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SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. 

Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO 
tel.:465 420 273, 602 487 425  

www.smekalovopekarstvi.cz, email: smekalovo.pekarstvi@seznam.cz 
 

  IČO :   27466477                              DIČ :  CZ27466477                      
 

Složení nebalených výrobků a minimální trvanlivost  
výroba provozovna: Šafaříkova 110/I, 566 01 Vysoké Mýto 

 
 
 Podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 1169/2011 Vám sdělujeme veškeré údaje z uvedeného nařízení 
vyplývající pro nebalené pekařské a cukrářské výrobky, které vyrábí  naše firma. 
 
 
Vzhledem k vyráběnému sortimentu výrobků, upozorňujeme spotřebitele, že nelze zcela zamezit přítomnosti alergenů 

ve výrobcích, které je nemají ve složení, a proto mohou obsahovat stopy: 
jader podzemnice olejné, mléka a výrobků z něj, skořápkových plodů (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy),  

hořčice a sezamových semen. 
 
Arašídová kostka 5024, 5025 
Trvanlivé jemné z třeného těsta 
Hmotnost:  100 g , 50 g 
 
Složení: pšeničná mouka, tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, 
emulgátory E471, E475, sójový lecitin, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma a regulátor kyselosti kyselina 
citrónová, barvivo: beta-karoten), cukr, vaječná melanž, cukr vanilinový (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), pekařský přípravek 
(kukuřičná mučka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citrónový olej, přírodní citrónová šťáva), arašídy plátky, sezam, lněné semínko, 
pekařský přípravek (glukózový sirup, cukr, rostlinné oleje palmové, dextróza, škrob, sušené odtučněné mléko, emulgátor sójový lecitin, 
aroma) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bageta malá 60 g, 80 g, Bageta malá krupice 80 g, Bageta malá lněné semínko, Bageta 80 g sezam, Bageta 80 g mák, Bageta 190 g,  
Bageta sezam 60 g– 2241, 2240, 2251,2252,2264,2265,2266, 2278, 2284 
Bageta 110 g, Bageta krupice 110g, Bageta sezam 110 g, Bagetka 50 g, Bageta maková 120 g – 2235, 2236, 2237, 2239, 2238, 2259 
Běžné pečivo pšeničné 
Minimální trvanlivost do: 1 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 77 %, voda, olej rostlinný řepkový,  slunečnicový,  syrovátka, cukr , droždí, pekařský přípravek (pšeničná 
mouka, sladová ječná mouka, glukóza, emulgátory E472e, E471, konzervant: E450,  stabilizátor E401, látka zlepšující mouku E300, 
enzymy), sůl 
Posyp: pšeničná krupice hrubá, mák, sezam semínko, lněné semínko 
 
 
Bageta bylinková 280 g - 2287 
Běžné pečivo pšeničné 
Minimální trvanlivost do: 1 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 77 %, přípravek (jedlá sůl, fermentovaná pšeničná mouka, pšeničná mouka, pekařské droždí – obsahuje 
emulgátor: E491, pšeničná sladová mouka, slunečnicový olej, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzymy – obsahují pšenici), 
rostlinný olej řepkový, slunečnicový, koření (rozmarýn, bazalka, majoránka, tymián, oregáno, saturejka, fenykl, levandule, šalvěj) 
 
 
Bageta cibulová 200 g– 2283 
Běžné pečivo pšeničné 
Minimální trvanlivost do: 1 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 77 %, voda, olej rostlinný řepkový,  slunečnicový,  restovaná cibule 5 %, syrovátka, cukr , droždí, pekařský 
přípravek (pšeničná mouka, sladová ječná mouka, glukóza, emulgátory E472e, E471, konzervant: E450,  stabilizátor E401, látka zlepšující 
mouku E300, enzymy), sůl 
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Bageta francouzská 250 g– 2270 
Běžné pečivo pšeničné 
Minimální trvanlivost do: 1 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, pekařský přípravek (sušený pšeničný kvas, droždí,  antioxidant: kyselina askorbová, enzymy), sůl, voda, 
rostlinný olej řepkový, slunečnicový 
 
Bagetka slanina, sýr 80 g– 2258 
Běžné pečivo pšeničné 
Minimální trvanlivost do: 1 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 77 %, voda, olej rostlinný řepkový,  slunečnicový, droždí, syrovátka, cukr , pekařský přípravek (pšeničná 
mouka, sladová ječná mouka, glukóza, emulgátory E472e, E471, konzervant: E450,  stabilizátor E401, látka zlepšující mouku E300, 
enzymy) 
Posyp: anglická slanina 6 % (vepřový bok 92 %, voda 4 %, jedlá sůl, konzervant E250, zahušťovadla cukry, stabilizátory E450, E451), 
antioxidant E301, modifikovaný škrob E1420), sýr 6 % (sůl, mléko, mlékařská kultura)  
 
Bageta vícezrnná 200 g, 120 g, 60 g – 5455, 2242, 2285 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 200g, 120 g, 60 g 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, olej rostlinný řepkový, slunečnicový,  droždí, pekařský přípravek 13 % (cukr, sladová mouka, gluten, sójová 
mouka, emulgátor E472e, emulgátor sójový lecitin, regulátor kyselosti kyselina citrónová, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, 
enzymy), voda, pekařský přípravek (pšeničné klíčky, řepkový sirup, bramborová mouka, slunečnicový olej, sladový extrakt), lněné semínko 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bageta vícezrnná 80 g, 40 g  – 2269, 2280 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 80g 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, pekařský přípravek 12 % (lněné semeno, sójový šrot, ovesné vločky, slunečnicová jádra, sezam, sójová mouka, 
žitná mouka, kukuřičná mouka, pražený slad, sůl ,cukr, emulgátor E472e, enzymy), přípravek (pšeničná mouka, sladová ječná mouka, 
glukóza, emulgátory E472e, E471, konzervant: E450, stabilizátor : E401, látka zlepšující mouku E300- kyselina askorbová, enzymy), tuk 
(rostlinné oleje (palmový, řepkový, částečně hydrogenovaný palmový), voda, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin), 
konzervanty (kyselina sorbová), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), aroma, barvivo annato), droždí, sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bagetka rustikální 200 g  – 2281 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost:  200 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (35 %), žitná mouka, pekařský přípravek 5 % (jedlá sůl, fermentovaná pšeničná mouka, pšeničná mouka, 
pekařské droždí – obsahuje emulgátor: sorbitarmonostearát, pšeničná sladová mouka, slunečnicový olej, látka zlepšující mouku : kyselina 
L-askorbová, pomocné látky: enzymy – alfa-amyláza, amyloglukosidaza, glukozaoxidáza, xylanáza), přípravek 5 % (celozrnná žitná 
mouka, žitná mouka, slady, žitný pražený slad, ječný slad, žitný slad, sladový extrakt,pšeničný lepek, regulátor kyselosti: E330, E270, 
dekaktivované sušené droždí, koření, emulgátor: E472e, voda 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bagetka ochucená 60 g  – 2271 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost:  60 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (35 %), přípravek (pšničná mouka, sůl, sladová mouka (ječmen, pšenice), pšeničný lepek, hroznový cukr, 
stabilizátor: mouka z quarových jader E412, pšeničný kvas (pšeničný mlýnský výrobek, voda, startovací kultury), sladová mouka (ječná 
sladová mouka, pšeničná sladová mouka, ječný sladový extrakt), extrakt z kurkumy, přípravek zlepšující mouku: kyselina askorbová, 
pekařské enzymy (obsahují pšeničnou mouku), aroma), rostlinný olej řepkový, slunečnicový, droždí, voda, přípravek (rostlinné tuky 
palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátory sójový lecitin, E471, E475, jedlá sůl,  
konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma a regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo: beta karoten), přípravek (česnek, sůl, 
maltodextrin, dextróza, pepř, petržel, pažitka, zahušťovadlo: E412, kopr, extrakt koření - česnek) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Banánek s ovocem 55 g – 5746 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Minimální trvanlivost do: 1 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, vaječná melanž, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, sůl, 
Náplň: rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátory 
E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), 
sušené mléko, přípravek (líh, aroma, cukr, barvivo karamel), sorbit, čerstvé ovoce (jahody, maliny, kiwi, hroznové víno, broskev, meruňka, 
dle sezónnosti), přípravek (karamel – cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda), modifikovaný škrob, zahušťovadlo: agar, konzervant: sorban 
draselný, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: E120) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Banánový řez 80 g – 5562 
Jemné pečivo z litých těst 
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Hmotnost: 80 g  
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, pekařský přípravek (rostlinné tuky palmové neztužené, voda, rostlinný olej řepkový neztužený, emulgátor – 
slunečnicový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin,  estery polyglycerolu mastných kyselin, sladká sušená syrovátka, aroma, 
regulátor kyselosti kyselina citrónová), cukr, vaječné žloutky, bílky, banány 23 %, poleva tmavá (cukr,rostlinný tuk  hydrogennový, 
kakaový prášek odtučněný, emulgátory: sójový lecitin E322, E476, čokoládové aroma, barvivo E153), kypřící prášek (kypřidlo 
E450i,E500i) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Banketka – 2487, 2490 
Běžné pšeničné pečivo 
hmotnost: 25 g  
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl, droždí, pekařský přípravek (neztužené a částečně ztužené 
rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin 
a slunečnicový lecitin, sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: beta karoten), 
pekařský přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), mák, kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Banketka-houstička - 2488 
Běžné pečivo pšeničné 
hmotnost: 25 g  
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl, droždí, pekařský přípravek (neztužené a částečně ztužené 
rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin 
a slunečnicový lecitin, sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: beta karoten), 
pekařský přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), mák, kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Banketka vícezrnná 25g-2221 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 80g 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 74 %, voda, pekařský přípravek 19 % (lněné semeno, kukuřičná mouka, sójový šrot, sůl, ovesné vločky, 
slunečnice, pražený ječný slad, vláknina kukuřičná, sezam, cukr, emulgátor: E472e, ječná mouka, pšeničná mouka, sójový lecitin, E471, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová,  látka zlepšující mouku : kyselina askorbová,enzymy), droždí, sůl, lněné semínko  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bageta vícezrnná houstička 25 g – 2489 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 25 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání   
 
Složení: pšeničná mouka74 %, voda, pekařský přípravek 19 %  (lněné semeno, kukuřičná mouka, sójový šrot, sůl, ovesné vločky, 
slunečnice, pražený ječný slad, vláknina kukuřičná, sezam, cukr, emulgátor: E472e, ječná mouka, pšeničná mouka, sójový lecitin, E471, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová,  látka zlepšující mouku : kyselina askorbová , enzymy), droždí, sůl, lněné semínko  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bagetka rustikální 200 g – 2281 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 25 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání   
 
Složení: pšeničná mouka 43 %, žitná mouka, přípravek (jedlá sůl, fermentovaná pšeničná mouka, pekařské droždí (obsahuje emulgátor: 
sorbitanmonostearát, pšeničná sladová mouka, slunečnicový olej, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy – obsahují pšenici),  
přípravek (celozrnná žitná mouka, žitná mouka, slady : žitný pražený slad, sladový extrakt, pšeničný lepek, regulátor kyselosti : kyselina 
citrónová, kyselina mléčná, deaktivované sušené droždí, koření, emulgátor: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- 
a diacetylvinnou)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bavorský vdoleček  50 g - 4404 
Jemné pečivo smažené 
Hmotnost  50 g   
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání  
 
Složení: pšeničná mouka, voda, olej řepkový, slunečnicový, droždí, pekařský přípravek  (sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, 
vanilinový cukr, sůl, přírodní barvivo E160a, přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, 
maltodextrin, sušené bílky, aroma, rostlinný tuk, antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920, rostlinný olej, kypřící prášek E341, E170, 
enzymy), palmový tuk, cukr 
Náplň: tvaroh , cukr, voda, vanilkový cukr, povidlo  (švestkový lektvar, švestková dřeň, podíl ovocné sušiny ze švestek minimálně 75 %, 
jablečná dřeň, cukr, glukózový sirup, barvivo E150d, regulátor kyselosti E330, švestkové aroma) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bramborové pečivo 60g – 2101, 2223, 4509 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost 60 g, 30 g, 60 g 
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Minimální trvanlivost do: 48 hod. od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, pekařský přípravek (sušená bramborová kaše, pšeničná mouka,  sušená syrovátka, glukóza, mouka guarová, 
emulgátory: E472e, E471, koření – kmín, koriandr, fenykl, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), droždí, olej řepkový, slunečnicový, 
pekařský přípravek  (sezam, lněné semeno, česnek, sůl, sójová mouka) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buchty   - mák, tvaroh, povidlo,  švestka, višeň, meruňka, borůvka, jablko 50 – 1105,1109, 1110, 1111, 1114,1108, 1107, 1106 
Buchty mini  – mák, tvaroh, povidlo, švestka 25 g – 1158, 1159, 1160, 1178 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost 50 g, 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 70 %, cukr, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr,kyselina citrónová, kyselina askorbová, emulgátor E472e, 
E471, emulgátor E422, enzym), droždí, vaječná melanž, sušená syrovátka, řepkový, slunečnicový olej, pekařský přípravek (rostlinné tuky 
palmové, rostlinný tuk částečně ztužený, voda, rostlinný olej řepkový, emulgátor slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy mastných 
kyselin, sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorbát draselný, aroma, barvivo beta-karoten), sůl 1 % 
Náplň (11 %): 
1.maková -  mák,  cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant 
kyselina askorbová, voda 
2.tvarohová -  tvaroh, cukr, vanilkový cukr, voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a bramborový modifikovaný škrob 
E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma), pekařský přípravek (cukrářský přípravek  (líh, aroma, cukr, barvivo 
karamel) 
3. povidlo  (švestkový lektvar, švestková dřeň, podíl ovocné sušiny ze švestek minimálně 75 %, jablečná dřeň, cukr, glukózový sirup, 
barvivo E150d, regulátor kyselosti E330, švestkové aroma) 
4.kompotované ovoce  - meruňka, višeň, švestka (u peckovitých plodů mohou obsahovat části pecek) 
5. borůvka - borůvky 35 %, voda, glukózovo-fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré, zahušťovadla:  modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová 
guma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan vápenatý, konzervant: sorbát draselný, aroma, citronan sodný 
6. jablko se skořicí  - jablka, cukr, fruktózovo-glukózový sirup, rozinky, zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan vápenatý, konzervant: sorbát draselný, citronan sodný, aromata, skořice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulka burger sladká 90 g – 2370 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 90 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (67%), mléko, cukr, droždí, rostlinný olej řepkový, slunečnicový, vaječná melanž, sůl, pekařský přípravek (cukr, 
pšeničná mouka, syrovátka sušená, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou a mono- 
a diglyceridy mastných kyselin, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, konzervant: propionát vápenatý, enzymy: alfa amyláza,pšeničná 
mouka, xylanáza a transglutamináza, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová), cukr, sezam 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulka burger černá 90 g – 2373 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 90 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (74%), mléko, droždí, rostlinný olej řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek (cukr, sůl, pšeničný lepek, 
alkalizované kakao, barvivo: rostlinná uhlíková čerň, ječná sladová moučka, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová), sezam
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulka burger červená 90 g – 2376 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 90 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (67%), mléko, cukr, droždí, rostlinný olej řepkový, slunečnicový, vaječná melanž, sůl, pekařský přípravek (cukr, 
pšeničná mouka, syrovátka sušená, emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou a mono- 
a diglyceridy mastných kyselin, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, konzervant: propionát vápenatý, enzymy: alfa amyláza,pšeničná 
mouka, xylanáza a transglutamináza, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová), cukr, barva (nosič: síran sodný, barviva: azorubin, žluť 
SY, tartrazin), černý sezam 
Barviva azorubin, žluť chinolinová, a tartrazin : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulka Gyros 100 g, 50 g – 2340, 2362 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 100 g, 50 g 
Minimální trvanlivost do : 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (90 %), droždí, rostlinný olej řepkový, slunečnicový, sůl, pekařský přípravek (cukr, pšeničná sladová mouka, 
pšeničný lepek, sójová mouka, , emulgátor  E472e, řepkový lecitin, regulátor kyselosti kyselina citrónová, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy), cukr, sezam 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulka Gyros nesypaná 100 g, 50 g – 2365 
Čerstvé běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 100 g, 50 g 
Minimální trvanlivost do : 24 hodin od dodání 
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Složení: pšeničná mouka (90 %), droždí, rostlinný olej řepkový, slunečnicový, sůl, pekařský přípravek (cukr, pšeničná sladová mouka, 
pšeničný lepek, sójová mouka, , emulgátor  E472e, řepkový lecitin, regulátor kyselosti kyselina citrónová, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy), cukr 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulka Hamburger 110 g – 2337 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 100 g, 50 g 
Minimální trvanlivost do : 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (90 %), droždí, rostlinný olej řepkový, slunečnicový, sůl, pekařský přípravek (cukr, pšeničná sladová mouka, 
pšeničný lepek, sójová mouka, , emulgátor  E472e, řepkový lecitin, regulátor kyselosti kyselina citrónová, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy), cukr 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bulka  slaninová 80 g – 2342 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 80 g      
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (67 %), syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, 
pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl, droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský 
přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová) 
Náplň: slanina  8 % (vepřový bok 92 %, jedlá sůl, konzervant E250, zahušťovadla cukry, stabilizátory E450, E451), antioxidant E301, 
modifikovaný škrob E1420), sýr (sůl, mléko, mlékařská kultura) , hořčice (horčičné semeno, ocet, cukr, sůl, konzervant benzoan sodný, 
koření, barvivo E102, E110, E124) 
Barviva tartrazin, žluť SY: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
 
