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Výrobce:

Pekárny Blansko a.s.
Zborovecká 10, Blansko

IČ: 27165906
tel.: 516 417 501, fax: 516 417 506

Aktualizace: 1. 10. 2021

Hmotnost

Trvanlivost výrobků se počítá ode dne uvedeného na dodacím listu.
Složení
[dny]
obsah jednotlivých složek v sestupném pořadí, alergeny zvýrazněny tučným písmem
Chléb pšeničnožitný

Trvanl.

Č. výr.

Název výrobku

11001

Chléb blanenský
1,1 kg

1100

1

mouka (pšeničná 70 %, žitná 30 %), voda, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí, stabilní kvas (žitná mouka,
voda, startovací kultura), kmín, pšeničný lepek, kyseliny (mléčná, octová), psyllium, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

94000

Chléb kmínový 1,2 kg

1200

1

mouka (pšeničná, žitná), voda, jedlá sůl, droždí, stabilní kvas (voda, žitná mouka, kyseliny mléčná a octová, pšeničné otruby, sůl,
emulgátor slunečnicový lecitin, koření, žitná sladová mouka), pšeničná bobtnavá mouka, zahušťovadlo guma guar, emulgátor E
471, bramborové vločky, kmín, pšeničný škrob, regulátor kyselosti (uhličitany vápenaté), pšeničná mouka sladová, palmový tuk,
sušená syrovátka, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

11007
11008
11020

Chléb zborovecký
600 g
Chléb zborovecký
900 g

600
900

1

mouka (pšeničná 70 %, žitná 30 %), voda, sušené bramborové vločky, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí,
stabilní kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura), kmín, pšeničný lepek, kyseliny (mléčná, octová), psyllium, kurkuma, látka
zlepšující mouku kyselina L-askorbová

[g]

11013

Venkovský bochník

2000

1

mouka (pšeničná 70 %, žitná 30 %), voda, směs [pšenice (mouka, sušený kvásek, lepek), bramborové vločky, žitná mouka
pražená, stabilizátor (guma guar, karboxymethylcelulóza), palmový tuk, emulgátor (estery mono- a diglyceridů mastných kyselin),
cukr, nízkotučné sušené mléko, sůl, sušená syrovátka, laktóza, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová], stabilní kvas
(částečně pražená žitná mouka, voda, základ kvasu), droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), kmín, sušená
syrovátka, kyselina octová, fenykl, koriandr

11025
11026

Chléb špaldovožitný

500

1

mouka (špaldová 80 %, žitná celozrnná 20 %), voda, slunečnicové semínko, směs [bobtnavá mouka (žitná, kukuřičná), sušený
žitný kvas, žitná a bramborová mouka, pšenice (lepek, sladová mouka), emulgátor řepkový lecitin, cukr, řepkový olej, stabilizátor
(guma guar, E 466), glukózový sirup, mléčná bílkovina, látka zlepšující mouku kyselina askorbová], ječný sladový extrakt, droždí,
jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), stabilní kvas (částečně pražená žitná mouka, voda, základ kvasu), kyselina octová

11031

Chléb se solí
a kmínem

1100

1

mouka (pšeničná 70 %, žitná 30 %), voda, jedlá sůl posyp 3 %, jedlá sůl s jódem 1,6 % (jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí,
stabilní kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura), kmín 1,1 %, pšeničný lepek, kyseliny (mléčná, octová), psyllium, látka
zlepšující mouku kyselina L-askorbová

12011

Kváskový chléb

750

1

mouka (žitná, pšeničná), žitný kvas (žitná mouka, voda), voda, sušená syrovátka, ječná sladová mouka, jedlá sůl s jódem (jedlá
sůl, jodičnan draselný), kmín; chléb obsahuje 60 % žitné mouky a 40 % pšeničné mouky

14001

Chléb žitný kulatý

500

1

mouka (žitná 100 %), voda, pšeničný lepek, stabilní kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura), droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá
sůl, jodičnan draselný), kmín, kyseliny (mléčná, octová), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

14003

Chléb žitný
se slunečnicí

500

1

mouka (žitná 100 %), voda, slunečnicové semínko 5 %, směs [bobtnavá mouka žitná a kukuřičná, sušený žitný kvas, žitná a
bramborová mouka, pšenice (lepek, sladová mouka), emulgátor řepkový lecitin, cukr, řepkový olej, stabilizátor (guma guar, E 466),
glukózový sirup, mléčná bílkovina, látka zlepšující mouku kyselina askorbová], jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný),
stabilní kvas (částečně pražená žitná mouka, voda, základ kvasu), droždí, kmín, kyselina octová

14004

Chléb žitný
s dýňovým semínkem

500

1

mouka (žitná 100 %), voda, dýňové semínko 8 %, směs [bobtnavá mouka žitná a kukuřičná, sušený žitný kvas, žitná a
bramborová mouka, pšenice (lepek, sladová mouka), emulgátor řepkový lecitin, cukr, řepkový olej, stabilizátor (guma guar, E 466),
glukózový sirup, mléčná bílkovina, látka zlepšující mouku kyselina askorbová], jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný),
stabilní kvas (částečně pražená žitná mouka, voda, základ kvasu), droždí, kmín, kyselina octová

500

2

500

2

500

2

Chléb žitnopšeničný
Chléb žitný

96000
96002

Kvasový chléb žitný
Kvasový chléb žitný
s vlašskými ořechy

žitný kvas (žitná mouka, voda), mouka žitná, voda, ječný slad, sušené brambory, kukuřičná mouka, jedlá sůl
žitný kvas (žitná mouka, voda), mouka žitná, voda, vlašské ořechy 5 %, ječný slad, bramborové vločky, kukuřičná mouka, jedlá
sůl
žitný kvas (žitná mouka, voda), mouka žitná, voda, fermentovaná dýně 8 % (dýňové semínko 41 %, koncentrát z dýňové šťávy 27
%, vinný ocet, voda, cukr, sůl, bramborové plátky, pšeničná mouka, extrakt z papriky, koření), ječný slad, bramborové vločky,
kukuřičná mouka, jedlá sůl

96004

Kvasový chléb žitný
s dýní

96009

Pšeničný kvasový
chléb s červenou
řepou

500

2

pšeničný kvas 25 % (pšeničná mouka celozrnná, voda), pšeničná mouka, voda, červená řepa 15 %, kefír, sezam, jedlá sůl, kmín

21055

Veka 360 g

360

1

pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), cukr, ječná sladová mouka, emulgátor
E 472e, glukóza, regulátor kyselosti E 341, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

21001

Rohlík 43 g

43

1

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), sušené mléko, ječná sladová mouka,
emulgátor E 471, sójová mouka, regulátor kyselosti E 263, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

