
25396820, Vašíček - pekařství a cukrářství, Sušilova 50, č.p. 1293, Zábřeh Obchodní rejstřík KOS 

Ostrava oddíl C, vložka 17213  

Katalog složení výrobků 

Poslední aktualizace: 06.12.2022 

Cukrářské výrobky 

Aktuální katalog (složení, trvanlivosti) výrobků: www.vasicekzabreh.cz/dokumenty-ke-stazeni 

 

CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY            SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 8 °C 

TĚSTA           SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 10 °C 

MRAŽENÉ VÝROBKY           SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ -18°C A NIŽŠÍ 

Na základě zákona 110/97 uvádíme údaje potřebné k prodeji našich výrobků vyplývající z tohoto zákona. 

Každý výrobek začíná zařazením do druhu a skupiny dle zákona 110/97 a vyhlášky 18/2020 Sb.,následuje název 

výrobku s uvedením gramáže. Výrobky obsahující alergeny jsou ve složení zvýrazněny (tučným písmem).  

 

  Druh: Trvanlivé pečivo skupina: Ze šlehané hmoty EAN: 8594030805015 

3101 Laskonky korpus balené Hmotnost: 150g Minimální trvanlivost: 3 měsíce 

  

Složení: cukr, vejce(tekutý vaječný bílek 98,9%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), 

cukr moučka(cukr), voda, pšeničné klíčky, vlašské ořechy 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1736 kJ 

410 kcal 

Tuky 4,5 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g 

Sacharidy 85,0 g 

  z toho cukry 82,0 g 

Vláknina 0,0 g 

Bílkoviny 7,3 g 

Sůl 0,1 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Trvanlivé pečivo skupina: Ze šlehané hmoty EAN: 8594030805022 

3102 Jádrové rohlíčky korpus bal. Hmotnost: 150g Minimální trvanlivost: 3 měsíce 

  
Složení: cukr, vaječný bílek sušený(sušené vaječné bílky (100%)), jádra 16%[podzemnice loupaná], sójová mouka 

Může obsahovat stopy alergenů: lepek, pistácie, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1945 kJ 

461 kcal 

Tuky 10,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 1,6 g 

Sacharidy 67,0 g 

  z toho cukry 62,0 g 

Vláknina 1,4 g 

Bílkoviny 25,0 g 

http://www.vasicekzabreh.cz/dokumenty-ke-stazeni


Sůl 0,6 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Trvanlivé pečivo skupina: Ze šlehané hmoty EAN: 8594030805039 

3103 Kokosky balené Hmotnost: 150g Minimální trvanlivost: 2 měsíce 

  

Složení: cukr, vaječný bílek sušený(sušené vaječné bílky (100%)), kokos strouhaný 25%[kokos strouhaný(kokos 

strouhaný)], ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor 

kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve) 

Může obsahovat stopy alergenů: lepek, pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
2604 kJ 

620 kcal 

Tuky 21,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 19,0 g 

Sacharidy 77,0 g 

  z toho cukry 70,0 g 

Vláknina 5,3 g 

Bílkoviny 28,0 g 

Sůl 0,9 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Trvanlivé pečivo skupina: Ze šlehané hmoty EAN: 8594030805053 

3105 Sněhové pečivo balené Hmotnost: 150g Minimální trvanlivost: 5 měsíců 

  

Složení: cukr, cukr moučka(cukr), voda, vaječný bílek sušený(sušené vaječné bílky (100%)), vejce(tekutý vaječný 

bílek 98,9%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, 

aroma), barvivo žluté(nosič E514, barvivo E102, barvivo E129), barvivo červené(nosič E514, barvivo E129, barvivo 

E122), barva zelená(barvivo 141 (ii), E100, nosiče a rozpouštědla: E1520, E433) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E102, barvivo E122, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1746 kJ 

411 kcal 

Tuky 0,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 0,0 g 

Sacharidy 93,0 g 

  z toho cukry 91,0 g 

Bílkoviny 9,7 g 

Sůl 0,4 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Trvanlivé pečivo skupina: Ze šlehané hmoty EAN: 8594030805060 

3106 Sněhové pečivo s tmavou polevou bal. Hmotnost: 150g Minimální trvanlivost: 2 měsíce 

  

Složení: cukr, poleva tmavá 21%[poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt)], cukr moučka(cukr), voda, vejce(tekutý 

vaječný bílek 98,9%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), vaječný bílek sušený(sušené 

vaječné bílky (100%)), rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), 

vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
2223 kJ 

528 kcal 



Tuky 18,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 14,0 g 

Sacharidy 84,0 g 

  z toho cukry 81,0 g 

Bílkoviny 7,6 g 

Sůl 0,3 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina: Ze šlehané hmoty   

3147 Plát světlý 60x40 Hmotnost: 550g Minimální trvanlivost: 9 dnů 

  

Složení: vejce, cukr, pšeničná mouka, šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, 

emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), rostlinný řepkový olej, kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), 

mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina: Ze šlehané hmoty   

3149 Plát tmavý 60x40 Hmotnost: 550g Minimální trvanlivost: 9 dnů 

  

Složení: vejce, cukr, pšeničná mouka, kakaový prášek, šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, 

ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), rostlinný řepkový olej, kypřící prášek(kypřící látka 

(E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina: Ze šlehané hmoty EAN: 8594030805510 

3151 Dortový korpus světlý bal. Hmotnost: 450g Minimální trvanlivost: 9 dnů 

  

Složení: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, rostlinný řepkový olej, vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), 

kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1520 kJ 

360 kcal 

Tuky 8,7 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 2,0 g 

Sacharidy 60,0 g 

  z toho cukry 32,0 g 

Vláknina 1,2 g 

Bílkoviny 9,9 g 

Sůl 0,5 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina: Ze šlehané hmoty EAN: 8594030805527 

3152 Dortový korpus kakaový bal. Hmotnost: 450g Minimální trvanlivost: 9 dnů 

  

Složení: vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, rostlinný řepkový olej, kakaový prášek 2%[kakaový prášek], vanilkový 

cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1432 kJ 

340 kcal 

Tuky 8,7 g 



  z toho nasycené mastné kyseliny 1,9 g 

Sacharidy 55,0 g 

  z toho cukry 32,0 g 

Vláknina 1,9 g 

Bílkoviny 9,4 g 

Sůl 0,5 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina: Ze šlehané hmoty EAN: 8594030805534 

3153 Babeta balená Hmotnost: 250g Minimální trvanlivost: 4 dny 

  

Složení: BABETA - sandra(mouka pšeničná, cukr, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471, 

E472a, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, stabilizátor E415, barvivo E160a, 

aroma), voda, rostlinný řepkový olej, cukr moučka(cukr) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1867 kJ 

445 kcal 

Tuky 19,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 4,3 g 

Sacharidy 59,0 g 

  z toho cukry 30,0 g 

Vláknina 1,0 g 

Bílkoviny 9,0 g 

Sůl 1,4 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina: Ze šlehané hmoty EAN: 8594030805565 

3158 Velikonoční beránek bal. Hmotnost: 200g Minimální trvanlivost: 9 dnů 

  

Složení: BABETA - sandra(mouka pšeničná, cukr, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471, 

E472a, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, stabilizátor E415, barvivo E160a, 

aroma), voda, rostlinný řepkový olej, pšeničná mouka, cukr moučka(cukr) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1906 kJ 

454 kcal 

Tuky 19,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 4,5 g 

Sacharidy 61,0 g 

  z toho cukry 31,0 g 

Vláknina 1,0 g 

Bílkoviny 9,3 g 

Sůl 1,4 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina: Ze šlehané hmoty EAN: 8594030805572 

3159 Velik.beránek s tm. polevou bal. Hmotnost: 225g Minimální trvanlivost: 9 dnů 

  

Složení: BABETA - sandra(mouka pšeničná, cukr, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471, 

E472a, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, stabilizátor E415, barvivo E160a, 

aroma), voda, poleva tmavá 18%[poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt)], rostlinný řepkový olej, rostlinný 

tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), pšeničná mouka 



Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
2653 kJ 

635 kcal 

Tuky 36,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 19,0 g 

Sacharidy 68,0 g 

  z toho cukry 40,0 g 

Vláknina 0,9 g 

Bílkoviny 9,3 g 

Sůl 1,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina: Ze šlehané hmoty EAN: 8594030805602 

3160 Velik.beránek s tuk.polevou bal. Hmotnost: 225g Minimální trvanlivost: 9 dnů 

  

Složení: BABETA - sandra(mouka pšeničná, cukr, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471, 

E472a, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, stabilizátor E415, barvivo E160a, 

aroma), voda, bílá poleva 18%[poleva bílá(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk/palmový, sójový, řepkový, shea olej: v 

různém poměru/, sojová mouka, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, emulgátor/sójový lecitin, E476/, 

vanilkový extrakt)], rostlinný řepkový olej, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v 

různém poměru/), pšeničná mouka 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
2650 kJ 

634 kcal 

Tuky 36,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 13,0 g 

Sacharidy 68,0 g 

  z toho cukry 42,0 g 

Vláknina 0,9 g 

Bílkoviny 9,1 g 

Sůl 1,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3162 Linecká tyčinka s ovocnou náplní Hmotnost: 60g Doba použitelnosti: 42 dnů 

  

Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, 

E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), ovocná 

směs 11%[ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor 

kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve)], poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk 

(palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), cukr 

moučka(cukr), mléko(mléko trvanlivé), krémový prášek(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, barvivo E160a, aroma), 

rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), vejce, vanilkový 

cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina:    

3207 Šáteček kyn.s tvarohovou náplní Hmotnost: 80g Minimální trvanlivost: 1 den 

  

Složení: pšeničná mouka, tvarohová náplň 24%[tvaroh (53%)(mléko), voda, přípravek do tvarohu(cukr, 

modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá 

jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i))], voda, cukr, 

rostlinný řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek těsta(mouka pšeničná, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, 



sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), vejce, rostlinný tuk(rostlinný olej 

palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - 

slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, 

vitamín A), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina:    

3208 Šáteček kyn.s ovocnou náplní Hmotnost: 80g Minimální trvanlivost: 1 den 

  

Složení: pšeničná mouka, ovocná náplň 20%[ovocná náplň(cukr, ovocný protlak - červený rybíz (27%), ovocný 

protlak (jablko), glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak (aronie), želírující látka E440, kyselina E330, regulátor 

kyselosti E333, aroma přírodní, voda)], voda, cukr, rostlinný řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek těsta(mouka 

pšeničná, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku 

E300, enzymy), vejce, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, 

acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, 

E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina:    

3209 Šáteček kyn.s povidlovou náplní Hmotnost: 80g Minimální trvanlivost: 1 den 

  

Složení: pšeničná mouka, povidlová náplň 20%[povidlová náplň(švestkový protlak (42%), sušené švestky (27%), 

jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422, voda, kyselina E330, aroma)], voda, 

cukr, rostlinný řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek těsta(mouka pšeničná, cukr, sušené mléko, ječná sladová 

mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), vejce, rostlinný tuk(rostlinný olej 

palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - 

slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, 

vitamín A), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina:    

3210 Šáteček kyn.s ořechovou náplní Hmotnost: 80g Minimální trvanlivost: 1 den 

  

Složení: pšeničná mouka, ořechová náplň 26%[směs(cukr, glukóza, vlašské ořechy (12,5%), arašídová drť 

pražená, sojové vločky, sušená syrovátka, rýžová mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, 

aroma, antioxidant E300, karobová mouka), strouhanka(mouka pšeničná, voda, rostlinný olej řepkový, droždí, sůl 

jedlá s jódem (jodičnan draselný), sypká sladová směs/mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátory: Estery mono- 

a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a dicetyl vinnou, enzym lepek, látka zlepšující mouku E300, 

aroma)/), voda], voda, cukr, rostlinný řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek těsta(mouka pšeničná, cukr, sušené 

mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), vejce, 

rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné 

mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti 

E330, barvivo E160a, vitamín A), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, lískové ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:  EAN: 8594030806814 

3211 Buchty s tvarohovou náplní balené Hmotnost: 400g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: pšeničná mouka, tvarohová náplň 23%[tvaroh (53%)(mléko), voda, přípravek do tvarohu(cukr, 

modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá 

jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i))], voda, rostlinný 

řepkový olej, vejce, droždí, cukr, sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, 

E341)), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  Výživové údaje na 100g 



Energetická hodnota 
1592 kJ 

379 kcal 

Tuky 15,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g 

Sacharidy 50,0 g 

  z toho cukry 10,0 g 

Vláknina 2,1 g 

Bílkoviny 10,0 g 

Sůl 0,5 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:  EAN: 8594030806821 

3212 Buchty s povidlovou náplní balené Hmotnost: 400g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: pšeničná mouka, povidlová náplň 22%[povidlová náplň(švestkový protlak (42%), sušené švestky (27%), 

jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422, voda, kyselina E330, aroma)], voda, 

rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, cukr, sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor 

(E471, E341)), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1789 kJ 

426 kcal 

Tuky 15,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 1,5 g 

Sacharidy 63,0 g 

  z toho cukry 23,0 g 

Vláknina 3,1 g 

Bílkoviny 8,1 g 

Sůl 0,5 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:  EAN: 8594030806838 

