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Výrobce:

Pekárny Blansko a.s.
Zborovecká 10, Blansko

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

Aktualizace: 5. 10. 2021

Č. výr.

Název výrobku

31173

Šáteček s tvarohovou
a borůvkovou náplní

31201

31139

31140

31141

31142

31143

31164

31172

31179

Matějův koláček
s meruňkami
jemné pečivo
s tvarohovou náplní
Matějův koláček
s jahodami
jemné pečivo
s tvarohovou náplní
Matějův koláček
se švestkami
jemné pečivo
s tvarohovou
a makovou náplní
Matějův koláček
s hruškami
jemné pečivo
s tvarohovou náplní
Matějův koláček
s jablky
jemné pečivo
s tvarohovou náplní
Matějův koláček
ořechový
jemné pečivo
s tvarohovou náplní
a ořechovou náplní
Matějův koláček
s rybízem
jemné pečivo
s tvarohovou náplní
Matějův koláček
s borůvkami
jemné pečivo
s tvarohovou náplní
Matějův koláček
s hruškovými povidly
jemné pečivo
s tvarohovou náplní
a povidlovou náplní

Hmotnost

[g]

Trvanlivost výrobků se počítá ode dne uvedeného na dodacím listu.
Složení
[dny]
obsah jednotlivých složek v sestupném pořadí, alergeny zvýrazněny tučným písmem
Jemné pečivo z kynutých těst

Trvanl.

60

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 16 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin),
citronová šťáva], náplň borůvková 16 % (borůvky 39 %, jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob 1422,
kyselina citronová, konzervant E 202, zahušťovadlo guma gellan, aroma), voda, cukr, máslo, sádlo, 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

80

1

náplň tvarohová 36 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin), citronová šťáva],
pšeničná mouka, voda, meruňky 9 %, cukr, vaječná melanž pasterovaná, palmový a řepkový olej, kukuřičný škrob, droždí, máslo,
sádlo, emulgátory (E 471, E 481), sušená syrovátka, aroma, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), látka zlepšující mouku
kyselina L-askorbová

80

1

náplň tvarohová 36 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin), citronová šťáva],
pšeničná mouka, voda, jahody 9 %, cukr, vaječná melanž pasterovaná, palmový a řepkový olej, kukuřičný škrob, droždí, máslo,
sádlo, emulgátory (E 471, E 481), sušená syrovátka, aroma, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), látka zlepšující mouku
kyselina L-askorbová

80

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 18 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin),
citronová šťáva], náplň maková 18 % (mák 45 %, cukr, mléko, citronová šťáva, skořice), voda, švestky 9 %, cukr, vaječná melanž
pasterovaná, palmový a řepkový olej, kukuřičný škrob, droždí, máslo, sádlo, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný
škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo karoteny), emulgátory (E 471, E 481), sušená
syrovátka, aroma, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

90

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 36 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin),
citronová šťáva], voda, hrušky 9 %, cukr, vaječná melanž pasterovaná, palmový a řepkový olej, kukuřičný škrob, droždí, máslo,
sádlo, emulgátory (E 471, E 481), sušená syrovátka, aroma, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), látka zlepšující mouku
kyselina L-askorbová

90

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 36 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin),
citronová šťáva], voda, jablka 9 %, cukr, vaječná melanž pasterovaná, palmový a řepkový olej, kukuřičný škrob, droždí, máslo,
sádlo, emulgátory (E 471, E 481), sušená syrovátka, aroma, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), látka zlepšující mouku
kyselina L-askorbová

90

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 19 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin),
citronová šťáva], náplň ořechová 19 % [cukr, glukóza, voda, vlašské ořechy 12 %, arašídová drť, strouhanka (pšeničná mouka,
řepkový olej, droždí, jedlá sůl, sušené mléko, ječná sladová mouka, sójová mouka), sójové vločky, sušená syrovátka, rýžová
mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, antioxidant E 300, karobová mouka], voda, cukr, vaječná
melanž pasterovaná, palmový a řepkový olej, vlašské ořechy 2 %, kukuřičný škrob, droždí, máslo, sádlo, emulgátory (E 471, E
481), sušená syrovátka, aroma, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

