Katalog nebalených výrobků
Pekárny Blansko a.s., Zborovecká 10, Blansko
Č. výr.

Název výrobku

Hmotnost
(g)

Aktualizováno dne: 28. 6. 2021
Trvanl.
(dny)

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

LAHŮDKY - skladujte při teplotě do 5 °C

700040

Bageta s camembertem

180

1

700004

Obložený chléb
- salám, vejce

200

1

700010

700035

Obložený chléb mozzarella, rajče

Chlebíček speciál
s cukry a sladidlem

200

90

Bageta 56 % [pšeničná mouka, voda, sladová mouka ječná a pšeničná, glukózový sirup, hrachový šrot, lněné semínko, řepkový olej,
droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničná sladová zrnka, vinný ocet, ovesné otruby, bramborový granulát,
žitný kvásek, sezam, proso, kukuřičné vločky, sušené mléko, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin), sójová mouka,
regulátor kyselosti octan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová], mléčná pomazánka (smetana, sušené mléko a
syrovátka, bramborový škrob, sůl, smetanová kultura), sýr Camembert 14 % (pasterizované mléko, jedlá sůl, syřidlo, mlékárenské
kultury, plísňová kultura), ledový salát, sušené rajče (sušené rajče, slunečnicový olej), salát rukola.
Chléb speciální 50 % [směs ((slunečnicové semeno, žito (mouka, sladová mouka, sušený kvásek), pšenice špalda (mouka, vločky,
sušený kvásek), sůl, mouka ze semen vinné révy, ovocný cukr, koření], žitná mouka, pšeničná mouka, voda, droždí, kvas (částečně
pražená žitná mouka, voda, základ kvasu), kyselina octová], mléčná pomazánka (smetana, sušené mléko a syrovátka, bramborový
škrob, sůl, smetanová kultura), salát lollo bianco, rajčata, salám Vysočina 5 % [vepřové maso, hovězí maso, dusitanová solící směs
(jedlá sůl, konzervant E 250, koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621), antioxidant E 316, konzervant natamycin], sýr, vejce
vařené 4 %, okurka čerstvá.

1

Chléb speciální 48 % [směs ((slunečnicové semeno, žito (mouka, sladová mouka, sušený kvásek), pšenice špalda (mouka, vločky,
sušený kvásek), sůl, mouka ze semen vinné révy, ovocný cukr, koření], žitná mouka, pšeničná mouka, voda, droždí, kvas (částečně
pražená žitná mouka, voda, základ kvasu), kyselina octová], sýr mozzarella 16 %, mléčná pomazánka (smetana, sušené mléko a
syrovátka, bramborový škrob, sůl, smetanová kultura), rajčata 8 %, salát rukola, pesto [slunečnicový olej, bazalka, kešu ořechy,
jedlá sůl, sýr, česnek, regulátor kyselosti kyselina mléčná], bazalka, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný).

1

Plátek veky [pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, ječmen (sladový extrakt, sladová mouka), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl,
jodičnan draselný), sušené mléko, emulgátor E 471, sójová mouka, regulátor kyselosti E 263, látka zlepšující mouku kyselina
askorbová], pomazánka [brambory vařené, majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, ocet lihový, modifikovaný škrob, jedlá
sůl, stabilizátory guarová guma a xanthan, konzervant sorban draselný, barvivo karoteny), salám ((vepřové maso, drůbeží S.O.M.,
hovězí maso, voda, vepřové kůže, sůl, konzervant E 250, škrob, regulátor kyselosti (E 500, E 508, E 270, E 330, E 327, E 325),
zahušťovadlo (E 407, E 412, E 415), stabilizátor (E 450, E 451, E 1422, E 575), cukr, přírodní koření a extrakty, dextróza, vepřový
protein, kvasniční extrakt, látka zvýrazňující chuť a vůni (E 635, E 621), barvivo (E 120, E 160), antioxidant (E 300, E 301, E 316),
česnek, cibule, aroma)), cukr, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), sůl, pepř],
vařené vejce, šunka vepřová výběrová [vepřová kýta 80 %, voda, jedlá sůl, konzervant E 250, želírující látka E 407a, cukr,
stabilizátor E 451, antioxidant E 316], okurky (sterilované v nálevu: voda, ocet lihový, glukózový sirup, jedlá sůl, sladidlo sacharin),
paprika (sterilovaná v nálevu: voda, ocet lihový, jedlá sůl, glukózový sirup, sladidlo sacharin), salát, petržel nať.
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Č. výr.