3213 Buchty s makovou náplní balené Hmotnost: 400g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: pšeničná mouka, maková náplň 30%[Maková náplň(mák (min.50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný 

kukuřičný škrob (E1422), kukuřičný škrob, mouka pšeničná, sůl, regulátor kyselosti E263, zahušťovadlo E401, 

aroma), voda], voda, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, cukr, sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená 

syrovátka, emulgátor (E471, E341)), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1988 kJ 

475 kcal 

Tuky 21,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 2,1 g 

Sacharidy 58,0 g 

  z toho cukry 14,0 g 

Vláknina 4,8 g 

Bílkoviny 11,0 g 

Sůl 0,6 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina:    

3215 Kytička s meruňkovou náplní Hmotnost: 60g Minimální trvanlivost: 1 den 



  

Složení: meruňky kompotované 25%[meruňkový kompot(meruňky, voda, cukr)], voda, rostlinný řepkový olej, 

meruňková náplň 9%[náplň s meruňkami(voda, glukózo-fruktózový sirup, meruňky 19%, cukr, zahuštěné meruňkové 

pyré 7,3% (21% ovoce), modifikovaný škrob E1442, zahušťovadlo guma gellan E418, regulátory kyselosti (E330, 

E333, E331), aroma, konzervant E202, barvivo E160a)], cukr, pšeničná mouka, vejce, droždí, sušená směs(sušené 

mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, E341)), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej 

kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, 

konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), jedlá sůl s 

jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina:    

3216 Kynutý rohlíček s makovou náplní Hmotnost: 80g Minimální trvanlivost: 1 den 

  

Složení: pšeničná mouka, maková náplň 23%[Maková náplň(mák (min.50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný 

kukuřičný škrob (E1422), kukuřičný škrob, mouka pšeničná, sůl, regulátor kyselosti E263, zahušťovadlo E401, 

aroma), voda], makový posyp 16%[Maková náplň(mák (min.50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný kukuřičný 

škrob (E1422), kukuřičný škrob, mouka pšeničná, sůl, regulátor kyselosti E263, zahušťovadlo E401, aroma)], voda, 

rostlinný řepkový olej, cukr, droždí, zlepšující přípravek těsta(mouka pšeničná, cukr, sušené mléko, ječná sladová 

mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), vejce, máslo(máslo), jedlá sůl s 

jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina:    

3217 Kynutý rohlíček s ořechovou náplní Hmotnost: 80g Minimální trvanlivost: 1 den 

  

Složení: pšeničná mouka, ořechová náplň 23%[směs(cukr, glukóza, vlašské ořechy (12,5%), arašídová drť 

pražená, sojové vločky, sušená syrovátka, rýžová mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, 

aroma, antioxidant E300, karobová mouka), strouhanka(mouka pšeničná, voda, rostlinný olej řepkový, droždí, sůl 

jedlá s jódem (jodičnan draselný), sypká sladová směs/mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátory: Estery mono- 

a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a dicetyl vinnou, enzym lepek, látka zlepšující mouku E300, 

aroma)/), voda], ořechový posyp 16%[směs(cukr, glukóza, vlašské ořechy (12,5%), arašídová drť pražená, sojové 

vločky, sušená syrovátka, rýžová mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, antioxidant 

E300, karobová mouka)], voda, rostlinný řepkový olej, cukr, droždí, zlepšující přípravek těsta(mouka pšeničná, cukr, 

sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), 

vejce, máslo(máslo), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, lískové ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3218 Taštička s kokosovo-čokoládovou náplní Hmotnost: 100g Minimální trvanlivost: 2 dny 

  

Složení: kokosová náplň 27%[náplň kokosová(cukr, fruktózo-glukózový sirup, voda, kokos strouhaný (5%), 

modifikovaný škrob E1442, barvivo E171, kyselina E330, zahušťovadlo E418, aroma), voda], pšeničná mouka, 

kakaová náplň 19%[čokoládová pasta(voda, cukr, čokoládové kostičky (5%)/cukr, kakaová hmota, dextróza, kakaové 

máslo, sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma/, modifikovaný škrob E1442, kyselina E330, regulátor kyselosti E333, 

zahušťovadlo E418, konzervant E202)], voda, rostlinný řepkový olej, cukr, droždí, poleva tmavá(cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový 

extrakt), zlepšující přípravek těsta(mouka pšeničná, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, 

emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), vejce, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený 

řepkový, kokosový, v různém poměru/), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3220 Zábřežský frgál 600 g Hmotnost: 600g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: pšeničná mouka, voda, povidlová náplň 11%[povidlová náplň(švestkový protlak (42%), sušené švestky 

(27%), jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422, voda, kyselina E330, aroma), 

voda], hrušková náplň 10%[hrušková náplň(ovocný protlak (hruška) (76%), cukr, jablko-kusové ovoce, perníkové 



koření, cukr karamelizovaný, regulátor kyselosti E330, voda)], maková náplň 10%[Maková náplň(mák (min.50%), 

cukr, rýžová mouka, modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), kukuřičný škrob, mouka pšeničná, sůl, regulátor 

kyselosti E263, zahušťovadlo E401, aroma), voda], tvarohová náplň 9%[tvaroh (53%)(mléko), přípravek do 

tvarohu(cukr, modifikovaný škrob E1414, modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl 

jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i)), sypká 

směs(dextróza, pšeničný lepek, sušená syrovátka, rostlinný olej (řepkový, palmový), sojová mouka, emulgátor 

E471, glukózový sirup, aroma, mléčné bílkoviny, látka zlepšující mouku (E300, E920), barvivo E100, enzymy 

(obsahuje LEPEK))], cukr, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, 

voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty 

(E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), sypká směs(dextróza, pšeničný lepek, sušená 

syrovátka, rostlinný olej (řepkový, palmový), sojová mouka, emulgátor E471, glukózový sirup, aroma, mléčné 

bílkoviny, látka zlepšující mouku (E300, E920), barvivo E100, enzymy (obsahuje LEPEK)), droždí, máslo(máslo), 

vejce, jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina: Ze šlehané hmoty   

3222 Bublanina se špaldou a jablečnou náplní Hmotnost: 100g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: nablečná náplň 33%[jablečná náplň(jablka 90%, cukr, stabilizátor E1422, regulátor kyselosti E330, 

konzervant E202, konzervant E221)], směs(cukr, mouka pšeničná, špaldová mouka 13%, bramborový škrob, 

lískové ořechy (5%), modifikovaný škrob E1422, emulgátor/E472b, E472a, glukózový sirup sušený, mléko 

odtučněné sušené,/, sušená syrovátka, kypřící látky/E450i, E500ii/, karamelizovaný cukr, sůl jedlá jodidovaná/sůl 

jedlá, jodičnan draselný/, aroma, enzymy (obsahuje LEPEK)), vejce, rostlinný řepkový olej, olej ve spreji(rostlinný 

olej řepkový, pohonná hmota (propan butan), emulgátor E322 (slunečnice)) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3224 Mrkváč s malinovou náplní Hmotnost: 60g Minimální trvanlivost: 2 dny 

  

Složení: náplň 33%[náplň s malinami(ovocný protlak (jablko), maliny-kusové ovoce(25%), glukózo-fruktózový sirup, 

ovocný protlak (višeň), cukr, ovocný protlak (aronie), modifikovaný škrob E1422, konzervant E202, aroma, 

zahušťovadlo E418, kyselina E330, koncentrát z černé mrkve, voda)], pšeničná mouka, mrkev, rostlinný tuk 

stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, 

konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), 

mouka pšeničná, slunečnicový olej), voda, vejce 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3225 Mrkváč s borůvkovou náplní Hmotnost: 60g Minimální trvanlivost: 2 dny 

  

Složení: náplň 33%[náplň s borůvkami(borůvky 35%, voda, cukr, jablečné pyré (15%ovoce), modifikovaný škrob 

E1442, zahušťovadlo E418, regulátory kyselosti (E330, E333, E331), konzervant E202, aroma)], pšeničná mouka, 

mrkev, rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, E471, E322-

slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), kypřící 

prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej), voda, vejce 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3226 Mrkváč s meruňkovou náplní Hmotnost: 60g Minimální trvanlivost: 2 dny 

  

Složení: náplň 33%[náplň s meruňkami(voda, glukózo-fruktózový sirup, meruňky 19%, cukr, zahuštěné meruňkové 

pyré 7,3% (21% ovoce), modifikovaný škrob E1442, zahušťovadlo guma gellan E418, regulátory kyselosti (E330, 

E333, E331), aroma, konzervant E202, barvivo E160a)], pšeničná mouka, mrkev, rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk 

palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové 

aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, 

slunečnicový olej), voda, vejce 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 



Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:  EAN: 8594030806517 

3253 Lin.koše korpus balené Hmotnost: 160g Minimální trvanlivost: 2 měsíce 

  

Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný 

olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), cukr 

moučka(cukr), voda, vaječný žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, 

aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
2233 kJ 

535 kcal 

Tuky 31,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 13,0 g 

Sacharidy 56,0 g 

  z toho cukry 19,0 g 

Vláknina 1,6 g 

Bílkoviny 7,1 g 

Sůl 0,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:  EAN: 8594030806524 

3254 Vanilkové rohlíčky balené Hmotnost: 250g Minimální trvanlivost: 2 měsíce 

  

Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný 

olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), cukr 

moučka(cukr), voda, vlašské ořechy, vanilkový cukr 1%[vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma)], vaječný 

žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
2336 kJ 

559 kcal 

Tuky 31,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 13,0 g 

Sacharidy 62,0 g 

  z toho cukry 27,0 g 

Vláknina 1,8 g 

Bílkoviny 7,1 g 

Sůl 0,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:  EAN: 8594030806531 

3256 Závin z list.těsta s jabl.náplní balený Hmotnost: 250g Minimální trvanlivost: 5 dnů 

  

Složení: jablečná náplň 56%[jablečná náplň(jablka 90%, cukr, stabilizátor E1422, regulátor kyselosti E330, konzervant 

E202, konzervant E221), cukr, strouhanka(mouka pšeničná, voda, rostlinný olej řepkový, droždí, sůl jedlá s jódem 

(jodičnan draselný), sypká sladová směs/mouka ječná sladová, mouka žitná, emulgátory: Estery mono- a diglyceridů 

mastných kyselin s kyselinou mono a dicetyl vinnou, enzym lepek, látka zlepšující mouku E300, aroma)/), skořice 

mletá], pšeničná mouka, rostlinný tuk pláty(rostlinné oleje a tuky/palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru/, 

voda, sůl, emulgátor (E471, lecitiny), regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo (karoteny)), voda, vejce, cukr 

moučka(cukr), vaječný žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), ocet(voda, ocet kvasný lihový, estragonové 

aroma, barvivo E150c), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  Výživové údaje na 100g 



Energetická hodnota 
1188 kJ 

284 kcal 

Tuky 14,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 6,6 g 

Sacharidy 36,0 g 

  z toho cukry 16,0 g 

Vláknina 0,7 g 

Bílkoviny 3,1 g 

Sůl 0,4 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:  EAN: 8594030806555 

3261 Griliáš.trubička korpus balené Hmotnost: 140g Minimální trvanlivost: 2 měsíce 

  

Složení: cukr, poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem 

tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), voda, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený 

řepkový, kokosový, v různém poměru/), vaječný bílek sušený(sušené vaječné bílky (100%)), sójová mouka, 

podzemnice loupaná, pšeničná mouka, rostlinný řepkový olej 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
2451 kJ 

586 kcal 

Tuky 32,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 19,0 g 

Sacharidy 56,0 g 

  z toho cukry 50,0 g 

Vláknina 1,1 g 

Bílkoviny 18,0 g 

Sůl 0,3 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3263 Jablečná kostka Hmotnost: 210g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: jablečná náplň 48%[jablečná náplň(jablka 90%, cukr, stabilizátor E1422, regulátor kyselosti E330, konzervant 

E202, konzervant E221)], pšeničná mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, 

rostlinný olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-

karoten), cukr moučka(cukr), voda, vaječný žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), vanilkový cukr(cukr, 

pšeničný škrob, aroma), skořice mletá 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3268 Tvarohová kostka Hmotnost: 210g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: tvarohová náplň 48%[tvaroh (53%)(mléko), voda, přípravek do tvarohu(cukr, modifikovaný škrob E1414, 

modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan 

draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i))], pšeničná mouka, rostlinný tuk na 

linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá 

sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), cukr moučka(cukr), voda, vaječný žloutek sušený(sušené 

vaječné žloutky(100%)), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    



3276 Koláč 20g svatební s tvarohovou náplní Hmotnost: 20g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: tvarohová náplň 42%[tvaroh (53%)(mléko), voda, přípravek do tvarohu(cukr, modifikovaný škrob E1414, 

modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan 

draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i)), rozinky(rozinky, rostlinný olej (slunečnicový 

neztužený), konzervant E220)], pšeničná mouka, voda, rostlinný řepkový olej, cukr, vejce, droždí, cukr 

moučka(cukr), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní 

odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), 

regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, 

emulgátor (E471, E341)), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3277 Ořechový rohlíček Hmotnost: 40g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: ořechová náplň 30%[směs(cukr, glukóza, vlašské ořechy (12,5%), arašídová drť pražená, sojové vločky, 

sušená syrovátka, rýžová mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, antioxidant E300, 

karobová mouka)], pšeničná mouka, rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, 

emulgátor (E475, E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, 

barvivo E160a), vejce, voda, cukr, sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, 