90

1

náplň tvarohová 36 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin), citronová šťáva],
pšeničná mouka, voda, rybíz 9 %, cukr, vaječná melanž pasterovaná, palmový a řepkový olej, kukuřičný škrob, droždí, máslo,
sádlo, emulgátory (E 471, E 481), sušená syrovátka, aroma, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), látka zlepšující mouku
kyselina L-askorbová

90

1

náplň tvarohová 36 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin), citronová šťáva],
pšeničná mouka, voda, borůvky 9 %, cukr, vaječná melanž pasterovaná, palmový a řepkový olej, kukuřičný škrob, droždí, máslo,
sádlo, emulgátory (E 471, E 481), sušená syrovátka, aroma, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), látka zlepšující mouku
kyselina L-askorbová

90

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 20 % [tvaroh 68 %, vejce čerstvá, cukr, pšeničná mouka, vanilinový cukr (aroma ethylvanilin),
citronová šťáva], náplň povidlová 20 % (hruškový protlak 40 %, cukr, voda, kukuřičný škrob, kyselina citronová, barvivo amoniaksulfitový karamel, konzervant sorban draselný, aroma), voda, cukr, vaječná melanž pasterovaná, palmový a řepkový olej,
kukuřičný škrob, droždí, máslo, sádlo, emulgátory (E 471, E 481), sušená syrovátka, aroma, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan
draselný), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová
pšeničná mouka, voda, rebarbora mražená 28 %, cukr, vaječná melanž pasterovaná, poleva (cukr, glukózový sirup), palmový
olej, kukuřičný škrob, droždí, máslo, sádlo, emulgátory (E 471, E 481), sušená syrovátka, aroma, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl,
jodičnan draselný), látka zlepšující mouku kyselina askorbová
pšeničná mouka, voda, cukr, pasterovaná vaječná melanž, máslo 4 %, palmový tuk, řepkový olej, rozinky 2 %, droždí, mandle 2
%, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), jablka, aroma, emulgátor (E 322, E 471, E 475, E 481), regulátor kyselosti
(kyselina citronová, uhličitany a fosforečnany vápenaté), zahušťovadlo (modifikovaný škrob, guma guar), konzervant (E 200, E
202), barvivo karoteny, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová
pšeničná mouka, voda, cukr, pasterovaná vaječná melanž, máslo 4 %, palmový tuk, řepkový olej, droždí, mandle 2 %, jedlá sůl s
jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), jablka, aroma, emulgátor (E 322, E 471, E 475, E 481), regulátor kyselosti (kyselina citronová,
uhličitany a fosforečnany vápenaté), zahušťovadlo (modifikovaný škrob, guma guar), konzervant (E 200, E 202), barvivo karoteny,
látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31222

Sváteční koláč
s rebarborou

90

1

31103

Vánočka s máslem a
rozinkami sypaná
mandlemi

600

2

31102

Vánočka s máslem
bez rozinek sypaná
mandlemi

600

2

31175

Máslová štědrovka

500

1

pšeničná mouka, voda, cukr, máslo 8 %, vaječný žloutek, rozinky, pasterovaná vaječná melanž, mandle, droždí, pšeničný
lepek, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), dextróza, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, emulgátor (E 481, E472e,
řepkový lecitin), přírodní citrónový olej a šťáva, regulátor kyselosti (uhličitany a fosforečnany vápenaté), stabilizátor
(karboxymethylcelulóza, guma guar), pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31176

Máslová štědrovka
bez rozinek

500

1

pšeničná mouka, voda, cukr, máslo 8 %, vaječný žloutek, pasterovaná vaječná melanž, mandle, droždí, pšeničný lepek, jedlá
sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), dextróza, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, emulgátor (E 481, E472e, řepkový lecitin),
přírodní citrónový olej a šťáva, regulátor kyselosti (uhličitany a fosforečnany vápenaté), stabilizátor (karboxymethylcelulóza, guma
guar), pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31105

Mazanec
s máslem
a rozinkami

500

2

pšeničná mouka, voda, cukr, pasterovaná vaječná melanž pasterovaná, máslo 4 %, 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)], rozinky 2 %, droždí, mandle, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo karoteny), emulgátor E 481,
regulátory kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31170

