Hmotnost
(g)

Číslo

Název výrobku

Zařazení druh a
skupina

chléb benešovský

30 chléb dýňový

31 chléb špekový
34 chléb špaldový
35 chléb chia
40 chléb fitness
41 chléb samožitný
100 rohlík

101 rohlík rovný

102

rohlík rovný
makový

103 rohlík rovný solený

104 rohlík se sýrem

105 rohlík velký rovný

106 rohlík velký

107 suk

108 houska ražená

Údaje o přítomnosti
Datum minimální
alergenních složek, dle
trvanlivosti (dny)
přílohy nařízení 1169/2011

Voda, žitná mouka, pšeničná mouka, kvas (voda, žitná mouka), sůl, droždí, stabilizátor (žitná mouka, pšeničná vláknina mikrogranulovaná, pšeničný vitální obsahuje: obiloviny obsahující
lepek
lepek, enzymy), kmín, etiketa z jedlého papíru (bramborový škrob, voda).
Voda, žitná mouka, pšeničná mouka, kvas (voda, žitná mouka), sůl, droždí, stabilizátor (žitná mouka, pšeničná vláknina mikrogranulovaná, pšeničný vitální obsahuje: obiloviny obsahující
lepek
lepek, enzymy), kmín.
Voda, žitná mouka, pšeničná mouka, kvas (voda, žitná mouka), sůl, droždí, stabilizátor (žitná mouka, pšeničná vláknina mikrogranulovaná, pšeničný vitální obsahuje: obiloviny obsahující
lepek
lepek, enzymy), kmín.
Voda, žitná mouka, pšeničná mouka, kvas (voda, žitná mouka), slunečnice loupaná – 6,5%, sůl, droždí, stabilizátor (žitná mouka, pšeničná vláknina obsahuje: obiloviny obsahující
lepek
mikrogranulovaná, pšeničný vitální lepek, enzymy), pražená pšeničná sladová mouka.
Voda, pšeničná mouka, cereální směs (lněné semínko, dýňové semínko, slunečnicové semínko, ječná sladová mouka, pšeničný lepek, sušená syrovátka, cukr,
chléb
obsahuje: obiloviny obsahující
450
bramborová vláknina, emulgátor E427e, enzymy, guarová mouka, kyselina askorbová), žitná mouka, kvas (voda, žitná mouka), dýňové semínko - 8%, droždí, sůl, lepek, mléko
speciální
stabilizátor (žitná mouka, pšeničná vláknina mikrogranulovaná, pšeničný vitální lepek, enzymy).
Voda, žitná mouka, pšeničná mouka, slanina – 15% (vepřový bok, voda, sůl, konzervant E250, cukry, stabilizátory E450 a E451, antioxidant E301, modifikované
chléb
obsahuje: obiloviny obsahující
600
škroby E1420 a E1414, barvivo kulér E150d), kvas (voda, žitná mouka), sůl, droždí, stabilizátor (žitná mouka, pšeničná vláknina mikrogranulovaná, pšeničný lepek
žitnopšeničný
vitální lepek, enzymy), kmín.
Voda, špaldová mouka – 60% z mlýnských produktů, žitná mouka, kvas (voda, žitná mouka), špaldová směs (stabilizátor E 412, celozrnná špaldová mouka, cukr, obsahuje: obiloviny obsahující
chléb
400
lepek, mléko
žitnopšeničný ječný sladový výtažek , dextróza, rostlinný tuk palmový, emulgátory E 472e, E 322, enzymy, antioxidant E 300) , droždí, sůl.
Voda, pšeničná mouka, kvas (žitná mouka, voda), kukuřičný granulát, slunečnice loupaná, bramborové vločky, chia semínka – 6%, bramborová moučka
chléb
obsahuje: obiloviny obsahující
400
(bramborové vločky, kurkuma), droždí, žitná mouka, sůl, pšeničný lepek, pšeničné klíčky, lněná semínka, mouka z dýňových semen, mletá dýňová semena, lepek, sezam
speciální
vláknina, pšeničné otruby, ječmenný slad .
chléb
obsahuje: obiloviny obsahující
500
Voda, žitná mouka celozrnná, pšeničná mouka celozrnná grahamová , kvas (voda, žitná mouka), ovesné vločky, sůl, droždí.
lepek
celozrnný
Žitná mouka – 100% z mlýnských produktů, voda, kvas (voda, žitná mouka), sůl, droždí, stabilizátor (pražený ječný slad, pšeničná vláknina mikrogrnulovaná, obsahuje: obiloviny obsahující
400 chléb žitný
lepek
pšeničný lepek, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
40
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
40
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
40
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy), mák – 1%.
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
40
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy), hrubá sůl – 1%, kmín.
Pšeničná mouka, voda, sýr eidam – 11,5%, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471,
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
45
glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
80
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
80
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy), mák nebo hrubá sůl a kmín.
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
40
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy), mák nebo hrubá sůl a kmín.
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
50
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).