94001

Rohlík tukový 43 g

43

1

21011
21039

Raženka 43 g
Duo rohlík

43
100

1

21007

Pletýnka sypaná solí a
kmínem

100

1

21005

Rohlík grahamový

60

1

21050

Bulka na hamburgery

90

1

21063

Kvásková bageta

300

1

Chléb pšeničný

Běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, ječná sladová mouka, cukr, emulgátor (E 471, E 472), látka zlepšující
mouku (kyselina L-askorbová, cystein)
pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), ječná sladová mouka, emulgátor E
472e, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E 341, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová
pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem 3 % (jedlá sůl, jodičnan draselný), ječná sladová mouka, emulgátor
E 472e, glukóza, cukr, kmín 0,3 %, regulátor kyselosti E 341, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová
pšeničná mouka, voda, pšeničná celozrnná mouka graham 22 %, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan
draselný), cukr, emulgátor E 472e, sójová mouka, ječná sladová mouka, regulátor kyselosti E 263, látka zlepšující mouku kyselina
L-askorbová
pšeničná mouka, voda, palmový tuk, řepkový olej, cukr, droždí, sezam, sezam černý, vaječná melanž pasterovaná, pšeničná
sladová mouka, pšeničný lepek, emulgátor (E 472e, řepkový lecitin), sójová mouka, kyselina citronová, jedlá sůl s jódem (jedlá
sůl, jodičnan draselný)
pšeničná mouka, voda, pšeničný kvas 4 %, bramborové vločky, droždí, řepkový olej, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan
draselný), ječný slad (extrakt, mouka), pšeničný lepek, cukr, slunečnicový olej, palmový tuk, extrakt z pískavice řecké seno, látka
zlepšující mouku kyselina askorbová

Běžné pečivo vícezrnné
22002

Suk malý tmavý

50

1

pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitná trhanka, sójová drť, pšeničná trhanka, ječná sladová mouka, glukózový sirup, směs
koření, kmín), řepkový olej, droždí, sezamové a lněné semeno, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), emulgátory (E 471,
E 472e), glukóza, cukr, regulátory kyselosti (E 170, kyselina mléčná, E 341), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

22004

Kaiserka tmavá

50

1

pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitná trhanka, sójová drť, pšeničná trhanka, ječná sladová mouka, glukózový sirup, směs
koření, kmín), řepkový olej, droždí, mák, sezamové a lněné semeno, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), emulgátory (E
471, E 472e), glukóza, cukr, regulátory kyselosti (E 170, kyselina mléčná, E 341), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

22007

Cereální cop

70

1

pšeničná mouka, voda, cereální směs 14 % (slunečnice, žitná trhanka, bramborové vločky, pšeničná trhanka, kukuřičná mouka,
len, lupinová mouka, ječný sladový extrakt, emulgátor E 472e, stabilizátor guma guar, glukóza, cukr, sušená syrovátka), řepkový
olej, sezamové a lněné semeno, droždí, jodidovaná sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová
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Č. výr.

Název výrobku

Hmotnost

Trvanl.

[g]

[dny]

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

27025

Pizza špenátová

185

1

pšeničná mouka, špenát 17 %, sýr Eidam (mléko, jedlá sůl, chlorid vápenatý, mlékárenské kultury, syřidlo), mléko, anglická
slanina [vepřový bok 92 %, voda, sůl, konzervant E 250, cukr, stabilizátor (E 451, E 450), antioxidant E 301, modifikovaný škrob (E
1420, E 1414), barvivo E 150d], voda, řepkový olej, cukr, máslo, droždí, olivový olej, provensálské bylinky, jedlá sůl s jódem (jedlá
sůl, jodičnan draselný), sušený česnek, pepř mletý, emulgátory (E 481, E 322), regulátory kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E
412, sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku kyselina Laskorbová

42002

Semínková směs
vážená

volně
vážená

30

směs na proslazení (cukr, glukózový sirup, slunečnicový olej, med, emulgátor slunečnicový lecitin, sušená smetana, aroma), jádra
skořápkových plodů a semínek v různém poměru 50 % (vlašské ořechy, mandle, slunečnicové a dýňové semínko)

61012

Trvanlivé tyčinky
se sýrem sypané solí
a kmínem

volně
vážené

180

pšeničná mouka, palmový tuk, sýr s ušlechtilou plísní 5 %, jedlá sůl s jódem max. 4 % (jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí, ječná
sladová mouka, pšeničný lepek, kmín, kypřicí látka (difosforečnany, uhličitany sodné), zásada hydroxid sodný

96007

Müsli tyčinka

65

30

pšeničná mouka, máslo, med, cukr, ovesné vločky, sezamová semínka, slunečnicová semínka, sójová drť, lněná semínka,
sušená jablka, vanilkový cukr (cukr, glukóza, mletá vanilka), skořice

Jemné pečivo z kynutých těst

31002

Šáteček
s makovou náplní

50

1

pšeničná mouka, náplň maková 35 % [voda, cukr, mák 16 %, strouhanka (pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, sušené
mléko, ječná sladová mouka, sójová mouka), povidla (švestkový protlak 48 %, jablečný protlak, sušené švestky 22 %, glukózový
sirup, cukr, kyselina citronová, aroma), maltodextrin, bramborová mouka, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, citropasta (cukr,
jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo karoteny),
aroma, stabilizátor (E 401, E 1422), koření, konzervant E 200], voda, cukr, margarín [palmový tuk, řepkový olej, emulgátory (E 471,
E 475, slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervant E 200, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barvivo (karoteny)], vaječná
melanž pasterovaná, droždí, palmový tuk, řepkový olej, sůl, emulgátory (E 481, E 322), regulátory kyselosti (E 170, E 341),
zahušťovadlo E 412, sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny), látka zlepšující
mouku kyselina L-askorbová

31001

Šáteček
s povidlovou náplní

50

1

pšeničná mouka, náplň povidlová 35 % (švestkový protlak 48 %, jablečný protlak, sušené švestky 22 %, cukr, kyselina citronová,
aroma), voda, cukr, margarín [palmový tuk, řepkový olej, emulgátory (E 471, E 475, slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervant E
200, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barvivo (karoteny)], vaječná melanž pasterovaná, droždí, palmový tuk, řepkový
olej, sůl, emulgátory (E 481, E 322), regulátory kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, sójová mouka, glukózový sirup,
sušená syrovátka, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31003

Šáteček
s tvarohovou náplní

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 35 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin),
citronová šťáva], voda, cukr, margarín [palmový tuk, řepkový olej, emulgátory (E 471, E 475, slunečnicový lecitin), jedlá sůl,
konzervant E 200, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barvivo (karoteny)], vaječná melanž pasterovaná, droždí, palmový
tuk, řepkový olej, sůl, emulgátory (E 481, E 322), regulátory kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, sójová mouka,
glukózový sirup, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31054

Sváteční koláč
jemné pečivo
s makovou,
tvarohovou,
ořechovou a
meruňkovou náplní

90

1

pšeničná mouka, náplň maková 12 % (mák 45 %, cukr, mléko, citronová šťáva, skořice), náplň tvarohová 12 % [tvaroh 68 %,
vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin), citronová šťáva], náplň ořechová 12 % [cukr, glukóza,
vlašské ořechy 12 %, arašídová drť, strouhanka (pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, sušené mléko, ječná sladová
mouka), sójové vločky, sušená syrovátka, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma,
antioxidant E 300, karobová mouka], náplň s meruňkami 12 % [meruňky 60 % (oxid siřičitý), glukózo-fruktózový sirup,
modifikovaný kukuřičný škrob E 1442, cukr, kyselina citronová, konzervant E 202, zahušťovadlo guma gellan, aroma, voda], voda,
cukr, vaječná melanž pasterovaná, droždí, palmový tuk, řepkový olej, máslo, sádlo, kukuřičný škrob, sůl, emulgátor (E 471, E
481), sušená syrovátka, aroma, látka zlepšující mouku L-kyselina askorbová

80

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 25 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin),
citronová šťáva], náplň povidlová 15 % (švestkový protlak 48 %, jablečný protlak, sušené švestky 22 %, cukr, kyselina citronová,
aroma), voda, cukr, vaječná melanž pasterovaná, palmový a řepkový olej, kukuřičný škrob, droždí, máslo, sádlo, emulgátory (E
471, E 481), sušená syrovátka, aroma, sůl, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