Máslový mazanec s
roinkami sypaný
mandlemi

500

1

pšeničná mouka, voda, cukr, máslo 8 %, pasterovaná vaječná melanž, droždí, rozinky 2 %, mandle 1 %, jedlá sůl s jódem (jedlá
sůl, jodičnan draselný), aroma (kukuřičná mouka a škrob, dextróza, přírodní citronový olej a šťáva), emulgátor E 481, regulátor
kyselosti (uhličitany a fosforečnany vápenaté), zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31122

Loupák Mikuláš

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

31106

Jidáš

60

1

pšeničná mouka, voda, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje (palmový, kokosový, řepkový), máslo, zakysané mléko, emulgátor (E
471, slunečnicový lecitin)], vaječná melanž pasterovaná, mandle, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), citropasta
(cukr, jablka, kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo karoteny), emulgátor E 481, regulátory kyselosti (E 170, E 341),
zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

31178

Makový závin se
švestkami
jemné pečivo
s makovou náplní

100

3

náplň maková 38 % (mák 45 %, cukr, mléko, citronová šťáva, skořice), pšeničná mouka, švestky 18 %, máslo, smetana, vaječný
bílek pasterovaný, vejce čerstvá, cukr, vaječný žloutek pasterovaný, droždí

2/3

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

Hmotnost

Trvanl.

[g]

[dny]

Boží milosti

30

1

pšeničná mouka, cukr, máslo, vaječný žloutek pasterovaný, tuk palmový a částečně ztužený palmový, smetana ke šlehání, bílé
víno, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), aroma

Listový máslový štrúdl
s meruňkami

230

2

tvarohová náplň 45 % (tvaroh 62 %, vejce, cukr, pšeničná mouka, citronová šťáva, aroma ethylvanilin), pšeničná mouka,
meruňky 13 %, máslo, vaječná melanž, vaječný žloutek, ocet lihový, sůl

1

pšeničná mouka, jahodová náplň 29 % (jahody 47 %, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina citronová, želírující látka pektiny,
voda), margarín [tuk a olej v různém poměru (palmový, řepkový, slunečnicový), voda, sůl, emulgátor (lecitiny, E 471), kyselina
citronová, aroma, barvivo karoteny], voda, cukr, bílá poleva 2 % (cukr, ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, sušené
mléko odstředěné, emulgátor sójový lecitin, aroma), 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, meruňková náplň 29 % [voda, sušené meruňky 22 % (meruňky, konzervant oxid siřičitý), cukr, jablečná dřeň,
modifikovaný kukuřičný škrob E 1422, zahušťovadlo karboxymethylcelulosa, kyselina citronová, barvivo (extrakt z černé mrkve),
aroma, konzervaty (E 220, stopové množství E 211)], margarín [tuk a olej v různém poměru (palmový, řepkový, slunečnicový),
voda, sůl, emulgátor (lecitiny, E 471),kyselina citronová, aroma, barvivo karoteny], voda, cukr, bílá poleva 2 % (cukr, ztužený
palmojádrový tuk, sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, emulgátor sójový lecitin, aroma), 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)

1

pšeničná mouka, povidlová náplň 29 % (švestkový protlak 48 %, jablečný protlak, sušené švestky 22 %, cukr, kyselina citronová,
aroma), margarín [tuk a olej v různém poměru (palmový, řepkový, slunečnicový), voda, sůl, emulgátor (lecitiny, E 471), kyselina
citronová, aroma, barvivo karoteny], voda, cukr, bílá poleva 2 % (cukr, ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, sušené
mléko odstředěné, emulgátor sójový lecitin, aroma), 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, malinová náplň 29 % (maliny 45 %, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina citronová, želírující látka pektiny,
voda), margarín [tuk a olej v různém poměru (palmový, řepkový, slunečnicový), voda, sůl, emulgátor (lecitiny, E 471), kyselina
citronová, aroma, barvivo karoteny], voda, cukr, bílá poleva 2 % (cukr, ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, sušené
mléko odstředěné, emulgátor sójový lecitin, aroma), sušená syrovátka, sušený vaječný bílek, dextróza, emulgátor (E 471, E
472e, řepkový lecitin), droždí, vaječná melanž, regulátor kyselosti (E 450, E 500), sušený vaječný žloutek, jedlá sůl, stabilizátor E
466, aroma, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku (kyselina askorbová, cystein)