E341)), droždí, jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Čerstvé jemné pečivo skupina:    

3284 Croissant plněný párkem Hmotnost: 90g Minimální trvanlivost: 1 den 

  

Složení: uzenina 33%[uzenina(vepřové maso, hřbetní sádlo, voda, směs koření Almi, stabilizátor E451, E450, E452, 

látky zvýrazňující chuť a vůni (E621), paprikový extrakt E160c, antioxidant E315, tekutá paprika, pepř kmín, 

bramborový škrob, cukrové látky, stabilizátor barvy, dusitanová solící směs/jedlá sůl, dusitan sodný, soda E535, jód/, 

obsah tuku max. 42%)], pšeničná mouka, zeleninová omáčka(rajčatová dřeň, cibule, voda, okurky, cukr, vinný ocet, 

paprika, modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), koření, sůl, koncentrát ze šťávy červené řepy, sladidlo sacharin, 

konzervační látka E211, konzervant E202, aroma), směs(slunečnice, kukuřičná krupice, kukuřičná mouka, pšeničný 

lepek, sůl, sušený kvas z tvrdé pšenice/mlýnské výrobk z tvrdé pšenice, startovací kultura/, kurkuma (0,25%), 

enzymy, látka zlepšující mouku E300, kvasnicový extrakt), voda, rostlinný tuk pláty(rostlinné oleje a tuky/palmový, 

řepkový, slunečnicový v různém poměru/, voda, sůl, emulgátor (E471, lecitiny), regulátor kyselosti E330, aroma, 

barvivo (karoteny)), droždí, rostlinný řepkový olej 

Může obsahovat stopy alergenů: vejce, pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Vyrobeno ze zmrazeného polotovaru. 
Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3285 Croissant korpus Hmotnost: 55g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk pláty(rostlinné oleje a tuky/palmový, řepkový, slunečnicový v různém 

poměru/, voda, sůl, emulgátor (E471, lecitiny), regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo (karoteny)), směs na 

croissanty(cukr, pšeničný lepek, mouka pšeničná, sušené mléko odstředěné, sůl jedlá, sušená vejce, emulgátor 

E472e, aroma, látka zlepšující mouku E300, sušené droždí deaktivované, enzymy), cukr, rostlinný tuk stolní(rostlinný 

tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, 

máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), droždí, vejce, jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Vyrobeno ze zmrazeného polotovaru. 
Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:  EAN: 8594030802540 

3286 Croissant s lískooř.náplní Hmotnost: 70g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk pláty(rostlinné oleje a tuky/palmový, řepkový, slunečnicový v různém 

poměru/, voda, sůl, emulgátor (E471, lecitiny), regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo (karoteny)), lískooříšková 

náplň 15%[lískooříšková náplň(cukr, neztužený rostlinný tuk/palmový, shea olej, v různém poměru/, sušená 



syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, pasta z lískových ořechů (0,1%), aroma liskový oříšek, 

emulgátor E322 sójový lecitin, sůl jedlá, vanilkový extrakt)], směs na croissanty(cukr, pšeničný lepek, mouka 

pšeničná, sušené mléko odstředěné, sůl jedlá, sušená vejce, emulgátor E472e, aroma, látka zlepšující mouku E300, 

sušené droždí deaktivované, enzymy), poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek 

se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), cukr, droždí, rostlinný tuk stolní(rostlinný 

tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, 

máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), vejce, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený 

řepkový, kokosový, v různém poměru/), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, vlašské ořechy, sezam 

Vyrobeno ze zmrazeného polotovaru. 
Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina:    

3288 Croissant s pudinkovou náplní Hmotnost: 70g Doba použitelnosti: 1 den 

  

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk pláty(rostlinné oleje a tuky/palmový, řepkový, slunečnicový v různém 

poměru/, voda, sůl, emulgátor (E471, lecitiny), regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo (karoteny)), pudinková náplň 

15%[pudinkový prášek(cukr, modifikovaný škrob E1414, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné 

mléko, zahušťovadlo E401, glukózový sirup, sušené mléko odstředěné, aroma, sůl jedlá, mléčné bílkoviny, 

emulgátor E471, barvivo E160a), voda], směs na croissanty(cukr, pšeničný lepek, mouka pšeničná, sušené mléko 

odstředěné, sůl jedlá, sušená vejce, emulgátor E472e, aroma, látka zlepšující mouku E300, sušené droždí 

deaktivované, enzymy), poleva bílá(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk/palmový, sójový, řepkový, shea olej: v 

různém poměru/, sojová mouka, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, emulgátor/sójový lecitin, E476/, 

vanilkový extrakt), cukr, droždí, rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor 

(E475, E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), 

vejce, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), jedlá sůl s 

jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Vyrobeno ze zmrazeného polotovaru. 
Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3294 Koláč MAXI 80g s tvarohovou náplní Hmotnost: 80g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: tvarohová náplň 28%[tvaroh (53%)(mléko), voda, přípravek do tvarohu(cukr, modifikovaný škrob E1414, 

modifikovaný škrob E1442, sušený vaječný bílek, sušená syrovátka, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan 

draselný/, aroma, kyselina E330, aroma přírodní, barvivo E160a(i)), rozinky(rozinky, rostlinný olej (slunečnicový 

neztužený), konzervant E220)], pšeničná mouka, voda, povidlová náplň(švestkový protlak (42%), sušené švestky 

(27%), jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422, voda, kyselina E330, aroma), 

rostlinný řepkový olej, cukr, vejce, droždí, cukr moučka(cukr), sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená 

syrovátka, emulgátor (E471, E341)), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej 

řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, 

antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:  EAN: 8594030806760 

3297 Dukátové buchtičky bal. Hmotnost: 250g Minimální trvanlivost: 3 dny 

  

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, cukr, sušená směs(sušené mléko odstředěné, 

sušená syrovátka, emulgátor (E471, E341)), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1548 kJ 

369 kcal 

Tuky 16,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 1,5 g 

Sacharidy 47,0 g 

  z toho cukry 6,3 g 



Vláknina 2,2 g 

Bílkoviny 8,2 g 

Sůl 0,5 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3298 Dukátové buchtičky 1 kg Hmotnost: 1000g Minimální trvanlivost: 2 dny 

  

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný řepkový olej, vejce, droždí, cukr, sušená směs(sušené mléko odstředěné, 

sušená syrovátka, emulgátor (E471, E341)), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3301 Věneček se šlehačkou Hmotnost: 50g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: voda, směs na pálenou hmotu(pšeničný škrob, rostlinný olej (řepkový, palmový), kukuřičný škrob, sušená 

vaječná směs, sušený vaječný bílek, kypřící látka (E450, E500), zahušťovadla (E464, E412), glukózový sirup, 

emulgátory E477, E472b, sůl, sušené mléko odstředěné, mléčné bílkoviny), šlehačková náplň 14%[živočišná 

šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan), rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory 

(E420i, E460i), emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, 

E331iii), barvivo E160a), ztužovač šlehačky(stabilizátor E466, cukr)], krémový prášek(pšeničný škrob, kukuřičný 

škrob, barvivo E160a, aroma), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, 

voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty 

(E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), máslo(máslo), sušená směs(sušené mléko 

odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, E341)), cukr, nevlhnoucí cukr(cukr (sacharóza), škroby (kukuřice), 

hroznový cukr (dextróza), rostlinný tuk/neztužený, palmový/, protispékavá látka E470b, aroma vanilin), rumové 

aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, aromatické 

přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, 

aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3303 Karamelový větrník 100g Hmotnost: 100g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: voda, fondánová hmota(cukr, glukózový sirup, voda), směs na pálenou hmotu(pšeničný škrob, rostlinný olej 

(řepkový, palmový), kukuřičný škrob, sušená vaječná směs, sušený vaječný bílek, kypřící látka (E450, E500), 

zahušťovadla (E464, E412), glukózový sirup, emulgátory E477, E472b, sůl, sušené mléko odstředěné, mléčné 

bílkoviny), živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan), rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový 

olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, 

regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo E160a), karamel 1%[cukr, živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor 

karagenan)], krémový prášek(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, barvivo E160a, aroma), cukr, ztužovač 

šlehačky(stabilizátor E466, cukr), sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, 

E341)), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3305 Malinový řez Hmotnost: 70g Doba použitelnosti: 3 dny 

  

Složení: rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), emulgátory/E472b, 

E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo E160a), vejce, 

maliny 15%[maliny], cukr, voda, pšeničná mouka, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, 

fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), ochucující 

ztužovač(cukr, jogurtový prášek se sníženým obsahem tuku (17%), želatina (hovězí), modifikovaný bramborový 

škrob E1414, regulátor kyselosti E330, aroma, jedlá sůl), šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, 

ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka 

pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 



Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

33051 Malinový řez - MINI Hmotnost: 35g Doba použitelnosti: 3 dny 

  

Složení: rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), 

emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), 

barvivo E160a), vejce, maliny 15%[maliny], cukr, voda, pšeničná mouka, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, 

švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé 

mrkve), ochucující ztužovač(cukr, jogurtový prášek se sníženým obsahem tuku (17%), želatina (hovězí), 

modifikovaný bramborový škrob E1414, regulátor kyselosti E330, aroma, jedlá sůl), šlehací pasta(voda, 

emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící 

prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3311 Růžový mls Hmotnost: 100g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: voda, vejce, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, 

regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený 

palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan 

draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo E160a), cukr, pšeničná mouka, ztužovač s příchutí(cukr, 

glukóza (kukuřice, pšenice), želatina (hovězí), malina - kousky (odpovídá 16,2 % ovoce), regulátor kyselosti E330, 

malinová šťáva - prášek (odpovídá 12,5% šťávy), barvivo: červená řepa - koncentrát, přírodní aroma, sůl jedlá), 

borůvky, ostružiny, maliny, želírující přípravek(cukr, zahušťovadla (E407, E410, E466), regulátor kyselosti E331iii, 

regulátor kyselosti E330, aroma), kyselina citronová, šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, 

ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka 

pšeničná, slunečnicový olej), barvivo červené(nosič E514, barvivo E129, barvivo E122) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E122, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

33111 Růžový mls - MINI Hmotnost: 50g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: voda, vejce, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, 

regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený 

palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan 

draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo E160a), cukr, pšeničná mouka, ztužovač s příchutí(cukr, 

glukóza (kukuřice, pšenice), želatina (hovězí), malina - kousky (odpovídá 16,2 % ovoce), regulátor kyselosti E330, 

malinová šťáva - prášek (odpovídá 12,5% šťávy), barvivo: červená řepa - koncentrát, přírodní aroma, sůl jedlá), 

borůvky, ostružiny, maliny, želírující přípravek(cukr, zahušťovadla (E407, E410, E466), regulátor kyselosti E331iii, 

regulátor kyselosti E330, aroma), kyselina citronová, šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, 

ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka 

pšeničná, slunečnicový olej), barvivo červené(nosič E514, barvivo E129, barvivo E122) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E122, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3313 Letní řez Hmotnost: 100g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: voda, rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), 

emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo 

E160a), vejce, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor 

kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), cukr, borůvky, pšeničná mouka, ztužovač šlehačky s 

příchutí(cukr, glukóza (kukuřice, pšenice), želatina (hovězí), meruňka - kousky (odpovídá 37,7% ovoce), regulátor 

kyselosti E330, aroma přírodní, barviava: koncentráty (karotka, červená řepa), sůl jedlá), želírující přípravek(cukr, 

zahušťovadla (E407, E410, E466), regulátor kyselosti E331iii, regulátor kyselosti E330, aroma), kyselina citronová, 

šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové 



aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej), barvivo žluté(nosič E514, 

barvivo E102, barvivo E129) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E102, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

33131 Letní řez - MINI Hmotnost: 50g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: voda, rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), 

emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), 

barvivo E160a), vejce, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, 

regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), borůvky, cukr, pšeničná mouka, ztužovač 

šlehačky s příchutí(cukr, glukóza (kukuřice, pšenice), želatina (hovězí), meruňka - kousky (odpovídá 37,7% ovoce), 

regulátor kyselosti E330, aroma přírodní, barviava: koncentráty (karotka, červená řepa), sůl jedlá), želírující 

přípravek(cukr, zahušťovadla (E407, E410, E466), regulátor kyselosti E331iii, regulátor kyselosti E330, aroma), 

kyselina citronová, šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, 

přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej), 

barvivo žluté(nosič E514, barvivo E102, barvivo E129) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E102, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3314 Valentýnek Hmotnost: 60g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: voda, rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), 

emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo 

E160a), ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor 

kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), vejce, cukr, ztužovač s příchutí(cukr, glukóza 

(kukuřice, pšenice), želatina (hovězí), malina - kousky (odpovídá 16,2 % ovoce), regulátor kyselosti E330, malinová 

šťáva - prášek (odpovídá 12,5% šťávy), barvivo: červená řepa - koncentrát, přírodní aroma, sůl jedlá), pšeničná 

mouka, želírující přípravek(cukr, zahušťovadla (E407, E410, E466), regulátor kyselosti E331iii, regulátor kyselosti 