chléb
žitnopšeničný
chléb benešovský
chléb
400
10
žitnopšeničný
bochánek
chléb benešovský
chléb
1700
11
žitnopšeničný
pecen
chléb
20 chléb slunečnicový 600
vícezrnný
1

Složení (obsah jednotlivých složek v sestupném pořadí, alergeny zvýrazněny tučným písmem)

900

3
3
3
3

3

3

3

3

3
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

109 pletýnka

110

pletýnka sypaná
sýrem

80

90

111 bageta

120

112 banketka

30

113 bulka velká

120

114

bulka malá syoaná
sezamem

115 bulka mini

116

bulka velká sypaná
sezamem

50

18

120

130 veka

350

140 rohlík selský

120

141 Pizza-rohlík

60

142

pizza-rohlík se
sýrem

80

143 pizza Bolognes

120

144 pizza Niva

120

Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy), mák nebo hrubá sůl a kmín.
Pšeničná mouka, voda, sýr eidam – 11,5%, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471,
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor obsahuje: obiloviny obsahující
běžné pečivo
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko,
pšeničné
sezam
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy), posyp (sů,. Kmín, mák, sezam).
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor obsahuje: obiloviny obsahující
běžné pečivo
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko,
pšeničné
sezam
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy), sezam. - 1%.
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor obsahuje: obiloviny obsahující
běžné pečivo
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko,
pšeničné
sezam
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy), sezam - 1%.
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, sýr eidam, slanina (vepřový bok, voda, sůl, konzervant E250, cukry, stabilizátory E450 a E451, antioxidant E301, modifikované škroby
běžné pečivo E1420 a E1414, barvivo kulér E150d), droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, obsahuje: obiloviny obsahující
pšeničné
regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka lepek, sójové boby, mléko
bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, náplň (voda, rajčatový protlak, cukr, zelenina – okurky, cibule, paprika, ocet, modifikovaný kukuřičný škrob E1422, koření, konzervanty:
běžné pečivo benzoan sodný, sorban draselný), droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, obsahuje: obiloviny obsahující
pšeničné
regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka lepek, sójové boby, mléko
bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, sýr eidam – 17,5%, náplň (voda, rajčatový protlak, cukr, zelenina – okurky, cibule, paprika, ocet, modifikovaný kukuřičný škrob E1422,
běžné pečivo koření, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný), droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a obsahuje: obiloviny obsahující
pšeničné
E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, lepek, sójové boby, mléko
pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, náplň bolognes – 17% (rajčatový protlak, voda, cukr, ocet kvasný lihový, olej řepkový, modifikovaný škrob E1422, cibule, sůl, rajčata sušená,
paprikové floky sušené, směs koření, konzervant E202), sýr eidam, slanina (vepřový bok, voda, sůl, konzervant E250, cukry, stabilizátory E450 a E451, antioxidant
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
E301, modifikované škroby E1420 a E1414, barvivo kulér E150d), droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej
řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, sýr eidam, slanina (vepřový bok, voda, sůl, konzervant E250, cukry, stabilizátory E450 a E451, antioxidant E301, modifikované škroby
E1420 a E1414, barvivo kulér E150d), náplň niva – 10% (rostlinný olej palmový, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, glukózový sirup, glukóza, sušená syrovátka,
běžné pečivo směs sušené zeleniny – cibule, česnek, petržel, sůl, kukuřičná mouka, sýrový prášek, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušený vaječný bílek, kypřící látka obsahuje: obiloviny obsahující
lepek, vejce, sójové boby,
pšeničné
E450 a E500, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, kvasnicový extrakt, aroma), droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, mléko
emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a
olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
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145 pizza žampionová

