo-fruktózový sirup, cukr, PŠENIČNÉ KLÍČKY, sušené švestkyPŠENIČNÁ
KRUPIČKA, švestkový protlak,voda,rostlinný olej (řepkový), skořice, aroma/,rostlinný olej
(řepkový),VAJEČNÁ MELANŽ/ SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU /,drobečky/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, VAJEČNÁ
MELANŽ / SMĚS ŽLOUTKU A BÍLKU/, droždí, stabilizátor tvarohu/cukr,MODIFIKOVANÝ
ŠKROB (E1412, E1414,E1422,), SUŠENÝ VEJEČNÝ BÍLEK, kyselina (E330),sůl,přírodní a
přírodně identické aroma, barvivo (beta-karoten E160a)/, rozinky /rozinky,bavlníkový
olej/,SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK /SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA,,
emulgátor, stabilizátor, enzymy /,SOJOVÁ BÍLKOVINA/SOJOVÁ MOUKA, emulgátor
(E322),SUŠENÁ SYROVÁTKA, barvivo (E160a)/,PŠENIČNÝ ŠKROB, cukr moučka, citrónová
pasta/jablečná dřeň, cukr,voda, přírodní a přírodně identické aroma,onzervant
(E202)/,mandle, rostlinný stolní tuk (palmový, řepkový), vanilkový cukr/ cukr, aroma
Etylvanilin/,sůl /jedlá sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/