Bulka vícezrnná 80 g – 2243 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 80g     
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (74 %), pekařský přípravek 16 % (lněné semeno, kukuřičná mouka, sójový šrot, sůl, ovesné vločky, slunečnice, 
pražený ječný slad, vláknina kukuřičná, sezam, cukr, emulgátor: E472e, ječná mouka, pšeniční mouka, sójový lecitin E322, E471, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová,  látka zlepšující mouku : kyselina askorbová E300, enzymy), droždí, sůl, lněné semínko  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulka česnek posyp 40 g – 2275 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 80g     
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (61 %), pekařský přípravek (lněné semeno, sójový šrot, ovesné vločky, slunečnicová jádra, sezam, sójová mouka, 
žitná mouka, kukuřičná mouka, pražený slad, sůl 8%, cukr, emulgátor E472e, enzymy),droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, sůl, 
pekařský přípravek (pšeničná mouka, sladová ječná mouka, glukóza, emulgátory : E472e, E471, konzervant: E450, stabilizátor: E401, 
látka zlepšující mouku E300, enzymy), pekařský přípravek (sezam, lněné semeno, mletý česnek, sůl, sójová mouka) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Croissant ovocná náplň 110 g, Croissant nugátová náplň 110 g – 4434, 4435 
Jemné pečivo z křehkých tukových těst 
Hmotnost 110 g 
Minimální trvanlivost do: 4 dnů od dodání      
 
Složení: pšeničná mouka (54 %), pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk - palmový, sušená syrovátka, pšeničný lepek, 
sůl, pšeničná mouka sladová, dextróza, emulgátor E472e, E471, regulátor kyselosti: fosforečnan sodíku, uhličitan sodíku, enzymy , látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová),  pekařský přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, 
emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, sůl33 konzervant: 
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barviva beta- karoten), droždí 
 
Náplň:   ovocná (28 %) – směs ovoce, cukr, glukózový sirup, želírovací látka E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma 
Náplň: nugátová (28 %) – cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, lískooříšková pasta , emulgátor 
sójový lecitin, aroma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Croissant plněný 200 g, 120 g – 4442, 4459 
Jemné pečivo z křehkých tukových těst 
Hmotnost 200  g, 120 g 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (54 %), pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk - palmový, sušená syrovátka, pšeničný lepek, 
sůl, pšeničná mouka sladová, dextróza, emulgátor E472e, E471, regulátor kyselosti: fosforečnan sodíku, uhličitan sodíku, enzymy , látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová),  pekařský přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, 
emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, sůl, konzervant: 
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barviva beta- karoten), droždí 
 
Náplň (52 %):   kompot višně (může obsahovat části pecek), cukrářský přípravek (bramborový škrob, kukuřičný škrob pšeničný, přírodní a 
přírodně identické aroma, barvivo E160a), syrovátka, cukr, máslo, cukr vanilkový, tuzemák (voda, líh jemný, rafinovaný, cukr, kulér 150a, 
rumová esence, vanilka) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Croissant plněný 250 g -  4460 
Jemné pečivo z křehkých tukových těst 
Hmotnost 250  g 
Minimální trvanlivost do: 1 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (54 %), pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk - palmový, sušená syrovátka, pšeničný lepek, 
sůl, pšeničná mouka sladová, dextróza, emulgátor E472e, E471, regulátor kyselosti: fosforečnan sodíku, uhličitan sodíku, enzymy , látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová),  pekařský přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, 
emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, sůl, konzervant: 
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barviva beta- karoten), droždí 
 
Náplň: tuk (zakysaná smetana, sůl, sušená syrovátka, bramborový škrob), sýr (mléko, sůl, mlékařská kultura), salám (vepřové maso, sůl, 
E407a, E415, E451, E301, E316, E331, E621, E250, E1414, E575), rajčata, okurek, paprika, ledový salát, bazalka     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Český vdolek 60 g, 120 g -  2326, 2336 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost 60 g, 120 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (54 %), olej rostlinný slunečnicový, řepkový, droždí, vaječná melanž, cukr, syrovátka, pekařský přípravek 
(pšeničná mouka, cukr, kyselina citrónová, kyselina askorbová, emulgátor E472e, E471, emulgátor E322, enzym), sůl, vepřové sádlo, mák   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dalamánek 70 g, 30 g – 2224, 2262 
Běžné pečivo pšenično-žitné 
Hmotnost: 70 g, 30 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
Složení: mouka pšeničná chlebová (66 %),  mouka  žitná chlebová, sůl, droždí, pekařský přípravek (kvas – s termicky upravenou žitnou 
moukou, kyselina octová a kyselina mléčná vznikající během fermentace), pekařský přípravek (bobtnavá mouka –žitná, kukuřičná, sušený 
žitný kvas, žitná a bramborová mouka, pšenice – lepek, sladová mouka, vláknina, emulgátor řepkový lecitin, cukr, palmový tuk, stabilizátor 
E466, nízkotučné sušené mléko, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), pekařský přípravek (kmín, fenykl, koriandr),  kmín, 
hrubá sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dukátové buchtičky 1000 g – 1112 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost   - 1000 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání  
 
Složení: pšeničná mouka (65 %), cukr, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr,kyselina citrónová, kyselina askorbová, emulgátor 
E472e, E471, emulgátor E422, enzym), droždí, vaječná melanž, sušená syrovátka, rostlinný řepkový, slunečnicový olej, pekařský 
přípravek (rostlinné tuky palmové, rostlinný tuk částečně ztužený, voda, rostlinný olej řepkový, emulgátor slunečnicový lecitin, mono- a 
diglyceridy mastných kyselin, sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorbát draselný, aroma, barvivo beta-karoten),sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hraběnčiny řezy 130 g, 65 g – 5554, 5728 
Jemné pečivo ze třeného těsta 
Hmotnost  130g, 65 g 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka,  rostlinný tuk (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory: 
polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, sůl, konzervant: kyselina sorbová, 
máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barviva beta- karoten), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové neztužené, voda, 
rostlinný olej řepkový neztužený, emulgátor – slunečnicový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných 
kyselin), sladká sušená syrovátka, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová), jablečné řezy (jablko, voda, E330 –kyselina, E223 – 
konzervant), vaječné žloutky, cukr, skořice, lískové ořechy, kypřidlo (kypřící látky E450i, E500i, škrob) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hřeben s makovou náplní 100 g - 3066 
Jemné pečivo z kynutých těst 
hmotnost  100 g,   
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka,  rostlinný tuk ztužený (rostlinný tuk, rostlinný olej, voda, emulgátor – slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy 
mastných kyselin, polyglycerol estery mastných kyselin – aroma, sušená sladká syrovátka, laktóza, kyselina citrónová), vaječná melanž, 
cukr, droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, kyselina citrónová, kyselina askorbová, emulgátor E472e, E471, emulgátor E322, 
enzym), sůl 
Náplň: maková (35 %) -  mák,  cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, 
konzervant kyselina askorbová 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Houska ražená mák, kmín 60 g – 2347, 2348 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 60 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (88 %), droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor 
E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), pekařský přípravek 
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), sůl, posyp 6 %:  mák nebo kmín  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Houska ražená svačinová 80 g – 4461 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 80 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (88 %), droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor 
E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), pekařský přípravek 
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), sůl, posyp 6 %:  mák nebo kmín  
Náplň: tuk (zakysaná smetana, sůl, sušená syrovátka, bramborový škrob), sýr (sůl, mléko, mlékařská kultura), salám (vepřové maso 60 
%, voda 34 %, jedlá sůl, dextróza, želírující látka E 407a, zahušťovadlo E415, stabilizátory E451,E450, antioxidanty E301, E316, E331, látka 
zvýrazňující chuť E621, konzervant E250, modifikovaný škrob E1414, regulátor kyselosti E575), 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Houska ražená sýr 70 g – 2349 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 70 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (88 %), syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, 
pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), droždí, olej rostlinný slunečnicový, řepkový,  pekařský 
přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), mák, kmín, sýr 9%  (sůl, mléko, mlékařská kultura), sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Houska ražená sýr, šunka 80 g – 2353 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 80 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (88 %), syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, 
pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), droždí, olej rostlinný slunečnicový, řepkový,  pekařský 
přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová),  sýr 8 % (sůl, mléko, mlékařská kultura), salám 8 % (vepřové maso 
60 %, voda 34 %, jedlá sůl, dextróza, želírující látka E 407a, zahušťovadlo E415, stabilizátory E451,E450, antioxidanty E301, E316, E331, 
látka zvýrazňující chuť E621, konzervant E250, modifikovaný škrob E1414, regulátor kyselosti E575), sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb celožitný 500 g, 1000 g  – 2015, 2060 
Chléb celožitný 
Hmotnost   500g,1000 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dnů od dodání 
 
Složení: žitná mouka (83 %), kvas (voda, žitná mouka, základ kvasu, kyselina: kyselina mléčná a octová), pekařský přípravek (pšeničná 
mouka, guarová mouka, emulgátor sójový lecitin, kyselina askorbová, enzymy),droždí, sůl,  koření (koriandr, kmín, fenykl), cukr 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb dýňový 500  g - 2041 
Chléb pšenično-žitný 
Hmotnost 500 g     
 
Minimální trvanlivost: do 3 dnů od dodání 
Složení: pšeničná mouka (33 %), žitná mouka, droždí, dýňové semeno (21 %), pekařský přípravek (kvas, voda, žitná mouka, kyselina 
mléčná a octová), kmín, pekařský přípravek (bramborová moučka, pšeničná mouka, quarová mouka, lecitin sójový, kyselina askorbová, 
enzymy), sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb finský 500 g - 2122 
Čerstvý chléb pšenično-žitný 
Hmotnost 500 g     
 
Minimální trvanlivost: do 3 dnů od dodání 
Složení: pšeničná mouka (45 %), žitná mouka, slunečnice 13%, přípravek (žitný celozrnný šrot, melasa, melasová mouka, melasový 
extrakt, pšeničná mouka, lněné semínko, šrot z lupiny, pšeničný lepek, pšeničné jedlé otruby, koření), droždí, kvas (voda, žitná mouka, 
základ kvasu, kyselina: kyselina mléčná a octová),  sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb kváskový 700 g – 2072 
Chléb pšenično-žitný 
Hmotnost: 700 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dnů od dodání 
 
Složení: mouka pšeničná, mouka žitná, sůl, droždí, přípravek (mouka pšeničná, emulgátor: sójový lecitin, zahušťovadlo : mouka guarová, 
enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová), chlebové koření (kmín, koriandr, fenykl) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb maďarský 800 g – 2032 
Chléb pšenično-žitný 
Hmotnost: 800 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dnů od dodání 
 
Složení: mouka pšeničná (59 %), mouka žitná, pekařský přípravek (termicky ošetřená žitná a kukuřičná mouka), pekařský přípravek 
(kvas, pražená žitná mouka, voda, základ kvasu, kyselina: kyselina octová), droždí, pekařský přípravek (pšeničný gluten, žitná, kukuřičná 
a pšeničná sladová mouka, zahušťovadlo guarová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), chlebové koření (kmín, 
koriandr, fenykl), sůl 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb párty 500 g – 2133 
Chléb pšenično-žitný 
Hmotnost: 500 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dnů od dodání 
 
Složení: mouka pšeničná (73 %), mouka žitná, pekařský přípravek (jedlá sůl, fermentovaná pšeničná mouka, pekařské droždí-obsahuje 
emulgátor: sorbitanmonostearát, pšeničná sladová mouka, slunečnicový olej, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzymy 
(obsahují pšenici), olej rostlinný řepkový, slunečnicový, přípravek (sezam, lněná semena, posypová sůl, pražená pšeničná mouka, koření) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb Smékalův 500 g, 1000 g, 1500 g –2026, 2029, 2030  
Chléb pšenično-žitný 
Hmotnost 500g, nebo 1000 g, 1500 g         
Minimální trvanlivost do: 3 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (55 %), žitná mouka, droždí, kvas (voda, žitná mouka, základ kvasu, kyselina: kyselina mléčná a octová),  
pekařský přípravek (pšeničná mouka, guarová mouka, emulgátor sójový lecitin, kyselina askorbová, enzymy), sůl, kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb slunečnicový tmavý 800 g, 400 g – 2020, 2021 
Chléb žitno-pšeničný 
Hmotnost: 800 g, 400 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dnů od data výroby 
 
Složení: žitná mouka (39 %), pšeničná mouka, slunečnice (18%), pekařský přípravek (pšeničný šrot, žitný šrot, pšeničné otruby, sójový 
šrot, lněné semínko, sladové vločky, termicky zpracovaná žitná a pšeničná mouka, sójová moučka, sůl, koření, pečící přípravek kyselina 
citrónová, koření), droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, kvas (voda, žitná mouka, základ kvasu, kyselina: kyselina mléčná a 
octová),  sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb škvarkový 500 g  -  2031  
Chléb pšenično-žitný 
Hmotnost 500 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (55 %), žitná mouka, škvarky vepřové 21 %, droždí, kvas (voda, žitná mouka, základ kvasu, kyselina: kyselina 
mléčná a octová),  pekařský přípravek (pšeničná mouka, guarová mouka, emulgátor sójový lecitin, kyselina askorbová, enzymy), sůl, kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb špalda DINKEL 500 g  -  2134 
Chléb špaldovo-pšeničný 
Hmotnost 500 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dny od dodání 
 
Složení: přípravek 62 %(slunečnicová semena, žito (mouka, sladová mouka pražená, sušený kvásek), špalda (mouka, vločky, sušený 
kvásek), stabilizátor E466, sůl, mouka ze semen vinné révy, ovocný cukr, koření, látka zlepšující  mouku kyselina askorbová), pšeničná 
mouka 34 %,  droždí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb venkovan 1000 g , 500 g – 2100, 2112 
Chléb pšenično-žitný 
Hmotnost  1000 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (54%), žitná mouka, droždí, sádlo vepřové, pekařský přípravek (pšeničná mouka, guarová mouka, emulgátor 
sójový lecitin, kyselina askorbová, enzymy), kvas (voda, žitná mouka, základ kvasu, kyselina: kyselina mléčná a octová), syrovátka,  sůl, 
koření (kmín, fenykl, koriandr) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb vícezrnný, vícezrnný forma  800 g -  2107, 2129 
Chléb vícezrnný 
Minimální trvanlivost 3 dny od dodání. 
 
Složení: pšeničná mouka (56 %), žitná mouka, droždí,  kvas (voda, žitná mouka, základ kvasu, kyselina: kyselina mléčná a octová), 
pekařský přípravek 6 %(pšeničná mouka, guarová mouka, emulgátor sójový lecitin, kyselina askorbová, enzymy),  pekařský přípravek 
(lněné semeno, kukuřičná mouka, sójový šrot, sůl, ovesné vločky, slunečnice, pražený ječný slad, vláknina kukuřičná, sezam, cukr, 
emulgátor: E472e, ječná mouka, pšeničná mouka, sójový lecitin E322, E471, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,  látka zlepšující 
mouku : kyselina askorbová E300, enzymy), sůl, kmín 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb víkendový 800g, 1600 g – 2038, 2046 
Chléb pšenično-žitný 
hmotnost 800g, nebo 1600 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (66 %), žitná mouka, droždí, kvas (voda, žitná mouka, základ kvasu, kyselina: kyselina mléčná a octová), 
pekařský přípravek (pšeničná mouka, guarová mouka, emulgátor sójový lecitin, kyselina askorbová, enzymy), sůl, koření (kmín, koriandr, 
fenykl), kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb zrninový 500  g – 2130 
Chléb čistozrnný 
Hmotnost 500 g     
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Minimální trvanlivost: do 6 dnů od dodání 
Složení: přípravek (ovesné vločky, slunečnicová semínka, lněná semínka, sušený žitný kvásek, vláknina, pražená lněná semínka, sezam, 
řepkový olej, dyňová semínka, sušené koření), dyňová semena, med smíšený, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chléb žitno-pšeničný 500 g, 1000 g – 2119, 2120 
Chléb žitno-pšeničný 
Hmotnost: 500 g, 1000 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dnů od dodání 
 