80

1

náplň maková 25 % (mák 45 %, cukr, mléko, citronová šťáva, skořice), pšeničná mouka, voda, náplň tvarohová 15 % [tvaroh 68
%, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin), citronová šťáva], cukr, vaječná melanž pasterovaná,
palmový a řepkový olej, kukuřičný škrob, droždí, máslo, sádlo, emulgátory (E 471, E 481), sušená syrovátka, aroma, sůl, látka
zlepšující mouku kyselina L-askorbová

90

1

náplň tvarohová 39 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin), citronová šťáva],
pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž pasterovaná, palmový a řepkový olej, kukuřičný škrob, droždí, máslo, sádlo, rozinky
2 %, emulgátory (E 471, E 481), sušená syrovátka, aroma, sůl , látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31108

31137

31144

Matějův koláček
s povidly
jemné pečivo
s tvarohovou
a povidlovou náplní
Matějův koláček
s mákem
jemné pečivo
s makovou
a tvarohovou náplní
Matějův koláček
s tvarohem
a rozinkami
jemné pečivo
s tvarohovou náplní

50

náplň maková 35 % (mák 45 %, cukr, mléko, citron, skořice), pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, vaječná melanž
pasterovaná, droždí, máslo, sádlo, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), emulgátory (E 481, E 322), regulátory kyselosti
(E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny),
látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová
náplň ořechová 34 % (vlašské ořechy, mléko, med, cukr, aroma ethylvanilin], pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, vlašské
ořechy, vaječná melanž pasterovaná, droždí, máslo, sádlo, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), emulgátory (E 481, E
322), regulátory kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, mléčná
bílkovina, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31171

Kynutý makový závin
jemné pečivo
s makovou náplní

vážený

2

31177

Kynutý ořechový závin
jemné pečivo
s ořechovou náplní

vážený

2

31135

Makový závin
s višněmi
jemné pečivo
s makovou náplní

100

3

náplň maková 39 % (mák 45 %, cukr, mléko, citronová šťáva, skořice), pšeničná mouka, višně mražené 18 %, máslo, smetana,
vaječný bílek pasterovaný, vejce čerstvá, cukr, vaječný žloutek pasterovaný, droždí

31204

Svatební koláč
s tvarohovou náplní
máčený

25

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 31 % (tvaroh 48 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový a kukuřičný škrob, sušená
syrovátka, sušený vaječný bílek, rozinky, aroma, jedlá sůl, kyselina citronová), voda, máslo, řepkový olej, cukr, dekorační cukr
(cukr, dextróza, pšeničný škrob, palmový olej, vanilin), sádlo, vaječná melanž pasterovaná, droždí, aroma, jedlá sůl s jódem (jedlá
sůl, jodičnan draselný), emulgátory (E 481, E 322), regulátory kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, sójová mouka,
glukózový sirup, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31223

Švestkový táč
jemné pečivo
s makovou náplní

140

2

švestky 44 %, náplň maková 23 % (mák 45 %, cukr, mléko, citronová šťáva, skořice), pšeničná mouka, cukr, voda, řepkový olej,
máslo, sádlo, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), emulgátory (E 481, E 322), regulátory kyselosti (E 170, E
341), zahušťovadlo E 412, sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny), látka
zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31121

Loupák

72

1

pšeničná mouka, voda, cukr, droždí, palmový tuk, řepkový olej, vaječná melanž pasterovaná, mák, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl,
jodičnan draselný), emulgátory (E 481, E 322), regulátory kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, sójová mouka, glukózový
sirup, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31167

Rohový šáteček
s povidlovou náplní

40

1

povidlová náplň 46 % (švestkový protlak, jablečný protlak, sušené švestky, cukr, kyselina citronová, aroma), pšeničná mouka,
máslo, mléko, margarín [palmový tuk, řepkový olej, emulgátor (E 471, E 475, slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervant kyselina
sorbová, barvivo karoteny], vaječná melanž pasterovaná, droždí, cukr, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), kyselina
citronová, aroma

31168

Rohový šáteček
s makovou náplní

40

1

maková náplň 46 % (mák 45 %, cukr, mléko, citronová šťáva, skořice), pšeničná mouka, máslo, mléko, margarín [palmový tuk,
řepkový olej, emulgátor (E 471, E 475, slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervant kyselina sorbová, barvivo karoteny], vaječná
melanž pasterovaná, droždí, cukr, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), kyselina citronová, aroma

1

pšeničná mouka, voda, meruňková náplň 18 % [meruňkový protlak 15 %, jablečný protlak 15 %, cukr, voda, želírující látka
(modifikovaný kukuřičný škrob, karboxymetylcelulóza), regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant sorban draselný,
přírodní barvivo (paprikový extrakt)], palmový tuk, přípravek (dextróza, cukr, emulgátor E 472e, pšeničná bobtnavá sladová
mouka, sušený pšeničný kvasový koncentrát, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová), droždí, vaječná melanž, slunečnicový
olej

Koblihy - jemné pečivo smažené

93000

Koblih
s meruňkovou náplní

50

3/6
Hmotnost

Trvanl.

[g]

[dny]

Č. výr.

Název výrobku

93002

Koblih
s ovocnou náplní
s jahodovou příchutí

60

1

93001

Koblih
s lískooříškovou
náplní
a bílou polevou

50

1

Složení
obsah jednotlivých složek v sestupném pořadí, alergeny zvýrazněny tučným písmem
pšeničná mouka, voda, ovocná náplň 25 % (jablečná dřeň 30 %, cukr, voda, želírující látka modifikovaný kukuřičný škrob E 1422 a
karboxymetylcelulóza, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, přírodní barvivo anthokyany, konzervant sorban draselný,
barvivo E 124 – může nepříznivě ovlivňovat činnost pozornost dětí), palmový tuk, přípravek (dextróza, cukr, emulgátor E 472e,
pšeničná bobtnavá sladová mouka, sušený pšeničný kvasový koncentrát, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová), droždí,
vaječná melanž, slunečnicový olej
pšeničná mouka, voda, lískooříšková náplň 18 % [cukr, rostlinné tuky a oleje (palmový, částečně ztužený palmový), sušená
syrovátka, kakaový prášek, lískooříšková pasta 3%, emulgátor lecitiny, aroma, jedlá sůl, antioxidant alfa-tokoferol], palmový tuk,
přípravek (dextróza, cukr, emulgátor E 472e, pšeničná bobtnavá sladová mouka, sušený pšeničný kvasový koncentrát, látka
zlepšující mouku kyselina L-askorbová), droždí, vaječná melanž, slunečnicový olej, bílá poleva 2 % [cukr, částečně ztužený olej
(palmový, sójový, řepkový, shea v různém poměru), sušená syrovátka, sušené mléko, sójová mouka, emulgátor (sójový lecitin,
E 476), vanilkový extrakt]

Koblihy - cukrářský výrobek ostatní (skladovat do 8 °C)