E330, aroma), kyselina citronová, šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, 

emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, 

slunečnicový olej), barvivo červené(nosič E514, barvivo E129, barvivo E122) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E122, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3315 Karamelový větrník 50g Hmotnost: 50g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: voda, fondánová hmota(cukr, glukózový sirup, voda), směs na pálenou hmotu(pšeničný škrob, rostlinný olej 

(řepkový, palmový), kukuřičný škrob, sušená vaječná směs, sušený vaječný bílek, kypřící látka (E450, E500), 

zahušťovadla (E464, E412), glukózový sirup, emulgátory E477, E472b, sůl, sušené mléko odstředěné, mléčné 

bílkoviny), živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan), rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový 

olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, 

regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo E160a), karamel 2%[cukr, živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor 

karagenan)], krémový prášek(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, barvivo E160a, aroma), cukr, ztužovač 

šlehačky(stabilizátor E466, cukr), sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, 

E341)), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3319 Nanukový řez Hmotnost: 70g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), emulgátory/E472b, 

E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo E160a), vejce, 

čokoládová pasta(voda, cukr, čokoládové kostičky (5%)/cukr, kakaová hmota, dextróza, kakaové máslo, sojový lecitin, 



přírodní vanilkové aroma/, modifikovaný škrob E1442, kyselina E330, regulátor kyselosti E333, zahušťovadlo E418, 

konzervant E202), pšeničná mouka, cukr, tekutý krém(sušené plnotučné mléko, cukr, sušené podmáslí, sušený 

mléčný výrobek/sušené mléčné složky 51% laktóza, mléčná bílkovina, živočišný tuk mléčný,/, glukózový sirup 

sušený, rostlinný olej slunečnicový, sůl, emulgátor (glukózový sirup), rostlinný olej palmový, emulgátor E472a, 

mléčný protein, sušené mléko odstředěné, zahušťovadlo E466, barvivo E160a(i), aroma), voda, šlehací pasta(voda, 

emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), fondánová 

hmota(cukr, glukózový sirup, voda), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej), 

rumové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, 

aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Výrobek obsahuje alkohol 
Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

33191 Nanukový řez - MINI Hmotnost: 35g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), 

emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), 

barvivo E160a), vejce, čokoládová pasta(voda, cukr, čokoládové kostičky (5%)/cukr, kakaová hmota, dextróza, 

kakaové máslo, sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma/, modifikovaný škrob E1442, kyselina E330, regulátor 

kyselosti E333, zahušťovadlo E418, konzervant E202), pšeničná mouka, cukr, tekutý krém(sušené plnotučné 

mléko, cukr, sušené podmáslí, sušený mléčný výrobek/sušené mléčné složky 51% laktóza, mléčná bílkovina, 

živočišný tuk mléčný,/, glukózový sirup sušený, rostlinný olej slunečnicový, sůl, emulgátor (glukózový sirup), 

rostlinný olej palmový, emulgátor E472a, mléčný protein, sušené mléko odstředěné, zahušťovadlo E466, barvivo 

E160a(i), aroma), voda, šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, 

přírodní pomerančové aroma), fondánová hmota(cukr, glukózový sirup, voda), rumové aroma(rozpouštědla/voda, 

glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma 

(neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, 

slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3320 Arašídový řez Hmotnost: 70g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: arašídová pasta 28%[arašídová pasta(cukr, arašídy pražené (31%), rostlinný tuk -/tuk z ořechů Shea, 

palmový tuk v různém poměru/, laktóza, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor 

E322 sójový lecitin, emulgátor E476, aroma)], rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

stabilizátory (E420i, E460i), emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory 

kyselosti (E340, E331iii), barvivo E160a), vejce, pšeničná mouka, cukr, šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, 

stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, 

E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

33201 Arašídový řez - MINI Hmotnost: 35g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), 

emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), 

barvivo E160a), arašídová pasta 26%[arašídová pasta(cukr, arašídy pražené (31%), rostlinný tuk -/tuk z ořechů 

Shea, palmový tuk v různém poměru/, laktóza, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor E322 sójový lecitin, emulgátor E476, aroma)], vejce, pšeničná mouka, cukr, šlehací pasta(voda, 

emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící 

prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3324 Míša řez Hmotnost: 70g Doba použitelnosti: 4 dny 



  

Složení: rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), emulgátory/E472b, 

E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo E160a), vejce, 

ochucující pasta(rostlinné oleje/slunečnicový, palmový/, cukr, nízkotučný kakaový prášek, lískové ořechy, sušené 

mléko odstředěné, emulgátor E322 sójový lecitin, aroma), voda, ztužovač(glukóza (kukuřice, pšenice), cukr, tvaroh 

nízkotučný - prášek/odpovídá 89,1 % nízkotuč.tvarohu/, želatina (hovězí), kukuřičný škrob, přídordní aroma 

(mléko), regulátor kyselosti E330, jedlá sůl), pšeničná mouka, cukr, kakaový prášek, šlehací pasta(voda, 

emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící 

prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

33241 Míša řez - MINI Hmotnost: 35g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), 

emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), 

barvivo E160a), vejce, ochucující pasta(rostlinné oleje/slunečnicový, palmový/, cukr, nízkotučný kakaový prášek, 

lískové ořechy, sušené mléko odstředěné, emulgátor E322 sójový lecitin, aroma), voda, ztužovač(glukóza 

(kukuřice, pšenice), cukr, tvaroh nízkotučný - prášek/odpovídá 89,1 % nízkotuč.tvarohu/, želatina (hovězí), 

kukuřičný škrob, přídordní aroma (mléko), regulátor kyselosti E330, jedlá sůl), pšeničná mouka, cukr, kakaový 

prášek, šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní 

pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3327 Brownie dortík Hmotnost: 110g Doba použitelnosti: 3 dny 

  

Složení: kuličky(cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), 

směs na dortík(cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, bramborový škrob, rostlinný tuk palmový, sušená 

syrovátka, dextróza, sušený vaječný bílek, kypřící látka (E450, E500), emulgátor E471, sůl/jodičnan draselný/, 

zahušťovadlo E415), mascarpone(pasterizovaná smetana, pasterované mléko, regulátor kyselosti: kyselina mléčná), 

voda, rostlinný řepkový olej, živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan), poleva tmavá(cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový 

extrakt), vejce, máslo(máslo) 

Může obsahovat stopy alergenů: lepek, pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3329 Pavlova Hmotnost: 45g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: cukr, živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan), vejce(tekutý vaječný bílek 98,9%, regulátor 

kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), mascarpone(pasterizovaná smetana, pasterované mléko, 

regulátor kyselosti: kyselina mléčná), rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory 

(E420i, E460i), emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, 

E331iii), barvivo E160a), borůvky, maliny, kiwi, vinný ocet(ocet kvasný z bílého vína, voda, konzervant E228), 

kukuřičný škrob 

Může obsahovat stopy alergenů: lepek, pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

3351 Listový řez Hmotnost: 70g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: voda, pšeničná mouka, rostlinný tuk pláty(rostlinné oleje a tuky/palmový, řepkový, slunečnicový v různém 

poměru/, voda, sůl, emulgátor (E471, lecitiny), regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo (karoteny)), fondánová 

hmota(cukr, glukózový sirup, voda), krémový prášek(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, barvivo E160a, aroma), 

máslo(máslo), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní 

odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), 

regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, 

emulgátor (E471, E341)), ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, 

regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), cukr, rumové aroma(rozpouštědla/voda, 



glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma 

(neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), citronové 

aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatic.složky-aromatic.látky, aromatic.přípravky, 

konzervant E202), ocet(voda, ocet kvasný lihový, estragonové aroma, barvivo E150c), vaječný žloutek sušený(sušené 

vaječné žloutky(100%)), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

33511 Listový řez - MINI Hmotnost: 35g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: voda, pšeničná mouka, rostlinný tuk pláty(rostlinné oleje a tuky/palmový, řepkový, slunečnicový v různém 

poměru/, voda, sůl, emulgátor (E471, lecitiny), regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo (karoteny)), fondánová 

hmota(cukr, glukózový sirup, voda), krémový prášek(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, barvivo E160a, aroma), 

máslo(máslo), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní 

odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), 

regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, 

emulgátor (E471, E341)), ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový 

sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), cukr, rumové 

aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, aromatické 

přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, 

aroma), citronové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatic.složky-aromatic.látky, 

aromatic.přípravky, konzervant E202), ocet(voda, ocet kvasný lihový, estragonové aroma, barvivo E150c), vaječný 

žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

3352 Věneček Hmotnost: 50g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: voda, směs na pálenou hmotu(pšeničný škrob, rostlinný olej (řepkový, palmový), kukuřičný škrob, sušená 

vaječná směs, sušený vaječný bílek, kypřící látka (E450, E500), zahušťovadla (E464, E412), glukózový sirup, 

emulgátory E477, E472b, sůl, sušené mléko odstředěné, mléčné bílkoviny), fondánová hmota(cukr, glukózový sirup, 

voda), krémový prášek(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, barvivo E160a, aroma), máslo(máslo), rostlinný 

tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, 

emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, 

barvivo E160a, vitamín A), sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, E341)), 

rumové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, 

aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), cukr, vanilkový cukr(cukr, 

pšeničný škrob, aroma), citronové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatic.složky-

aromatic.látky, aromatic.přípravky, konzervant E202) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

33521 Věneček - MINI Hmotnost: 25g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: voda, směs na pálenou hmotu(pšeničný škrob, rostlinný olej (řepkový, palmový), kukuřičný škrob, sušená 

vaječná směs, sušený vaječný bílek, kypřící látka (E450, E500), zahušťovadla (E464, E412), glukózový sirup, 

emulgátory E477, E472b, sůl, sušené mléko odstředěné, mléčné bílkoviny), fondánová hmota(cukr, glukózový 

sirup, voda), krémový prášek(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, barvivo E160a, aroma), máslo(máslo), rostlinný 

tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, 

emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, 

barvivo E160a, vitamín A), sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, E341)), 

rumové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, 

aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), cukr, vanilkový cukr(cukr, 

pšeničný škrob, aroma), citronové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, 

aromatic.složky-aromatic.látky, aromatic.přípravky, konzervant E202) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 



  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

3353 Košíček s ovocem Hmotnost: 60g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: voda, mandarinkový kompot(mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti E330), jahodový kompot 

10%[jahodový kompot(jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti E330, antioxidant E300, barvivo E129)], broskvový 

kompot 10%[broskvový kompot(broskve, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330)], pšeničná 

mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný olej/neztužený, řepkový/, 

voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), krémový prášek(pšeničný 

škrob, kukuřičný škrob, barvivo E160a, aroma), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, 

rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant 

E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), máslo(máslo), cukr, cukr 

moučka(cukr), sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, E341)), rumové 

aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, aromatické 

přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, 

aroma), želírující přípravek(cukr, zahušťovadla (E407, E410, E466), regulátor kyselosti E331iii, regulátor kyselosti 

E330, aroma), vaječný žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), kyselina citronová 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

34021 Linecký oválek - MINI Hmotnost: 20g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný 

olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), 

voda, poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), máslo(máslo), cukr moučka(cukr), směs na přípravu krému(cukr, 

škroby/bramborový, kukuřičný, pšeničný /, sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo 

E160a), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní 

odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), 

regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), lískové ořechy(lískové ořechy), vaječný žloutek sušený(sušené 

vaječné žloutky(100%)), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

3403 Laskonka Hmotnost: 30g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: voda, cukr, ochucující směs(arašídová drť pražená, cukr, rýžová mouka, aroma (s lupinou)), máslo(máslo), 

rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné 

mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti 

E330, barvivo E160a, vitamín A), směs na přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, kukuřičný, pšeničný /, sušené 

mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), vejce(tekutý vaječný bílek 98,9%, regulátor 

kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), pšeničná mouka, cukr moučka(cukr), pšeničné klíčky, 

vlašské ořechy 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, sója, lískové ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

34031 Laskonka - MINI Hmotnost: 10g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: voda, cukr, ochucující směs(arašídová drť pražená, cukr, rýžová mouka, aroma (s lupinou)), 

máslo(máslo), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní 

odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), 

regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), směs na přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, kukuřičný, 

pšeničný /, sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), vejce(tekutý vaječný bílek 

98,9%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), pšeničná mouka, cukr moučka(cukr), 

pšeničné klíčky, vlašské ořechy 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, sója, lískové ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 



  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

3406 Jádrová tyčinka Hmotnost: 40g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: voda, máslo(máslo), poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), směs na přípravu krému(cukr, 

škroby/bramborový, kukuřičný, pšeničný /, sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo 

E160a), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní 

odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), 

regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), cukr, vaječný bílek sušený(sušené vaječné bílky (100%)), 

podzemnice loupaná 3%[podzemnice loupaná], ochucující pasta(rostlinné oleje/slunečnicový, palmový/, cukr, 

nízkotučný kakaový prášek, lískové ořechy, sušené mléko odstředěné, emulgátor E322 sójový lecitin, aroma), 

sójová mouka 
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

34061 Jádrový rohlíček - MINI Hmotnost: 20g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: voda, máslo(máslo), poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), směs na přípravu krému(cukr, 