Složení: mouka žitná chlebová (56 %), pšeničná chlebová, pekařský přípravek (pšeničná mouka, guarová mouka, emulgátor sójový 
lecitin, kyselina askorbová, enzymy), droždí, pekařský přípravek (kvas, voda, žitná mouka, kyselina mléčná a octová), sůl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chlebová bageta  500 g - 2102 
Chléb pšenično-žitný 
Hmotnost 500g  
Minimální trvanlivost do: 3 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (55 %), žitná mouka, droždí, kvas (voda, žitná mouka, základ kvasu, kyselina: kyselina mléčná a octová),  
pekařský přípravek (pšeničná mouka, guarová mouka, emulgátor sójový lecitin, kyselina askorbová, enzymy), sůl, kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chlebová bageta slunečnicová  500 g - 2103 
Chléb pšenično-žitný 
Hmotnost 500g   
Minimální trvanlivost do: 3 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (65%), žitná mouka, droždí, kvas (voda, žitná mouka, základ kvasu, kyselina: kyselina mléčná a octová), 
pekařský přípravek (pšeničná mouka, guarová mouka, emulgátor sójový lecitin, kyselina askorbová, enzymy), slunečnice (6%), pekařský 
přípravek (žitný šrot, pražená žitná sladová mouka, lněná semena, sójový šrot, celozrnný žitný kvas sušený, pšeničná mouka, pšeničné 
otruby, kukuřičná bobtnavá mouka, sůl, koření, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), sůl, kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chlebová miska 250 g, 500 g  -2003, 2094 
Chléb pšeničný 
Hmotnost 250 g, 500 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (55 %), žitná mouka, droždí, kvas (voda, žitná mouka, základ kvasu, kyselina: kyselina mléčná a octová),  
pekařský přípravek (pšeničná mouka, guarová mouka, emulgátor sójový lecitin, kyselina askorbová, enzymy), sůl, kmín 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jablko v županu 70g, 30 g – 5512, 5521 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost: 50 g, 30 g 
Minimální trvanlivost: do 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (54 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň: jablko (16 %), náplň (voda, jablečná dřeň, fruktóza, švestková pasta, stabilizátor – modifikovaný škrob, alginát sodný, kyselina – 
kyselina citrónová, přírodní barvivo karmína, konzervant – sorban draselný, aroma)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ječmánek 50 g, 90 g  – 2276, 2277 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 50 g, 90 g 
Minimální trvanlivost: do 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 69 %, přípravek 24 % (ječná složka – ječná mouka celozrnná, ječné zrno, ječný slad, pšeničná bílkovina, 
žitná mouka celozrnná, pšeničná mouka, emulgátory mono a diglyceridy mastných kyselin, regulátor kyselosti: diacetát sodný, kyselina 
citrónová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzym – oxidoreduktasy, hydrolasy), droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jidáš 86 g - 2420 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost 86 g,   
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (50 %), cukr, rostlinný olej řepkový, slunečnicový, cukr, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, kyselina 
citrónová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, emulgátor E472e, E471, emulgátor sójový lecitin, enzym), droždí, vaječná melanž, 
sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jidáš se sladidly 86 g - 2421 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost: 86 g 
Minimální trvanlivost  do:  24 hodin od dodání 
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Složení: pšeničná mouka (52 %),  rostlinný olej řepkový, slunečnicový, sorbit, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, kyselina 
citrónová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, emulgátor E472e, E471, emulgátor sójový lecitin, enzym), droždí, vaječná melanž, 
sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kaiserka cereální – 60 g 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 60 g 
Minimální trvanlivost  do:  24 hodin od dodání 
 
Složení: mouka pšeničná (47 %), pekařský přípravek (slunečnicová semena, lněná semena, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, 
pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka částečně pražená, zahušťovadlo E466, emulgátor E472e, E471, řepkový lecitin, regulátor 
kyselosti – fosforečnan vápníku, kyselina citrónová, rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné mléko), droždí, olej rostlinný 
řepkový, slunečnicový, sůl,  pekařský přípravek (sezam, lněná semena, posypová sůl, pražená pšeničná mouka, koření) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kaiserka cereální plněná 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 100 g 
Minimální trvanlivost  do:  24 hodin od dodání 
 
Složení: mouka pšeničná (47 %), pekařský přípravek (slunečnicová semena, lněná semena, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, 
pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka částečně pražená, zahušťovadlo E466, emulgátor E472e, E471, řepkový lecitin, regulátor 
kyselosti – fosforečnan vápníku, kyselina citrónová, rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné mléko), droždí, olej rostlinný 
řepkový, slunečnicový, sůl,  pekařský přípravek (sezam, lněná semena, posypová sůl, pražená pšeničná mouka, koření) 
 
Náplň: tuk (zakysaná smetana, sůl, sušená syrovátka, bramborový škrob), sýr (mléko, sůl, mlékařská kultura), salám (vepřové maso, sůl, 
E407a, E415, E451, E301, E316, E331, E621, E250, E1414, E575), rajčata, okurek, paprika, ledový salát, bazalka     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kaiserka maková – 60 g 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 60 g 
Minimální trvanlivost  do:  24 hodin od dodání 
 
Složení: mouka pšeničná, pekařský přípravek (cukr, pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek, sójová mouka, emulgátor E472e, řepkový 
lecitin, regulátor kyselosti kyselina citrónová, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), olej rostlinný řepkový, slunečnicový, 
droždí, sůl,  mák 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kaiserka sezam – 60 g 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 60 g 
Minimální trvanlivost  do:  24 hodin od dodání 
 
Složení: mouka pšeničná, pekařský přípravek (cukr, pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek, sójová mouka, emulgátor E472e, řepkový 
lecitin, regulátor kyselosti kyselina citrónová, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl,  olej rostlinný řepkový, 
slunečnicový, droždí, sezam 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kakaový řez s ovocem – 110 g- 5548 
Cukrářský se šlehačkovou náplní 
Hmotnost: 110 g 
Minimální trvanlivost  do:  24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka,  cukr, vaječná melanž, vaječný bílek, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, kakao (5%), (kypřící látky 
E450i,E500i, škrob) 
Náplň: tvaroh, vejce, cukr, cukrářský přípravek (kukuřičná mouka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citrónový olej, přírodní citrónová 
šťáva), cukr vanilkový , kompotované ovoce (mandarinka, kiwi, ananas, broskev), šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E407)  
Poleva:  přípravek (sirup glukóza-fruktóza, cukr, voda, pektin, kyselina citrónová, konzervant kyselina sorbová, aroma, barviva:karamel, beta 
karoten), šťáva z kompotů (jahoda, borůvka, višeň) , barvivo: zelené (cukr, E422,voda, E102, E133, E1442,E202,E406,E330), žluté (cukr, 
barvivo E102), hnědé (cukr, E155), červené (cukr, E124) 
Obsahuje barvivo tartrazin, brilantní modř, ponceau : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kapsa s náplní jablečnou,  tvarohovou, meruňkovou , borůvkovou , jahodovou,malinovou 70 g – 4406, 4408, 4413, 4414,4416,4418 
Jemné pečivo smažené 
hmotnost: 70 g  
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin kukuřičný, 
sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření, sušená 
vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr – cukr, aroma, ethylvanilín, sůl, barvivo E160a), droždí, olej rostlinný 
slunečnicový, řepkový, pekařský přípravek (palmový olej šlehaný dusíkem, neztužený) 
Náplň: meruňková (34 %)– směs ovocných dření (jablečná, meruňková), cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti 
E330, meruňkové aroma 
Náplň tvarohová (34 %) -  tvaroh, cukr, vanilkový cukr, voda, pekařský přípravek (modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené bílky, 
kukuřičný škrob, sůl 
Náplň: jablečná (34 %)– jablka (kostky, dřeň, koncentrát), voda, cukr, glukózovo-fruktózový sirup, rozinky, zahušťovadla: modifikovaný 
kukuřičný škrob, gelanová mouka, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan vápenatý, konzervant: sorbát draselný, citronan sodný, 
aromata, skořice 
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Náplň: jahoda (34 %) –jahody, voda, glukózovo-fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré,  zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný škrob, 
gelanová guma, regulátor kyselosti, kyselina citrónová: citronan vápenatý, citronan sodný, konzervant: sorbát  draselný, aroma, barvivo: 
karmín  
Náplň: malina (34 %) – maliny, glukózovo-fruktózový sirup, voda, cukr, jablečné pyré, zahušťovadla modifikovaný kukuřičný škrob, 
gelanová guma, regulátor kyselosti : kyselina citrónová, citronan vápenatý a citronan sodný, aroma, konzervant: sorbát draselný, barvivo: 
karmín 
Náplň: borůvka (34 %) – borůvky, voda, glukózovo-fruktózový sirup, cukr,  jablečné pyré, zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný škrob, 
gelanová guma: regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan vápenatý, konzervant: sorban draselný, aroma, citronan sodný 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kapsa zelí, slanina 100 g – 4440 
Jemné pečivo z křehkých těst 
Hmotnost: 100 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (54 %), pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk - palmový, sušená syrovátka, pšeničný lepek, 
sůl, pšeničná mouka sladová, dextróza, emulgátor E472e, E471, regulátor kyselosti: fosforečnan sodíku, uhličitan sodíku, enzymy , látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová),  pekařský přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, 
emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, sůl, konzervant: 
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barviva beta- karoten), droždí 
Náplň: anglická slanina 11 %(vepřový bok, voda, jedlá sůl, konzervant E250, zahušťovadlo cukry, stabilizátory E450, E451, antioxidant 
E301, modifikovaný škrob E1420), 9 % zelí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Karamelová sluníčka ks - 5140 
Trvanlivé pečivo 
Hmotnost: 5 g 
Minimální trvanlivost do: 14 dnů od dodání 
 
Složení: sezamové semínko, slunečnice, lněné semínko, lískové, vlašské ořechy, podzemnice, pekařský přípravek (glukózový sirup, cukr 
rostlinný tuk, dextróza, sušené odtučněné mléko, sójový lecitin, smetana) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kobliha mini s mákem 40 g - 4454 
Jemné pečivo smažené 
Hmotnost  40 g   
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání  
 
Složení: pšeničná mouka (42%), přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin 
kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření, 
sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr – cukr, aroma, ethylvanilín, sůl, barvivo E160a), droždí, olej rostlinný 
slunečnicový, řepkový, pekařský přípravek (palmový olej šlehaný dusíkem, neztužený), cukr 
Náplň (18 %) :    mák,  cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma,  
konzervant kyselina askorbová 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kobliha Míša 80 g -  4405  
Jemné pečivo smažené 
Hmotnost  80 g   
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání  
 
Složení: pšeničná mouka (42%), přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin 
kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření, 
sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr – cukr, aroma, ethylvanilín, sůl, barvivo E160a), droždí, olej rostlinný 
slunečnicový, řepkový, pekařský přípravek (palmový olej šlehaný dusíkem, neztužený) 
Náplň: tvaroh, cukr, vanilkový cukr, pekařský přípravek (cukr, rostlinný tuk řepkový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená 
syrovátka, lískooříšková pasta, emulgátor – sójový lecitin, aroma)             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kobliha s nugátovou náplní 50 g - 4402 
Jemné pečivo smažené 
Hmotnost  50 g   
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání  
 
Složení: pšeničná mouka (42%), přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin 
kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření, 
sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr – cukr, aroma, ethylvanilín, sůl, barvivo E160a), droždí, olej rostlinný 
slunečnicový, řepkový, pekařský přípravek (palmový olej šlehaný dusíkem, neztužený), cukr, kakao 
Náplň (22 %) : cukr, rostlinný tuk řepkový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, lískooříšková pasta, emulgátor 
– sójový lecitin, aroma            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kobliha s pudingovou náplní 50 g  - 4401 
Jemné pečivo smažené 
Hmotnost  50 g   
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání  
 
Složení: pšeničná mouka (42%), přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin 
kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření, 
sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr – cukr, aroma, ethylvanilín, sůl, barvivo E160a), droždí, olej rostlinný 
slunečnicový, řepkový, pekařský přípravek (palmový olej šlehaný dusíkem, neztužený) 
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Náplň (22 %) : pekařský přípravek (voda, glukózový sirup, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob E1442, mikrokrystalická celulóza 
E460i, karboxymethyl, celulóza E466, karagenan E407, xanthan E415, sůl, regulátor kyselosti: glukomokaltan E575, barviva: betakarotén 
E160a, titanová běloba E171, aroma, konzervant sorban draselný E202) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kobliha plněná ovocná 60 g – 4403, 4457, 4458 
Jemné pečivo smažené 
Hmotnost  60 g   
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání  
 
Složení: pšeničná mouka (42%), přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin 
kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření, 
sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr – cukr, aroma, ethylvanilín, sůl, barvivo E160a), droždí, olej rostlinný 
slunečnicový, řepkový, pekařský přípravek (palmový olej šlehaný dusíkem, neztužený), cukr 
Náplň (22%): směs ovocných dření – jablečná, meruňková, cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, meruňkové 
aroma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kobliha plněná ovocná se sladidly 50 g – 4443 
Jemné pečivo smažené 
Hmotnost  50 g   
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání  
 
Složení: pšeničná mouka, pekařský přípravek  (sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr, sůl, přírodní barvivo 
E160a, přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin, sušené bílky, aroma, rostlinný 
tuk řepkový, antioxidant E300, látka zlepšující mouku E920, rostlinný olej řepkový, kypřící prášek E341, E170, enzymy), olej rostlinný 
slunečnicový, řepkový, droždí  
Náplň (22%):  ovocná směs se sladidly (voda, jablečná dřeň, fruktóza, nosič – E1422, E422, kyselina E330, zahušťovadlo E401, konzervant 
E202, náhradní sladidlo E950, přírodní barvivo E160a, E100,E163, přírodní a přírodně identické aroma, propelant E941) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Koblihový pletenec 50 g, 20 g – 4455, 4456 
Jemné pečivo smažené 
Hmotnost  50 g   
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání  
 
Složení: pšeničná mouka (55%), přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin 
kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření, 
sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr – cukr, aroma, ethylvanilín, sůl, barvivo E160a), droždí, olej rostlinný 
slunečnicový, řepkový, pekařský přípravek (palmový olej šlehaný dusíkem, neztužený), cukr, skořice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Koláč pouťový s náplní makovou, tvarohovou, ovocnou, brusinkovou, tvaroh-višně – 3032, 3034, 3102, 3103 3031 3038 3046, 3048, 
3049, 3071, 7007, 3076,3100,3101 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost: 40 g, 50g 80 g, nebo 100 g, nebo 130 g, nebo 500 g, nebo 750 g 60g, 250 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 70 %, cukr, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr,kyselina citrónová, kyselina askorbová, emulgátor E472e, 
E471, emulgátor E422, enzym), droždí, vaječná melanž, sušená syrovátka, řepkový, slunečnicový olej, pekařský přípravek (rostlinné tuky 
palmové, rostlinný tuk částečně ztužený, voda, rostlinný olej řepkový, emulgátor slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy mastných 
kyselin, sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorbát draselný, aroma, barvivo beta-karoten), sůl 1 % 
 
1.maková 15 % -  mák,  cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma,  
konzervant kyselina askorbová, rozinky 
2.tvarohová 15 %  -  tvaroh, cukr, vanilinový cukr (cukr,ethylvanilín,aroma), pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a 
bramborový modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma), pekařský přípravek (líh, aroma, cukr, 
barvivo karamel), rozinky 
3. ovocná jahoda 15 % (jahody, voda, glukózovo-fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré, zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný škrob, 
gelanová guma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan vápenatý a citronan sodný, konzervant sorbát draselný, aroma, barvivo: 
karmín 
4. ovocná meruňka 15 % (voda, meruňky, cukr, glukózovo-fruktózový sirup, zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan vápenatý a citronan sodný, aroma, konzervant: sorbát draselný, barvivo: beta karoten 
5. brusinka – brusinky, voda, cukr, modifikovaný škrob E1442, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: E202, barvivo: E120, 
aroma, želírující látka E406, sůl 
6. višeň-tvaroh – tvarohová 10 % (tvaroh, cukr, vanilinový cukr (cukr,ethylvanilín,aroma), pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo 
kukuřičný a bramborový modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma), pekařský přípravek (líh, 
aroma, cukr, barvivo karamel), rozinky), višeň 5 % (višně, cukr, modifikovaný škrob, kyselina: kyselina citrónová, konzervant: sorban 
draselný, přírodní aroma – může obsahovat pecky) 
Barvivo (brusinka): košenila : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
Koláč pouťový mini  30 g, tvaroh, mák, povidlo  – 3051, 3052, 3053 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost: 30 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, cukr, pekařský přípravek (rostlinné tuky palmové neztužené, voda, rostlinný olej řepkový neztužený, emulgátor 
slunečnicový lecitin , mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných kyselin, sladká sušená syrovátka, aroma, 
regulátor kyselosti kyselina citrónová), pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, látka zlepšující 
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mouku: kyselina askorbová, emulgátory: E471, E472e, E322 sójový lecitin, enzym), syrovátka, droždí, vaječná melanž, rostlinný olej 
řepkový, slunečnicový, sůl 
Náplň (41 %): 
1.maková -  mák,  cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant 
kyselina askorbová, rozinky 
2.tvarohová -  tvaroh, cukr, vanilinový cukr (cukr,ethylvanilín, aroma), voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a 
bramborový modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma), pekařský přípravek  (líh, aroma, cukr, 
barvivo karamel), rozinky 
3. povidlo   -švestkový lektvar, švestková dřeň, podíl ovocné sušiny ze švestek minimálně 75 %, jablečná dřeň, cukr, glukózový sirup, 
barvivo E150d, regulátor kyselosti E330, švestkové aroma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Koláč pouťový s náplní tvarohovou – borůvky, maliny 160 g – 3108, 3109 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost: 160 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 70 %, cukr, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr,kyselina citrónová, kyselina askorbová, emulgátor E472e, 
E471, emulgátor E422, enzym), droždí, vaječná melanž, sušená syrovátka, řepkový, slunečnicový olej, pekařský přípravek (rostlinné tuky 
palmové, rostlinný tuk částečně ztužený, voda, rostlinný olej řepkový, emulgátor slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy mastných 
kyselin, sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorbát draselný, aroma, barvivo beta-karoten), sůl 1 % 
 