93003

Koblih
s pudinkovou náplní
a kakaovou polevou

70

1

pšeničná mouka, voda, pudinková náplň 35 % [cukr, voda, mléko, kukuřičný škrob, palmový a řepkový olej, ztužený palmový olej,
mléčné bílkoviny, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, glukózový sirup, modifikovaný bramborový škrob E 1414, rýžová
mouka, sušená syrovátka, zahušťovadlo alginan sodný, stabilizátor (celulosa, celulosová guma, fosforečnany draselné),
konzervant sorban draselný], palmový tuk, přípravek (dextróza, cukr, emulgátor E472e, pšeničná bobtnavá sladová mouka,
sušený pšeničný kvasový koncentrát, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová), droždí, vaječná melanž, slunečnicový olej,
kakaová poleva 2 % [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek
7 %, vanilkový extrakt], emulgátor (lecitin, E 476, E 472, E 471), aroma, barvivo (karoteny, riboflavin, annatto)

Jemné pečivo z listových těst

32001

Listový rohlík
s arašídovou náplní

60

3

arašídová náplň 30 % [[voda, upotřebitelný cukrářský odpad [pšeničná mouka, cukr, vaječná melanž pasterovaná, bramborový a
pšeničný škrob, modifikovaný škrob E 1422, vlašské ořechy, řepkový olej, kakaový prášek, sušené mléko a syrovátka, aroma,
emulgátor (E 472b, E 477), glukózový sirup, kypřící látka (E 450, E 500), sůl, med, barvivo (karoteny, amoniakový karamel),
kyselina citronová, arašidová mouka, sója, koření]], podzemnice 16 %, cukr, sušené mléko, rozinky, skořice]], pšeničná mouka,
margarín [tuk a olej v různém poměru (palmový, řepkový, slunečnicový), voda, sůl, emulgátor (lecitiny, E 471), jedlá sůl, kyselina
citronová, aroma, barvivo karoteny], dekorační cukr (cukr, dextróza, pšeničný škrob, palmový olej, vanilin), vaječný žloutek
pasterovaný, vaječná melanž pasterovaná, ocet lihový (barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan
draselný)

32003

Listový rohlík
s makovou náplní

60

3

maková náplň 37 % (mák 45 %, cukr, mléko, citronová šťáva, skořice), pšeničná mouka, margarín [tuk a olej v různém poměru
(palmový, řepkový, slunečnicový), voda, sůl, emulgátor (lecitiny, E 471), jedlá sůl, kyselina citronová, aroma, barvivo karoteny],
voda, dekorační cukr (cukr, dextróza, pšeničný škrob, palmový olej, vanilin), vaječný žloutek pasterovaný, vaječná melanž
pasterovaná, ocet lihový (barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný)

32016

Listový máslový štrúdl
- řez
jemné pečivo
s jablečnou náplní

240

3

jablečná náplň 57 % [jablka 83 %, cukr, strouhanka (pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, sušené mléko, ječná sladová
mouka, sójová mouka), skořice, regulátor kyselosti kyselina citronová, perníkové koření], pšeničná mouka, máslo, vaječná
melanž pasterovaná, dekorační cukr (cukr, dextróza, pšeničný škrob, palmový olej, vanilin), vaječný žloutek pasterovaný, cukr,
ocet lihový (barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), perníkové koření

50

2

pšeničná mouka, malinová náplň 30 % (jablečný protlak, maliny 25 %, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak z višně a aronie,
cukr, modifikovaný škrob E 1422, konzervant sorban draselný, aroma, zahušťovadlo guma gellan, kyselina citronová, koncentrát z
černé mrkve, voda), máslo, voda, vaječný žloutek pasterovaný, vaječná melanž pasterovaná, ocet lihový (barvivo amoniakový
karamel), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný).

50

2

ořechová náplň 28 % (vlašské ořechy 32 %, mléko, med, cukr, vejce čerstvá, pšeničná mouka, řepkový olej, aroma), pšeničná
mouka, máslo, voda, vaječný žloutek pasterovaný, vaječná melanž pasterovaná, vejce čerstvá, ocet lihový, jedlá sůl s jódem
(jedlá sůl, jodičnan draselný)

50

2

maková náplň 27 % (mák 45 %, cukr, mléko, citron, skořice), pšeničná mouka, máslo, voda, vaječný žloutek pasterovaný,
vaječná melanž pasterovaná, vejce čerstvá, ocet lihový, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný)

1

pšeničná mouka, margarín [tuk a olej v různém poměru (palmový, řepkový, slunečnicový), voda, sůl, emulgátor (lecitiny, E 471),
jedlá sůl, kyselina citronová, aroma, barvivo karoteny], voda, cukr, sušená syrovátka, sušený vaječný bílek, dextróza, emulgátor
(E 471, E 472e, řepkový lecitin), droždí, vaječná melanž pasterovaná, regulátor kyselosti (E 450, E 500), sušený vaječný žloutek,
jedlá sůl, stabilizátor E 466, aroma, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová, cystein)

1

pšeničná mouka, lískooříšková náplň 29 % (cukr, palmový a shea olej v různém poměru, sušená syrovátka, kakaový prášek,
pasta z lískových ořechů 2 %, aroma, emulgátor sójový lecitin, jedlá sůl, vanilkový extrakt), margarín [tuk a olej v různém poměru
(palmový, řepkový, slunečnicový), voda, sůl, emulgátor (lecitiny, E 471), jedlá sůl, kyselina citronová, aroma, barvivo karoteny],
voda, cukr, čokoládová poleva 2 % (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, vanilkový
extrakt), sušená syrovátka, sušený vaječný bílek, dextróza, emulgátor (E 471, E 472e, řepkový lecitin), droždí, vaječná melanž
pasterovaná, regulátor kyselosti (E 450, E 500), sušený vaječný žloutek, jedlá sůl, stabilizátor E 466, aroma, barvivo (karoteny),
látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová, cystein)

32027

32031

32034

Máslový šáteček
malinový
jemné pečivo
s malinovou náplní
Máslový šáteček
ořechový
jemné pečivo
s ořechovou náplní
Máslový šáteček
makový
jemné pečivo
s makovou náplní

Jemné pečivo z listových kynutých těst

32009

Croissant

32010

Croissant
s lískooříškovou
náplní
jemné pečivo
s čokoládovou
polevou

60

80

Jemné pečivo

34050

Marokánka s
kakaovou polevou

40

28

cukr, kakaová poleva 17 % (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, palmový tuk, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin,
vanilkový extrakt), sójová drť, pšeničná mouka, podzemnice, pomerančová kůra proslazená (pomerančová kůra, glukózofruktózový sirup, cukr, kyselina citronová, konzervanty sorban draselný a oxid siřičitý), glukózový sirup, margarín [palmový tuk,
řepkový olej, voda, emulgátory (E 471, E 475, slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervant E 200, aroma, regulátor kyselosti kyselina
citronová, barvivo (karoteny)], alginátové ovoce [cukr, voda, glukóza, fruktóza, želírující látka alginát sodný, regulátor kyselosti (E
341, E 339, E 270), emulgátor E 471, barvivo (E 100, E 120), aroma], sušené mléko

34025

Špaldový řez s mrkví
a mandlemi

80

3

špaldová směs 37 % [špaldová mouka celozrnná 40 %, cukr, sušená vejce, mléčný cukr, emulgátor (E 472b, E 475), kypřící látka
(fosforečnan sodný, uhličitan sodný), stabilizátor xanthan, sůl, aroma, koření], mrkev strouhaná 16 %, řepkový olej, voda, mandle 6
%, směs (cukr, sušený glukózový sirup, slunečnicový olej, med, emulgátor slunečnicový lecitin, sušená smetana, aroma).