škroby/bramborový, kukuřičný, pšeničný /, sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo 

E160a), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní 

odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), 

regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), cukr, vaječný bílek sušený(sušené vaječné bílky (100%)), 

podzemnice loupaná 3%[podzemnice loupaná], ochucující pasta(rostlinné oleje/slunečnicový, palmový/, cukr, 

nízkotučný kakaový prášek, lískové ořechy, sušené mléko odstředěné, emulgátor E322 sójový lecitin, aroma), 

sójová mouka 
Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

3407 Střecha Hmotnost: 60g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: vejce, voda, poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), máslo(máslo), proslazené ovoce(ovoce a zelenina v 

různém poměru (47%)/(jablko 43%, cuketa 15%, pomerančová kůra 15%, mrkev 10%, dýně 6%, višeň 5%, rozinky 

5%) angrešt 1%,/, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330, konzervant E220, aroma, koncentrát z 

černé mrkve, barvivo E141, barvivo E160c, barvivo E100), směs na přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, 

kukuřičný, pšeničný /, sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), pšeničná mouka, 

cukr, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné 

mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti 

E330, barvivo E160a, vitamín A), rumové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, 

aromatické složky/aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant 

E202), šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní 

pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej), kakaový prášek 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

34071 Střecha - MINI Hmotnost: 40g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: vejce, voda, poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), máslo(máslo), proslazené ovoce(ovoce a zelenina v 

různém poměru (47%)/(jablko 43%, cuketa 15%, pomerančová kůra 15%, mrkev 10%, dýně 6%, višeň 5%, rozinky 

5%) angrešt 1%,/, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330, konzervant E220, aroma, koncentrát z 

černé mrkve, barvivo E141, barvivo E160c, barvivo E100), směs na přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, 

kukuřičný, pšeničný /, sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), pšeničná 

mouka, cukr, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní 

odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), 

regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), rumové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, 

propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje 

rumový ether)/, konzervant E202), šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, 



emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, 

slunečnicový olej), kakaový prášek 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

3408 Roláda s kakaovou příchutí Hmotnost: 50g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: vejce, voda, máslo(máslo), směs na přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, kukuřičný, pšeničný /, sušené 

mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), pšeničná mouka, cukr, poleva tmavá(cukr, plně 

ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), 

vanilkový extrakt), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, 

acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, 

E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), ochucující pasta 2%[ochucující pasta(rostlinné 

oleje/slunečnicový, palmový/, cukr, nízkotučný kakaový prášek, lískové ořechy, sušené mléko odstředěné, 

emulgátor E322 sójový lecitin, aroma)], šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, 

emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, 

slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

34081 Roláda s kakaovou příchutí - MINI Hmotnost: 30g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: vejce, voda, máslo(máslo), směs na přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, kukuřičný, pšeničný /, 

sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), pšeničná mouka, cukr, poleva 

tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor 

(sójový lecitin), vanilkový extrakt), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej 

řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, 

antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), ochucující pasta 2%[ochucující 

pasta(rostlinné oleje/slunečnicový, palmový/, cukr, nízkotučný kakaový prášek, lískové ořechy, sušené mléko 

odstředěné, emulgátor E322 sójový lecitin, aroma)], šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, 

ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka 

pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

34131 Ořechová roláda - MINI Hmotnost: 25g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: vejce, voda, pšeničná mouka, cukr, máslo(máslo), směs na přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, 

kukuřičný, pšeničný /, sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), vlašské ořechy 

7%[vlašské ořechy], rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, 

acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, 

E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor 

E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), 

mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

3416 Kokosová roláda Hmotnost: 50g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: vejce, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor 

kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), voda, pšeničná mouka, cukr, máslo(máslo), směs na 

přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, kukuřičný, pšeničný /, sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, 

emulgátor E471, barvivo E160a), kokos strouhaný 6%[kokos strouhaný(kokos strouhaný)], rostlinný tuk(rostlinný olej 

palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - 

slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, 

vitamín A), šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní 

pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 



Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

34161 Kokosová roláda - MINI Hmotnost: 30g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: vejce, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor 

kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), voda, pšeničná mouka, cukr, máslo(máslo), směs 

na přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, kukuřičný, pšeničný /, sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, 

emulgátor E471, barvivo E160a), kokos strouhaný 6%[kokos strouhaný(kokos strouhaný)], rostlinný tuk(rostlinný 

olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 

- slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, 

vitamín A), šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní 

pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

34181 Pralinkový řez - MINI Hmotnost: 25g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: vejce, voda, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, 

regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), pšeničná mouka, cukr, máslo(máslo), 

směs na přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, kukuřičný, pšeničný /, sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, 

emulgátor E471, barvivo E160a), poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, 

rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, 

E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), 

ochucující pasta(rostlinné oleje/slunečnicový, palmový/, cukr, nízkotučný kakaový prášek, lískové ořechy, sušené 

mléko odstředěné, emulgátor E322 sójový lecitin, aroma), šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor 

E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), 

mouka pšeničná, slunečnicový olej), kakaový prášek 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

34201 Nugátový řez - MINI Hmotnost: 25g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: vejce, voda, cukr, máslo(máslo), směs na přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, kukuřičný, pšeničný /, 

sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), pšeničná mouka, rostlinný 

tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, 

emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, 

barvivo E160a, vitamín A), poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), arašídová pasta(cukr, arašídy pražené 

(31%), rostlinný tuk -/tuk z ořechů Shea, palmový tuk v různém poměru/, laktóza, sušená syrovátka, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322 sójový lecitin, emulgátor E476, aroma), šlehací pasta(voda, 

emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), kypřící 

prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej), kakaový prášek 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní ostatní   

3501 Roláda s náhrad.sladidlem Hmotnost: 50g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: vejce, voda, lískové ořechy(lískové ořechy), vanilkový krém(fruktóza (min.41%), modifikovaný bramborový 

škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej palmový, zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo (E160a, 

E101), aroma), rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, E471, E322-

slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), lepek 

jedlý(pšeničný lepek), náhradní sladidlo 6%[náhradní sladidlo(fruktóza)] 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 



  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní ostatní   

35011 Roláda s náhrad.sladidlem - MINI Hmotnost: 30g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: vejce, voda, lískové ořechy(lískové ořechy), vanilkový krém(fruktóza (min.41%), modifikovaný 

bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej palmový, zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo 

(E160a, E101), aroma), rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, 

E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), lepek 

jedlý(pšeničný lepek), náhradní sladidlo 6%[náhradní sladidlo(fruktóza)] 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní ostatní   

3502 Řez s náhradním sladidlem Hmotnost: 80g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: broskvový kompot(broskve, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330), vejce, voda, 

lískové ořechy(lískové ořechy), rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor 

(E475, E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), 

vanilkový krém(fruktóza (min.41%), modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej palmový, 

zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo (E160a, E101), aroma), náhradní sladidlo 5%[náhradní 

sladidlo(fruktóza)], lepek jedlý(pšeničný lepek), želírující přípravek(cukr, zahušťovadla (E407, E410, E466), regulátor 

kyselosti E331iii, regulátor kyselosti E330, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní ostatní   

35021 Řez s náhradním sladidlem - MINI Hmotnost: 40g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: broskvový kompot(broskve, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330), vejce, voda, 

lískové ořechy(lískové ořechy), rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor 

(E475, E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo 

E160a), vanilkový krém(fruktóza (min.41%), modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej 

palmový, zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo (E160a, E101), aroma), náhradní sladidlo 5%[náhradní 

sladidlo(fruktóza)], lepek jedlý(pšeničný lepek), želírující přípravek(cukr, zahušťovadla (E407, E410, E466), 

regulátor kyselosti E331iii, regulátor kyselosti E330, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní bílkovou   

3551 Listová trubička Hmotnost: 30g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: pšeničná mouka, máslo(máslo), cukr, vejce(tekutý vaječný bílek 98,9%, regulátor kyselosti E270, 

zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), podmáslí(podmáslí, mléko plnotučné, mléčné kultury), vaječný žloutek 

sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), voda, cukr moučka(cukr), jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní bílkovou   

3555 Indiánek Hmotnost: 40g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: cukr, vejce, poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), směs na buflery(mouka pšeničná, cukr, pšeničný 

škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471, E472a, E481, E475), kypřící látka (E450, E500), glukózový 

sirup, sušené mléko, rýžový škrob, sůl, barvivo E160a, aroma), voda, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně 

ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, 

fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), vanilkový 

cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kyselina citronová 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní bílkovou   



35551 Indiánek - MINI Hmotnost: 20g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: cukr, vejce, poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), směs na buflery(mouka pšeničná, cukr, pšeničný 

škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471, E472a, E481, E475), kypřící látka (E450, E500), glukózový 

sirup, sušené mléko, rýžový škrob, sůl, barvivo E160a, aroma), voda, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně 

ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, 

fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), vanilkový 

cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kyselina citronová 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní bílkovou   

3556 Velikonoční kuřátko Hmotnost: 30g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: cukr, vejce, poleva bílá(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk/palmový, sójový, řepkový, shea olej: v různém 

poměru/, sojová mouka, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, emulgátor/sójový lecitin, E476/, 

vanilkový extrakt), směs na buflery(mouka pšeničná, cukr, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, 

E471, E472a, E481, E475), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, sušené mléko, rýžový škrob, sůl, barvivo 

E160a, aroma), voda, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), 

ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, 

želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kyselina citronová 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní bílkovou   

3557 Čertík pěnový, sněhulák Hmotnost: 30g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: cukr, vejce, poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), směs na buflery(mouka pšeničná, cukr, pšeničný 

škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471, E472a, E481, E475), kypřící látka (E450, E500), glukózový 

sirup, sušené mléko, rýžový škrob, sůl, barvivo E160a, aroma), voda, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně 

ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, 

fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), vanilkový 

cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kyselina citronová 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní bílkovou   

3558 Valentýnský indiánek Hmotnost: 40g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: srdíčka(cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, laktóza, sušené mléko odstředěné, emulgátor E322 

sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma, barviva: červ.řepa-koncentrát a karotka-koncentrát), cukr, vejce, poleva 

jahodová(cukr, rostlinný tuk částečně ztužený (RSPO palmový), rostlinný olej neztužený (kokosový), laktóza, sušená 

syrovátka, emulgátor E322 sójový lecitin, emulgátor - sorbitantristearát E492, aromata (jahoda, vanilka), barvivo 

E120), směs na buflery(mouka pšeničná, cukr, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471, E472a, 

E481, E475), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, sušené mléko, rýžový škrob, sůl, barvivo E160a, aroma), 

voda, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), ovocná směs(směs 

ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka 

pektin, koncentrát z černé mrkve), Mrazem sušené jahody, vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kyselina 

citronová 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní ostatní   

3602 Špička s tekutou náplní Hmotnost: 50g Doba použitelnosti: 7 dnů 

  

Složení: náplňový krém(cukrářská poleva/cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátor E322, aroma/, glukózo-fruktózový sirup, sojová mouka, cukr, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku (6%), voda), rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, 

v různém poměru/), rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, E471, 

E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), poleva 



tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový 

lecitin), vanilkový extrakt), vejce, tekutý krém 8%[tekutý krém(sušené plnotučné mléko, cukr, sušené podmáslí, 

sušený mléčný výrobek/sušené mléčné složky 51% laktóza, mléčná bílkovina, živočišný tuk mléčný,/, glukózový 

sirup sušený, rostlinný olej slunečnicový, sůl, emulgátor (glukózový sirup), rostlinný olej palmový, emulgátor E472a, 

mléčný protein, sušené mléko odstředěné, zahušťovadlo E466, barvivo E160a(i), aroma)], pšeničná mouka, 

fondánová hmota(cukr, glukózový sirup, voda), voda, cukr, kukuřičný škrob, rumové aroma(rozpouštědla/voda, 

glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma 

(neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní ostatní   

36021 Špička s tekutou náplní - MINI Hmotnost: 35g Doba použitelnosti: 7 dnů 

  

Složení: náplňový krém(cukrářská poleva/cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátor E322, aroma/, glukózo-fruktózový sirup, sojová mouka, cukr, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku (6%), voda), rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, 

kokosový, v různém poměru/), rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor 

(E475, E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo 

E160a), poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), vejce, tekutý krém 8%[tekutý krém(sušené plnotučné mléko, cukr, 

sušené podmáslí, sušený mléčný výrobek/sušené mléčné složky 51% laktóza, mléčná bílkovina, živočišný tuk 

mléčný,/, glukózový sirup sušený, rostlinný olej slunečnicový, sůl, emulgátor (glukózový sirup), rostlinný olej 

palmový, emulgátor E472a, mléčný protein, sušené mléko odstředěné, zahušťovadlo E466, barvivo E160a(i), 

aroma)], pšeničná mouka, fondánová hmota(cukr, glukózový sirup, voda), voda, cukr, kukuřičný škrob, rumové 

aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, aromatické 

přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní ostatní   

36041 Maratonka - MINI Hmotnost: 20g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: máslo(máslo), vejce, cukr, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-

glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), pšeničná mouka, poleva 

tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor 

(sójový lecitin), vanilkový extrakt), cukr moučka(cukr), rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, 

kokosový, v různém poměru/), šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor 