Náplň tvarohová 13 %  -  tvaroh, cukr, vanilinový cukr (cukr,ethylvanilín,aroma), pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a 
bramborový modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma), pekařský přípravek (líh, aroma, cukr, 
barvivo karamel), 2% mražené borůvky nebo maliny 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Koláč rohový s náplní - makovou, tvarohovou, ovocnou nebo kombinovanou - 3035 
Koláč rohový mini 50 g – 3387 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost 80 g nebo 120g   
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (48 %), rostlinný olej, řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, regulátor kyselosti: 
kyselina citrónová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, emulgátory : E471, E472e, E322 sójový lecitin, enzym), cukr, vaječná 
melanž, droždí, sůl 
Náplň (14%) : 
1.maková -  mák,  cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant 
kyselina askorbová 
2.tvarohová -  tvaroh, cukr, vanilkový cukr, voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a bramborový modifikovaný škrob 
E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma) 
3. ovocná - směs ovoce, cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Koláč Tarte Tatin 1,3 kg  - 5624 
Jemné pečivo z křehkých těst 
Hmotnost:  1,3 kg   
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Složení: pšeničná mouka (10 %), jablka čerstvá, cukr , máslo, pekařský přípravek (rostlinné tuky palmové, rostlinný tuk palmový částečně 
ztužený, voda, rostlinný olej, řepkový, emulgátor slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl, regulátor kyselosti : 
kyselina citrónová, konzervant sorbát draselný, aroma, barvivo beta-karoten E160), vaječná melanž 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Koláč tlačený se sladidly tvaroh, jablko 60 g – 2429,2430, 2432 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost: 60 g 
Minimální trvanlivost: do 2  dnů od dodání 
Složení: pšeničná mouka, rostlinný olej, řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, emulgátory : E471, E472e, sójový lecitin, enzym), sorbit, vaječná melanž, droždí, 
sůl 
Náplň (55 %): 
1. tvarohová -  tvaroh, sorbit, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a bramborový modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený 
bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma) 
2. jablečná –  jablka, voda, kyselina citrónová, E223 
3. ovocná - voda, jablečná dřeň, fruktóza, švestková pasta, stabilizátor (modifikovaný škrob, alginát sodný), kyselina kyselina citrónová, 
přírodní barvivo karmín, konzervant sorban draselný, aroma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Koláč vázaný s náplní makovou, tvarohovou, povidlovou 60 g – 3105, 3106, 3107 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost  60 g  
Minimální trvanlivost do: 2 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 42 %, pekařský přípravek (rostlinné tuky palmové, rostlinný tuk palmový částečně ztužený, voda, rostlinný olej 
řepkový, emulgátor slunečnicový lecitin, mono- a  diglyceridy mastných kyselin, sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant 
sorbát draselný, aroma, barvivo beta-karoten) , cukr, vaječný žloutek, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, kyselina 
citrónová, kyselina askorbová, emulgátor E472e, E471, emulgátor E322, enzym), droždí, máslo, sůl, vanilinový cukr (cukr, aroma 
ethylvanilín, slunečnicový olej), pekařský přípravek ( líh, aroma, cukr, barvivo karamel) 
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Náplň 33 %: 
1.maková -  mák,  cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant 
kyselina askorbová, voda, rozinky 
2.tvarohová -  tvaroh, cukr, vanilinový cukr (cukr,aroma ethylvanilín,slunečnicový olej),, voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo 
kukuřičný a bramborový modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma), pekařský přípravek 
(cukrářský přípravek  (líh, aroma, cukr, barvivo karamel), rozinky 
3. povidlo  (švestkový lektvar, švestková dřeň, podíl ovocné sušiny ze švestek minimálně 75 %, jablečná dřeň, cukr, glukózový sirup, 
barvivo E150d, regulátor kyselosti E330, švestkové aroma) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Koláč vícezrnný 80 g - 3075 
Jemné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 80 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (56 %),  droždí, rostlinný olej řepkový, slunečnicový, cukr, pekařský přípravek 8 % (lněné semeno, kukuřičná 
mouka, sójový šrot, sůl, ovesné vločky, slunečnice, pražený ječný slad, vláknina kukuřičná, sezam, cukr, emulgátor: E472e, ječná mouka, 
pšeničná mouka, sójový lecitin E322, E471, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy)  
Náplň (21%) : 
1.maková -  mák,  cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant 
kyselina askorbová 
2.tvarohová -  tvaroh, cukr, vanilkový cukr, voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a bramborový modifikovaný škrob 
E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma) 
3. ovocná - směs ovoce, cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Koláč s ovocem 90 g - 1133 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost: 90 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: přípravek 29 % (pšeničná mouka, sušené máslo, cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472, E471, přípravek na pečení (E450a, E500), 
sůl, aroma, zahušťující přípravek (E412, koření, enzym, přípravek zlepšující mouka E 300), droždí, tuk (rostlinné tuky palmové neztužené, 
rostlinný olej řepkový neztužený, emulgátor slunečnicový lecitin, mono-a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných 
kyselin,sušená sladká syrovátka, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), přípravek (cukr, zahušťovací přípravek E1414,/E401, 
plnotučné mléko sušené, rostlinný tuk ztužený, sušená sladká syrovátka, stabilizátor E516, koření – curcuma, paprika, aroma), cukr 
krupice, vejce, mouka pšeničná,  přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory : 
mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglycerolové estery mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina 
sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, máslové aroma, barvivo: beta-karoten) 
Náplň: 11 % kompot višně, meruňky, broskve, švestky -  kompoty z peckovitých plodů mohou obsahovat části pecek, E330, kyselina 
askorbová 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kostka dýňová 70 g  - 2219 
Pečivo běžné pšeničné 
Hmotnost 70 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hod. od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (73 %),  pekařský přípravek 15 % (lněné semeno, kukuřičná mouka, sójový šrot, sůl, ovesné vločky, slunečnice, 
pražený ječný slad, vláknina kukuřičná, sezam, cukr, emulgátor E472e, ječná mouka, pšeničná mouka, sójový lecitin, E471, regulátor 
kyselosti: E330, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), jádra tykve S, droždí, olej rostlinný (slunečnicový, řepkový), sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kostičky do knedlíků kg  – 5186 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 1 kg 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 84 %, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek 
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), sůl, mák 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kornspitz 60 g  - 2028 
Pečivo vícezrnné 
Hmotnost 60 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hod. od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (63 %), pekařský přípravek 23 % (pšeničný šrot, žitný šrot, pšeničné otruby, sójový šrot, lněná semena, 
pšeničný sladový šrot,  sušený žitný kvas, pražená žitná a pšeničná mouka, sójová mouka, sůl, koření ), droždí, pekařský přípravek 
(cukr, pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek, sójová mouka, emulgátor E472e, řepkový lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 
látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy), sůl 1 %, kmín, sůl hrubá 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Korpus Batul světlý 300 g - 5052 
Jemné pečivo z litých těst 
Hmotnost: 300g 
Minimální trvanlivost do: 5 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (32%), vaječná melanž, vaječný bílek, cukr, vanilinový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, olej slunečnicový), 
přípravek (kukuřičná mouka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citrónový olej, přírodní citrónová šťáva) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Korpus Batul tmavý 300 g - 5053 
Jemné pečivo z litých těst 
Hmotnost: 300g 
Minimální trvanlivost do: 5 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (31%), vaječná melanž, vaječný bílek, cukr, vanilinový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), kakao 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kremrole  korpus - 5620 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost:  15 g, 20 g 
Skladujte do 8 oC. 
 
Minimální trvanlivost  do: 4 dnů od dodání 
Složení: pšeničná mouka (54 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Krtkův mls kostka 100 g – 544 
Cukrářský se šlehačkovou náplní 
Hmotnost: 100 g 
Skladujte do 8 oC. 
Minimální trvanlivost  do: 2 dnů od dodání  
 
Složení: pšeničná mouka (15%), cukr, olej rostlinný slunečnicový, řepkový, vaječná melanž, mléko, , tvaroh, jogurt (smetana, 
smetanové kultury), smetana (smetana, stabilizátor karagenan, cukr), cukrářský přípravek (cukr, modifikovaný škrob E1414, sušená 
syrovátka, nízkotučné sušené mléko, dextróza, rostlinný tuk (palmový, kokosový), cukrářský přípravek (cukr, modifikovaný škrob,sušené 
mléko, sušený rostlinný tuk s mlékem, sladká sušená syrovátka, zahušťovadlo alginát sodný, stabilizátor sulfát vápenatý, koření, aroma), 
banány, cukrářský přípravek (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor lecitin, vanilín), kakao, kypřidlo (kypřící látky E450i,E500i, 
škrob) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Křehouš 50 g – 2274 
Pečivo vícezrnné 
Hmotnost:50 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (67 %), pekařský přípravek 14 % (lněné semeno, kukuřičná mouka, sójový šrot, sůl, ovesné vločky, slunečnice, 
pražený ječný slad, vláknina kukuřičná, seznam, cukr, emulgátor: E472e, ječná mouka, pšeničná mouka, sójový lecitin E322, E471, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy), pekařský přípravek (pšeničná mouka, sladová 
ječná mouka, glukóza, emulgátory: E472e, E471, konzervant: E450, stabilizátor: E401, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzym), 
olej rostlinný slunečnicový, řepkový, droždí, pekařský přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje, voda, emulgátory: 
mono- a diglyceridy mastných kyselin, polyglycerolové estery mastných kyselin a slunečnicový lecitin, sůl, konzervační látka: kyselina 
sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, máslové aroma, bavivo: beta karotén) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Křehouš plněný 70 g – 2282 
Pečivo vícezrnné 
Hmotnost:70 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (67 %), pekařský přípravek 14 % (lněné semeno, kukuřičná mouka, sójový šrot, sůl, ovesné vločky, slunečnice, 
pražený ječný slad, vláknina kukuřičná, seznam, cukr, emulgátor: E472e, ječná mouka, pšeničná mouka, sójový lecitin E322, E471, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy), pekařský přípravek (pšeničná mouka, sladová 
ječná mouka, glukóza, emulgátory: E472e, E471, konzervant: E450, stabilizátor: E401, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzym), 
olej rostlinný slunečnicový, řepkový, droždí, pekařský přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje, voda, emulgátory: 
mono- a diglyceridy mastných kyselin, polyglycerolové estery mastných kyselin a slunečnicový lecitin, sůl, konzervační látka: kyselina 
sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, máslové aroma, bavivo: beta karotén) 
Náplň: pomazánkové (zakysaná smetana, sušené mléko, sušená syrovátka, modifikovaný škrob, jedlá sůl), křen (křen, voda, cukr, 
řepkový olej, ocet kvasný lihový, sůl, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: disiřičitan draselný, antioxidant: kyselina 
askorbová, stabilizátory: guma guar, xanthan, konzervant: benzoan sodný), ledový salát 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kubánský řez 120 g - 5597 
Cukrářský se šlehačkovou náplní 
Hmotnost:  120 g 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, vejce,  cukr, olej rostlinný řepkový, slunečnicový,čerstvé banány (49 %),  cukrářský přípravek (kakaová hmota, 
cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín),  cukrářský přípravek (čokoláda v prášku 40 %-cukr, kakao, glukózovo-fruktózový 
sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, okyselovalo: kyselina vinná, zahušťovadlo:pektin,konzervant: sorban draselný, aroma), šlehačka 
(smetana, stabilizátor karagenan), kakao, kypřící prášek (kypřící látky E450i,E500i, škrob) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Linecký koláč 35 g – 5010 
Linecké valentýnské srdce 110 g - 5095 
Jemné pečivo z křehkých těst 
Hmotnost: 35g ,110 g 
Minimální trvanlivost do: 5 dnů od dodání 
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Složení: pšeničná mouka, přípravek (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, 
emulgátory sójový lecitin, E471, E475, jedlá sůl,  konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma a regulátor kyselosti kyselina 
citrónová, barvivo: beta karoten), cukr, vaječná melanž, cukr vanilinový (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), pekařský přípravek 
(kukuřičná moučka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citrónový olej, přírodní citrónová šťáva) 
Náplň ovocná (19 %): směs ovoce, cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Linecké srdíčko 30 g , 70 g – 5009, 5092 
Jemné pečivo z křehkých těst 
Hmotnost: 70 g 
Minimální trvanlivost do: 5 dnů od výroby 
 
Složení: pšeničná mouka, přípravek (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, 
emulgátory sójový lecitin, E471, E475, jedlá sůl,  konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma a regulátor kyselosti kyselina 
citrónová, barvivo: beta karoten), cukr, vaječná melanž, cukr vanilinový (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), pekařský přípravek 
(kukuřičná moučka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citrónový olej, přírodní citrónová šťáva) 
Náplň ovocná (19 %): směs ovoce, cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma 
Poleva : cukr, rostlinný tuk hydrogennový, kakaový prášek  odtučněný,  emulgátor sójový lecitin  E322, E476, čokoládové aroma, barvivo: 
E153 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Linecké perníkové srdce 35 g – 5008 
Jemné pečivo z křehkých těst 
Hmotnost: 35 g 
Minimální trvanlivost do: 5 dnů od výroby 
 
Složení: pšeničná mouka, pekařský přípravek (cukr, dextróza, pšeničná mouka, perníkové koření, vaječný žloutek, kypřící prášek E500, 
odstředěné kakao, rostlinný olej řepkový), žitná mouka, cukr, kakao, med smíšený, vaječná melanž, vaječný bílek, skořice, hřebíček 
Náplň ovocná (21 %): směs ovoce, cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma 
Poleva : cukr, rostlinný tuk hydrogennový, kakaový prášek  odtučněný,  emulgátor sójový lecitin  E322, E476, čokoládové aroma, barvivo: 
E153 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listový koláč s náplní tvarohovou  80 g- 5537 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost  80 g 
Minimální trvanlivost do. 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (43 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl, rozinky 
Náplň (27 %) tvarohová -  tvaroh, cukr, vanilkový cukr, voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a bramborový 
modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Linecké velikonoční vajíčko 60 g – 5088 
Jemné pečivo z křehkých těst 
Hmotnost: 70 g 
Minimální trvanlivost do: 5 dnů od výroby 
 