34053

Kakaový řez
s tvarohem
jemné pečivo
s tvarohovou náplní

150

4

tvaroh 34 %, pšeničná mouka, cukr, vejce čerstvá, margarín Hera [rostlinné oleje (palmový, řepkový, slunečnicový v různém
poměru), voda, emulgátor (slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy mastných kyselin), sušená syrovátka, jedlá sůl, aroma,
regulátor kyselosti kyselina citronová, konzervant sorban draselný, vitamin (A, D), barvivo karoteny], smetana, kukuřičný škrob,
aroma, kakaový prášek 0,8 %, kypřicí látka (difosforečnany, uhličitany sodné), barvivo riboflavin

34042

Linecké máslové
vážené

na váhu

60

pšeničná mouka, máslo 30 %, cukr, vaječný žloutek pasterovaný

34083

Linecké máslové 60 g

60

60

pšeničná mouka, ovocná náplň 26 % [meruňky 60 % (oxid siřičitý), glukózo-fruktózový sirup, modifikovaný škrob 1442, cukr,
kyselina citronová, konzervant sorban draselný, zahušťovadlo guma gellan, aroma], máslo, cukr, vaječný žloutek pasterovaný,
dekorační cukr (cukr, dextróza, pšeničný škrob, palmový olej, vanilin)

34057

Linecký koláč
s tvarohovou náplní

2

tvarohová náplň 55 % (tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový a kukuřičný škrob, sušená syrovátka, sušený vaječný
bílek, aroma, sůl, kyselina citronová), pšeničná mouka, margarín Hera [rostlinné oleje (palmový, řepkový, slunečnicový v různém
poměru), voda, emulgátor (slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy mastných kyselin), sušená syrovátka, jedlá sůl, aroma,
regulátor kyselosti kyselina citronová, konzervant sorban draselný, vitamin (A, D), barvivo karoteny], cukr, vaječný žloutek
pasterovaný, dekorační cukr (cukr, dextróza, pšeničný škrob, palmový olej, vanilin), kypřicí látka (difosforečnany, uhličitany sodné)

34017

Mrkvový rohlíček
s jablečnou náplní

34029

Mrkvový rohlíček
s povidlovou náplní

100

70

2

70

2

pšeničná mouka, jablečná náplň 25 % (jablka, regulátor kyselosti kyselina citronová), margarín Hera [rostlinné oleje (palmový,
řepkový, slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátor (slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy mastných kyselin), sušená
syrovátka, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, konzervant sorban draselný, vitamin (A, D), barvivo karoteny],
mrkev 16 %, dekorační cukr (cukr, dextróza, pšeničný škrob, palmový olej, vanilin), aroma, kypřicí látka (difosforečnany, uhličitany
sodné), skořice
pšeničná mouka, povidlová náplň 25 % (švestkový protlak 48 %, jablečný protlak, sušené švestky 22 %, cukr, kyselina citronová,
aroma), margarín Hera [rostlinné oleje (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátor (slunečnicový lecitin,
mono- a diglyceridy mastných kyselin), sušená syrovátka, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, konzervant
sorban draselný, vitamin (A, D), barvivo karoteny], mrkev 16 %, dekorační cukr (cukr, dextróza, pšeničný škrob, palmový olej,
vanilin), aroma, kypřicí látka (difosforečnany, uhličitany sodné)

4/6
Hmotnost

Trvanl.

[g]

[dny]

Č. výr.

Název výrobku

34084

Mrkvový rohlíček
s malinovou náplní

70

53001
53002

Kávový dort
Kávový řez

1400
140

2

Složení
obsah jednotlivých složek v sestupném pořadí, alergeny zvýrazněny tučným písmem
pšeničná mouka, malinová náplň 26 % (jablečný protlak, maliny 25 %, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak z višně a aronie,
cukr, modifikovaný škrob E 1422, konzervant sorban draselný, aroma, zahušťovadlo guma gellan, kyselina citronová, koncentrát z
černé mrkve, voda), margarín Hera [rostlinné oleje (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátor
(slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy mastných kyselin), sušená syrovátka, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti kyselina
citronová, konzervant sorban draselný, vitamin (A, D), barvivo karoteny], mrkev 16 %, kypřící látky (E 500, E 450)

Cukrářské výrobky s lehkou máslovou náplní (skladovat do 8°C)
3

cukr, vejce, máslo, mléko, pšeničná mouka, řepkový olej, voda, marcipán (cukr, mandle 25 %, stabilizátor sorbitol, zahušťovadlo
karboxymethylcelulóza, kyselina citronová, stabilizátor invertáza), kakaový prášek, pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma,
barvivo riboflavin), mletá káva 1 %, kypřicí látky (E 500, E 450).

Cukrářské výrobky s lehkou tukovou náplní (skladovat do 8°C)

51039

Jádrový rohlíček

45

5

51040

Špička
s tekutou náplní

50

5

51003
51004
51015

51005

51001
51002
51017

Dort ořechový
Dort ořechový malý
Dort podkova
ořechová

Dort kokosový

Dort
s kakaovým krémem
Dort malý
s kakaovým krémem
Dort podkova
s kakaovým krémem

1200
600
1200

1200

5

tuková náplň [[voda, rostlinné tuky a oleje (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), ztužený kokosový tuk, cukr,
modifikované škroby, sušená syrovátka a mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sůl, aroma, emulgátor (E 471, E
472a), regulátor kyselosti kyselina citronová, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny, E 171)], korpusová směs [pšeničná mouka,
cukr, emulgátor (emulgátory E 472b, E 477, glukósový sirup, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E 450i, E
500ii, sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo xanthan, barvivo (karoteny), aroma], vaječná melanž pasterovaná, voda, vlašské
ořechy mleté 12 %, řepkový olej, aroma, poleva (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, palmový tuk, kakaový prášek, emulgátor
sójový lecitin, vanilkový extrakt), cukrové perličky (cukr, pšeničná mouka, rýžový škrob, stabilizátor arabská guma, maltodextrin,
barvivo E 174, E 171), u podkovy i alginátové ovoce [cukr, voda, glukóza, fruktóza, želírující látka alginát sodný, regulátor kyselosti
(E 341, E 339, E 270), emulgátor E 471, barvivo (E 100, E 120), aroma]

5

tuková náplň [voda, rostlinné tuky a oleje (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), ztužený kokosový tuk, cukr,
modifikované škroby, sušená syrovátka a mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sůl, aroma, emulgátor (E 471, E
472a), regulátor kyselosti kyselina citronová, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny, E 171)], korpusová směs [pšeničná mouka,
cukr, emulgátor (emulgátory E 472b, E 477, glukósový sirup, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E 450i, E
500ii, sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo xanthan, barvivo (karoteny), aroma], vaječná melanž pasterovaná, voda, ovocná náplň
(cukr, jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak z višně a aronie, kyselina citronová, želírující látka pektiny,
koncentrát z černé mrkve, aroma, voda), kokos 6 %, řepkový olej, poleva (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, palmový tuk,
kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, vanilkový extrakt), barevná rýže (cukr, pšeničná mouka, kakaový prášek, maltodextrin,
leštící látka karnaubský vosk, aroma, barviva E 120, E 133, E 171, E 150d, E 174), cukrové perličky (cukr, pšeničná mouka,
rýžový škrob, stabilizátor arabská guma, maltodextrin, barvivo E 174, E 171), u podkovy i alginátové ovoce [cukr, voda, glukóza,
fruktóza, želírující látka alginát sodný, regulátor kyselosti (E 341, E 339, E 270), emulgátor E 471, barvivo (E 100, E 120), aroma]