1

pšeničná mouka, rybízová náplň 29 % (cukr, rybíz 49 %, kyselina citronová, želírující látka pektiny, přírodní aroma, voda),
margarín [tuk a olej v různém poměru (palmový, řepkový, slunečnicový), voda, sůl, emulgátor (lecitiny, E 471), kyselina citronová,
aroma, barvivo karoteny], voda, cukr, bílá poleva 2 % (cukr, ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, sušené mléko
odstředěné, emulgátor sójový lecitin, aroma), sušená syrovátka, sušený vaječný bílek, dextróza, emulgátor (E 471, E 472e,
řepkový lecitin), droždí, vaječná melanž, regulátor kyselosti (E 450, E 500), sušený vaječný žloutek, jedlá sůl, stabilizátor E 466,
aroma, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku (kyselina askorbová, cystein)

Č. výr.

Název výrobku

33009

32036

Jemné pečivo z listových těst

Jemné pečivo z listových kynutých těst

32017

Croissant
s jahodovou náplní
jemné pečivo
s bílou polevou

32018

Croissant
s meruňkovou náplní
jemné pečivo
s bílou polevou

32019

Croissant s povidly
jemné pečivo
s povidlovou náplní
a bílou polevou

32025

Croissant
s malinovou náplní
jemné pečivo
s bílou polevou

32026

Croissant
s rybízovou náplní
jemné pečivo
s bílou polevou

80

90

90

90

90

32021

Špenátové hnízdo

80

1

vejce vařená, pšeničná mouka, margarín [tuk a olej v různém poměru (palmový, řepkový, slunečnicový), voda, sůl, emulgátor
(lecitiny, E 471), kyselina citronová, aroma, barvivo karoteny], špenát mražený 18 %, sýr Eidam, voda, cukr, sušená syrovátka,
sušený vaječný bílek, dextróza, emulgátor (E 471, E 472e, řepkový lecitin), droždí, regulátor kyselosti (E 450, E 500), sušený
vaječný žloutek, sušený česnek, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), stabilizátor E 466, aroma, barvivo (karoteny), látka
zlepšující mouku (kyselina askorbová, cystein).

32037

Máslový šáteček
borůvkový
jemné pečivo
s borůvkovou náplní

50

2

pšeničná mouka, borůvková náplň 27 % (borůvky 39 %, jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob E
1422, kyselina citronová, konzervant sorban draselný, zahušťovadlo guma gellan, aroma, voda), máslo, voda, vaječný žloutek
pasterovaný, vaječná melanž pasterovaná, vejce čerstvá, cukr, ocet lihový, sůl

34015

Muffin s dýní
a ořechy

90

3

34044

Táč s meruňkami

90

2

34076

Ovocný táč extra

110

2

500

3

100

3

70

2

Jemné pečivo

34087

34088

Velikonoční roláda
jemné pečivo
s meruňkovou náplní
Velikonoční roládka
jemné pečivo
s meruňkovou náplní