Složení: pšeničná mouka, přípravek (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, 
emulgátory sójový lecitin, E471, E475, jedlá sůl,  konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma a regulátor kyselosti kyselina 
citrónová, barvivo: beta karoten), cukr, vaječná melanž, cukr vanilinový (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), pekařský přípravek 
(kukuřičná moučka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citrónový olej, přírodní citrónová šťáva) 
Náplň ovocná (19 %): směs ovoce, cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma 
Poleva : cukr, rostlinný tuk hydrogennový, kakaový prášek  odtučněný, emulgátor E322, E476, čokoládové aroma, barvivo: E153 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listový šáteček - 5508 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost  30 g 
Minimální trvanlivost do. 2  dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (54 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listové tyčinky200 g - 5606 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost  200 g 
Minimální trvanlivost do. 2  dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (54 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Posyp: sýr (sůl, mléko, mlékařská kultura), pekařský přípravek (lněné semeno, sezamové semeno,sůl, granulovaný česnek),mák, kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listová rolka Hawai  100 g - 5582 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost  100 g 
Minimální trvanlivost do. 2  dnů od dodání 
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Složení: pšeničná mouka (54 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň: sýr (sůl, mléko, mlékařská kultura),  ananas, zeleninová (voda, protlak rajčatový, sterilovaná paprika – paprika, ocet, sůl, sacharin 
E954, sterilované okurky – okurky, ocet, sacharin E954, cukr, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob E1422 a xanthan gum E415, 
rostlinný olej řepkový, cibule, sůl, česnek, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kořenící směs, konzervant sorban draselný, oregano, 
petrželová nať), salám (vepřové maso 60 %, voda 34 %, jedlá sůl, dextróza, želírující látka E 407a, zahušťovadlo E415, stabilizátory 
E451,E450, antioxidanty E301, E316, E331, látka zvýrazňující chuť E621, konzervant E250, modifikovaný škrob E1414, regulátor kyselosti 
E575) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listový šátek zelí 100 g - 5743 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost  100 g 
Minimální trvanlivost do. 2  dnů od dodání 
Složení: pšeničná mouka (54 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň: zelí (bílé hlávkové zelí, sůl, koření, slaný nálev: pitná voda, sůl, konzervant E211, antioxidant E224 – disiřičitan draselný), anglická 
slanina (vepřový bok 92 %, voda 4 %, jedlá sůl, konzervant E250, zahušťovadla cukry, stabilizátory E450, E451), antioxidant E301, 
modifikovaný škrob E1420) 
Posyp: kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Listový šnek plněný 100 g - 5742 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost  100 g 
Minimální trvanlivost do. 2  dnů od dodání 
Složení: pšeničná mouka (54 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň: sýr (sůl, mléko, mlékařská kultura), ananas, zeleninová (rajčata 47%, cuketa 21%, paprika 10%, cibule 7%, glukózo-fruktózový 
sirup, kukuřičný modifikovaný škrob, sůl 2,2%, zahušťovadlo – pektin, guma guar, ocet, hořčičné semínko, koncentrát z černé mrkve, 
aroma, konzervant: sorban draselný, chilli), anglická slanina (vepřový bok 92 %, voda 4 %, jedlá sůl, konzervant E250, zahušťovadla cukry, 
stabilizátory E450, E451), antioxidant E301, modifikovaný škrob E1420) 
Posyp: sezam, lněné semínko, česnek 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Linecký třený rohlíček s ovocnou náplní a tmavou polevou 35 g- 5017 
Jemné pečivo ze třeného těsta 
Hmotnost:  35g 
Minimální trvanlivost do: 5 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, 
emulgátory E471, E475,  E322, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma a regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
barvivo: beta karoten), cukr, vaječná melanž,pekařský přípravek (pšeničný škrob, aroma), sušená syrovátka, ocet 
Náplň ovocná (18 %): směs ovoce, cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma 
Poleva : cukr, rostlinný tuk hydrogennový, kakaový prášek  odtučněný,  emulgátor sójový lecitin, E476, čokoládové aroma, barvivo: E153 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Linecký třený rohlíček se sladidly - 5085 
Jemné pečivo z třeného těsta 
Hmotnost:  35 g 
Minimální trvanlivost do: 5 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, 
emulgátory E471, E475,  E322, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma a regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
barvivo: beta karoten), sorbit, vaječná melanž, pekařský přípravek (pšeničný škrob, aroma), sušená syrovátka, ocet 
Náplň: ovocná - voda, jablečná dřeň, fruktóza, švestková pasta, stabilizátor (modifikovaný škrob, alginát sodný), kyselina kyselina citrónová, 
přírodní barvivo karmín, konzervant sorban draselný, aroma 
Poleva: tmavá (fruktóza, ztužený rostlinný tuk řepkový, kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, aroma) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Listový hřeben s nugátovou náplní 50 g -5501 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost:  50g 
Minimální trvanlivost do : 3 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (52 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň (18 %):  přípravek (cukr, rostlinný tuk palmový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, lískooříšková pasta, 
emulgátor sójový lecitin, aroma) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listový hřeben s ořechovou náplní 50 g -  5506 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost:  50g 
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Minimální trvanlivost do : 3 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (52 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň (18%): přípravek (cukr, vlašské ořechy, strouhanka –pšeničná mouka, voda, droždí, sůl, sójový šrot, pšeničný škrob, sójová 
mouka, aroma, kakao, cukr- karamel) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listový hřeben s pudinkovou náplní 50 g - 5456 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost:  50g 
Minimální trvanlivost do : 3 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (52 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň (18 %): přípravek (cukr, glukózový sirup,  voda, zahušťovadlo: modifikovaný škrob E1442, mikrokrystalická celulóza E460i, 
karboxymethyl,celulóza E466, karagenan E407, xanthan E415, sůl, regulátor kyselosti: glukonolaktan E575, barviva: betakarotén E460a, 
titanová běloba E171, aroma, konzervant sorban draselný E202) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listový rohlíček ARA 100 g  - 5621 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost:  100g 
Minimální trvanlivost do : 2 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (52 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň: cukrářský přípravek (pražené arašídy, cukr, strouhanka – pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, cukr, sušená syrovátka, diasta, 
E472e, E300, E170, sójový šrot, sušené mléko, modifikovaný škrob E 1422, kakao, skořice, sůl, aroma – vanilkové, lískooříškové, kypřidla 
E450, E500) , cukr, vaječná melanž 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listová trubička 20 g - 5504 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost  20g 
Minimální trvanlivost do. 14 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (72 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listový šáteček plněný - 5588 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost  70 g 
Minimální trvanlivost do. 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (52 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň: cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), sušené mléko, voda, máslo, cukr, cukr vanilinový (cukr, aroma 
ethylvanilín, slunečnicový olej),  přípravek (líh, aroma, cukr, barvivo karamel)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listový šáteček plněný višeň, malina, jahoda, borůvka 50 g– 5518,5530, 5531, 5528 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost  50 g 
Minimální trvanlivost do. 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (52 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň ovocná (19 %) : 
Višeň – višně, glukózovo-fruktózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob E1422, okyselující přípravek: kyselina citrónová E330, 
konzervant: sorban draselný E202, přírodní aroma – může obsahovat pecky nebo jejich části 
Jahoda – jahody,  voda, glukózovo-fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré, zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma: 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan vápenatý,konzervant: sorban draselný,aroma,citronan sodný,barvivo:karmín 
Malina – maliny, glukózovo-fruktózový sirup, voda,cukr, jablečné pyré, zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný škrob,gelanová guma, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma,citronan vápenatý a citronan sodný,.konzervant: sorbát draselný, barvivo:karmín 
Borůvka – borůvky 35%, voda, cukr, jablečná dřeň (přináší 15 % ovoce), modifikovaný škrob, zahušťovadlo: guma gellan, regulátor 
kyselosti: kyselina citrónová, citronany vápenaté a citronany sodné, konzervant: sorban draselný, aroma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listový závin s jablky 100 g, 200 g, 750 g, 375 g, 300 g, 540 g – 5519, 5502, 5544,5560,5594, 5573,5599 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost: 200g, 750 g , 375 g, 300 g, 540 g 
Minimální trvanlivost do: 2 dny od dodání 
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Složení: pšeničná mouka (52 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň: jablečná náplň 30 % (jablka, voda, E330 – kyselina, E223 – konzervant), cukr, strouhanka (pšeničná mouka, syrovátka, pekařský 
přípravek - pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy, sůl, droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, voda, pekařský přípravek - voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  
kyselina octová, mák), rozinky, lísková, vlašská jádra, skořice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listový závin se šunkou a špenátem ks - 5550, 5553 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost:  
Minimální trvanlivosti: do 2  dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (52 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň 30 %: špenátová náplň (špenát, brokolice, olej řepkový, E1422 - modifikovaný škrob, cibule, sůl, E260 - přírodní kvasný ocet, česnek, 
koření, E 202 -konzervant, E 270 -kyselina, E 325 - regulátor kyselosti), sýr (sůl, mléko, mlékařská kultura), vaječná melanž,  posyp 
(sezamová semena, lněná semena, posypová sůl, pražená žitná a pšeničná mouka, koření, paprika), šunka vepřová (vepřové maso, voda, 
jedlá sůl, dextróza, želírující látka E407a, zahušťovadlo E415, stabilizátory E451,E450, antioxidanty E301,E316,E331, látka zvýrazňující 
chuť E621, konzervant E250, modifikovaný škrob E1414, regulátor kyselosti E575) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Listový závin s tvarohem 600 g – 5574 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost: 600 g 
Minimální trvanlivost do: 2 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (52 %), rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti :kyselina 
citronová, barvivo: beta karoten), vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň: tvarohová 42 %-  tvaroh, cukr, vanilinový cukr (cukr,ethylvanilín, aroma), voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a 
bramborový modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma), kompotované meruňky  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Makový řez s ovocnou polevou 90 g – 5542 
Jemné pečivo z litých těst 
Hmotnost:  90g 
Minimální trvanlivost do : 2 dnů od dodání 
 
Složení: přípravek 34 % (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sušená syrovátka, kypřící přípravek E 450, 
E500, rostlinný olej řepkový neztužený, sůl, koření, aroma), vaječná melanž, olej rostlinný řepkový, slunečnicový,  přípravek maková náplň 
(mák, cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor E401, E1422,koření, aroma, konzervant kyselina 
sorbová) 
Poleva 4 %: ovocný meruňkový gel (sirup glukóza-fruktóza, cukr, voda, pektin, kyselina citronová, konzervant kyselina sorbová, aroma, 
barviva:karamel, beta karoten)  nebo ovocný jahodový gel (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka pektin, kyselina: kyselina citrónová, 
konzervant kyselina sorbová, aroma, barvivo E120) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Makový řez s ovocnou polevou 40 g – 1164 
Jemné pečivo z litých těst 
Hmotnost:  40 g 
Minimální trvanlivost do : 2 dnů od dodání 
 
Složení: přípravek 34 % (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sušená syrovátka, kypřící přípravek E 450, 
E500, rostlinný olej řepkový neztužený, sůl, koření, aroma), vaječná melanž, olej rostlinný řepkový, slunečnicový,  přípravek maková náplň 
(mák, cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor E401, E1422,koření, aroma, konzervant kyselina 
sorbová) 
Poleva 4 %: cukr, plně ztužený rostlinný tuk palmový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaová hmota, sušená syrovátka, 
emulgátory: sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát, aroma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Makovka 86 g - 2422 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost 86 g,   
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (50 %), cukr, rostlinný olej řepkový, slunečnicový, cukr, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, kyselina 
citrónová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, emulgátor E472e, E471, emulgátor sójový lecitin, enzym), droždí, vaječná melanž, 
sůl, mák 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Makovník 300 g - 2503 
Jemné pečivo z litých těst 
Hmotnost 300 g 
Minimální trvanlivost do: 5 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (50 %), cukr, mák, vaječná melanž, rostlinný olej řepkový, slunečnicový, syrovátka, cukr (cukr, aroma 
ethylvanilín, slunečnicový olej), kypřící prášek (kypřící látky E450i,E500i, škrob), přípravek (kukuřičná mouka, dextróza, kukuřičný škrob, 
přírodní citrónový olej, přírodní citrónová šťáva) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Malinový řez, Borůvkový řez (broskvový, lesní směs) 100 g – 5572, 5744 
Cukrářský se šlehačkovou náplní  
Hmotnost:  100 g 
Minimální trvanlivost do :  1 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka , cukr, vaječné bílky, vaječné žloutek, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, šlehačka (voda, ztužené rostlinné 
tuky palmové, cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322, sójový lecitin, E472b, sůl, aroma, barvivo), 
šlehačka živočišná (smetana, karagenan) , bílý jogurt  (smetana, živé jogurtové kultury ),  přípravek (cukr, glukózový sirup, želatina, sušené 
odtučněné mléko, škrob, přírodní aróma), ovoce maliny (34 %), broskve (mohou obsahovat části pecek), borůvky nebo lesní směs – 
ostružina, malina, rybíz černý, rybíz červený, kakao 
 
Mandarinko- jogurtový řez  80 g- 1154 
Jemné pečivo z litých těst 
Hmotnost:  80g 
Minimální trvanlivost do : 2 dnů od dodání 
 
Složení: cukrářský přípravek 24 % (pšeničná mouka, cukr, sušená vejce, kypřící látky – fosforečnan sodíku a uhličitan sodíku, mléčný 
cukr, emulgátor E 475, E471, zahušťovadlo, xanthan, sůl, koření aroma), olej rostlinný řepkový, slunečnicový, cukrářský přípravek (cukr, 
kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor lecitin, vanilín), jogurt (smetana, jogurtové kultury), cukrářský přípravek (cukr, modifikovaný 
škrob,sušené mléko, sušený rostlinný tuk s mlékem, sladká sušená syrovátka, zahušťovadlo alginát sodný, stabilizátor sulfát vápenatý, 
koření, aroma), mandarinky kompotované, cukrářský přípravek (cukr, sirup glukóza-fruktóza, voda, meruňková dužina 5%, zahušťovadlo 
karubin, želírující látka karagenan, kyselina citrónová, konzervant kyselina sorbová, aroma, barviva: kurkumin, anthokyany, annato) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Margaretka 40 g - 5018 
Jemné pečivo z třených těst 
Hmotnost:  40g 
Minimální trvanlivost do : 5 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 21 %, tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, 
emulgátory E471, E475,  E322, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma a regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
barvivo: beta karoten), sorbit, vaječná melanž, pekařský přípravek (pšeničný škrob, aroma), sušená syrovátka, ocet 
Náplň: ovocná směs ovoce, cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma), lísková, vlašská jádra 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marokánka 35 g- 5608 
Jemné pečivo trvanlivé 
Hmotnost: 35 g 
Minimální trvanlivost: 7 dnů od dodání 
 
Složení: cukr 21 %, pšeničná mouka, pražená sójová drť, pomerančová kůra proslazená  (pomerančová kůra, cukr, regulátor kyselosti: 
kyselina citrónová, E211, stabilizátor: sorbitol, aroma  pomeranč), alginát ovoce (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka E401, regulátor 
kyselosti E341, E339, emulgátor E475, aroma višňové a pomerančové, barviva: E120, E100), arašídy, přípravek (neztužené a částečně 
ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy 
mastných kyselin a slunečnicový lecitin, sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barviva 
beta- karoten), sušená syrovátka, glukózový sirup (cukr, voda) 
Poleva : cukr, rostlinný tuk hydrogenovaný, kakaový prášek odtučněný, emulgátory sójový lecitin E322, E476-čokoládové aroma, barvivo: 
E153 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Medovník řez 80 g, 50 g , 160 g– 5592,5593, 5598 
Cukrářský výrobek s máslovým krémem 
Hmotnost: 80 g, 50 g, 160 g 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: máslo  35 %, cukr, med smíšený, mléko, vejce, jedlá soda, ořechy lískové, vlašské 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Meruňkový řez 130 g – 5559 
Jemné pečivo z litých těst 
Hmotnost: 130 g 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: mouka pšeničná 50 %, tuk (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory: 
polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, sůl, konzervant: kyselina sorbová, 
máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barviva beta- karoten), tuk (rostlinné tuky palmové neztužené, voda, rostlinný olej 
řepkový neztužený, emulgátor slunečnicový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných kyselin, sladká 
sušená syrovátka, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová), cukr, vaječná melanž,  vaječný bílek, sůl 
Ovocná náplň meruňková (voda, meruňky a meruňkové pyré,cukr, glukózovo-fruktózový sirup, zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný 
škrob, gelanová guma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan vápenatý a citronan sodný, aroma, konzervant sorbát draselný, 
barvivo: beta karoten), kompotované meruňky (mohou obsahovat části pecek), vaječný bílek, kokos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MIKULÁŠ zdobený 90 g – 1143 
Jemné pečivo trvanlivé 
Hmotnost: 90 g 
Minimální trvanlivost do: 21 dnů od výroby 
 
Složení: pšeničná mouka, pekařský přípravek (cukr, dextróza, pšeničná mouka, perníkové koření, vaječný žloutek, kypřící prášek E500, 
odstředěné kakao, rostlinný olej řepkový), žitná mouka, cukr, kakao, med smíšený, vaječná melanž, vaječný bílek, skořice, hřebíček, 
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glukózový sirup, barviva: červeň allura, brilantní modř, tartrazin, indigotin, glukózový sirup, konzervant: benzoan sodný a sorban draselný, 
stabilizátor: karagenan, agar, regulátor kyselosti: E330, žluť SY, zahušťovadla: glycerol E1442 
Barviva:  žluť SY, červeň allura, tartrazin : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Míša kostka 60 g- 5445 
Cukrářský s ostatním krémem 
Hmotnost: 60 g 
Skladujte do : 8 oC 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
Složení: pšeničná mouka 21 %, cukr, vejce, mléko, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, tvaroh (mléko, mlékařské kultury), máslo, 
vanilinový cukr (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), kakao, kypřidlo (kypřící látky E450i, E500i, škrob) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Moravský koláč 60 g – 1127 
Moravský koláč mini 50 g- 1145 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost: 50 g, 60 g 
Minimální trvanlivost: do 24 hodin od dodání 
  
Složení: pšeničná mouka, cukr, pekařský přípravek (rostlinné tuky palmové neztužené, voda, rostlinný olej řepkový neztužený, emulgátor 
slunečnicový lecitin , mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných kyselin, sladká sušená syrovátka, aroma, 
regulátor kyselosti kyselina citrónová), pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, látka zlepšující 
mouku: kyselina askorbová, emulgátory: E471, E472e, E322, enzym), rostlinný olej řepkový, slunečnicový, syrovátka, droždí, vaječná 
melanž, , sůl 
Náplň (28 %)- tvaroh, cukr, vanilinový cukr (cukr,aroma ethylvanilín,slunečnicový olej), voda, pekařský přípravek (modifikovaný 
bramborový škrob E1414, sušené bílky, kukuřičný škrob, sůl), kompot meruňky, broskve 
 
Mrkvový řez s papájou 65 g – 1165 
Jemné pečivo z litých hmot 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: cukrářský přípravek 54 % (cukr, pšeničná mouka, sušená mrkvová drť (5,7%), pšeničný lepek, modifikovaný škrob E1414 
(brambory), emulgátor: E420, kypřící látka E500, E450, koření, olej rostlinný, sůl, aroma), rostlinný olej řepkový, slunečnicový,  vaječná 
melanž 
Posyp: papaya proslazená, sezam, mandlové lupínky, přípravek (glukózový sirup, cukr, rostlinný tuk, dextróza, odstředěné sušené mléko, 
emulgátor sójový lecitin, smetana)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUFFIN tmavý 60 g – 5447 
Jemné pečivo z litých hmot 
Minimální trvanlivost do: 21 dnů od dodání 
 
Složení: přípravek 35% (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, kakao, sladká sušená syrovátka, kypřidlo 
(difosfáty uhličitan sodný), vaječná melanž, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, přípravek (cukr,kakaová hmota,kakaové máslo, emulgátor 
sójový lecitin, extrakt z přírodní vanilky) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUFFIN světlý 60 g – 5451 
Jemné pečivo z litých hmot 
Minimální trvanlivost do: 21 dnů od dodání 
 