5

kakaový krém 50 % [[voda, rostlinné tuky a oleje (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), ztužený kokosový tuk, cukr,
modifikované škroby, sušená syrovátka a mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sůl, aroma, emulgátor (E 471, E
472a), regulátor kyselosti kyselina citronová, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny, E 171)], kakaová poleva 8 % (cukr, kakaové
máslo, kakaová hmota, palmový tuk, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, vanilkový extrakt), aroma, konzervant E 202]],
korpusová směs [pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E 472b, E 477, glukósový sirup, sušené mléko odtučněné),
kakao, pšeničný škrob, kypřící látky E 450i, E 500ii, sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo xanthan, barvivo (karoteny), aroma],
poleva (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, palmový tuk, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, vanilkový extrakt), vaječná
melanž pasterovaná, voda, řepkový olej, mandlové lupínky, tyčinky z tmavé polevy (cukr, ztužený palmový a palmojádrový tuk,
kakaový prášek, kakaové máslo, sójový lecitin, aroma), u podkovy i alginátové ovoce [cukr, voda, glukóza, fruktóza, želírující látka
alginát sodný, regulátor kyselosti (E 341, E 339, E 270), emulgátor E 471, barvivo (E 100, E 120), aroma]

1200
600

tuková náplň [voda, rostlinné tuky a oleje (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), ztužený kokosový tuk, cukr,
modifikované škroby, sušená syrovátka a mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sůl, aroma, emulgátor (E 471, E
472a), regulátor kyselosti kyselina citronová, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny, E 171)], cukr, poleva (cukr, kakaové máslo,
kakaová hmota, palmový tuk, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, vanilkový extrakt), vaječný bílek pasterovaný,
podzemnice, sojová drť, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma,
konzervant E 202, barvivo karoteny)
tekutá náplň 23 % (sušené mléko, voda, cukr, aroma, emulgátor E 472b, stabilizátor E 466, barviva E 100, E 101), margarín
[kokosový olej, voda, olej řepkový a palmový, emulgátor (slunečnicový lecitin, E 471, E 475), sůl, konzervant E 202, kyselina
citronová, aroma, barvivo karoteny], směs [cukr, kakaový prášek, sójová mouka, sušený palmový tuk (palmový olej, glukózový
sirup, mléčná bílkovina), modifikovaný škrob E 1414], poleva (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, palmový tuk, kakaový prášek,
emulgátor sójový lecitin, vanilkový extrakt), voda, vaječný bílek pasterizovaný, pšeničná mouka, vaječný žloutek pasterizovaný,
cukr, pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin)

1200

51049

Batul čtverec

900

5

modelovací hmota (cukr, glukózový sirup, pšeničný škrob, palmový tuk, slunečnicový olej, barvivo E 171, aroma), korpusová směs
[pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E 472b, E 477, glukózový sirup, mléko sušené), pšeničný škrob, kakaový prášek,
kypřící látka (E 450i, E 500ii), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo karoteny, kyselina citronová, zahušťovadlo E
415, aroma], margarín [rostlinné tuky a oleje (kokos, řepka, palma, slunečnice v proměnném hmotnostním podílu), ztužený
kokosový tuk, voda, emulgátor E 471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo karoteny], vaječná melanž
pasterovaná, voda, směs do krému [cukr, modifikované škroby, sušené mléko a syrovátka, zahušťovadlo E 401, glukózový sirup,
jedlá sůl, aroma, mléčná bílkovina, emulgátor (E 471, E 472a), barvivo (E 160a, E 171], džem (maliny 45 %, cukr, glukózový sirup,
kyselina E 330, želírující látka E 440i, voda), aroma, poleva (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, palmový tuk, kakaový prášek,
emulgátor sójový lecitin, vanilkový extrakt), barvivo (dle barev na dortu - viz dodatek ke katalogu Roll Decor)

51020

Ozdoby krémové

100

5

voda, rostlinné tuky a oleje (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), ztužený kokosový tuk, cukr, modifikované škroby,
sušená syrovátka a mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sůl, aroma, emulgátor (E 471, E 472a), regulátor
kyselosti kyselina citronová, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny, E 171)

54008

Máslová trubička

35

3

54001

Indián
s bílkovou náplní

40

2

40
20

2

fondán (cukr, glukózový sirup, voda), mléko, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, máslo, voda, pudinkový prášek (kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin), řepkový olej, aroma, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný

2

voda, ovoce 18 % (z toho 67 % kompotové - broskve, mandarinky a 33 % čerstvé ovoce dle sezónního výběru), směs do krému
(cukr, sušené mléko, modifikovaný škrob E 1414, ztužený palmový olej, glukózový sirup, kokosový olej, emulgátory 472a, E 472b,
želírující látky E 450, E 339, E 516, mléčné proteiny, želatina, zahušťovadlo E 401, stabilizátory E 339, E 401, aroma s mlékem,
barvivo karoteny), cukr, pšeničná mouka, margarín [palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory (E 475, E 471, slunečnicový
lecitin), sůl, konzervant E 200, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barvivo (karoteny)], smetana, rostlinný krém (voda,
ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina, emulgátory E 472b, sójový lecitin, E 472e, stabilizátory E 460, E 466, E 340, aroma,
barvivo karoteny), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma,
konzervant E 202, barvivo karoteny), vaječný žloutek pasterovaný, želírující látka agar

2

krém 60 % [voda, směs do krému (cukr, sušené mléko, modifikovaný škrob E 1414, ztužený palmový olej, glukózový sirup,
kokosový olej, emulgátory 472a, E 472b, želírující látky E 450, E 339, E 516, mléčné proteiny, želatina, zahušťovadlo E 401,
stabilizátory E 339, E 401, aroma s mlékem, barvivo karoteny), smetana, rostlinný krém (voda, ztužený palmový tuk, cukr, mléčná
bílkovina, emulgátory E 472b, E322, E 472e, stabilizátory E 460, E 466, E 340, aroma, barvivo karoteny), aroma], pšeničná
mouka, margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), sůl, emulgátory (lecitin, E 471),
regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo karoteny], voda, dekorační cukr (cukr, dextróza, pšeničný škrob, palmový
olej, vanilin), vaječný žloutek pasterovaný, vaječná melanž pasterovaná, ocet lihový (barvivo amoniakový karamel), jedlá sůl s
jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný)

Cukrářské výrobky s bílkovou náplní (skladovat do 8°C)
pšeničná mouka, máslo 22 %, vaječný bílek pasterovaný, vaječná melanž pasterovaná, vaječný žloutek pasterovaný, mléko,
cukr, ocet lihový, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), aroma
bílková náplň 52 % [cukr, vaječný bílek pasterovaný 14 %, ovocná náplň (cukr, jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, ovocný
protlak z višně a aronie, kyselina citronová, želírující látka pektiny, koncentrát z černé mrkve, aroma),voda, kyselina citronová],
poleva (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, palmový tuk, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, vanilkový extrakt), vaječný
bílek pasterovaný, pšeničná mouka, vaječný žloutek pasterizovaný, cukr, voda, pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma,
barvivo riboflavin)

Cukrářské výrobky ostatní (skladovat do 8°C)

52001
52002

52005

52006

Vaječný věneček

Košíček s ovocem

Listový šáteček s
krémem

50

50

5/6

Č. výr.

Název výrobku

Hmotnost

Trvanl.