700036

700007

700044

700039

700075

Název výrobku

Chlebíček šunkový
s cukry a sladidlem

Suk de LUX světlý

Dalamánek s krůtí šunkou

Croissant se šunkou
a sýrem

Croissant s lososem

Hmotnost
(g)

90

130

160

115

140

Trvanl.
(dny)

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

1

Plátek veky [pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, ječmen (sladový extrakt, sladová mouka), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl,
jodičnan draselný), sušené mléko, emulgátor E 471, sójová mouka, regulátor kyselosti E 263, látka zlepšující mouku kyselina
askorbová], pomazánka [brambory vařené, majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, ocet lihový, modifikovaný škrob, jedlá
sůl, stabilizátory guarová guma a xanthan, konzervant sorban draselný, barvivo karoteny), salám ((vepřové maso, drůbeží S.O.M.,
hovězí maso, voda, vepřové kůže, sůl, konzervant E 250, škrob, regulátor kyselosti (E 500, E 508, E 270, E 330, E 327, E 325),
zahušťovadlo (E 407, E 412, E 415), stabilizátor (E 450, E 451, E 1422, E 575), cukr, přírodní koření a extrakty, dextróza, vepřový
protein, kvasniční extrakt, látka zvýrazňující chuť a vůni (E 635, E 621), barvivo (E 120, E 160), antioxidant (E 300, E 301, E 316),
česnek, cibule, aroma)), cukr, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), sůl, pepř],
vařené vejce, šunka vepřová výběrová 14 % [vepřová kýta 80 %, voda, jedlá sůl, konzervant E 250, želírující látka E 407a, cukr,
stabilizátor E 451, antioxidant E 316], sýr Eidam (pasterované mléko, mléčné kultury, jedlá sůl), okurky (sterilované v nálevu: voda,
ocet lihový, glukózový sirup, jedlá sůl, sladidlo sacharin), paprika (sterilovaná v nálevu: voda, ocet lihový, jedlá sůl, glukózový sirup,
sladidlo sacharin), petržel nať.

1

Suk 38 % [pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo škvařené, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), ječný sladový
extrakt, cukr, pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek, sójová mouka, emulgátory E 481, E 471, regulátor kyselosti E 170], mléčná
pomazánka (smetana, sušené mléko a syrovátka, bramborový škrob, sůl, smetanová kultura), salát ledový, sýr Eidam (mléko, jedlá
sůl, chlorid vápenatý, mlékárenské kultury, syřidlo), vepřová šunka výběrová [vepřová kýta 80 %, voda, jedlá sůl, konzervant E 250,
želírující látka E 407a, cukr, stabilizátor E 451, antioxidant E 316], vejce vařené, salám Vysočina [vepřové maso, hovězí maso,
dusitanová solicí směs (jedlá sůl, konzervant E 250), česneková pasta (jedlá sůl, česnek), směs koření, cukr, látka zvýrazňující chuť a
vůni E 621, stabilizátory (E 451, E 450), jedlá sůl, aroma, antioxidant E 316, barvivo E 120], paprika.

1

Dalamánek 42 % [mouka (pšeničná, žitná), voda, droždí, pšeničné klíčky 3 %, celozrnná žitná mouka, sezam černý, jedlá sůl, žitný
kvas, ječná sladová mouka, sirup z cukrové řepy, melasa, cukr, vinný ocet, bramborový granulát, slunečnicový olej, olej
z pšeničných klíčků, pšeničný lepek, glukóza, stabilizátor guma guar, sušená syrovátka a podmáslí, moučka ze svatojánského
chleba, emulgátor E 472e, palmový tuk, látka zlepšující mouku kyselina askorbová], krůtí šunka 19 % (krůtí maso 67 %, voda, sůl,
stabilizátory E 250, E 450, antioxidant E 301, zahušťovadla E 407, E 1422), vařená vejce, mléčná pomazánka (smetana, sušené
mléko a syrovátka, bramborový škrob, sůl, smetanová kultura), okurka čerstvá, salát rukola.