120

běžné pečivo
pšeničné

pizza špenát s
brokolicí

100

běžné pečivo
pšeničné

160 raženka César

60

běžné pečivo
speciální

161 kostka dýňová

65

běžné pečivo
speciální

kostka dýňová
sypaná sýrem

65

běžné pečivo
speciální

60

běžné pečivo
penično žitné

65

běžné pečivo
speciální

60

běžné pečivo
speciální

146

162

163 dalamánek
164

kostka
slunečnicová

165 kostka chia

170 rohlík grahamový
171

rohlík grahamový
velký

172 veka grahamová

běžné pečivo
pšeničné
běžné pečivo
120
pšeničné
běžné pečivo
350
pšeničné
60

180 bulka cereální

60

běžné pečivo
vícezrnné

181 rohlík cereální

60

běžné pečivo
vícezrnné

200 vánočka tuková

400

jemné pečivo

vánočka tuková
200g

200

jemné pečivo

203 vánočka sváteční

400

jemné pečivo

204 vánočka vánoční

600

jemné pečivo

202

Pšeničná mouka, voda, sýr eidam, slanina (vepřový bok, voda, sůl, konzervant E250, cukry, stabilizátory E450 a E451, antioxidant E301, modifikované škroby
E1420 a E1414, barvivo kulér E150d), náplň champignon – 17% (žampiony, voda, modifikovaný škrob E1422, olej řepkový, cibule smažená, sůl, směs koření, ocet
kvasný lihový, koření, petržel sušená, konzervant E202, kyselina E270, regulátor kyselosti E325, kmín, pepř černý mletý, kyselina E260), droždí, olej řepkový, sůl, obsahuje: obiloviny obsahující
zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, lepek, sójové boby, mléko
enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt,
laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, sýr, náplň špenát s brokolicí - 17% (špenát, brokolice, voda, modifikovaný škrob E1422, olej řepkový, cibule smažená, sůl, ocet kvasný
lihový, česnek sušený, směs koření, konzervant E202, kyselina E260 a E270, regulátor kyselosti E325), droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná
obsahuje: obiloviny obsahující
mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený lepek, sójové boby, mléko
přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový,
enzymy).
Pšeničná mouka, voda, cereál směs (slunečnicová semena, lněná semena, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka
částečně pražená, guarová mouka, emulgátor E472e a řepkový lecitin, regulátor kyselosti fosforečnan vápníku a kyselina citrónová, rostlinný tuk palmový, koření, obsahuje: obiloviny obsahující
sušené odstředěné mléko, látka zlepšující mouku E300, cystein, lecitin), posypová směs (sezam, lněné semínko, posypová sůl, pražená pšeničná mouka, koření), lepek, mléko, sezam
droždí, olej řepkový.
Pšeničná mouka, voda, cereál směs (slunečnice, žitná trhanka, bramborové vločky, pšeničná trhanka, kukuřičná mouka, len, lupinová mouka, pšeničná mouka,
obsahuje: obiloviny obsahující
pšeničná sladová mouka, ječný sladový extrakt, emulgátor, E272e, stabilizátor E412, glukóza, cukr, látky zlepšující mouku E300, enzymy), tykev loupaná – 8%, olej lepek, lupinu
řepkový, droždí, sůl.
Pšeničná mouka, voda, cereál směs (slunečnice, žitná trhanka, bramborové vločky, pšeničná trhanka, kukuřičná mouka, len, lupinová mouka, pšeničná mouka,
obsahuje: obiloviny obsahující
pšeničná sladová mouka, ječný sladový extrakt, emulgátor, E272e, stabilizátor E412, glukóza, cukr, látky zlepšující mouku E300, enzymy), tykev loupaná – 4%, sýr -lepek, lupinu, mléko
4%, olej řepkový, droždí, sůl.
Voda, pšeničná mouka, žitná mouka, voda, žitná směs (emulgátor E472e a E322, žitná celozrnná mouka, regulátor kyselosti E341, okyselující látky E270 a E330, obsahuje: obiloviny obsahující
lepek
rostlinný olej řepkový, enzymy, látky zlepšující mouku E300), kvas (voda,žitná mouka), droždí, olej řepkový, kmín, sůl.
Pšeničná mouka, voda, slunečnice loupaná – 6%, cereal směs (trhanka, pšeničná mouka, sójová drť, sladová mouka pražená, glukózový sirup, emulgátory, E481,
obsahuje: obiloviny obsahující
E471, chlebové koření, sůl, regulátor kyselosti E170, E270, látka zlepšující mouku E300, enzymy), olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, lepek, sójové boby
ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy).
Voda, pšeničná mouka, kukuřičný granulát, slunečnice loupaná, bramborové vločky, chia semínka – 5%, bramborová moučka (bramborové vločky, kurkuma),
droždí, olej řepkový, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující obsahuje: obiloviny obsahující
mouku E300, enzymy), žitná mouka, sůl, pšeničný lepek, pšeničné klíčky, lněná semínka, mouka z dýňových semen, mletá dýňová semena, vláknina, pšeničné lepek, sezam
otruby, ječmenný slad .
Pšeničná mouka, voda, pšeničná mouka celozrnná grahamová - 30%, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, obsahuje: obiloviny obsahující
lepek
emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, pšeničná mouka celozrnná grahamová - 30%, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, obsahuje: obiloviny obsahující
lepek, sezam
emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sezam, len.
Pšeničná mouka, voda, pšeničná mouka celozrnná grahamová - 30%, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, obsahuje: obiloviny obsahující
lepek, sezam
emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sezam, len.
Pšeničná mouka, voda, cereal směs - 5% (trhanka, pšeničná mouka, sojová drť, sladová mouka pražená, glukózový sirup, emulgátory E481, E471, chlebové
obsahuje: obiloviny obsahující
koření, sůl, regulátor kyselosti E170, E270, látka zlepšující mouku E300, enzymy), olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová lepek, sójové boby, sezam
mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sezam, lněné semínko.
Pšeničná mouka, voda, cereal směs - 5% (trhanka, pšeničná mouka, sójová drť, sladová mouka pražená, glukózový sirup, emulgátory E481, E471, chlebové
koření, sůl, regulátor kyselosti E170, E270, látka zlepšující mouku E300, enzymy), cereální směs (žitné, pšeničné a ovesné vločky, lněné semínko, slunečnicová obsahuje: obiloviny obsahující
jádra), olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341, látky lepek, sójové boby
zlepšující mouku E300, enzymy).
Pšeničná mouka, voda, cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341,
obsahuje: obiloviny obsahující
zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 lepek, lupinu, mléko, vejce
a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341,
obsahuje: obiloviny obsahující
zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 lepek, lupinu, mléko, vejce
a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, rozinky – 6,5%, para ořechy – 4,5%, cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322,
obsahuje: obiloviny obsahující
regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, lepek, lupinu, mléko, vejce
rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový,vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, rozinky – 6,5%, para ořechy – 4,5%, cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322,
obsahuje: obiloviny obsahující
regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, lepek, lupinu, mléko, vejce
rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový,vaječná melanž, sůl.
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210 mazanec tukový