[g]

[dny]

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

57001
57002

Dort
s čerstvým ovocem

500
1000

2

čerstvé ovoce 18 % (směs různých druhů), korpusová směs [pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E 472b, E 477,
glukósový sirup, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E 450i, E 500ii, sůl, kyselina citronová, zahušťovadlo
xanthan, barvivo (karoteny), aroma], smetana, rostlinný šlehací krém (voda, ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina,
emulgátory E 472b, sójový lecitin, E 472e, stabilizátory E 460, E 466, E 340, aroma, barvivo karoteny), vaječná melanž
pasterovaná, směs (cukr, želatina, sušené jahody 6 %, modifikovaný škrob E 1414, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma,
sůl, barvivo E 162), voda, řepkový olej, gel (glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, želírující látky agar a pektiny, kyselina citronová,
konzervant E 202, aroma), želé (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka alginan sodný, regulátor kyselosti E 341, E 339,
emulgátor E 471, aroma, barviva E 120 a E 100), kokos

57026

Karamelový větrník

110

2

smetana ke šlehání (stabilizátor karagenan), karamelová poleva 31 % (cukr, smetana), vejce, pšeničná mouka, mléko, voda,
řepkový olej, cukr, pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný)

57082

Srdíčko větrník

140

2

smetana ke šlehání (stabilizátor karagenan), karamelová poleva 31 % (cukr, smetana), vejce, pšeničná mouka, mléko, voda,
řepkový olej, cukr, pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný)

57032

Dort pařížský

1000

2

57031

Pařížský řez

80

2

57017

Punčový řez

60

57027
57028

Sacher dort
Sacher řez

1200
120

10

57029

Batul kulatý

900

2

57039

Mrkvový dort

2160

57038

Mrkvový dort - řez

180

4

2

57008

Dort špička

1500

57061

Řez z dortu špička

150

57053

Dort banánový
Řez z dortu
banánového

120

57054

Dort ovocný

2100

punčový rozvar 35 % (cukr, voda, aroma, kyselina citronová), korpusová směs [pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E
472b, E 477, glukósový sirup, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E 450i, E 500ii, sůl, kyselina citronová,
zahušťovadlo xanthan, barvivo (karoteny), aroma], vaječná melanž pasterovaná, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup), ovocná
náplň (cukr, jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak z višně a aronie, kyselina citronová, želírující látka pektiny,
koncentrát z černé mrkve, aroma, voda), voda, poleva (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, palmový a částečně ztužený
palmový tuk, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, vanilkový extrakt), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný
škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo karoteny), barvivo E 120
korpusová směs [cukr, pšeničná mouka, bramborový škrob, modifikovaný škrob E 1422, kakaový prášek, kypřící látka (E 450i, E
500ii), sušená syrovátka, emulgátor (E 472b, E 477), glukózový sirup, sušené mléko, pšeničný škrob, kakaová hmota, aroma,
regulátor kyselosti (E 501, E 525), jodidovaná sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (amoniakový karamel, karoteny), kyselina
citronová, zahušťovadlo xanthan], meruňkový džem [meruňky 45 %, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina citronová, želírující
látka (pektiny), voda], vaječná melanž pasterovaná, řepkový olej, smetana, čokoláda (kakaová hmota 45 %, cukr, kakaové máslo
15 %, emulgátor sójový lecitin, aroma), voda
tvaroh, smetana, pšeničná mouka, cukr, glukózový sirup, pšeničný škrob, vaječná melanž pasterovaná, voda, džem (jahody 47
%, cukr, glukózo-fruktózový sirup), rostlinné tuky a oleje (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), ztužený palmový a
kokosový tuk, sušené mléko a syrovátka, aroma, modifikované škroby, emulgátor (E 472, E 477, E 471, sójový lecitin), želírující
látka pektiny, kyselina citronová, kypřicí látka (E 450i, E 500ii), zahušťovadlo (xanthan,alginan sodný), jedlá sůl, želatina, mléčná
bílkovina, stabilizátory (celulosa, celulosová guma, E 340), barvivo (E 104, E 124 - tato barviva mohou nepříznivě ovlivňovat
činnost a pozornost dětí; karoteny, E 120, E 133, E 171)
mrkev 22 %, cukr, vlašské ořechy, vejce čerstvá, pšeničná mouka, řepkový olej, marcipán (ukr, mandle 25 %, stabilizátor
sorbitol, zahušťovadlo karboxymethylcelulóza, kyselina citronová, stabilizátor invertáza), tvaroh, smetana, meruňkový džem
(meruňky 45 %, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina citronová, želírující látka pektiny, voda), rostlinný šlehací krém (voda,
ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina, emulgátory E 472b, sójový lecitin, E 472e, stabilizátory E 460, E 466, E 340, aroma,
barvivo karoteny), kypřící látka hydrogenuhličitan sodný, skořice, želatina, barvivo (E 110, E 124 - tato barviva mohou nepříznivě
ovlivňovat činnost a pozornost dětí)

3

náplň 65 % [voda, smetana, cukr, ztužený palmový tuk, sušené mléko, kokosový a palmový olej, kakaový prášek, sójová mouka,
želírující látka (E 450, E 339, E 516), mléčná bílkovina, želatina, zahušťovadlo alginan sodný, stabilizátor (celulóza, celulózová
guma, E 340)], korpusová směs [cukr, pšeničná mouka, bramborový škrob, kakaový prášek, kypřicí látka (E 450, E 500), sušená
syrovátka, sušené mléko, pšeničný škrob, kakaová hmota, regulátor kyselosti (E 501, E 525), jodidovaná sůl (jedlá sůl, jodičnan
draselný), kyselina citronová, zahušťovadlo xanthan], vaječná melanž pasterovaná, řepkový olej, čokoláda (kakaová hmota 45 %,
cukr, kakaové máslo 15 %), voda, modifikovaný škrob (E 1414, E 1422), glukózový sirup, emulgátor (sójový lecitin, E 472, E 477),
aroma, barvivo (karoteny, kurkumin, riboflavin, amoniakový karamel)

2

náplň [smetana, voda, ztužený palmový tuk, cukr, modifikovaný škrob E 1414, palmový olej, kakaový prášek, sójová mouka,
mléčná bílkovina, stabilizátor (celulóza, celulózová guma, E 340)], korpusová směs [cukr, pšeničná mouka, bramborový škrob,
kakaový prášek, modifikovaný škrob E 1422, sušené mléko a syrovátka, pšeničný škrob, kypřicí látka (E 450i, E500ii),
čokoládový prášek, regulátor kyselosti (E 501, E 525), sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), kyselina citronová,
zahušťovadlo xanthan], vaječná melanž pasterovaná, banány 14 %, řepkový olej, čokoláda (kakaová hmota 45 %, cukr, kakaové
máslo 15 %), voda, čokoládová ozdoba (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, kakaový prášek, vanilkový extrakt), glukózový
sirup, emulgátor (E 472, E 477, sójový lecitin), aroma, barvivo (karoteny, amoniakový karamel)

3

krém [voda, cukr, mléko sušené, ztužený palmový olej, kokosový olej, mléčné proteiny, želatina, stabilizátor E 339], ovoce
mražené 20 % (maliny, borůvky, rybíz v různém poměru), gel (cukr, voda, želírovací látka E 440ii), korpusová směs [pšeničná
mouka, cukr, mléko sušené, pšeničný škrob, kypřící látka (E 450i, E 500ii), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný),
zahušťovadlo E 415], vaječná melanž, voda, modifikovaný škrob (E 1414, E 1422), glukózový sirup, emulgátor (E 472, E 477),
maltodextrin, želírovací látka (E 450, E 516, E 339), zahušťovadlo E 401, aroma, kyselina citronová, barvivo karoteny