dýně 30 %, pšeničná mouka, cukr, vejce čerstvá, vlašské ořechy 6 %, řepkový olej, melasový líh, dýňová semínka, skořice,
aroma, kypřící látky (E 500, E 450).
pšeničná mouka, meruňky 37 %, cukr, mléko, řepkový olej, vejce čerstvá, pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo
riboflavin), kypřicí látka (uhličitany sodné, difosforečnany)
ovoce dle sezóny 33 %, pšeničná mouka, cukr, mléko, řepkový olej, vejce, pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo
riboflavin), máslo, sádlo, kypřící látka (E 500, E 450).
meruňková náplň 32 % (meruňky 45 %, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina citronová, želírující látka pektin, voda), vejce
čerstvá, cukr, pšeničná mouka, modelovací hmota (cukr, glukózový sirup, pšeničný škrob, palmový tuk, slunečnicový olej, barvivo
E 171, aroma), citronová šťáva, voda, kypřicí látka (E 450, E 500), barvivo karoteny
meruňková náplň 32 % (meruňky 45 %, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina citronová, želírující látka pektin, voda), vejce
čerstvá, cukr, pšeničná mouka, modelovací hmota (cukr, glukózový sirup, pšeničný škrob, palmový tuk, slunečnicový olej, barvivo
E 171, aroma), citronová šťáva, voda, kypřicí látka (E 450, E 500), barvivo karoteny
pšeničná mouka, borůvková náplň 25 % (borůvky 39 %, jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob E
1422, kyselina citronová, konzervant sorban draselný, zahušťovadlo guma gellan, aroma, 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 %, kypřicí látky (E 500, E 450).

34089

Mrkvový rohlíček s
borůvkovou náplní

34090

Linecký koláč s
borůvkovou náplní
jemné pečivo
s tvarohovou
a borůvkovou náplní

105

2

tvarohová náplň 50 % (tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový a kukuřičný škrob, sušená syrovátka, sušený vaječný
bílek, aroma, sůl, kyselina citronová), pšeničná mouka, borůvková náplň 11 % (borůvky 39 %, jablečný protlak, glukózo-fruktózový
sirup, cukr, modifikovaný škrob E 1422, kyselina citronová, konzervant sorban draselný, zahušťovadlo guma gellan, aroma, voda),
margarín Hera [rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátor (slunečnicový lecitin,
mono- a diglyceridy mastných kyselin), sušená syrovátka, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, vitamin (A, D),
barvivo karoteny], cukr, vaječné žloutky, kypřicí látka (E 500, E 450)

34091

Táč s borůvkami

90

2

borůvky 37 %, pšeničná mouka, mléko, cukr, řepkový olej, vejce čerstvá, pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo
riboflavin), kypřicí látka (uhličitany sodné, difosforečnany)

57058

Listový košíček
s čerstvým ovocem

2

pudinková náplň (mléko, cukr, máslo, kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), ovoce čerstvé dle sezóny18 %, pšeničná
mouka, máslo, vaječný žloutek, gel (glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, želírující látky agar a pektiny, kyselina citronová,
konzervant sorban draselný, aroma), ocet lihový, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný).

Cukrářské výrobky ostatní (skladovat do 8°C)
220

57067

Malinový muffin

80

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], smetana, vaječná melanž pasterovaná, tvaroh, řepkový olej, maliny 6 %, 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, malinový gel 3 % (jablečný protlak, maliny 25 %, cukr, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak z
višně a aronie, modifikovaný škrob E 1422, konzervant sorban draselný, aroma, zahušťovadlo guma gellan, kyselina citronová,
koncentrát z černé mrkve), čokoláda (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, vanilkový
extrakt), voda, želatina

57092

Malinový tvarožník

100

2

tvarohová náplň 49 % (tvaroh 52%, mléko, cukr, řepkový olej, vejce čerstvá, kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin),
pšeničná mouka, cukr, máslo, vejce, maliny mražené 20 %, sádlo, kypřicí látka (uhličitany sodné, difosforečnany)

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), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (amoniakový karamel, karoteny), kyselina
citronová, zahušťovadlo xanthan], smetana, vaječná melanž pasterovaná, tvaroh, řepkový olej, 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 (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, vanilkový
extrakt), voda, želatina, barvivo (E 141, E 100)

57079

Velikonoční muffin

80

3/3

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

Hmotnost

Trvanl.