E432, přírodní pomerančové aroma), voda, kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový 

olej), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kyselina citronová 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina:  EAN: 8594030808511 

3609 Linecké koláčky balené Hmotnost: 250g Minimální trvanlivost: 2 měsíce 

  

Složení: pšeničná mouka, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový 

sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), rostlinný tuk na linecké(rostlinný 

tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, 

regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), cukr moučka(cukr), voda, vaječný žloutek sušený(sušené vaječné 

žloutky(100%)), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1870 kJ 

446 kcal 

Tuky 21,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 9,0 g 

Sacharidy 59,0 g 

  z toho cukry 31,0 g 



Vláknina 1,1 g 

Bílkoviny 4,8 g 

Sůl 0,1 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní ostatní   

3610 Linecké srdíčko Hmotnost: 40g Doba použitelnosti: 42 dnů 

  

Složení: pšeničná mouka, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový 

sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), rostlinný tuk na linecké(rostlinný 

tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, 

regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), cukr moučka(cukr), voda, vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, 

aroma), vejce, nevlhnoucí cukr(cukr (sacharóza), škroby (kukuřice), hroznový cukr (dextróza), rostlinný 

tuk/neztužený, palmový/, protispékavá látka E470b, aroma vanilin) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina:    

3651 Marokánka Hmotnost: 40g Doba použitelnosti: 56 dnů 

  

Složení: podzemnice loupaná, cukr, poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), proslazené ovoce(ovoce a zelenina v různém 

poměru (47%)/(jablko 43%, cuketa 15%, pomerančová kůra 15%, mrkev 10%, dýně 6%, višeň 5%, rozinky 5%) 

angrešt 1%,/, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330, konzervant E220, aroma, koncentrát z černé 

mrkve, barvivo E141, barvivo E160c, barvivo E100), pšeničná mouka, voda, glukózový sirup(glukózový sirup), 

rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, E471, E322-slunečnice), sůl 

jedlá, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), sušená směs(sušené mléko 

odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, E341)), rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, 

kokosový, v různém poměru/), rostlinný řepkový olej 

Může obsahovat stopy alergenů: vejce, pistácie, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina:    

3652 Punčový řez Hmotnost: 60g Doba použitelnosti: 7 dnů 

  

Složení: voda, směs na pláty(mouka pšeničná, cukr, sušená vaječná směs, emulgátor/emulgátory E472b, E477, 

glukózový sirup sušený, mléko odtučněné sušené)/, pšeničný škrob, sušený vaječný bílek, kypřící látky/E450i, 

E500ii/, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, zahušťovadlo E415, aroma, kyselina E330, barvivo 

E160a(i)), fondánová hmota(cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, 

červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), 

rumové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, 

aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), citronové 

aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatic.složky-aromatic.látky, aromatic.přípravky, 

konzervant E202), punčové aroma 1%[punčové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, 

aromatic.složky-aromatic.látky, aromatic.přípravky, konzervant E202)], pšeničná mouka, barvivo červené(nosič 

E514, barvivo E129, barvivo E122) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E122, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina:    

36521 Punčový řez - MINI Hmotnost: 40g Doba použitelnosti: 7 dnů 

  

Složení: voda, směs na pláty(mouka pšeničná, cukr, sušená vaječná směs, emulgátor/emulgátory E472b, E477, 

glukózový sirup sušený, mléko odtučněné sušené)/, pšeničný škrob, sušený vaječný bílek, kypřící látky/E450i, 

E500ii/, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, zahušťovadlo E415, aroma, kyselina E330, barvivo 

E160a(i)), fondánová hmota(cukr, glukózový sirup, voda), cukr, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, 

červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), 

rumové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, 

aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), citronové 



aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatic.složky-aromatic.látky, aromatic.přípravky, 

konzervant E202), punčové aroma 1%[punčové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, 

aromatic.složky-aromatic.látky, aromatic.přípravky, konzervant E202)], pšeničná mouka, barvivo červené(nosič 

E514, barvivo E129, barvivo E122) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E122, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina:    

36541 Punčová kostka - MINI Hmotnost: 20g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: drobečky(drcené korpusy/pšeničná mouka, cukr, žitná mouka, sušené mléko, vaječná sušená směs, 

kypřící látka E500ii, E450i, E450, E500, pšeničný škrob, vejce, emulgátor E472b, E477, E471, E472a E481, E475, 

glukózový sirup, rýžový škrob, sůl, barvivo E160a, rostlinný tuk /neztužený, palmový,kokosový/, rostlinný olej 

/neztužený, řepkový/, aroma, regulátor kyselosti E330, kukuřičný škrob, vanilkový cukr /aroma ethylvanilín/, 

zahušťovadlo E464, E412, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma, pšeničný lepek, látka 

zlepšující mouku E300, sušené deaktivované droždí, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor E322 (sójový), E322 (slunečnice), E476, vanilkový extrakt, pasta z lískových ořechů, neztužený 

rostlinný tuk /palmový, řepkový, shea olej, v různém poměru/, konzervant E200, máslové aroma, podzemnice, 

sójová mouka, rostlinný řepkový olej, droždí, vlašské ořechy slunečnice, konzervant E202, antioxidanty E304, 

E306, vitamín A, zahušťovadlo E415, ovesné vločky /), poleva bílá(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk/palmový, 

sójový, řepkový, shea olej: v různém poměru/, sojová mouka, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, 

emulgátor/sójový lecitin, E476/, vanilkový extrakt), vejce, pšeničná mouka, ovocná směs(směs ovocných 

dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, 

koncentrát z černé mrkve), cukr, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém 

poměru/), rumové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické 

látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), poleva tmavá(cukr, plně 

ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), 

vanilkový extrakt), šlehací pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, 

přírodní pomerančové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina:    

3655 Punčový rohlíček Hmotnost: 40g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: drobečky(drcené korpusy/pšeničná mouka, cukr, žitná mouka, sušené mléko, vaječná sušená směs, kypřící 

látka E500ii, E450i, E450, E500, pšeničný škrob, vejce, emulgátor E472b, E477, E471, E472a E481, E475, 

glukózový sirup, rýžový škrob, sůl, barvivo E160a, rostlinný tuk /neztužený, palmový,kokosový/, rostlinný olej 

/neztužený, řepkový/, aroma, regulátor kyselosti E330, kukuřičný škrob, vanilkový cukr /aroma ethylvanilín/, 

zahušťovadlo E464, E412, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma, pšeničný lepek, látka 

zlepšující mouku E300, sušené deaktivované droždí, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor E322 (sójový), E322 (slunečnice), E476, vanilkový extrakt, pasta z lískových ořechů, neztužený rostlinný 

tuk /palmový, řepkový, shea olej, v různém poměru/, konzervant E200, máslové aroma, podzemnice, sójová mouka, 

rostlinný řepkový olej, droždí, vlašské ořechy slunečnice, konzervant E202, antioxidanty E304, E306, vitamín A, 

zahušťovadlo E415, ovesné vločky /), poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek 

se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), cukr, vaječný bílek sušený(sušené vaječné 

bílky (100%)), podzemnice loupaná, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v 

různém poměru/), rumové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické 

složky/aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), šupiny 

bílé(cukr, nízkotučné sušené mléko, kakaové máslo, emulgátor: lecitin (řepkový), leštící látky: šalek (E904) a arabská 

guma (E414)), sójová mouka 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina:    

3656 Punčová koule Hmotnost: 40g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: drobečky(drcené korpusy/pšeničná mouka, cukr, žitná mouka, sušené mléko, vaječná sušená směs, kypřící 

látka E500ii, E450i, E450, E500, pšeničný škrob, vejce, emulgátor E472b, E477, E471, E472a E481, E475, 

glukózový sirup, rýžový škrob, sůl, barvivo E160a, rostlinný tuk /neztužený, palmový,kokosový/, rostlinný olej 

/neztužený, řepkový/, aroma, regulátor kyselosti E330, kukuřičný škrob, vanilkový cukr /aroma ethylvanilín/, 



zahušťovadlo E464, E412, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma, pšeničný lepek, látka 

zlepšující mouku E300, sušené deaktivované droždí, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor E322 (sójový), E322 (slunečnice), E476, vanilkový extrakt, pasta z lískových ořechů, neztužený rostlinný 

tuk /palmový, řepkový, shea olej, v různém poměru/, konzervant E200, máslové aroma, podzemnice, sójová mouka, 

rostlinný řepkový olej, droždí, vlašské ořechy slunečnice, konzervant E202, antioxidanty E304, E306, vitamín A, 

zahušťovadlo E415, ovesné vločky /), kokos strouhaný(kokos strouhaný), rumové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol 

E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje 

rumový ether)/, konzervant E202), poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně 

ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina:    

36561 Punčová koule - MINI Hmotnost: 20g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: drobečky(drcené korpusy/pšeničná mouka, cukr, žitná mouka, sušené mléko, vaječná sušená směs, 

kypřící látka E500ii, E450i, E450, E500, pšeničný škrob, vejce, emulgátor E472b, E477, E471, E472a E481, E475, 

glukózový sirup, rýžový škrob, sůl, barvivo E160a, rostlinný tuk /neztužený, palmový,kokosový/, rostlinný olej 

/neztužený, řepkový/, aroma, regulátor kyselosti E330, kukuřičný škrob, vanilkový cukr /aroma ethylvanilín/, 

zahušťovadlo E464, E412, stabilizátor E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma, pšeničný lepek, látka 

zlepšující mouku E300, sušené deaktivované droždí, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor E322 (sójový), E322 (slunečnice), E476, vanilkový extrakt, pasta z lískových ořechů, neztužený 

rostlinný tuk /palmový, řepkový, shea olej, v různém poměru/, konzervant E200, máslové aroma, podzemnice, 

sójová mouka, rostlinný řepkový olej, droždí, vlašské ořechy slunečnice, konzervant E202, antioxidanty E304, 

E306, vitamín A, zahušťovadlo E415, ovesné vločky /), kokos strouhaný(kokos strouhaný), rumové 

aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, aromatické 

přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný 

tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), 

rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní ostatní   

3658 Svatební cukroví Hmotnost: 1000g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný 

olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), 

máslo(máslo), cukr moučka(cukr), rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej kokosový, rostlinný olej 

řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, konzervant E202, 

antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), poleva tmavá(cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový 

extrakt), cukr, směs na přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, kukuřičný, pšeničný /, sušené mléko, modifikovaný 

škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), vejce, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený 

rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), jedlé 

papírové květy(bramborový škrob, kukuřičný škrob, sušené mléko, kondenzované mléko, umělé sladidlo sacharin 

E954, voda, emulgátor E322 sójový lecitin, konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E100, barvivo E120, 

barvivo E133, barvivo E153), směs(cukr, glukóza, vlašské ořechy (12,5%), arašídová drť pražená, sojové vločky, 

sušená syrovátka, rýžová mouka, sojová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, antioxidant E300, 

karobová mouka), poleva bílá(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk/palmový, sójový, řepkový, shea olej: v různém 

poměru/, sojová mouka, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, emulgátor/sójový lecitin, E476/, 

vanilkový extrakt), rostlinný tuk stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, E471, 

E322-slunečnice), sůl jedlá, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), kokos 

strouhaný(kokos strouhaný), vaječný bílek sušený(sušené vaječné bílky (100%)), modelovací hmota(cukr, glukózový 

sirup, pšeničný škrob, rostlinný tuk palmový, voda, rostlinný olej slunečnicový, aroma), podzemnice loupaná, sušená 

směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, E341)), tuzemský(líh, rumová tresť, cukr, 

barvivo karamel, vanilkové aroma), rumové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, 

aromatické složky/aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant 

E202), vaječný žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), podmáslí(podmáslí, mléko plnotučné, mléčné 

kultury), sójová mouka, krémový prášek(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, barvivo E160a, aroma), šlehací 

pasta(voda, emulgátor/E471, E475/, stabilizátor E420, ethylalkohol, emulgátor E432, přírodní pomerančové aroma), 

pšeničné klíčky, ochucující pasta(rostlinné oleje/slunečnicový, palmový/, cukr, nízkotučný kakaový prášek, lískové 

ořechy, sušené mléko odstředěné, emulgátor E322 sójový lecitin, aroma), drobečky(drcené korpusy/pšeničná 

mouka, cukr, žitná mouka, sušené mléko, vaječná sušená směs, kypřící látka E500ii, E450i, E450, E500, pšeničný 



škrob, vejce, emulgátor E472b, E477, E471, E472a E481, E475, glukózový sirup, rýžový škrob, sůl, barvivo E160a, 

rostlinný tuk /neztužený, palmový,kokosový/, rostlinný olej /neztužený, řepkový/, aroma, regulátor kyselosti E330, 

kukuřičný škrob, vanilkový cukr /aroma ethylvanilín/, zahušťovadlo E464, E412, stabilizátor E420, ethylalkohol, 

přírodní pomerančové aroma, pšeničný lepek, látka zlepšující mouku E300, sušené deaktivované droždí, sušená 

syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322 (sójový), E322 (slunečnice), E476, vanilkový 

extrakt, pasta z lískových ořechů, neztužený rostlinný tuk /palmový, řepkový, shea olej, v různém poměru/, 

konzervant E200, máslové aroma, podzemnice, sójová mouka, rostlinný řepkový olej, droždí, vlašské ořechy 

slunečnice, konzervant E202, antioxidanty E304, E306, vitamín A, zahušťovadlo E415, ovesné vločky /), vanilkový 

cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kakaový prášek, lískové ořechy(lískové ořechy), kypřící prášek(kypřící látka 