400

211 mazanec sváteční

400

215 buchtičky dukátové 200

220

závin s náplní
makovou

300

221

závin s náplní
ořechovou

300

222

závin s náplní
jablečnou

300

223

závin s náplní
skořicovou

280

224

závin s náplní
tvarohovou

300

230

závin malý s náplní
makovou

150

231

závin malý s náplní
ořechovou

150

232

závin malý s náplní
jablečnou

150

233

závin malý s náplní
skořicovou

140

234

závin malý s náplní
tvarohovou

150

240 loupáček

45

241 loupáček velký

90

Pšeničná mouka, voda, cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341,
obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 lepek, lupinu, mléko, vejce
a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, rozinky – 6,5%, para ořechy – 4,5%, cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322,
obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, lepek, lupinu, mléko, vejce
rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový,vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341,
obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 lepek, lupinu, mléko
a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový, sůl.
Pšeničná mouka, voda, maková náplň - 35% (cukr, mák, voda, pšeničná mouka bobtnavá, modifikovaný škrob, koření), cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza,
sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo
E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, lepek, lupinu, mléko, vejce
přírodní aroma), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, ořechová náplň – 35% (cukr, sojová drť, vlašské ořechy, voda, pšeničná mouka, sušená syrovátka, zahušťovadlo E1414, skořice, aroma –
oříškové, barvivo E150c), cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, obsahuje: obiloviny obsahující
lepek, lupinu, mléko, vejce,
jemné pečivo
zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 sóju, skořápkové plody
a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový,vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, jablečná náplň - 35% (jablečné kostky, cukr, konzervant – sorbit draselný, pyrosiřičitan sodný, kyselina citronová), cukr, směs na jemné
pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo
zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk lepek, lupinu, mléko, vejce
řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, skořicová náplň - 25% (sacharóza, voda, sušená syrovátka, pšeničná mikrogranulovaná vláknina, modifikované škroby E1414, E1442,
sušená melanž, cukr vanilkový, skořice mletá, instantní rýžová mouka), cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo
a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, lepek, lupinu, mléko, vejce
rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový,vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, tvarohová náplň – 35% (tvaroh, voda, cukr, modifikovaný škrob E1414, sušený vaječný bílek, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), cukr,
směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo
řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk lepek, lupinu, mléko, vejce
řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, maková náplň - 35% (cukr, mák, voda, pšeničná mouka bobtnavá, modifikovaný škrob, koření), cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza,
sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo
E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, lepek, lupinu, mléko, vejce
přírodní aroma), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, ořechová náplň – 35% (cukr, sojová drť, vlašské ořechy, voda, pšeničná mouka, sušená syrovátka, zahušťovadlo E1414, skořice, aroma –
oříškové, barvivo E150c), cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, obsahuje: obiloviny obsahující
lepek, lupinu, mléko, vejce,
jemné pečivo
zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 sóju, skořápkové plody
a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový,vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, jablečná náplň - 35% (jablečné kostky, cukr, konzervant – sorbit draselný, pyrosiřičitan sodný, kyselina citronová), cukr, směs na jemné
pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo
zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk lepek, lupinu, mléko, vejce
řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, skořicová náplň - 25% (sacharóza, voda, sušená syrovátka, pšeničná mikrogranulovaná vláknina, modifikované škroby E1414, E1442,
sušená melanž, cukr vanilkový, skořice mletá, instantní rýžová mouka), cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo
a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, lepek, lupinu, mléko, vejce
rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový,vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, tvarohová náplň – 35% (tvaroh, voda, cukr, modifikovaný škrob E1414, sušený vaječný bílek, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), cukr,
směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo
řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk lepek, lupinu, mléko, vejce
řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341,
obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 lepek, lupinu, mléko, vejce
a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový,vaječná melanž, sůl, mák.
Pšeničná mouka, voda, cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341,
obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 lepek, lupinu, mléko, vejce
a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový,vaječná melanž, sůl, mák.
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242 pletýnka sladká