1

Croissant 49 % [pšeničná mouka, máslo 19 %, voda, cukr, palmový tuk, řepkový olej, 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)],
šunka vepřová výběrová 26 % [vepřová kýta 80 %, voda, jedlá sůl, konzervant E 250, želírující látka E 407a, cukr, stabilizátor E 451,
antioxidant E 316], sýr Gouka 20 % (pasterované mléko, mléčné kultury, jedlá sůl), salát.

1

Jemné pečivo croissant 41% [pšeničná mouka, máslo 19 %, voda, cukr, palmový tuk, řepkový olej, 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 Laskorbová, cystein)], uzený losos 21% (losos, sůl), mléčná pomazánka (smetana, sušené mléko a syrovátka, bramborový škrob, sůl,
smetanová kultura), vejce vařené, rukola, sezam, kopr.
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Č. výr.

Název výrobku

700069

Špaldík
pšeničné pečivo se šunkou
a sýrem

700074

700076

Kornspitz s moravským
masem
s cukry a sladidlem

Dalamánek se sýry

Hmotnost
(g)

110

155

160

Trvanl.
(dny)

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

1

Pečivo 55 % (pšeničná mouka, řepkový olej, bio špaldová mouka 19 %, voda, droždí, cukr, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan
draselný), ječná sladová mouka, emulgátor E 472e, glukóza, cukr, regulátor kyselosti (fosforečnany vápenaté), látka zlepšující
mouku kyselina L-askorbová), mléčná pomazánka (smetana, sušené mléko a syrovátka, bramborový škrob, sůl, smetanová
kultura), sýr Eidam 14 % (pasterované mléko, mléčné kultury, jedlá sůl), šunka vepřová výběrová 13 % [vepřová kýta 80 %, voda,
jedlá sůl, konzervant E 250, želírující látka E 407a, cukr, stabilizátor E 451, antioxidant E 316].

1

Pšeničné pečivo kornspitz 37 % [pšeničná mouka, voda, směs (žitná a pšeničná mouka částečně pražená; pšeničný šrot; žitný šrot;
pekařský přípravek: cukr, pšeničná sladová mouka, kyselina citronová, emulgátory E 472e a řepkový lecitin, látka zlepšující mouku
kyselina askorbová; pšeničné otruby; sójový šrot; lněná semena; sušený žitný kvásek; sůl; pšeničný sladový šrot; koření), žitná
mouka, jedlá sůl 3 %, droždí, řepkový olej, pšeničný lepek, kmín, dextróza, stabilizátor (guma guar, E 466)], moravské maso 27 %
(vepřová kýta 94 %, voda, sůl, konzervant E 250, cukr, stabilizátory E 451 a E 452, antioxidant E 316, aroma, barvivo E 150d), žervé
(tvaroh, máslo, mléčná bílkovina, sůl, stabilizátory E 407 a E 415), vejce vařené, okurek (sterilovaný v nálevu: voda, ocet lihový, sůl,
extrakt koření, sladidlo sacharin), křen, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet lihový, jedlá sůl, kurkuma, stabilizátor xanthan).

1

Dalamánek 41 % [mouka (pšeničná, žitná), voda, droždí, pšeničné klíčky 3 %, celozrnná žitná mouka, sezam černý, jedlá sůl, žitný
kvas, ječná sladová mouka, sirup z cukrové řepy, melasa, cukr, vinný ocet, bramborový granulát, slunečnicový olej, olej
z pšeničných klíčků, pšeničný lepek, glukóza, stabilizátor guma guar, sušená syrovátka a podmáslí, moučka ze svatojánského
chleba, emulgátor E 472e, palmový tuk, látka zlepšující mouku kyselina askorbová], mléčná pomazánka (pasterovaná smetana,
sušené mléko, sušená syrovátka, bramborový škrob, jedlá sůl, smetanová kultura), sýr Gouda 9 % (mléko, sůl, mléčné kultury), sýr
Eidam uzený 9 % (mléko, sůl, mléčné kultury), sýr Camembert 8 % (mléko, sůl, mléčné kultury, plísňová kultura), mrkev, salát,
olivový olej.
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