(E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej), vlašské ořechy, šupiny tmavé(cukr, kakaová hmota (72%), 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: lecitin (řepkový), leštící látky: arabská guma (E414) a šelak 

(E904)), barvivo červené(nosič E514, barvivo E129, barvivo E122) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E122, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina:  EAN: 8594030807026 

3660 Kokosový kmen balený Hmotnost: 80g Doba použitelnosti: 2 měsíce 

  

Složení: cukr moučka(cukr), kokos strouhaný 21%[kokos strouhaný(kokos strouhaný)], glukózový sirup(glukózový 

sirup), cukr, sušená směs(sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, E341)), poleva tmavá(cukr, 

plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), 

vanilkový extrakt), voda, rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), 

rumové aroma(rozpouštědla/voda, glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, 

aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202), vanilkový cukr(cukr, pšeničný 

škrob, aroma), barvivo žluté(nosič E514, barvivo E102, barvivo E129) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E102, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: vejce, pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1963 kJ 

468 kcal 

Tuky 18,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 15,0 g 

Sacharidy 72,0 g 

  z toho cukry 51,0 g 

Vláknina 3,6 g 

Bílkoviny 2,6 g 

Sůl 0,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina:    

3664 Trojhránek Hmotnost: 80g Doba použitelnosti: 42 dnů 

  

Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný 

olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), 

cukrová směs(cukr, sušený glukózový sirup, rostlinný olej slunečnicový, med, emulgátor slunečnicový lecitin, sušená 

smetana (33% tuku), aroma), podzemnice loupaná, cukr moučka(cukr), slunečnicová semena, poleva tmavá(cukr, 

plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), 

vanilkový extrakt), ovesné vločky(ovesné vločky), rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, 

kokosový, v různém poměru/), voda, vaječný žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), vanilkový cukr(cukr, 

pšeničný škrob, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:  EAN: 8594030808535 

3665 Čajové pečivo 1 kg bal. Hmotnost: 1000g Minimální trvanlivost: 2 měsíce 

  
Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný 

olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), cukr 



moučka(cukr), ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor 

kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk 

(palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), poleva 

bílá(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk/palmový, sójový, řepkový, shea olej: v různém poměru/, sojová mouka, plně 

ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, emulgátor/sójový lecitin, E476/, vanilkový extrakt), rostlinný tuk 

stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, 

konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), voda, lískooříšková náplň(cukr, neztužený 

rostlinný tuk/palmový, shea olej, v různém poměru/, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

pasta z lískových ořechů (0,1%), aroma liskový oříšek, emulgátor E322 sójový lecitin, sůl jedlá, vanilkový extrakt), 

arašídová pasta(cukr, arašídy pražené (31%), rostlinný tuk -/tuk z ořechů Shea, palmový tuk v různém poměru/, 

laktóza, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322 sójový lecitin, emulgátor 

E476, aroma), rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), vaječný 

žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), vlašské ořechy, kokos strouhaný(kokos strouhaný), mléko(mléko 

trvanlivé), krémový prášek(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, barvivo E160a, aroma), vanilkový cukr(cukr, pšeničný 

škrob, aroma), proslazené ovoce(ovoce a zelenina v různém poměru (47%)/(jablko 43%, cuketa 15%, pomerančová 

kůra 15%, mrkev 10%, dýně 6%, višeň 5%, rozinky 5%) angrešt 1%,/, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor 

kyselosti E330, konzervant E220, aroma, koncentrát z černé mrkve, barvivo E141, barvivo E160c, barvivo E100), 

kakaový prášek, nevlhnoucí cukr(cukr (sacharóza), škroby (kukuřice), hroznový cukr (dextróza), rostlinný 

tuk/neztužený, palmový/, protispékavá látka E470b, aroma vanilin), šupiny tmavé(cukr, kakaová hmota (72%), 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: lecitin (řepkový), leštící látky: arabská guma (E414) a šelak 

(E904)), cukrové zdobení(cukr, kakaový prášek, maltodextrin, leštící látka karnaubský vosk E/903, aroma, barviva 

E120, E133, E171, E150d přírodní), vejce 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
2869 kJ 

687 kcal 

Tuky 41,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 19,0 g 

Sacharidy 71,0 g 

  z toho cukry 35,0 g 

Vláknina 2,0 g 

Bílkoviny 7,6 g 

Sůl 0,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:  EAN: 8594030808542 

3666 Čajové pečivo 0,5 kg bal. Hmotnost: 500g Minimální trvanlivost: 2 měsíce 

  

Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný 

olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), cukr 

moučka(cukr), ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor 

kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk 

(palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), poleva 

bílá(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk/palmový, sójový, řepkový, shea olej: v různém poměru/, sojová mouka, plně 

ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, emulgátor/sójový lecitin, E476/, vanilkový extrakt), rostlinný tuk 

stolní(rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor (E475, E471, E322-slunečnice), sůl jedlá, 

konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), voda, lískooříšková náplň(cukr, neztužený 

rostlinný tuk/palmový, shea olej, v různém poměru/, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

pasta z lískových ořechů (0,1%), aroma liskový oříšek, emulgátor E322 sójový lecitin, sůl jedlá, vanilkový extrakt), 

arašídová pasta(cukr, arašídy pražené (31%), rostlinný tuk -/tuk z ořechů Shea, palmový tuk v různém poměru/, 

laktóza, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322 sójový lecitin, emulgátor 

E476, aroma), rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), vaječný 

žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), vlašské ořechy, kokos strouhaný(kokos strouhaný), mléko(mléko 

trvanlivé), krémový prášek(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, barvivo E160a, aroma), vanilkový cukr(cukr, pšeničný 

škrob, aroma), proslazené ovoce(ovoce a zelenina v různém poměru (47%)/(jablko 43%, cuketa 15%, pomerančová 

kůra 15%, mrkev 10%, dýně 6%, višeň 5%, rozinky 5%) angrešt 1%,/, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor 

kyselosti E330, konzervant E220, aroma, koncentrát z černé mrkve, barvivo E141, barvivo E160c, barvivo E100), 

kakaový prášek, nevlhnoucí cukr(cukr (sacharóza), škroby (kukuřice), hroznový cukr (dextróza), rostlinný 

tuk/neztužený, palmový/, protispékavá látka E470b, aroma vanilin), šupiny tmavé(cukr, kakaová hmota (72%), 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: lecitin (řepkový), leštící látky: arabská guma (E414) a šelak 

(E904)), cukrové zdobení(cukr, kakaový prášek, maltodextrin, leštící látka karnaubský vosk E/903, aroma, barviva 

E120, E133, E171, E150d přírodní), vejce 



Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
2869 kJ 

687 kcal 

Tuky 41,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 19,0 g 

Sacharidy 71,0 g 

  z toho cukry 35,0 g 

Vláknina 2,0 g 

Bílkoviny 7,6 g 

Sůl 0,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:  EAN: 8594030806678 

3667 Čajové pečivo s náhradním sladidlem 250g Hmotnost: 250g Minimální trvanlivost: 2 měsíce 

  

Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný 

olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), 

linecká náplň(voda, jablečná dřeň, fruktóza (20%), stabilizátor E1422, stabilizátor E401, regulátor kyselosti E330, 

konzervant E202, barvivo E120, aroma), poleva(kakaová hmota, sladidlo: maltitol 38,8%, kakaové máslo, emulgátor 

E322 sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), fruktóza 9%[náhradní sladidlo(fruktóza)], rostlinný tuk(rostlinné 

tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), voda, vaječný žloutek sušený(sušené vaječné 

žloutky(100%)), kakaový prášek, kokos strouhaný(kokos strouhaný), barva zelená(barvivo 141 (ii), E100, nosiče a 

rozpouštědla: E1520, E433), barvivo žluté(nosič E514, barvivo E102, barvivo E129), barvivo červené(nosič E514, 

barvivo E129, barvivo E122) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E102, barvivo E122, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1834 kJ 

441 kcal 

Tuky 30,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 14,0 g 

Sacharidy 36,0 g 

  z toho cukry 5,1 g 

Vláknina 2,3 g 

Bílkoviny 5,5 g 

Sůl 0,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Jemné pečivo skupina:    

3668 Linecké koláčky s náhradním sladidlem Hmotnost: 250g Minimální trvanlivost: 2 měsíce 

  

Složení: pšeničná mouka, linecká náplň(voda, jablečná dřeň, fruktóza (20%), stabilizátor E1422, stabilizátor E401, 

regulátor kyselosti E330, konzervant E202, barvivo E120, aroma), rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, 

palmový, kokosový/, rostlinný olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti 

E330, barvivo beta-karoten), fruktóza 10%[náhradní sladidlo(fruktóza)], voda, vaječný žloutek sušený(sušené vaječné 

žloutky(100%)) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1504 kJ 

360 kcal 

Tuky 21,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 9,1 g 

Sacharidy 37,0 g 



  z toho cukry 7,9 g 

Vláknina 1,2 g 

Bílkoviny 5,2 g 

Sůl 0,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Těsto skupina: Listové EAN: 8594030806012 

3751 Listové těsto balené Hmotnost: 400g Doba použitelnosti: 3 dny 

  

Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk pláty(rostlinné oleje a tuky/palmový, řepkový, slunečnicový v různém 

poměru/, voda, sůl, emulgátor (E471, lecitiny), regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo (karoteny)), voda, ocet(voda, 

ocet kvasný lihový, estragonové aroma, barvivo E150c), vaječný žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), 

jedlá sůl s jódem(jodičnan draselný) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1707 kJ 

410 kcal 

Tuky 28,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 14,0 g 

Sacharidy 33,0 g 

  z toho cukry 1,4 g 

Vláknina 1,4 g 

Bílkoviny 5,8 g 

Sůl 0,8 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Těsto skupina: Linecké EAN: 8594030806029 

3752 Linecké těsto balené Hmotnost: 500g Doba použitelnosti: 22 dnů 

  

Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný 

olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), cukr 

moučka(cukr), voda, vaječný žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, 

aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1930 kJ 

462 kcal 

Tuky 27,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 12,0 g 

Sacharidy 48,0 g 

  z toho cukry 16,0 g 

Vláknina 1,4 g 

Bílkoviny 6,1 g 

Sůl 0,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Těsto skupina: Linecké EAN: 8594030806036 

3753 Lin.těsto vaflové balené Hmotnost: 500g Doba použitelnosti: 22 dnů 

  

Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný 

olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), cukr 

moučka(cukr), voda, vlašské ořechy 4%[vlašské ořechy], vaječný žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), 

vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, sezam 



  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1958 kJ 

469 kcal 

Tuky 28,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 11,0 g 

Sacharidy 47,0 g 

  z toho cukry 16,0 g 

Vláknina 1,6 g 

Bílkoviny 6,5 g 

Sůl 0,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Těsto skupina: Linecké EAN: 8594030806043 

3754 Lin.těsto s kakaovou příchutí balené Hmotnost: 500g Doba použitelnosti: 22 dnů 

  

Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný 

olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), cukr 

moučka(cukr), voda, kakaový prášek 2%[kakaový prášek], vaječný žloutek sušený(sušené vaječné žloutky(100%)), 

vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1905 kJ 

456 kcal 

Tuky 26,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 11,0 g 

Sacharidy 48,0 g 

  z toho cukry 16,0 g 

Vláknina 2,1 g 

Bílkoviny 6,5 g 

Sůl 0,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Těsto skupina: Linecké EAN: 8594030806050 

3755 Lin. těsto kokosové balené Hmotnost: 500g Doba použitelnosti: 22 dnů 

  

Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk na linecké(rostlinný tuk/neztužený, palmový, kokosový/, rostlinný 

olej/neztužený, řepkový/, voda, emulgátor E471, jedlá sůl, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo beta-karoten), cukr 

moučka(cukr), voda, kokos strouhaný 4%[kokos strouhaný(kokos strouhaný)], vaječný žloutek sušený(sušené vaječné 

žloutky(100%)), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

  

Výživové údaje na 100g 

Energetická hodnota 
1972 kJ 

472 kcal 

Tuky 28,0 g 

  z toho nasycené mastné kyseliny 13,0 g 

Sacharidy 48,0 g 

  z toho cukry 16,0 g 

Vláknina 2,0 g 

Bílkoviny 6,1 g 

Sůl 0,2 g 
 

Aktualizace:06.12.2022  

 



  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3903 Špaldový DORT Hmotnost: 1200g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: směs 29%[směs(cukr, mouka pšeničná, špaldová mouka 13%, bramborový škrob, lískové ořechy (5%), 

modifikovaný škrob E1422, emulgátor/E472b, E472a, glukózový sirup sušený, mléko odtučněné sušené,/, sušená 

syrovátka, kypřící látky/E450i, E500ii/, karamelizovaný cukr, sůl jedlá jodidovaná/sůl jedlá, jodičnan draselný/, 

aroma, enzymy (obsahuje LEPEK))], rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory 