Složení: přípravek 35% (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sušená syrovátka, kypřidlo (E450, E500), 
rostlinný olej řepkový neztužený,sůl,koření,aroma),vaječná melanž, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, přípravek (cukr,kakaová 
hmota,kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, extrakt z přírodní vanilky) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ořechovník  90 g, 40 g – 5543, 5710 
Jemné pečivo z litých hmot 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: cukrářský přípravek 35% (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sušená syrovátka, kypřící 
přípravek E450, E500, rostlinný olej řepkový neztužený, sůl, koření, aroma), cukr,  rostlinný olej řepkový, slunečnicový,  vaječná melanž, 
přípravek  (cukr, vlašské ořechy, strouhanka pšeničná, sojašrot, pšeničný škrob, sójová mouka, aroma, kakao, karamel, látka zlepšující 
mouku E300) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ořechové trojhránky   90 g – 5118 
Jemné pečivo z jádrových hmot 
Hmotnost 90 g   
Minimální trvanlivost do: 14 dnů od dodání 
 
Složení: pekařský přípravek 57 % (cukr, lískové ořechy, strouhanka – pšeničná mouka, voda, droždí, sůl, sušený vaječný bílek, zvlhčující 
látka sorbit, pšeničná bobtnavá mouka, sušené mléko, kypřidlo – difosfáty, uhličitan sodný, řepkový olej, sůl, karamel, zahušťovadlo –
alginát sodný, guarová mouka, protispékavá látka fosforečnan vápenatý, kakao, skořice, aroma), pšeničná mouka, tuk (rostlinné tuky 
palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátory E471, E475,  E322, jedlá sůl, 
konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma a regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo: beta karoten), cukr, vaječná melanž, 
pekařský přípravek (pšeničný škrob, aroma), sušená syrovátka, ocet 
Náplň ovocná: směs ovoce, cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma 
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Poleva : cukr, rostlinný tuk hydrogennový, kakaový prášek  odtučněný,  emulgátor sójový lecitin  E322, E476, čokoládové aroma, barvivo: 
E153 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Palačinka korpus 100 g-  4429 
Jemné pečivo z litých hmot 
Hmotnost 100g 
 
Složení: pekařský přípravek (pšeničná mouka, sušené mléko, sušené vejce, cukr, sůl), olej rostlinný řepkový, slunečnicový 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Palačinka s kakaooříškovou náplní 140 g -  4422 
Jemné pečivo z litých hmot 
Hmotnost 140 g 
 
Složení: pekařský přípravek (pšeničná mouka, sušené mléko, sušené vejce, cukr, sůl), olej rostlinný řepkový, slunečnicový, cukr 
Náplň 48%: cukr, rostlinný tuk palmový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, lískooříšková pasta, emulgátor 
sójový lecitin, aroma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Palačinka s ovocnou náplní 140 g -  4421 
Jemné pečivo z litých hmot 
Hmotnost 140g 
 
Složení: pekařský přípravek (pšeničná mouka, sušené mléko, sušené vejce, cukr, sůl), olej rostlinný řepkový, slunečnicový, cukr 
Náplň 48 %: 
Višeň – višně, glukózovo-fruktózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob E1422, okyselující přípravek: kyselina citrónová E330, 
konzervant: sorban draselný E202, přírodní aroma – může obsahovat pecky nebo jejich části 
Jahoda – jahody,  voda, glukózovo-fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré, zahušťovadlo: modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma: 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan vápenatý,konzervant: sorban draselný,aroma,citronan sodný,barvivo:karmín 
Malina – maliny, glukózovo-fruktózový sirup, voda,cukr, jablečné pyré, zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný škrob,gelanová guma, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma,citronan vápenatý a citronan sodný,.konzervant: sorbát draselný, barvivo:kamín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Palačinka povidla 140 g -  4424 
Jemné pečivo z litých hmot 
Hmotnost 140g 
 
Složení: pekařský přípravek (pšeničná mouka, sušené mléko, sušené vejce, cukr, sůl), olej rostlinný řepkový, slunečnicový, cukr 
Náplň 48 % : povidlo   -švestkový lektvar, švestková dřeň, podíl ovocné sušiny ze švestek minimálně 75 %, jablečná dřeň, cukr, glukózový 
sirup, barvivo E150d, regulátor kyselosti E330, švestkové aroma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Palačinka tvaroh - 4423 
Jemné pečivo z litých hmot 
Hmotnost 140g 
 
Složení: pekařský přípravek (pšeničná mouka, sušené mléko, sušené vejce, cukr, sůl), olej rostlinný řepkový, slunečnicový, cukr 
Náplň 48 %: tvaroh , cukr, voda, vanilinový cukr (cukr, ethylvanilín, aroma, slunečnicový olej) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Palačinka špenát - 4432 
Jemné pečivo z litých hmot 
Hmotnost 140g 
 
Složení: pekařský přípravek (pšeničná mouka, sušené mléko, sušené vejce, cukr, sůl), olej rostlinný řepkový, slunečnicový, cukr 
Náplň 48 %: špenátová náplň (špenát, brokolice, olej řepkový, E1422 - modifikovaný škrob, cibule, sůl, E260 - přírodní kvasný ocet, česnek, 
koření, E 202 -konzervant, E 270 -kyselina, E 325 - regulátor kyselosti ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Párek v plundrovém rohlíku 85 g- 5453  
Jemné pečivo z křehkých těst 
Hmotnost: 85 g  
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (54 %), pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk - palmový, sušená syrovátka, pšeničný lepek, 
sůl, pšeničná mouka sladová, dextróza, emulgátor E472e, E471, regulátor kyselosti: fosforečnan sodíku, uhličitan sodíku, enzymy , látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová),  pekařský přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, 
emulgátory: polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, sůl, konzervant: 
kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barviva beta- karoten), droždí 
Náplň: uzenina 30 % (vepřové,hovězí maso, voda, mouka, sója, škrob, sůl, jedlá směs koření, stabilizátor :E450,E451,E452,E471,E500, 
antioxidant E300,E330,E316, regulátor kyselosti E262, zahušťovadlo E412), sýr strouhaný (sůl, mléko, mlékařská kultura)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pařížský sen 95 g - 5600 
Cukrářský se šlehačkovou náplní  
Hmotnost 95 g 
Minimální trvanlivost do :  1 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka , cukr, vaječné bílky, vaječné žloutek, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, kakao, tvaroh (tvaroh, cukr, 
vanilkový cukr, voda, pekařský přípravek (modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené bílky, kukuřičný škrob, sůl),  šlehačka živočišná 
(smetana, karagenan), přípravek čokoláda (cukr, kakao s 22-24% kakaovým máslem, živočišná želatina, škrob, aroma), cukr (cukr, aroma 
ethylvanilín, slunečnicový olej), kypřící prášek (kypřící látky E450i,E500i, škrob) 
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Zdobení: vločky tmavé (cukr, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk za palmových a kokosových jader, nízkotučný kakaový prášek, 
emulgátor: sójový lecitin, aroma) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pecák  60g - 2323 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 60 g  
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 82 %, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl, droždí, olej rostlinný slunečnicový, řepkový, voda, pekařský 
přípravek (voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), mák 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pečivo na hamburgery 75 g, 35 g  -2327, 2363 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 75 g, 35 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 81 %, syrovátka, droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor 
E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl, pekařský přípravek 
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pečivo vícezrnné 80 g, 60 g – 2215,2233 
Rohlík sójový - 2268 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 80g 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 74 %, pekařský přípravek 19 % (semeno lněné, mouka kukuřičná, drť sójová pražená, ovesné vločky, sůl, 
vláknina kukuřičná, semena slunečnicová, mouka sójová, mouka pšeničná sladová, mouka pšeničná, sezam, cukr, slad ječný pražený, 
emulgázory: E472e, E471 a lecitin sójový, enzym, protispékavá látka: E341, látka zlepšující mouku: E300, regulátor kyselosti: E330), 
droždí, sůl, lněné semínko  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perníkový řez s polevou 80 g, 50 g– 5135, 5183 
Jemné z litého těsta 
Hmotnost: 80 g, 50 g 
Minimální trvanlivost : 3 dny 
Složení: cukrářský přípravek 49 % (mouka pšeničná, cukr, mléko, sušené vejce, sušené mléko, kakaový prášek, kypřidlo E 450a, E500, 
bramborová vláknina, fenykl, koriandr, skořice), cukr, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, cukrářský přípravek  (líh, aroma, cukr, barvivo 
karamel), poleva (cukr,rostlinný tuk, hydrogenový, kakaový prášek odtučněný, emulgátory: sójový lecitin E322, E476, čokoládové aroma, 
barvivo: E153) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piškotový řez s meruňkou 100 g, 50 g – 5565, 5748 
Jemné z litého těsta 
Hmotnost: 100 g, 50 g 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pekařský přípravek 35 % (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sušená syrovátka, kypřidlo 
 (E450,E500), rostlinný olej řepkový neztužený, sůl, koření, aroma), cukr, vaječná melanž, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, kompot 
meruňky 6 % (voda, cukr, E330, kyselina askorbová, může obsahovat stopy pecek), pekařský přípravek (cukr, voda, ovocný gel škrobový 
sirup, pektin, kyselina citronová, konzervant kyselina askorbová, aroma, barvivo E120) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pizza koláč 100 g – 2210     
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 100 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 63 %, olej rostlinný řepkový, slunečnicový,  droždí, syrovátka, cukr, pekařský přípravek (pšeničná mouka, 
sladová ječná mouka, glukóza, emulgátory E472e, E471, konzervant: E450, stabilizátor: E401, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), 
sůl 
Náplň: přípravek 31 % (voda, protlak rajčatový, sterilovaná paprika – paprika, ocet, sůl, sacharin E954, sterilované okurky – okurka, ocet, 
sůl, sacharin E954, cukr, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob E1422 a xanthan guma E415, rostlinný olej řepkový, cibule, sůl, 
česnek, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kořenící směs, konzervant sorban draselný E202, oregano, petrželová nať), strouhaný sýr 
(sůl, mléko, mlékařská kultura) 
 
Pizza koláč  vícezrnný 100 g – 2228    
Pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 100 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 74 %, pekařský přípravek 19 % (lněné semeno, sójový šrot, ovesné vločky, slunečnicová jádra, seznam, sójová 
mouka, žitná mouka, kukuřičná mouka, pražený slad, sůl ,cukr, emulgátor E472e, enzymy),droždí, sůl, lněné semínko  
Náplň: přípravek (voda, protlak rajčatový, sterilovaná paprika – paprika, ocet, sůl, sacharin E954, sterilované okurky – okurka, ocet, sůl, 
sacharin E954, cukr, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob E1422 a xanthan guma E415, rostlinný olej řepkový, cibule, sůl, česnek, 
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regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kořenící směs, konzervant sorban draselný E202, oregano, petrželová nať), strouhaný sýr (sůl, mléko, 
mlékařská kultura) 
Pizza koláč s tuňákem 100 g – 2226 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 100 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 57 %, olej rostlinný řepkový, slunečnicový,  droždí, syrovátka, sůl, cukr, pekařský přípravek (pšeničná mouka, 
sladová ječná mouka, glukóza, emulgátory E472e, E471, konzervant: E450, stabilizátor: E401, látka zlepšující mouku kyselina askorbová) 
Náplň: přípravek (voda, protlak rajčatový, sterilovaná paprika – paprika, ocet, sůl, sacharin E954, sterilované okurky – okurka, ocet, sůl, 
sacharin E954, cukr, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob E1422 a xanthan guma E415, rostlinný olej řepkový, cibule, sůl, česnek, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kořenící směs, konzervant sorban draselný E202, oregano, petrželová nať), strouhaný sýr (sůl, mléko, 
mlékařská kultura), tuňák 2 % (tuňák, sójový olej, voda, sůl) 
 
Pizza koláč se žampiony 100 g – 2227 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 100 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 57 %, olej rostlinný řepkový, slunečnicový,  droždí, syrovátka, sůl, cukr, pekařský přípravek (pšeničná mouka, 
sladová ječná mouka, glukóza, emulgátory E472e, E471, konzervant: E450, stabilizátor: E401, látka zlepšující mouku kyselina askorbová) 
Náplň: přípravek (voda, protlak rajčatový, sterilovaná paprika – paprika, ocet, sůl, sacharin E954, sterilované okurky – okurka, ocet, sůl, 
sacharin E954, cukr, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob E1422 a xanthan guma E415, rostlinný olej řepkový, cibule, sůl, česnek, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kořenící směs, konzervant sorban draselný E202, oregano, petrželová nať), strouhaný sýr (sůl, mléko, 
mlékařská kultura), žampiony 2 % (žampiony, voda, sůl, regulátor kyselosti: kyselina citrónová) 
 
 
Pizza večka 90 g – 2225   
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 90 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 43 %, olej rostlinný řepkový, slunečnicový,  droždí, syrovátka, sůl, cukr, pekařský přípravek (pšeničná mouka, 
sladová ječná mouka, glukóza, emulgátory E472e, E471, konzervant: E450, stabilizátor: E401, látka zlepšující mouku kyselina askorbová) 
Náplň: přípravek (voda, protlak rajčatový, sterilovaná paprika – paprika, ocet, sůl, sacharin E954, sterilované okurky – okurka, ocet, sůl, 
sacharin E954, cukr, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob E1422 a xanthan guma E415, rostlinný olej řepkový, cibule, sůl, česnek, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kořenící směs, konzervant sorban draselný E202, oregano, petrželová nať), strouhaný sýr (sůl, mléko, 
mlékařská kultura), náplň uzenina (vepřové, hovězí maso, voda, mouka, sója, škrob, sůl, jedlá směs koření, stabilizátor 
:E450,E451,E452,E471,E500, antioxidant E300,E330,E316, regulátor kyselosti E262, zahušťovadlo E412) 
 
 
Pizza rohlík 60 g – 2211    
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost 60 g,  
Minimální trvanlivost do: 24 hod. od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 80 %, olej rostlinný řepkový, slunečnicový,  droždí, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, sladová 
ječná mouka, glukóza, emulgátory E472e, E471, konzervant: E450, stabilizátor: E401, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), 
strouhaný sýr (sůl, mléko, mlékařská kultura), sůl, cukr, oregano 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placka rohlíková 80 g – 2352  
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost:  80 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, syrovátka,  pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), roždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek (voda, 
emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), sůl, sezam 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placka Gyros 800 g – 2341    
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 800 g 
Minimální trvanlivost do : 2 dnů  od dodání 
 
Složení: mouka pšeničná, pekařský přípravek (cukr, pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek, sójová mouka, emulgátor E472e, řepkový 
lecitin, regulátor kyselosti : kyselina citrónová, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), olej rostlinný řepkový, slunečnicový, 
droždí, cukr, sůl, sezam 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placka rustikální 200 g  – 2286 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost:  200 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
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Složení: pšeničná mouka (35 %), žitná mouka, pekařský přípravek 5 % (jedlá sůl, fermentovaná pšeničná mouka, pšeničná mouka, 
pekařské droždí – obsahuje emulgátor: sorbitarmonostearát, pšeničná sladová mouka, slunečnicový olej, látka zlepšující mouku : kyselina 
L-askorbová, pomocné látky: enzymy – alfa-amyláza, amyloglukosidaza, glukozaoxidáza, xylanáza), přípravek 5 % (celozrnná žitná 
mouka, žitná mouka, slady, žitný pražený slad, ječný slad, žitný slad, sladový extrakt,pšeničný lepek, regulátor kyselosti: E330, E270, 
dekaktivované sušené droždí, koření, emulgátor: E472e, voda 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pletenec farmářský 92g - 2364 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 46 g  
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 84 %, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek 
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), sůl, kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pletýnka 70 g – 2320, 2321 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 70 g  
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 86 %, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl, droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek 
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), posyp: mák 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preclík 12g, 25 g –2492, 2493  
Preclík 
Hmotnost   12g,  25g  
Minimální trvanlivost do:3 týdny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 71 %, vepřové sádlo, pekařský přípravek (cukr krupice, pšeničná mouka,syrovátka sušená, mouka sójová, 
emulgátory: E472e a E471, mouka pšeničná sladová, konzervant: propionát vápenatý E282, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina 
askorbová E300), cukr, droždí, sůl, mák, koření: paprika, pepř   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preclík  vícezrnný  25 g –2500 
Preclík vícezrnný 
Hmotnost   12g,  25g  
Minimální trvanlivost do:3 týdny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 32 %, vepřové sádlo , droždí, pekařský přípravek 24 % (celozrnná mouka, slunečnicová semínka, vločky ze 
špaldy, ovesné vločky, sezamová semínka, sůl, alfa amyláza, kyselina askorbová), sůl, sezam  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preclík vícezrnný s česnekem 25 g –2500 
Preclík vícezrnný 
Hmotnost   12g,  25g  
Minimální trvanlivost do:3 týdny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 32 %, vepřové sádlo , droždí, pekařský přípravek vícezrnný 24 % (celozrnná mouka, slunečnicová semínka, 
vločky ze špaldy, ovesné vločky, sezamová semínka, sůl, alfa amyláza, kyselina askorbová), sůl, přípravek (sezam, lněné semeno, mletý 
česnek, sůl, sójová mouka) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rakvička 10 g - 5020 
Trvanlivé jemné z třených hmot  
Hmotnost   10 g 
Spotřebujte do: 30 dnů od dodání 
Složení: cukr, vaječná melanž 96 %, vaječné bílky, cukr vanilinový (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rohlík – 2332, 2331,2335 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 46 g nebo 60 g  nebo 150 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 84 %, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek 
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), sůl, mák 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rohlík farmářský 46 g -  2359 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 46 g  
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl, droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek 
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), kmín, hrubá sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rohlík finský 60 g– 2482 
Běžné pečivo vícezrnné 
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Hmotnost:  60 g  
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 65 %, pekařský přípravek 14 % (žitný celozrnný šrot, melasa, melasová mouka, melasový extrakt, pšeničná 
mouka, lněné semínko, šrot z lupiny, pšeničný lepek, pšeničné jedlé otruby, koření), slunečnice 7 %, droždí, olej rostlinný řepkový, 
slunečnicový,  pekařský  přípravek (pšeničná mouka, sladová mouka, emulgátor E471, E472e, guarová mouka, kyselina askorbová, 
enzymy), sůl 2 % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rohlík grahamový 50 g– 2360 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost:  50 g  
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 48 %, pekařský přípravek 12 % (pšeničná mouka grahamová,  pšeničná vláknina, ječný slad, pšeničná 
bílkovina, emulgující látka (estery mono a diglyceridů s kyselinou acetylvinnou, kyselina askorbová, enzym-hydrolasy, oxidoreduktasy)), 
droždí, sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rohlík křupák 70 g   – 2345 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 70 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 77 %, voda, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, sladová 
ječná mouka, glukóza, emulgátory E472e, E471, konzervant: E450, stabilizátor: E401, látka zlepšující mouku E300, enzymy), cukr, sůl 
hrubá, kmín 
 