80

koláč tlačený s
250 náplní tvarohovou
a ovocnou

70

koláč tlačený s
251 nápní mákovou a
ovocnou

70

koláč tlačený s
252 náplní ořechovou a
ovocnou

70

koláč tlačený s
náplní ovocnou

60

253

koláč tlačený
257 cereální s náplní
hruškovou

60

260

koláč svatební s
náplní tvarohovou

50

261

šáteček s náplní
pudingovou

50

262

šáteček s náplní
jablečnou

50

263

šáteček s náplní
ořechovou

50

270

honzova buchta s
nápní makovou

50

271

honzova buchta s
náplní povidlovou

50

Pšeničná mouka, voda, cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341,
obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 lepek, lupinu, mléko, vejce
a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový,vaječná melanž, sůl, mák.
Pšeničná mouka, voda, tvarohová náplň – 25% (tvaroh, voda, cukr krupice, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušená syrovátka, sušený vaječný bílek,
modifikovaný kukuřičný škrob E1422, vanilkové aroma, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), ovocná náplň borůvková – 8% (borůvky, voda,
cukr, škrobový sirup, želírující látky E440, zahušťovadlo E401 a E412, kyselina E330, konzervant E202, aroma, barvivo E153, nosič E1422 a E422), cukr, směs na
obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, lepek, lupinu, mléko, vejce
látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk
řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), drobenka (pšeničná mouka, cukr, olej řepkový), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, nevlhnoucí cukr (dextoza, cukr,
protispékavá látka E 470b, olej palmový), sůl.
Pšeničná mouka, voda, maková náplň - 25% (cukr, mák, voda pšeničná mouka bobtnavá, modifikovaný škrob, koření), ovocná náplň borůvková – 8% (borůvky,
voda, cukr, škrobový sirup, želírující látky E440, zahušťovadlo E401 a E412, kyselina E330, konzervant E202, aroma, barvivo E153, nosič E1422 a E422), cukr, směs
na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo
látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk lepek, lupinu, mléko, vejce
řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), drobenka (pšeničná mouka, cukr, olej řepkový), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, nevlhnoucí cukr (dextoza, cukr,
protispékavá látka E 470b, olej palmový), sůl.
Pšeničná mouka, voda, ořechová náplň – 25% (cukr, sojová drť, vlašské ořechy, voda, pšeničná mouka, sušená syrovátka, zahušťovadlo E1414, skořice, aroma –
oříškové, barvivo E150c), ovocná náplň borůvková – 8% (borůvky, voda, cukr, škrobový sirup, želírující látky E440, zahušťovadlo E401 a E412, kyselina E330,
konzervant E202, přírodně identické aroma, barvivo E153, nosič E1422 a E422), cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, obsahuje: obiloviny obsahující
lepek, lupinu, mléko, vejce,
jemné pečivo
emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej sóju, skořápkové plody
řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), , drobenka (pšeničná
mouka, cukr, olej řepkový), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, nevlhnoucí cukr (dextróza, cukr, protispékavá látka E 470b, olej palmový), sůl.
Pšeničná mouka, voda, jahodová náplň – 35% (jahody, cukr, voda, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, zahušťovadlo – guma gellan, regulátor kyselosti – kyselina
citronová, citronany vápenaté, citronany sodné, konzervant – sorban draselný, aroma, barvivo - karmíny), cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka,
obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), lepek, lupinu, mléko, vejce
margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), drobenka
(pšeničná mouka, cukr, olej řepkový), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, hrušková náplň – 35% (hrušky, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma, hruškový koncentrát, kyselina citrónová, citronan vápenatý,
sorbát draselný, citronan sodný, aroma, barvivo kulér), voda, cerealní směs (pšeničná bílkovina, pšeničná sladová mouka, sojový šrot, ovesné vločky, celozrnná
obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo pšeničná mouka, len, slunečnice, sezam, sůl, ječná sladová mouka, ječný sladový extrakt, žitná bobtnavá mouka), drobenka (pšeničná mouka, cukr, olej lepek, lupinu, mléko, vejce
řepkový), olej řepkový, cukr, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E341,
látky zlepšující mouku E300, enzymy), vaječná melanž.
Pšeničná mouka, voda, tvarohová náplň – 40% (tvaroh, voda, cukr, modifikovaný škrob E1414, sušený vaječný bílek, sůl, přírodní aroma, aroma, kyselina E330,
barvivo E160a), cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo
obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně lepek, lupinu, mléko, vejce
ztužený rostlinný tuk řepkový, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), drobenka (pšeničná mouka, cukr, olej řepkový), droždí, olej řepkový, vaječná melanž,
nevlhnoucí cukr (dextoza, cukr, protispékavá látka E 470b, olej palmový), sůl.
Pšeničná mouka, voda, puding – 35% (voda, cukr, modifikovaný škrob E1414, odtučněné mléko, syrovátka, mléko, podmáslí, rafinovaný olej palmový, glukózový
sirup, kaseinát, sůl, barviva E160a, E101, aroma), cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo
kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk lepek, lupinu, mléko, vejce
palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový,vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, jablečná náplň - 35% (jablečné kostky, cukr, konzervant – sorbit draselný, pyrosiřičitan sodný, kyselina citronová), cukr, směs na jemné
pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo
zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 a E322, plně ztužený rostlinný tuk lepek, lupinu, mléko, vejce
řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový, vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, voda, ořechová náplň – 35% (cukr, sojová drť, vlašské ořechy, voda, pšeničná mouka, sušená syrovátka, zahušťovadlo E1414, skořice, aroma –
oříškové, barvivo E150c), cukr, směs na jemné pečivo (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, emulgátor E481 a E322, regulátor kyselosti E170 a E341, obsahuje: obiloviny obsahující
lepek, lupinu, mléko, vejce,
jemné pečivo
zahušťovadlo E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, aroma, enzymy), margarín (olej řepkový a palmový, rostlinný tuk palmový, emulgátor E471 sóju, skořápkové plody
a E322, plně ztužený rostlinný tuk řepkový,zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, olej řepkový,vaječná melanž, sůl.
Pšeničná mouka, maková náplň – 40% (cukr, mák, voda, sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sojová mouka, sušené vaječné bílky, kakao, aroma, skořice), obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo směs na jemné pečivo (cukr, bramborové vločky, sušené mléko, pšeničný lepek, sůl, sladká sušená syrovátka, aroma, ovocný prášek, koření, enzymy), voda, olej lepek, sójové boby, mléko,
vejce
řepkový, droždí, vaječná melanž, nevlhnoucí cukr (dextoza, cukr, protispékavá látka E470b, olej palmový).
Pšeničná mouka, povidla slazená – 40% (cukr, švestky, jablečná dřeň, kyselina citronová, želírující látka – pektin, potravinářské barvivo E150a), směs na jemné
obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo pečivo (cukr, bramborové vločky, sušené mléko, pšeničný lepek, sůl, sladká sušená syrovátka, aroma, ovocný prášek, koření, enzymy), voda, olej řepkový, droždí, lepek, mléko, vejce
vaječná melanž, nevlhnoucí cukr (dextoza, cukr, protispékavá látka E 470b, olej palmový).
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tvarohovou