(E420i, E460i), emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, 

E331iii), barvivo E160a), vejce, rostlinný řepkový olej, voda, ochucující ztužovač(cukr, jogurtový prášek se 

sníženým obsahem tuku (17%), želatina (hovězí), modifikovaný bramborový škrob E1414, regulátor kyselosti E330, 

aroma, jedlá sůl), poleva bílá(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk/palmový, sójový, řepkový, shea olej: v různém 

poměru/, sojová mouka, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, emulgátor/sójový lecitin, E476/, 

vanilkový extrakt), kudrny(cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, laktóza, kakaová hmota, emulgátor E322 

sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v 

různém poměru/) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3905 Malinový DORT Hmotnost: 1700g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: voda, rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), 

emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo 

E160a), ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor 

kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), cukr, vejce, pšeničná mouka, maliny 5%[maliny], 

ztužovač s příchutí 4%[ztužovač s příchutí(cukr, glukóza (kukuřice, pšenice), želatina (hovězí), malina - kousky 

(odpovídá 16,2 % ovoce), regulátor kyselosti E330, malinová šťáva - prášek (odpovídá 12,5% šťávy), barvivo: červená 

řepa - koncentrát, přírodní aroma, sůl jedlá)], želírující přípravek(cukr, zahušťovadla (E407, E410, E466), regulátor 

kyselosti E331iii, regulátor kyselosti E330, aroma), rostlinný řepkový olej, kakaový prášek, vanilkový cukr(cukr, 

pšeničný škrob, aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej), kyselina 

citronová, barvivo červené(nosič E514, barvivo E129, barvivo E122) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E122, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3907 Harlekýn DORT Hmotnost: 1600g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan), vejce, cukr, pšeničná mouka, ztužovač 

šlehačky(stabilizátor E466, cukr), kakaový prášek, šupiny tmavé(cukr, kakaová hmota (72%), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor: lecitin (řepkový), leštící látky: arabská guma (E414) a šelak (E904)), voda, poleva 

tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový 

lecitin), vanilkový extrakt), rostlinný řepkový olej, vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kypřící 

prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3908 Harlekýn dort výseč Hmotnost: 130g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan), vejce, voda, cukr, pšeničná mouka, ztužovač 

šlehačky(stabilizátor E466, cukr), kakaový prášek, šupiny tmavé(cukr, kakaová hmota (72%), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor: lecitin (řepkový), leštící látky: arabská guma (E414) a šelak (E904)), poleva 

tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový 

lecitin), vanilkový extrakt), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), 

mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní lehkou máslovou   

3913 Dětský DORT Hmotnost: 1500g Doba použitelnosti: 5 dnů 



  

Složení: modelovací hmota(cukr, glukózový sirup, pšeničný škrob, rostlinný tuk palmový, voda, rostlinný olej 

slunečnicový, aroma), voda, ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový 

sirup, regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve), vejce, máslo(máslo), směs na 

přípravu krému(cukr, škroby/bramborový, kukuřičný, pšeničný /, sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, 

emulgátor E471, barvivo E160a), pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk(rostlinný olej palmový, rostlinný olej 

kokosový, rostlinný olej řepkový, voda, acidofilní odstředěné mléko, emulgátory (E322 - slunečnice, E471), aroma, 

konzervant E202, antioxidanty (E304, E306), regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamín A), rostlinný řepkový 

olej, vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, 

slunečnicový olej), barva zelená(barvivo 141 (ii), E100, nosiče a rozpouštědla: E1520, E433), barvivo červené(nosič 

E514, barvivo E129, barvivo E122), barvivo žluté(nosič E514, barvivo E102, barvivo E129) 

Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí: barvivo E102, barvivo E122, barvivo E129 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3925 Arašídový DORT Hmotnost: 1200g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: dekorace(cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, laktóza, máslový olej, emulgátor 

E322 sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

stabilizátory (E420i, E460i), emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory 

kyselosti (E340, E331iii), barvivo E160a), arašídová pasta 10%[arašídová pasta(cukr, arašídy pražené (31%), 

rostlinný tuk -/tuk z ořechů Shea, palmový tuk v různém poměru/, laktóza, sušená syrovátka, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor E322 sójový lecitin, emulgátor E476, aroma)], vejce, pšeničná mouka, cukr, 

burizony(pufrovaná rýže, cukr, karamelizovaný cukr, slunečnicový olej, med), voda, rostlinný řepkový olej, vanilkový 

cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3927 Ovocný dort Hmotnost: 1400g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), emulgátory/E472b, 

E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo E160a), vejce, 

ovocná směs 10%[ovocná směs(směs ovocných dření/jablka, švestky, červený rybíz/, fruktózo-glukózový sirup, 

regulátor kyselosti E330, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve)], cukr, pšeničná mouka, voda, maliny, 

borůvky, ostružiny, kiwi, ztužovač(glukóza (kukuřice, pšenice), cukr, tvaroh nízkotučný - prášek/odpovídá 89,1 % 

nízkotuč.tvarohu/, želatina (hovězí), kukuřičný škrob, přídordní aroma (mléko), regulátor kyselosti E330, jedlá sůl), 

želatina(voda, cukr, glukózový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselosti E330, konzervant E202), jahody(jahody 

mražené), rostlinný řepkový olej, kakaový prášek, vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kypřící 

prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej), dekorace(cukr, kakaové máslo, kakaová 

hmota, sušené plnotučné mléko, laktóza, máslový olej, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3929 Borůvkový dort Hmotnost: 1500g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan), mascarpone(pasterizovaná smetana, pasterované 

mléko, regulátor kyselosti: kyselina mléčná), vejce, džem 10%[džem borůvka(borůvky - kusové ovoce (50%), cukr, 

glukózo-fruktózový sirup, želírující látka E440i, kyselina E330, voda)], pšeničná mouka, cukr, rostlinná 

šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), emulgátory/E472b, E322, E471/, 

mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo E160a), borůvky 6%[borůvky], 

voda, poleva bílá(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk/palmový, sójový, řepkový, shea olej: v různém poměru/, sojová 

mouka, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, emulgátor/sójový lecitin, E476/, vanilkový extrakt), 

rostlinný řepkový olej, vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), 

mouka pšeničná, slunečnicový olej), ozdoby(cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, laktóza, 

sušené mléko odstředěné, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   



3931 Karamelový dort Hmotnost: 1200g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: cukr, poleva karamel 13%[poleva karamel(glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, cukr karamelizovaný (2%), 

želírující látka E406, želírující látka E440ii, kyselina E330, konzervant E202, aroma, barvivo E150b)], živočišná 

šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan), rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory 

(E420i, E460i), emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, 

E331iii), barvivo E160a), krémový prášek(pšeničný škrob, kukuřičný škrob, barvivo E160a, aroma), vejce, karamel 

7%[cukr, živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan)], pšeničná mouka, voda, sušená směs(sušené mléko 

odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor (E471, E341)), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), rostlinný 

řepkový olej, ozdoby(cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, laktóza, sušené mléko 

odstředěné, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), 

mouka pšeničná, slunečnicový olej), Mochyně 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3933 Višňový dort Hmotnost: 1200g Doba použitelnosti: 4 dny 

  

Složení: voda, vejce, rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), 

emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo 

E160a), náplň s višněmi 14%[náplň s višněmi(voda, cukr, višeň 20%, glukózo-fruktózový sirup, kakaový prášek se 

sníž. obsahem tuku 4,3%, modifikovaný škrob E1442, čokoládový prášek 2,5% (cukr, kakaový prášek), čokoláda 

tmavá 1%/(cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: lecitin, přírodní vanilkové aroma),/, regulátory kyselosti: 

(E333, E330, E334), aromata, zahušťovadlo guma gellan E418, konzervant E202)], poleva bílá(glukózo-fruktózový 

sirup, voda, cukr, barvivo E171, želírující látka E406, želírující látka E440ii, kyselina E330, konzervant E202, aroma 

přírodní), pšeničná mouka, cukr, poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), rostlinný řepkový olej, rostlinný tuk(rostlinné 

tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), poleva čokoláda(glukózo-fruktózový sirup, cukr, 

voda, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (6%), čokoládové kostičky (5%)/cukr, kakaová hmota, dextróza, 

kakaové máslo, sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma/, želírující látka E406, kyselina E330, želírující látka E440ii, 

konzervant E202), vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, E500), mouka 

pšeničná, slunečnicový olej), kakaový prášek, kuličky(cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor E322 sójový 

lecitin, přírodní vanilkové aroma), dekorace(cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, laktóza, 

máslový olej, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3935 Banánový paříž dort Hmotnost: 1100g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: banán 28%[banán], pařížská šlehačka 21%[živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan), cukr, 

kakaový prášek], rostlinná šlehačka(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (E420i, E460i), 

emulgátory/E472b, E322, E471/, mléčný protein, sůl/jodičnan draselný/, regulátory kyselosti (E340, E331iii), barvivo 

E160a), poleva čokoláda(glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (6%), 

čokoládové kostičky (5%)/cukr, kakaová hmota, dextróza, kakaové máslo, sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma/, 

želírující látka E406, kyselina E330, želírující látka E440ii, konzervant E202), vejce, cukr, pšeničná mouka, 

čokoládové strouhání(cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, sušená syrovátka, laktóza, 

emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), poleva tmavá(cukr, plně ztužený rostlinný tuk 

(palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový extrakt), voda, 

rostlinný řepkový olej, kakaový prášek, vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kypřící prášek(kypřící látka 

(E450, E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej), barvivo(barvivo E171, barvivo E172) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina:    

3937 Mozart dort Hmotnost: 1400g Doba použitelnosti: 5 dnů 

  

Složení: modelovací hmota(cukr, glukózový sirup, pšeničný škrob, rostlinný tuk palmový, voda, rostlinný olej 

slunečnicový, aroma), živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan), vejce, ochucující pasta(rostlinné 

oleje/slunečnicový, palmový/, cukr, nízkotučný kakaový prášek, lískové ořechy, sušené mléko odstředěné, 

emulgátor E322 sójový lecitin, aroma), poleva čokoláda(glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku (6%), čokoládové kostičky (5%)/cukr, kakaová hmota, dextróza, kakaové máslo, sojový 

lecitin, přírodní vanilkové aroma/, želírující látka E406, kyselina E330, želírující látka E440ii, konzervant E202), cukr, 



pšeničná mouka, voda, šupiny tmavé(cukr, kakaová hmota (72%), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor: lecitin (řepkový), leštící látky: arabská guma (E414) a šelak (E904)), poleva tmavá(cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin), vanilkový 

extrakt), ochucující přípravek(cukr, voda, glukózový sirup, pistáciové oříšky (10%), líh, aromatizované 

části/aromatizovaný přípravek, přírodní aromatizované substance, aromatizované substance/, modifikovaný škrob 

E1412, nosič E1520, stabilizátor E415, stabilizátor E412, stabilizátor E420, emulgátor E472c, zahušťovadlo E413, 

barvivo E141, barvivo E100), ochucovadlo(glukózový sirup, cukr, karamelový sirup, irská whisky, voda, nosič E1520, 

aromatizované části (kofein):/aromatizované substance, přírodní aromatizované substance, aromatizovaný přípravek/, 

barvivo E150a), rostlinný tuk(rostlinné tuky/palmový, plně ztužený řepkový, kokosový, v různém poměru/), rostlinný 

řepkový olej, kakaový prášek, vanilkový cukr(cukr, pšeničný škrob, aroma), kypřící prášek(kypřící látka (E450, 

E500), mouka pšeničná, slunečnicový olej), kuličky(cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor E322 sójový 

lecitin, přírodní vanilkové aroma), ozdoby(cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, laktóza, 

sušené mléko odstředěné, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 

  Druh: Cukrářský výrobek skupina: S náplní šlehačkovou   

3939 Red Velvet Hmotnost: 1700g Doba použitelnosti: 2 dny 

  

Složení: korpus(cukr, rostlinný olej/neztužený, řepkový/, sušená vejce, modifikovaný škrob, barviva: červ.řepa-

koncentrát a karotka-koncentrát, emulgátor E471, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, 

kypřící látka E500, kypřící látka E450i, pšeničný lepek, barvivo: oxidy a hydroxidy železa (E172), aroma přírodní, sůl 

jedlá), živočišná šlehačka(smetana, stabilizátor karagenan), vejce, mascarpone(pasterizovaná smetana, pasterované 

mléko, regulátor kyselosti: kyselina mléčná), rostlinný řepkový olej, voda, tekutý krém(sušené plnotučné mléko, 

cukr, sušené podmáslí, sušený mléčný výrobek/sušené mléčné složky 51% laktóza, mléčná bílkovina, živočišný tuk 

mléčný,/, glukózový sirup sušený, rostlinný olej slunečnicový, sůl, emulgátor (glukózový sirup), rostlinný olej 

palmový, emulgátor E472a, mléčný protein, sušené mléko odstředěné, zahušťovadlo E466, barvivo E160a(i), 

aroma), cukr moučka(cukr), fondánová hmota(cukr, glukózový sirup, voda), rumové aroma(rozpouštědla/voda, 

glycerol E422, propylenglykol E1520/, aromatické složky/aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma 

(neobsahuje rumový ether)/, konzervant E202) 

Může obsahovat stopy alergenů: pistácie, podzemnice, sója, lískové ořechy, vlašské ořechy, sezam 

Aktualizace:06.12.2022  

 