Rohlík rovný 46g, 75g, 150 g – 2330,2339, 2338, 2335 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 46 g nebo 60 g nebo 75 g nebo 150 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 84 %, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek 
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), sůl, mák 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rohlík farmářský 46g - 2359 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 46 g  
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 84 %, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek 
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), sůl, kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rohlík jednohubkový 60g – 1113 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost:60 g  
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 86 %, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek 
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Řez bílá káva 100 g - 5563 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Hmotnost 100 g,   
Skladujte do: 8 oC 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 32 %, cukr, vejce, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, bramborový 
škrob, sušené vejce, kypřící látka E450i, E500i, glukózový sirup, emulgátor E472b,E477, sušené mléko, stabilizátor E401, aroma, barvivo 
E160a), káva instant (pražená 100% rozpustná káva), kakao, tuzemák (líh, rumové aroma, cukr, barvivo E150a, aromavanillin), směs 
(rostlinný tuk řepkový, sušená syrovátka, sušené mléko, škrob E414, zahušťovadlo E401, karamelizovaný cukr, maltodextrin, pšeničná 
pražená sladová mouka, kakao, přírodní identická a přírodní kávové aroma, barvivo E101), živočišná šlehačka (smetana, stabilizátor 
E407),  cukrářský přípravek (glukózový sirup, voda, cukr, pektin, kyselina citrónová, konzervant kyselina sorbová), cukrářský 
přípravek(čokoláda v prášku 40% - cukr, kakao, sirup, glukóza-fruktóza, voda, cukr, modifikovaný škrob, kyselina vinná, pektin, konzervant 
sorban draselný, aroma ), sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ŘEZ ořechový-smetanový 100 g– 5142 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Minimální trvanlivost do: 3 dnů ode dne výroby 
Skladujte do: 8 oC 
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Složení: vaječné bílky, vaječné žloutky, cukr, vlašská, lísková jádra 24 %, olej rostlinný slunečnicový, řepkový, mouka pšeničná, 
šlehačka 6 % (voda, ztužené rostlinné tuky, cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322 sójový lecitin, 
E472b, sůl, aroma, barvivo), živočišná šlehačka 36 %(smetana, karagenan), prášek do pečiva (kypřidla E450, E500ii) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Řez s ovocem 110 g, 90 g, 75 g, 55 g – 1134, 1167, 1163, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1179 
Jemné z třených těst 
Hmotnost:  110g, 90 g, 75 g, 55 g 
Minimální trvanlivost do : 2 dnů od dodání 
 
Složení: přípravek 29 % (pšeničná mouka, sušené máslo, cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472, E471, přípravek na pečení (E450a, E500), 
sůl, aroma, zahušťující přípravek (E412, koření, enzym, přípravek zlepšující mouka E 300), droždí, tuk (rostlinné tuky palmové neztužené, 
rostlinný olej řepkový neztužený, emulgátor slunečnicový lecitin, mono-a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných 
kyselin,sušená sladká syrovátka, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), přípravek (cukr, zahušťovací přípravek E1414,/E401, 
plnotučné mléko sušené, rostlinný tuk ztužený, sušená sladká syrovátka, stabilizátor E516, koření – curcuma, paprika, aroma), cukr 
krupice, vejce, mouka pšeničná,  přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory : 
mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglycerolové estery mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina 
sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, máslové aroma, barvivo: beta-karoten) 
Náplň: 11 % kompot višně, meruňky, broskve, švestky -  kompoty z peckovitých plodů mohou obsahovat části pecek, E330, kyselina 
askorbová 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Řez s malinami, jahodami 110 g, 80 g – 1148, 1153, 1170       
Jemné z třených těst 
Hmotnost:  110g, 80 g 
Minimální trvanlivost do : 2 dnů od dodání 
 
Složení: přípravek 29 % (pšeničná mouka, sušené máslo, cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472, E471, přípravek na pečení (E450a, E500), 
sůl, aroma, zahušťující přípravek (E412, koření, enzym, přípravek zlepšující mouka E 300), droždí, tuk (rostlinné tuky palmové neztužené, 
rostlinný olej řepkový neztužený, emulgátor slunečnicový lecitin, mono-a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných 
kyselin,sušená sladká syrovátka, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), přípravek (cukr, zahušťovací přípravek E1414,/E401, 
plnotučné mléko sušené, rostlinný tuk ztužený, sušená sladká syrovátka, stabilizátor E516, koření – curcuma, paprika, aroma), cukr 
krupice, vejce, mouka pšeničná,  přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory : 
mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglycerolové estery mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina 
sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, máslové aroma, barvivo: beta-karoten) 
Náplň: 11 % maliny nebo jahody mražené 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Řez s borůvkami 130 g, 80 g – 1151, 1169       
Jemné z třených těst 
Hmotnost:  130g, 80 g 
Minimální trvanlivost do : 2 dnů od dodání 
 
Složení: přípravek 29 % (pšeničná mouka, sušené máslo, cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472, E471, přípravek na pečení (E450a, E500), 
sůl, aroma, zahušťující přípravek (E412, koření, enzym, přípravek zlepšující mouka E 300), droždí, tuk (rostlinné tuky palmové neztužené, 
rostlinný olej řepkový neztužený, emulgátor slunečnicový lecitin, mono-a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných 
kyselin,sušená sladká syrovátka, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), přípravek (cukr, zahušťovací přípravek E1414,/E401, 
plnotučné mléko sušené, rostlinný tuk ztužený, sušená sladká syrovátka, stabilizátor E516, koření – curcuma, paprika, aroma), cukr 
krupice, vejce, mouka pšeničná,  přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory : 
mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglycerolové estery mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina 
sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, máslové aroma, barvivo: beta-karoten) 
Náplň: 11 % borůvky mražené 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Řez s rebarborou 130 g – 1151          
Jemné z třených těst 
Hmotnost:  130g 
Minimální trvanlivost do : 2 dnů od dodání 
 
Složení: přípravek 29 % (pšeničná mouka, sušené máslo, cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472, E471, přípravek na pečení (E450a, E500), 
sůl, aroma, zahušťující přípravek (E412, koření, enzym, přípravek zlepšující mouka E 300), droždí, tuk (rostlinné tuky palmové neztužené, 
rostlinný olej řepkový neztužený, emulgátor slunečnicový lecitin, mono-a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných 
kyselin),sušená sladká syrovátka, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), přípravek (cukr, zahušťovací přípravek E1414,/E401, 
plnotučné mléko sušené, rostlinný tuk ztužený, sušená sladká syrovátka, stabilizátor E516, koření – curcuma, paprika, aroma), cukr 
krupice, vejce, mouka pšeničná,  přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory : 
mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglycerolové estery mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina 
sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, máslové aroma, barvivo: beta-karoten) 
Náplň: 18 % tvarohová -  tvaroh, cukr, vanilkový cukr, voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a bramborový 
modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma), rebarbora 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Řez s s tvarohem, švestkami 110 g, 90 g – 1149, 1168 
Jemné z třených těst 
Hmotnost:  110g, 90 g 
Minimální trvanlivost do : 2 dnů od dodání 
 
Složení: přípravek 29 % (pšeničná mouka, sušené máslo, cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472, E471, přípravek na pečení (E450a, E500), 
sůl, aroma, zahušťující přípravek (E412, koření, enzym, přípravek zlepšující mouka E 300), droždí, tuk (rostlinné tuky palmové neztužené, 
rostlinný olej řepkový neztužený, emulgátor slunečnicový lecitin, mono-a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných 
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kyselin),sušená sladká syrovátka, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), přípravek (cukr, zahušťovací přípravek E1414,/E401, 
plnotučné mléko sušené, rostlinný tuk ztužený, sušená sladká syrovátka, stabilizátor E516, koření – curcuma, paprika, aroma), cukr 
krupice, vejce, mouka pšeničná, přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory : 
mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglycerolové estery mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina 
sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, máslové aroma, barvivo: beta-karoten) 
Náplň: 18 % tvarohová -  tvaroh, cukr, vanilkový cukr, voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a bramborový 
modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma), švestky kompotované 
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 
Řez s tvarohem, ovocnou náplní 80 g  - 1156 
Jemné z třených těst 
Hmotnost:  80 g 
Minimální trvanlivost do : 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 31 %, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, emulgátor E471, E481, sušená syrovátka, pšeničná mouka, aroma, 
protispékavá látka  fosforečnan vápníku, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), cukr, vaječná melanž, pekařský přípravek 
(rostlinné tuky palmové neztužené, voda, rostlinný olej řepkový neztužený, emulgátor slunečnicový lecitin, mono a diglyceridy mastných 
kyselin, estery polyglycerolu mastných kyselin, sladká sušená syrovátka, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová), droždí, sůl 
Náplň : tvarohová 33 % -  tvaroh, cukr, vanilkový cukr, voda, pekařský přípravek (modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené bílky, 
kukuřičný škrob, sůl) 
Náplň ovocná 14 % – přípravek (jahody, voda, glukózovo-fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré, zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný 
škrob, gelanová guma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan vápenatý a citronan sodný, konzervant sorbát draselný, aroma, 
barvivo: karmín), mandlové lupínky 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Řez s broskvemi 110 g – 1161        
Jemné z třených těst 
Hmotnost:  110g 
Minimální trvanlivost do : 2 dnů od dodání 
 
Složení: přípravek 29 % (pšeničná mouka, sušené máslo, cukr, pšeničný lepek, emulgátor E472, E471, přípravek na pečení (E450a, E500), 
sůl, aroma, zahušťující přípravek (E412, koření, enzym, přípravek zlepšující mouka E 300), droždí, tuk (rostlinné tuky palmové neztužené, 
rostlinný olej řepkový neztužený, emulgátor slunečnicový lecitin, mono-a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných 
kyselin,sušená sladká syrovátka, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), přípravek (cukr, zahušťovací přípravek E1414,/E401, 
plnotučné mléko sušené, rostlinný tuk ztužený, sušená sladká syrovátka, stabilizátor E516, koření – curcuma, paprika, aroma), cukr 
krupice, vejce, mouka pšeničná,  přípravek (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory : 
mono a diglyceridy mastných kyselin, polyglycerolové estery mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina 
sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, máslové aroma, barvivo: beta-karoten) 
Náplň: 11 % kompot broskve 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sladký rohlík 46g – 2481      
Jemné pečivo z kynutých těst 
hmotnost 46 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (50 %), cukr, rostlinný olej řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, kyselina 
citrónová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, emulgátor E472e, E471, emulgátor sójový lecitin, enzym), droždí, vaječná melanž, 
sůl, mák 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sladký rohlík se sladidly 46g – 4444 
Jemné pečivo z kynutých těst 
hmotnost 46 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (54 %), přípravek (fruktóza 19,6%, syrovátka sušená, sůl jedlá (sůl, jodičnan draselný), mouka sójová, 
emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, lecitin sójový, protispékavá látka: fosforečnan vápenatý, aromata: máslové, vanilkové a 
citrónové, barvivo: betakarotén, sladidlo: sacharin 0,11%, enzymy:alfa amyláza, xylanáza, lipáza, hemicelulóza, látka zlepšující mouku: 
kyselina askorbová), olej rostlinný slunečnicový, řepkový, droždí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sladký cop sypaný 100 g – 3104     
Jemné pečivo z kynutých těst 
hmotnost 100 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (66 %), cukr, pekařský přípravek (rostlinné tuky palmové neztužené, voda, rostlinný olej řepkový neztužený, 
emulgátor – slunečnicový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu mastných kyselin, sladká sušená syrovátka, 
aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová), rozinky, droždí, vaječná melanž, pekařský přípravek (mouka pšeničná sladová, emulgátory: 
E471, E472e, sójový lecitin, mouka pšeničná, cukr, enzym: amyláza, protispékavá látka: fosforečnan vápenatý, regulátor kyselosti E330, 
látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300), sůl, mandlové lupínky, citrónové aroma (přírodní aroma, aroma extrakt, voda, glukózový 
sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo E415, barvivo E104, konzervant E202, kyselina E330) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srdce z koblihového těsta 200 g - 5095 
Jemné pečivo smažené 
Hmotnost : 200 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
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Složení: pšeničná mouka (42%), přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin 
kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření, 
sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr – cukr, aroma, ethylvanilín, sůl, barvivo E160a), droždí, olej rostlinný 
slunečnicový, řepkový, pekařský přípravek (palmový olej šlehaný dusíkem, neztužený) 
Náplň: tvaroh, cukr, vanilkový cukr, pekařský přípravek (cukr, rostlinný tuk řepkový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená 
syrovátka, lískooříšková pasta, emulgátor – sójový lecitin, aroma)             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sváteční koláč s náplní makovou, tvarohovou, povidlovou, jablečnou, štrůdlovou 60 g, 30 g- 3086, 3087, 3088, 3093, 3094, 
3095,3096,3097,3098,3099 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost  60 g , 30 g 
Minimální trvanlivost do: 2 dny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 42 %, pekařský přípravek (rostlinné tuky palmové, rostlinný tuk palmový částečně ztužený, voda, rostlinný olej 
řepkový, emulgátor slunečnicový lecitin, mono- a  diglyceridy mastných kyselin, sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant 
sorbát draselný, aroma, barvivo beta-karoten) , cukr, vaječný žloutek, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, kyselina 
citrónová, kyselina askorbová, emulgátor E472e, E471, emulgátor E322, enzym), droždí, máslo, sůl, vanilinový cukr (cukr, aroma 
ethylvanilín, slunečnicový olej), pekařský přípravek ( líh, aroma, cukr, barvivo karamel) 
 
Náplň 33 %: 
1.maková -  mák,  cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant 
kyselina askorbová, voda, rozinky 
2.tvarohová -  tvaroh, cukr, vanilinový cukr (cukr,aroma ethylvanilín,slunečnicový olej),, voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo 
kukuřičný a bramborový modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma), pekařský přípravek 
(cukrářský přípravek  (líh, aroma, cukr, barvivo karamel), rozinky 
3. povidlo  (švestkový lektvar, švestková dřeň, podíl ovocné sušiny ze švestek minimálně 75 %, jablečná dřeň, cukr, glukózový sirup, 
barvivo E150d, regulátor kyselosti E330, švestkové aroma) 
4.jablečná  (jablka, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob – zahušťovadlo, sorban draselný – konzervant, kyselina askorbová – antioxidant, 
kyselina citronová – regulátor kyselosti, skořice, přírodně identické aroma, může obsahovat stopy SO2), rozinky 
5. štrůdlová – (voda, jablka, cukr, glukózo-fruktózový sirup, rozinky,  zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan vápenatý, konzervant:: sorbát draselný, citronan sodný, aromata, skořice) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Svatební koláč s náplní makovou, tvarohovou, povidlovou, ořechovou  15g, 5 g  – 3083, 3089 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost  15 g, 5 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dny od dodání 
Složení: pšeničná mouka 36 %,  máslo, cukr, droždí, vaječná melanž, cukr vanilinový (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej), 
citrónové aroma (voda, pšeničný škrobový sirup, etylalkohol, přírodní citrónový olej, glycerol  E422, zahušťovadlo E415,  barvivo E 104, 
konzervovadlo E202, kyselina E330), šlehačka rostinná (voda, zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky – tuky palmových jader, oleje 
řepkový a slunečnicový a kukuřicový a sójový, cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, sójový lecitin), sůl, 
aromata, barvivo beta-karoten), tuzemák (voda, líh jemný, rafinovaný, cukr, kulér 150a, rumová esence, vanilka),sůl, rozinky 
Náplň 35 %: 
1.maková -  mák,  cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant 
kyselina askorbová 
2.tvarohová -  tvaroh, cukr, vanilinový cukr (cukr, ehthylvanilín,aroma,slunečnicový olej), voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo 
kukuřičný a bramborový modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma), pekařský přípravek (líh, 
aroma, cukr, barvivo karamel) 
3. povidlo  (švestkový lektvar, švestková dřeň, podíl ovocné sušiny ze švestek minimálně 75 %, jablečná dřeň, cukr, glukózový sirup, 
barvivo E150d, regulátor kyselosti E330, švestkové aroma) 
4. ořechy (mleté vlašské ořechy, cukr, dextróza, sója – mouka, šrot, syrovátka prášek, kukuřičná sladová mouka, aroma, kypřící látka: 
E500, koření) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Svatební koláč rohový s náplní makovou, tvarohovou, povidly, ořechovou 50 g - 3081 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost  50 g   
Minimální trvanlivost do: 3 dny od dodání 
Složení: pšeničná mouka 36 %,  máslo , cukr, droždí, vaječná melanž, cukr vanilinový (cukr, aroma ethylvanilín, slunečnicový olej) , 
citrónové aroma (voda, pšeničný škrobový sirup, etylalkohol, přírodní citrónový olej, glycerol  E422, zahušťovadlo E415,  barvivo E 104, 
konzervovadlo E202, kyselina E330), cukr vanilkový,  šlehačka (voda, zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky – tuky palmových jader, 
oleje řepkový a slunečnicový a kukuřicový a sójový, cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322 sójový 
lecitin), sůl, aromata, barvivo beta-karoten), tuzemák (voda, líh jemný, rafinovaný, cukr, kulér 150a, rumová esence, vanilka), sůl, rozinky 
Náplň 35 %: 
1.maková -  mák,  cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant 
kyselina askorbová 
2.tvarohová -  tvaroh, cukr, vanilkový cukr, voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a bramborový modifikovaný škrob 
E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma), pekařský přípravek (cukrářský přípravek  (líh, aroma, cukr, barvivo 
karamel) 
3. povidlo  (švestkový lektvar, švestková dřeň, podíl ovocné sušiny ze švestek minimálně 75 %, jablečná dřeň, cukr, glukózový sirup, 
barvivo E150d, regulátor kyselosti E330, švestkové aroma) 
4. ořechy (mleté vlašské ořechy, cukr, dextróza, sója – mouka, šrot, syrovátka prášek, kukuřičná sladová mouka, aroma, kypřící látka: 
E500, koření) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Šnek s náplní slaný 70 g- 2273 
Jemné pečivo z listového těsta 
Hmotnost: 70 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 