313

makovník s náplní
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Cukr, vaječná melanž, olej řepkový, pšeničná mouka, směs muffin (pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sladká sušená syrovátka, kukuřičný škrob,
pšeničná mouka, kypřidla: uhličitan sodný, difosfáty, sůl, emulgátor E471, aroma, řepkový olej, zahušťovadlo xanthan, koření), voda, povidlová náplň (švestky, obsahuje: obiloviny obsahující
voda, glukózový sirup, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob, pektin, pšeničná vláknina, sulfitoamoniakový karamel, kyselina citronová, sorbát draselný, aroma, lepek, mléko, vejce
koření).
Cukr, olej řepkový, pšeničná mouka, vaječná melanž, směs muffin (pšeničný škrob, kakao, pšeničná mouka, sladká sušená syrovátka, škroby, pšeničná bobtnavá
mouka, kypřidla: difosfáty, uhličitan sodný, fosforečnan vápenatý, protispékavá látka síran vápenatý, emulgátor E472b, E475, E471 sůl, aroma, zahušťovadlo obsahuje: obiloviny obsahující
90 jemné pečivo
xanthan, enzymy), voda, tvaroh, stabilizátor tvarohu (cukr krupice, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušená syrovátka, sušený vaječný bílek, modifikovaný lepek, mléko, vejce
kukuřičný škrob E1422, vanilkové aroma, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten).
Perníková směs (cukr, mléčná bílkovina, kakaový prášek, kypřící látky E450 a E500, pšeničná mouka, protispékavá látka E170, perníkové koření, vanilkový cukr,
emulgátory E472b a E477, glukosový sirup, sušené mléko, pšeničný škrob, protispékavá látka E450, sušený vaječný bílek), pšeničná mouka, olej řepkový, tvaroh -obsahuje: obiloviny obsahující
140 jemné pečivo
5%, stabilizátor tvarohu (cukr krupice, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušená syrovátka, sušený vaječný bílek, modifikovaný kukuřičný škrob E1422, lepek, mléko, vejce
vanilkové aroma, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten).
90