2

smetana ke šlehání (stabilizátor karagenan), vejce, pšeničná mouka, voda, cukr, mléko, řepkový olej, ořechy vlašské,
pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný)

2

pudinkový krém 35 % [mléko, máslo, cukr, kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), kompotový ananas 17 % (ananas, voda,
cukr), smetana, rostlinný šlehací krém (voda, ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina, stabilizátory E 460, E 466, E 340),
korpusová směs [pšeničná mouka, cukr, glukózový sirup, sušené mléko, pšeničný škrob, kypřící látky E 450i, E 500ii, sůl
jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), zahušťovadlo xanthan], mandle, vaječná melanž, poleva [cukr, částečně ztužený
palmový olej, kakaový prášek], řepkový olej, voda, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, konzervant E 202),
emulgátor (E 472, E 477, E 492, sójový lecitin), kyselina citronová, aroma, barvivo karoteny

1300

57063

smetana, korpusová směs [cukr, pšeničná mouka, bramborový škrob, modifikovaný škrob E 1422, kakaový prášek, kypřící látka
(E 450i, E 500ii), sušená syrovátka, emulgátor (E 472b, E 477), glukózový sirup, sušené mléko, pšeničný škrob, kakaová hmota,
aroma, regulátor kyselosti (E 501, E 525), jodidovaná sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (amoniakový karamel, karoteny),
kyselina citronová, zahušťovadlo xanthan], rostlinný šlehací krém (voda, ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina, emulgátory
E 472b, sójový lecitin, E 472e, stabilizátory E 460, E 466, E 340, aroma, barvivo karoteny), vaječná melanž pasterovaná, směs do
krému [cukr, kakaový prášek, sójová mouka, palmový tuk sušený (palmový olej, glukózový sirup, mléčná bílkovina), modifikovaný
škrob E 1414], řepkový olej, poleva (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, palmový tuk, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin,
vanilkový extrakt), voda
smetana, korpusová směs [cukr, pšeničná mouka, bramborový škrob, modifikovaný škrob E 1422, kakaový prášek, kypřící látka
(E 450i, E 500ii), sušená syrovátka, emulgátor (E 472b, E 477), glukózový sirup, sušené mléko, pšeničný škrob, kakaová hmota,
aroma, regulátor kyselosti (E 501, E 525), jodidovaná sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (amoniakový karamel, karoteny),
kyselina citronová, zahušťovadlo xanthan], rostlinný šlehací krém (voda, ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina, emulgátory
E 472b, sójový lecitin, E 472e, stabilizátory E 460, E 466, E 340, aroma, barvivo karoteny), vaječná melanž pasterovaná, směs do
krému [cukr, kakaový prášek, sójová mouka, palmový tuk sušený (palmový olej, glukózový sirup, mléčná bílkovina), modifikovaný
škrob E 1414], řepkový olej, poleva (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, palmový tuk, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin,
vanilkový extrakt), voda

57064

Řez z dortu ovocného

175

57055
57062

Dort větrník
Řez z dortu větrník

1200
120

57056

Dort s pudinkem
a ananasem

1500

57066

Řez s pudinkem
a ananasem

150

57057

Dort Raffaello

1500

57065

Řez z dortu Raffaello

120

57075

Ostravan

120

2

57076

Listový košíček
s malinami

220

2

3

náplň 43 % [smetana, voda, ztužený palmový tuk, cukr, sušené mléko, modifikovaný škrob E 1414, glukózový sirup, kokosový
olej, aroma, mléčná bílkovina, emulgátor (sójový lecitin, E 472), želatina, želírující látka (E 450, E 339, E 516), zahušťovadlo
alginan sodný, stabilizátor (celulosa, E 466, E 340), barvivo karoteny], kokos, vaječný bílek, cukr, strouhanka [pšeničná mouka,
voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), sušené mléko, ječná sladová mouka, sójová mouka],
mandle
pšeničná mouka, voda, cukr, smetana ke šlehání, máslo, poleva (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, palmový a částečně
ztužený palmový tuk, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, vanilkový extrakt), bramborový škrob, glukózový sirup, glukóza,
sušená vejce, modifikovaný bramborový škrob E 1414, sušené mléko a syrovátka, zahušťovadlo alginan sodný, arašídy, kypřicí
látka (E 450, E 500), emulgátor (E 472b, E 477), palmový olej, rýžová mouka, aroma, líh, bílé víno, stabilizátor alginan sodný, sůl,
barvivo (karoteny, riboflavin, karamel)
pudinková náplň (mléko, cukr, máslo, kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), maliny 18 %, pšeničná mouka, máslo, voda,
gel (glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, želírující látky agar a pektiny, kyselina citronová, konzervant sorban draselný, aroma),
vaječný žloutek, ocet lihový, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný)
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Č. výr.

57077
57078

57080

Název výrobku

Malinový dort
Řez z malinového
dortu

Punćový dort

Hmotnost

Trvanl.

[g]

[dny]

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

2

korpusová směs [cukr, pšeničná mouka, bramborový škrob, modifikovaný škrob E 1422, kakaový prášek, kypřící látka (E 450i, E
500ii), sušená syrovátka, emulgátor (E 472b, E 477), glukózový sirup, sušené mléko, pšeničný škrob, kakaová hmota, aroma,
regulátor kyselosti (E 501, E 525), jodidovaná sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (amoniakový karamel, karoteny), kyselina
citronová, zahušťovadlo xanthan], řepkový olej, smetana, tvaroh, malinový džem 8 % (maliny 45 %, cukr, glukózo-fruktózový
sirup, kyselina citronová, želírující látka pektiny), voda, rostlinný šlehací krém (voda, ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina,
emulgátory E 472b, sójový lecitin, E 472e, stabilizátory E 460, E 466, E 340, aroma, barvivo karoteny), cukr, čokoláda (kakaová
hmota 45 %, cukr, kakaové máslo 15 %, emulgátor sójový lecitin, aroma), vaječná melanž, maliny 4 %, poleva (cukr, ztužený
palmojádrový tuk, sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, emulgátor sójový lecitin, aroma), želatina

4

punčový rozvar 27 % (cukr, voda, aroma, kyselina citronová), korpusová směs [cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, sušená
vejce, rýžový škrob, kypřicí látka (E 450, E 500), emulgátor (475, E 471, E 481), sůl, aroma (s mléčnou složkou), barvivo
karoteny], ovocná náplň (cukr, ovocný protlak červený rybíz 49 %, želírující látka pektin, kyselina citronová, přírodní aroma), cukr,
voda, fondán (cukr, glukózový sirup), barvivo (E 110, E 102, E 122 - mohou nepříznivě ovlivňovat činnost pozornost dětí).

1330
110

1300

57081

Řez z punčového
dortu

130

57087

Tartaletka

100

3

mléko, pšeničná mouka, máslo, jahoda 17 %, cukr, pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), glazura (cukr,
voda, glukózový sirup, želírovací látka pektin, kyselina citronová, aroma), vaječný žloutek, aroma, máta

57010

Ozdoby na dort

30

60

cukr, glukózový sirup, pšeničný škrob, palmový tuk, voda, slunečnicový olej, barvivo E 171, aroma, barvivo (E 120, E 141, E 100)

72008

Matějova sušenka

30

60

pšeničná mouka, máslo, cukr, vaječný žloutek pasterovaný, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor
kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo karoteny)

Cukrovinky z modelovací hmoty (skladovat do 18°C)
Sušenky