  Index změny: 32 
 
 

30

 
Složení: mouka pšeničná 52 %, tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, 
emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: E330, barvivo: beta-karoten), 
vaječný žloutek, ocet, sůl 
Náplň 22 % : omáčka (voda, protlak rajčatový, sterilovaná paprika – paprika, ocet, sůl, sacharin E954, sterilované okurky – okurka, ocet, sůl, 
sacharin E954, cukr, zahušťovadlo modifikovaný kukuřičný škrob E1422 a xanthan guma E415, rostlinný olej řepkový, cibule, sůl, česnek, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kořenící směs, konzervant sorban draselný E202, oregano, petrželová nať), slanina (vepřový bok 92 
%, voda 4 %, jedlá sůl, konzervant E250, zahušťovadla cukry, stabilizátory E450, E451), antioxidant E301, modifikovaný škrob E1420) 
Posyp: sezam, lněné semeno, česnek, sůl, sójová mouka 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Šáteček s náplní - makovou, tvarohovou, ovocnou, povidlovou 56g – 2456, 2457, 2458, 2459 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost 56 g,   
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (48 %), rostlinný olej, řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, regulátor kyselosti: 
kyselina citrónová, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, emulgátory : E471, E472e, E322 sójový lecitin, enzym), cukr, vaječná 
melanž, droždí, sůl 
Náplň (14%) : 
1.maková -  mák,  cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek, stabilizátor (E401, E1422), koření, aroma, konzervant 
kyselina askorbová 
2.tvarohová -  tvaroh, cukr, vanilinový cukr (cukr, ethylvanilín,aroma), voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo kukuřičný a 
bramborový modifikovaný škrob E1414, E1422, sušený bílek, regulátor kyselosti E330, sůl, aroma) 
3. ovocná - směs ovoce, cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, rybízové aroma 
4. povidlová - povidlo  (švestkový lektvar, švestková dřeň, podíl ovocné sušiny ze švestek minimálně 75 %, jablečná dřeň, cukr, glukózový 
sirup, barvivo E150d, regulátor kyselosti E330, švestkové aroma) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Škvarková placka 100 g  – 4531 
Běžné pečivo žitno-pšeničné 
Hmotnost:  100 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: žitná mouka, pšeničná mouka, škvarky vepřové, přípravek (mouka pšeničná, emulgátor: lecitin sójový, zahušťovadlo: mouka 
guarová, enzymy: xylanáza, mouka pšeničná, transglutamináza a alfa-amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová), droždí, 
přípravek (kvas, částečně pražená žitná mouka, voda, základ kvasu, kyselina: kyselina octová), sůl, kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Šlehačkový řez s příchutí citrónu 80 g – 5178 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Minimální trvanlivost do: 1 dnů od dodání 
 
Složení: vaječný bílek, vaječný žloutek, pšeničná mouka, cukr, kakao, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, šlehačka (smetana, 
stabilizátor karagenan), přípravek (cukr, dextróza, modifikovaný škrob: E1414, želatina, mléčný protein, kyselina: kyselina citrónová, 
přírodní citrónové aroma s jinými přírodními aromaty, sušená citrónová šťáva 1,9%, sušená pomerančová šťáva, maltodextrin: extrakt ze 
světlice barvířské, sůl, přírodní aroma, přírodní citrónové aroma), citrón čerstvý 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Špaldový řez 60 g – 1166 
Jemné pečivo z litých hmot 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: cukrářský přípravek 53 % (cukr, celozrnná špaldová mouka (27,3%), slunečnicová semínka (12,4%), bramborový škrob, pšeničná 
mouka, kypřící látky: E450, E500, ochucovadlo – obsahuje mléko, tapiokový dextrin a tapiokový škrob, sůl, zahušťovadla: E415, E412, 
emulgátor E471), rostlinný olej řepkový, slunečnicový,  vaječná melanž 
Posyp: mandlové lupínky,  slunečnicová semínka, přípravek (glukózový sirup, cukr, rostlinný tuk, dextróza, odstředěné sušené mléko, 
emulgátor sójový lecitin, smetana)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Štola mini 35 g - 3042 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost:  25 g   
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 46 %, droždí, vejce, pekařský přípravek (rostlinný tuk ztužený řepkový, emulgátor sójový lecitin, mono- a 
diglyceridy  mastných kyselin, aroma, sušená sladká syrovátka, laktóza, E330), rozinky, lískové, vlašské ořechy, pekařský přípravek 
(sušená sladká syrovátka, kypřidla E450a, E500, E472e, sůl, emulgátor E471, lepek, zahušťovadlo E412, koření, přípravek E300, enzymy, 
rostlinné oleje palmové), pomerančová kůra proslazená  (pomerančová kůra, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, E211, stabilizátor: 
sorbitol, aroma  pomeranč), alginát ovoce (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka E401, regulátor kyselosti E341, E339, emulgátor E475, 
aroma višňové a pomerančové, barviva: E120, E100), sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Švýcarky 60 g - 1116 
Jemné pečivo z kynutých těst 
Hmotnost 60 g     
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 66 %, cukr, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, droždí, vaječná melanž, sušená syrovátka, sůl, pekařský 
přípravek (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátory E471, E475,  
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E322, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma a regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo: beta karoten), skořice, 
arašídy, ořechy vlašské, ořechy lískové, mandle, mléko  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tukový rohlík 40 g - 2334 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 40 g, nebo 60 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 80 %, rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475,  E322, jedlá, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma a regulátor kyselosti kyselina 
citrónová, barvivo: beta karoten), pekařský přípravek (sušená syrovátka, diasta), droždí, sůl, mák nebo kmín 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tvarohový řez 100 g – 5522 
Cukrářský s ostatní náplní 
Hmotnost: 100 g 
Minimální trvanlivost do: 3 dnů od data dodání 
 
Složení:  pšeničná mouka, cukr, přípravek (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, 
voda, emulgátory E471, E475,  E322, jedlá sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma a regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
barvivo: beta karoten), pekařský přípravek (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sušený vaječný bílek, 
sušený vaječný žloutek, kypřidlo – difosfáty, uhličitan sodný, rostlinný olej řepkový, sůl, aroma, barvicí látky karoten, riboflavin), olej 
rostlinný řepkový, slunečnicový, vaječná melanž, kakao 
Náplň 43 %: tvaroh, vaječná melanž, cukr, cukrářský přípravek (kukuřičná mouka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citrónový olej, 
přírodní citrónová šťáva), cukr vanilinový (cukr, aroma ethylva nilín, slunečnicový olej) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tvarohový řez jahoda 90 g - 5549 
Cukrářský se šlehačkovou náplní 
Hmotnost: 110 g 
Minimální trvanlivost  do:  24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka,  cukr, vaječná melanž, vaječný bílek, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, kypřidlo: (kypřící látky E450i,E500i, 
škrob) 
Náplň: tvaroh, vejce, cukr, cukrářský přípravek (kukuřičná mouka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citrónový olej, přírodní citrónová 
šťáva), cukr vanilkový , kompotované ovoce jahoda 8 % (jahody, cukr, voda, barvivo: E124, kyselina citrónová), šlehačka živočišná 
(smetana, stabilizátor E407)  
Poleva:  přípravek (sirup glukóza-fruktóza, cukr, voda, pektin, kyselina citrónová, konzervant kyselina sorbová, aroma, barviva:karamel, beta 
karoten), šťáva z kompotů (jahoda), barvivo: červené (cukr, E124) 
Obsahuje barvivo ponceau : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tvarohový řez broskev 90 g - 5609 
Cukrářský se šlehačkovou náplní 
Hmotnost: 110 g 
Minimální trvanlivost  do:  24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka,  cukr, vaječná melanž, vaječný bílek, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, kypřidlo: (kypřící látky E450i,E500i, 
škrob) 
Náplň: tvaroh, vejce, cukr, cukrářský přípravek (kukuřičná mouka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citrónový olej, přírodní citrónová 
šťáva), cukr vanilkový , kompotované ovoce broskev 8 % (broskve, voda, cukr, glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), 
šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E407)  
Poleva:  přípravek (sirup glukóza-fruktóza, cukr, voda, pektin, kyselina citrónová, konzervant kyselina sorbová, aroma, barviva:karamel, beta 
karoten), šťáva z kompotů (broskev) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tyčinka – 3345 
Trvanlivé tyčinky 
Hmotnost   20g 
Minimální trvanlivost do: 3 týdny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 71 %, vepřové sádlo, pekařský přípravek (cukr krupice, pšeničná mouka,syrovátka sušená, mouka sójová, 
emulgátory: E472e a E471, mouka pšeničná sladová, konzervant: propionát vápenatý E282, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina 
askorbová E300), cukr, droždí, sůl, mák, koření: paprika, pepř   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tyčinky vícezrnné 20 g, 12 g-  3348, 3352 
Trvanlivé tyčinky vícezrnné 
Hmotnost 20 g 
Minimální trvanlivost do: 3 týdny od dodání 
Složení: pšeničná mouka 32 %, vepřové sádlo , droždí, přípravek 24 % (celozrnná mouka, slunečnicová semínka, vločky ze špaldy, ovesné 
vločky, sezamová semínka, sůl, alfa amyláza, kyselina askorbová), sůl, sezam  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tyčinky vícezrnné česnek -  3351 
Trvanlivé pečivo 
Hmotnost 20 g 
Minimální trvanlivost do: 3 týdny od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 32 %, vepřové sádlo , droždí, pekařský přípravek 24 % (celozrnná mouka, slunečnicová semínka, vločky ze 
špaldy, ovesné vločky, sezamová semínka, sůl, alfa amyláza, kyselina askorbová), sůl, sezam, granulovaný česnek, lněné semeno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Veka  400 g  - 2231 
Běžné pečivo pšeničné     
Hmotnost 400 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 91 %, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek (cukr, pšeničná mouka, syrovátka sušená, 
mouka sójová, emulgátory E472e, E471, mouka pšeničná sladová, konzervant: propionát vápenatý E282, enzymy, látka zlepšující mouku: 
kyselina askorbová E300), droždí, sůl 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veka hamburger 100g – 2319 
Běžné pečivo pšeničné 
Hmotnost: 100 g  
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 81 %, syrovátka, droždí, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátor 
E471, E472e, cukr, sójová mouka, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), pekařský přípravek 
(voda, emulgátor E471, regulátor kyselosti  kyselina octová), sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Veka vícezrnná 200 g -  2214 
Veka vícezrnná krájená, nebalená 200 g  - 2361 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 200 g 
Minimální trvanlivost do: 2 dnů od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka 74 %, pekařský přípravek 19 % (lněné semeno, sójový šrot, ovesné vločky, slunečnicová jádra, sezam, sójová 
mouka, žitná mouka, kukuřičná mouka, pražený slad, sůl ,cukr, emulgátor E472e, enzymy),droždí, sůl, lněné semínko  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vdolek  s jablky 60 g -  2351 
Jemné pečivo 
Hmotnost 60 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (43 %), olej rostlinný slunečnicový, řepkový, droždí, cukr, syrovátka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, 
cukr, kyselina citrónová, kyselina askorbová, emulgátor E472e, E471, emulgátor E322, enzym), vaječná melanž, přípravek jablka 11 % 
(jablka, voda, kyselina citrónová, konzervant: E223), sůl, vepřové sádlo  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vícezrnný uzel 60 g – 2234 
Běžné pečivo vícezrnné 
Hmotnost: 60 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: mouka pšeničná 48 %, droždí, pekařský přípravek 14 % (slunečnicová semena, pšeničná mouka, proso, sójový šrot, pekařský 
zlepšující přípravek (emulgátor E472e a řepkový lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), lněná semena, kukuřičné vločky, pšeničná 
sladová mouka, kukuřičná mouka, sezamová semena, koření - kmín, fenykl, koriandr), pekařský přípravek (rostlinný tuk –palmový, 
řepkový neztužený, cukr, sušené odstředěné  mléko, sušená syrovátka, emulgátor E472e, řepkový lecitin, dextróza, sůl, látka zlepšující 
mouky kyselina askorbová), posypová směs (sezam, lněná semena, posypová sůl, pražená pšeničná mouka, koření), sůl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zelníky 50 g - 1115 
Jemné pečivo z kynutého těsta 
Hmotnost 50 g, 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: pšeničná mouka (63 %), cukr, pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr,kyselina citrónová, kyselina askorbová, emulgátor 
E472e, E471, emulgátor E422, enzym), droždí, vaječná melanž, sušená syrovátka, sůl, řepkový, slunečnicový olej, pekařský přípravek 
(rostlinné tuky palmové, rostlinný tuk částečně ztužený, voda, rostlinný olej řepkový, emulgátor slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy 
mastných kyselin, sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorbát draselný, aroma, barvivo beta-karoten) 
 
Náplň 10 % : dušené zelí, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E407, sůl, pepř) 
Posyp: cukr,  pšeničná mouka, pekařský přípravek (cukr, dextróza, pšeničná mouka, perníkové koření, vaječný žloutek, kypřící prášek 
E500, odstředěné kakao, rostlinné oleje neztužené palmové), žitná mouka, cukr, kakao, med smíšený, vaječná melanž, vaječný bílek, 
skořice, hřebíček 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Žitná špička - 2372 
Běžné pečivo žitné 
Hmotnost 80 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: mouka žitná, přípravek (žitná mouka, pšenice (mouka, lepek, sušený kvas), sůl, sladová mouka, žitná ječná, stabilizátor – 
guarová guma, E466, emulgátor E472e, protispékavá látka fosforečnany vápenaté, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), 
droždí, sůl, přípravek (kvas, částečně pražená žitná mouka, voda, základ kvasu, kyselina: kyselina octová), posyp (sezam, lněná semena, 
posypová sůl, pražená pšeničná mouka, koření) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Žitná špička plněná 200 g - 2374 
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Běžné pečivo žitné 
Hmotnost 80 g 
Minimální trvanlivost do: 24 hodin od dodání 
 
Složení: mouka žitná, přípravek (žitná mouka, pšenice (mouka, lepek, sušený kvas), sůl, sladová mouka, žitná ječná, stabilizátor – 
guarová guma, E466, emulgátor E472e, protispékavá látka fosforečnany vápenaté, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), 
droždí, sůl, přípravek (kvas, částečně pražená žitná mouka, voda, základ kvasu, kyselina: kyselina octová), posyp (sezam, lněná semena, 
posypová sůl, pražená pšeničná mouka, koření) 
 
Náplň: tuk (zakysaná smetana, sůl, sušená syrovátka, bramborový škrob), sýr (mléko, sůl, mlékařská kultura), salám (vepřové maso, sůl, 
E407a, E415, E451, E301, E316, E331, E621, E250, E1414, E575), rajčata, okurek, paprika, ledový salát, bazalka     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Žitný perník 300 g - 5187 
Jemné pečivo z kynutého těsta 
Hmotnost 50 g, 
Minimální trvanlivost do: 5 dnů od dodání 
 
Složení: přípravek (žitná mouka 52 %, cukr, glukóza, perníkové koření, kukuřičný škrob, kypřící látky (difosforečnany E450, uhličitan 
sodný E500), karamel, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E471, barviva E160a), vaječná melanž, olej řepkový, 
slunečnicový 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 11. říjen 2019 
 
 
  
 
Zpracoval:  Spoustová Eva, manažer jakosti 
Schválil:  ing. Pavel Dejdar, jednatel  