jemné pečivo

Maková směs - 50% (pšeničná mouka, cukr, mletý mák – 18,5%, sušená vaječná melanž, pšeničný škrob, mléčná bílkovina, kypřící látky E450 a E500, pšeničná
obsahuje: obiloviny obsahující
jemné pečivo mouka, protispékavá látka E170, sušené mléko, vanilkové a citronové aroma, sůl), olej řepkový, povidla slazená - 10% (cukr, švestky, jablečná dřeň, kyselina lepek, mléko, vejce
citronová, želírující látka – pektin, potravinářské barvivo E150a).
Cukr, vaječná melanž, olej řepkový, pšeničná mouka, směs na muffin (pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sladká sušená syrovátka, kukuřičný škrob, obsahuje: obiloviny obsahující
muffin světlý s
90 jemné pečivo pšeničná mouka, kypřidlo – uhličitan sodný, difosfáty, sůl, emulgátor E471, aroma, řepkový olej, zahušťovadlo xanthan, koření), voda, čokoláda – 7% (cukr, lepek, sójové boby, mléko,
čokoládou
vejce
kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin; kakaové máslo, aroma).
Cukr, olej řepkový, pšeničná mouka, vaječná melanž, směs muffin (pšeničný škrob, kakao, pšeničná mouka, sladká sušená syrovátka, škroby, pšeničná bobtnavá obsahuje: obiloviny obsahující
muffin tmavý s
90 jemné pečivo mouka, kypřidla: difosfáty, uhličitan sodný, fosforečnan vápenatý, protispékavá látka síran vápenatý, emulgátor E472b, E475, E471 sůl, aroma, zahušťovadlo lepek, sójové boby, mléko,
čokoládou
vejce
xanthan, enzymy), voda, čokoláda – 7% (cukr, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin; kakaové máslo, aroma).
Špaldová směs – 52,6% (cukr, celozrnná špaldová mouka – 27,3%, slunečnicová semínka, bramborový škrob, pšeničná mouka, kypřící látky – E450 a E500,
obsahuje: obiloviny obsahující
90 jemné pečivo ochucovadlo – obsahuje mléko, tapiokový dextrin, tapiokový škrob, sůl, zahušťovadla – E415 a E412, emulgátor – E471), vaječná melanž, olej řepkový, voda,
muffin špaldový
lepek, mléko, vejce
ovesné vločky, slunečnicová semínka.
Pšeničná mouka, voda, ovocná náplň meruňková – 23% (glukózo - fruktózový sirup, cukr, meruňkové pyré, voda, modifikovaný kukuřičný škrob, pektin, jablečný
koncentrát, kyselina citrónová, citronan vápenatý, aroma, sorbát draselný), koblihová směs (pšeničná mouka, laktóza, sušená vejce, cukr, sůl, maltodextrin, obsahuje: obiloviny obsahující
kobliha s náplní
60 jemné pečivo
ovocnou
kukuřičná bobtnavá mouka, emulgátory E471 a E472e, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, kypřidlo E450, zahušťovadlo E412, aroma, enzym, látky zlepšující lepek, mléko, vejce
mouku E300 a E920), olej řepkový, droždí, nevlhnoucí cukr (dextoza, cukr, protispékavá látka E 470b, olej palmový).
Pšeničná mouka, voda, náplň kakaooříšková – 23% (cukr, rostlinný ztužený palmový tuk, sušené mléko odtučněné, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
sojový lecitin E322, lískooříšková pasta, přírodní aroma – lískový oříšek, vanilkové, etylvanilin, jedlá jodidovaná sůl), koblihová směs (pšeničná mouka, laktóza, obsahuje: obiloviny obsahující
kobliha s náplní
60 jemné pečivo
lepek, sójové boby, mléko,
sušená vejce, cukr, sůl, maltodextrin, kukuřičná bobtnavá mouka, emulgátory E471 a E472e, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, kypřidlo E450, zahušťovadlo skořápkové plody, vejce
kakaooříškovou
E412, aroma, enzym, látky zlepšující mouku E300 a E920), olej řepkový, droždí.
Pšeničná mouka, voda, puding – 35 % (voda, maltózový sirup, cukr, rostlinný tuk palmový, škrob modifikovaný, zahušťovadla – celulóza, celulózová guma, guma
gellan, emulgátor E473, regulátor kyselosti kyselina vinná, sůl, aroma, konzervant sorban draselný, barviva – betakaroten, oxid titaničitý), koblihová směs (pšeničná obsahuje: obiloviny obsahující
kobliha s náplní
80 jemné pečivo
pudingovou
mouka, laktóza, sušená vejce, cukr, sůl, maltodextrin, kukuřičná bobtnavá mouka, emulgátory E471 a E472e, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, kypřidlo lepek, mléko, vejce
E450, zahušťovadlo E412, aroma, enzym, látky zlepšující mouku E300 a E920), olej řepkový, droždí.
Pšeničná mouka, voda, koblihová směs (pšeničná mouka, laktóza, sušená vejce, cukr, sůl, maltodextrin, kukuřičná bobtnavá mouka, emulgátory E471 a E472e,
kobliha sypaná
obsahuje: obiloviny obsahující
60 jemné pečivo sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, kypřidlo E450, zahušťovadlo E412, aroma, enzym, látky zlepšující mouku E300 a E920), olej řepkový, droždí, skořicový cukr –
lepek, mléko, vejce
skořicovým cukrem
7% (cukr krupice, skořice).