[g]

[dny]

Meruňkový koláč

100

3

57085
57086

Meruňkový dort
Řez z dortu
meruňkového

1900
190

2

57088

Borůvkový košíček

50

2

57089

Borůvkový tvarožník

100

3

57090
57091

Borůvkový dort
Řez z dortu
borůvkového

1750
175

2

57093
57094

Dort s lesním ovocem
Řez z dortu s lesním
ovocem

1900
190

2

lesní směs zmrazená 18 % (rybíz, maliny, ostružiny, borůvky v různém poměru), tvaroh, čerstvý sýr mascarpone (smetana,
kyselina citronová), smetana ke šlehání, cukr, vejce, pšeničná mouka, glazura (cukr, voda, glukózový sirup, želírovací látka
amidovaný pektin, kyselina citronová, aroma), řepkový olej, borůvkový džem extra (borůvky 50 %, cukr, glukózo-fruktózový sirup,
kyselina citronová, želírující látka pektin, voda)

57095

Dýňový řez s
mascarpone

115

2

cukr, tvaroh, čerstvý sýr mascarpone 16 % (smetana, kyselina citronová), smetana ke šlehání, vejce, pšeničná mouka, dýně 7,3
%, dýňové semínko 6 %, citronová šťáva, skořice, kypřicí látka hydrogenuhličitan sodný

2

cukr, poleva (cukr, ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, palmový tuk, emulgátor sójový
lecitin, aroma), vaječný bílek pasterovaný, voda, ovocná náplň 7 % [meruňky 60 % (oxid siřičitý), glukózo-fruktózový sirup,
modifikovaný škrob 1442, cukr, kyselina citronová, konzervant sorban draselný, zahušťovadlo guma gellan, aroma], pšeničná
mouka, vaječný žloutek pasterovaný, čokoláda (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin,
vanilkový extrakt), pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), kyselina citronová, barvivo E 110 (může
nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí)

Č. výr.

Název výrobku

57083

tvarohová náplň 49 % (tvaroh 52 %, mléko, cukr, řepkový olej, vejce čerstvá, kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin),
pšeničná mouka, cukr, máslo, vejce, meruňky 20 %, sádlo, kypřicí látka (uhličitany sodné, difosforečnany).
meruňky 18 %, tvaroh, čerstvý sýr mascarpone (smetana, kyselina citronová), smetana ke šlehání, cukr, vejce, pšeničná mouka,
glazura (cukr, voda, glukózový sirup, želírovací látka pektin, kyselina citronová, aroma), řepkový olej, barvivo E 110 (může
nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí).
mléko, cukr, borůvky 18 %, voda, pšeničná mouka, margarín [palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory (E 475, E 471,
slunečnicový lecitin), sůl, konzervant kyselina sorbová, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barvivo (karoteny)], máslo,
pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), aroma, konzervant E 202, barvivo karoteny), vaječný žloutek
pasterovaný, vanilinový cukr (aroma etylvanilin), želírující látka agar
tvarohová náplň 49 % (tvaroh 52%, mléko, cukr, řepkový olej, vejce čerstvá, kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin),
pšeničná mouka, cukr, máslo, vejce, borůvky 20 %, sádlo, kypřicí látka (uhličitany sodné, difosforečnany)
tvaroh, čerstvý sýr mascarpone (smetana, kyselina citronová), smetana ke šlehání, cukr, vejce, pšeničná mouka, borůvky 10 %,
borůvkový džem extra 10 %, (borůvky 50 %, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina citronová, želírující látka pektin, voda),
řepkový olej

Cukrářské výrobky s bílkovou náplní (skladovat do 8°C)

54007

Indián ovocný

54003

Velikonoční kuře
s bílkovou náplní

40

2

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 bílá (cukr, ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, palmový tuk, emulgátor sójový lecitin,
aroma), vaječný bílek pasterovaný, pšeničná mouka, vaječný žloutek pasterizovaný, cukr, poleva tmavá (cukr, kakaové máslo,
kakaová hmota, palmový tuk, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, vanilkový extrakt), voda, pudinkový prášek (kukuřičný
škrob, aroma, barvivo riboflavin), barvivo E 102 (toto barvivo může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí)

54010

Čertík
s bílkovou náplní

40

2

bílková náplň 53 % [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), barvivo E 120

54006

Sněhulák
s bílkovou náplní

2

bílková náplň 50 % [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, ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, palmový tuk, emulgátor sójový lecitin,
aroma), vaječný bílek pasterovaný, pšeničná mouka, vaječný žloutek pasterizovaný, cukr, voda, kakaové máslo, kakaová hmota,
kakaový prášek, pudinkový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin)

40

40