Pšeničná mouka, voda, náplň kakaooříšková – 17,5% (cukr, rostlinný ztužený palmový tuk, sušené mléko odtučněné, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
sojový lecitin E322, lískooříšková pasta, přírodní aroma – lískový oříšek, vanilkové, etylvanilin, jedlá jodidovaná sůl), koblihová směs (pšeničná mouka, laktóza, obsahuje: obiloviny obsahující
80 jemné pečivo sušená vejce, cukr, sůl, maltodextrin, kukuřičná bobtnavá mouka, emulgátory E471 a E472e, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, kypřidlo E450, zahušťovadlo lepek, sójové boby, mléko,
kobliha americká
E412, aroma, enzym, látky zlepšující mouku E300 a E920), tmavá poleva máčecí (cukr, palmový tuk, kakaový prášek extra tmavý, sójový lecithin), aroma vanilkové, skořápkové plody, vejce
olej řepkový, droždí, zdobení barevné (cukr,obilná mouka, rýžový škrob, arabská guma, karnaubský vosk).
Pšeničná mouka, voda, tvarohová náplň (tvaroh, voda, cukr krupice, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušená syrovátka, sušený vaječný bílek,
modifikovaný kukuřičný škrob E1422, vanilkové aroma, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), povidlová náplň (švestky, voda, glukózový sirup,
obsahuje: obiloviny obsahující
80 jemné pečivo cukr, modifikovaný kukuřičný škrob, pektin, pšeničná vláknina, sulfitoamoniakový karamel, kyselina citronová, sorbát draselný, aroma, koření), koblihová směs
vdolek bavorský
lepek, mléko, vejce
(pšeničná mouka, laktóza, sušená vejce, cukr, sůl, maltodextrin, kukuřičná bobtnavá mouka, emulgátory E471 a E472e, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob,
kypřidlo E450, zahušťovadlo E412, aroma, enzym, látky zlepšující mouku E300 a E920), olej řepkový, droždí.
Koblihová mouka (pšeničná mouka, cukr, rostlinný olej palmový, sušené vaječné žloutky, sušené mléko, suš. syrovátka, sušené vaječné bílky, laktóza, aroma,
enzymy, přípravek zlepšující mouku E300, emulgátory E481, E471 a E472e), voda, povidlová náplň – 28% (švestky, voda, glukózový sirup, cukr, modifikovaný obsahuje: obiloviny obsahující
taška bramborová
100 jemné pečivo
s náplní povidlovou
kukuřičný škrob, pektin, pšeničná vláknina, sulfitoamoniakový karamel, kyselina citronová, sorbát draselný, aroma, koření), bramborová moučka - 10% (sušené lepek, mléko, vejce
bramborové vločky, kurkuma), droždí, cukr, nevlhnoucí cukr (dextoza, cukr, protispékavá látka E 470b, olej palmový).
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Koblihová mouka (pšeničná mouka, cukr, rostlinný olej palmový, sušené vaječné žloutky, sušené mléko, suš. syrovátka, sušené vaječné bílky, laktóza, aroma,
enzymy, přípravek zlepšující mouku E300, emulgátory E481, E471 a E472e), voda, povidlová náplň – 28%, (švestky, voda, glukózový sirup, cukr, modifikovaný
taška bramborová
obsahuje: obiloviny obsahující
327 s náplní povidlovou 100 jemné pečivo kukuřičný škrob, pektin, pšeničná vláknina, sulfitoamoniakový karamel, kyselina citronová, sorbát draselný, aroma, koření), bramborová moučka - 10% (sušené lepek, mléko, vejce
bramborové vločky, kurkuma), maková směs – 10% (cukr, mák, sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sójová mouka, sušené vaječné bílky, kakao, aroma,
sypaná mákem
skořice), droždí, cukr.
Pšeničná mouka, voda, náplň karamelová – 23% (voda, maltózový sirup, cukr, rostlinný tuk palmový, škrob modifikovaný, zahušťovadla – celulóza, celulózová
guma, guma gellan, emulgátor E473, karamel, regulátor kyselosti kyselina vinná, sůl, kakao, aroma, konzervant sorban draselný, barviva –amoniakový karamel, obsahuje: obiloviny obsahující
kobliha s náplní
60 jemné pečivo betakaroten, oxid titaničitý), světlá poleva (cukr, palmový tuk stužený, sojová mouka, syrovátka, sojový lecitin, aroma), koblihová směs (pšeničná mouka, laktóza, lepek, sojové boby, mléko,
328
karamelovou
sušená vejce, cukr, sůl, maltodextrin, kukuřičná bobtnavá mouka, emulgátory E471 a E472e, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, kypřidlo E450, zahušťovadlo vejce
E412, aroma, enzym, látky zlepšující mouku E300 a E920), olej řepkový, droždí.
Pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E472e a E471, glukóza, cukr, regulátor
běžné pečivo
obsahuje: obiloviny obsahující
1000
400 strouhanka
kyselosti E341, látky zlepšující mouku E300, enzymy), sušený kvas (sušený přírodní pšeničný kvas, rostlinný tuk a olej řepkový, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, lepek, sójové boby, mléko
pšeničné
pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor E322 sójový, enzymy).
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