OPEKO, spol. s r. o., Choustník 22 39118
IČO 42360056
DIČ CZ42360056
č.tel. 381592220, 381592241
Pekařské a cukrářské výrobky,
jejich složení a uskladnění
Alergenní složky ve složení výrobků vyznačeny tučně !
Druh: C h l é b
Skupina: pšenično-žitný
Obchodní název: chléb veka
hmotnost: veka 1100 g, 900g, 500g,

chléb. bochánek
hmotnost: 300g

český
hmotnost: 900g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny.
balený, balený krájený, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: Mouka pšeničná chlebová, pitná voda,mouka žitná tmavá, droždí pekařské, jedlá sůl, pekařský
přípravek (kvas -pražená žitná mouka, regulátor kyselosti: kys. octová), kmín.
Staročeský
hmotnost: 1000g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny.

Složení: Pitná voda, mouka žitná tmavá, mouka pšeničná chlebová, mouka pšeničná světlá, droždí pekařské,
kmín, jedlá sůl.
Podpažďák
hmotnost: 900g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouky pšeničné chlebová a světlá, pitná voda, mouka žitná tmavá, droždí pekařské, jedlá sůl, kmín,
koriandr, fenykl, modifikovaný škrob E1414, emulgátor E471, sojová mouka odtučněná, enzymy, antioxidant
E300, kvasový základ, kyseliny (E270,E260), pšeničné otruby, emulgátor E322-sojový, ječný slad, koření
výražkový
hmotnost: 900g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny
balený, balený krájený, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: Mouky pšeničné chlebová a světlá, pitná voda, mouka žitná tmavá, droždí pekařské, jedlá sůl,
pekařský přípravek (kvas -pražená žitná mouka, regulátor kyselosti: kys. octová), kmín.
maďarský
hmotnost: 850g, 500g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouky pšeničné chlebová a světlá, pitná voda, mouka žitná tmavá, pekařský přípravek (kvas -pražená
žitná mouka, regulátor kyselosti: kys. octová), droždí pekařské, jedlá sůl, koření víděňské.
tmavý
hmotnost: 800g, 500g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny
balený 400g, 220g, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: Pitná voda, mouky pšeničná chlebová, žitná a pšeničná hladká světlá, kvas (pšeničná bílkovina,
pažené žito, sojová mouka, sladová mouka, žitná mouka, regulátor kyselosti: kys. octová a kys.citrónová,
enzym), jedlá sůl, droždí pekařské, posyp (semena lnu a slunečnice, vločky ovesné).
podmáslový
hmotnost: 600g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: pitná voda, mouky pšeničná chlebová, žitná a pšeničná hladká světlá, pekařský přípravek (sušená
syrovátka, bramborová kaše, sušené podmáslí, pšeničná mouka, rostlinný olej, chlebové koření, emulgátor
/E471, E472e/, zahušťovadlo /E412/, vločky z bramborové kaše, regulátor kyselosti /E170/, kyselina /E270/,
látka zlepšující mouku /E300/, cukr, aroma, enzymy), droždí pekařské, jedlá sůl.

chléb párty
hmotnost: 650g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: pitná voda, mouky pšeničná chlebová, žitná a pšeničná hladká světlá, slunečnice, pšeničná zrna,
žitná zrna, žitná trhanka, bramborové vločky, pšeničná trhanka, len, droždí pekařské, jedlá sůl, kukuřičná
mouka, lupinová mouka, pšeničná sladová mouka, pšeničné otruby, ječný sladový extrakt, kvasový základ,
tekutá syrovátka, glukózový sirup, ocet, emulgátor (E472e, E222 - sojový), stabilizátor (E412), glukóza, cukr,
látka zlepšující mouku (E300), E260, E270 (kyselina), koření, enzymy.

Skupina: pšeničný
Obchodní název: toustový
hmotnost: 800g, 400g, 200g
nebalený, minimální trvanlivost 3 dny
balený a krájený, minimální trvanlivost 5 dnů

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, droždí pekařské, jedlý rostlinný olej, jedlá sůl, pekařský přípravek
(žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná mouka, emulgátor (E471), sojová mouka, regulátor
kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová ).

Skupina: žitný
Obchodní název: chléb celožitný krájený
hmotnost: 200g
balený a krájený, minimální trvanlivost 5 dnů

Složení: Žitná mouka chlebová (90%), pekařský přípravek (syrovátka zahuštěná, kyselina: kyselina mléčná,
otruby žitné, kyselina: dusitan sodný, mouka žitná celozrnná, mouka sladová, sůl, mouka pšeničná instanční,
kvasná kultura), pekařský přípravek (pšeničný lepek, dextróza, fazolová mouka, emulgátor E472e, rostl. olej,
mouka, látka zlepšující mouku: kys.askorbová, enzym: nosič pšenice), droždí pekařské, jedlá sůl.

Skupina: žitno-pšeničný
Obchodní název: chléb BALTIK
Hmotnost: 800g
Nebalený, minimální trvanlivost 4 dny

Složení: žitná mouka chlebová (60%), pšeničná mouka chleb., kvas žitný, slunečnice, Baltik mix ( barvivo
E150c, sladová moučka žitná a cereální, enzymy, může obsahovat stopy vajec a mléka), droždí, sůl, pekařský
přípravek(pšeničný lepek, dextróza, fazolová mouka, emulgátor E472e, rostl. olej, mouka, látka zlepšující
mouku: kys.askorbová, enzym: nosič pšenice),voda.

Skupina : vícezrnný
Obchodní název: slunečnicový
hmotnost: 400g
balený, minimální trvanlivost 5 dny

slunečnicový
hmotnost: 200g
balený a krájený, minimální trvanlivost 5 dnů

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, mouka žitná tmavá, semeno slunečnice (8%), celozrnná směs
(žitná mouka, ječná sladová mouka, lněné semeno, žitné vločky, pšeničné vločky, ovesné vločky, pšeničná
bílkovina, pšeničná mouka, sezam, kmín, regulátor kyselosti (kys.askorbová, octany sodné, sýran vápenatý,
kys.mléčná), emulgátor (E471, E472e, lecitin), sůl, stabilizátor guma guar, cukr, látka zlepšující mouku
(kys.askorbová), enzymy, droždí pekařské), jedlá sůl, pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová mouka
diastatická, pšeničná mouka, emulgátor (E471), sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý, amyláza,
látka zlepšující mouku: kys.askorbová), pražené žito, posyp (semeno slunečnice).
chléb TRIUMF
hmotnost: 500g
nebalený, minimální trvanlivost 3 dnů
balený a krájený 230g, minimální trvanlivost5 dnů

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, celozrnná směs (sojové vločky, slunečnice, len, mouka pšeničná
extrudovaná, mouka žitná, ovesné vločky, žitná mouka pražená, inulin, karobová mouka, řepná vláknina,
kyseliny: kys.citrónová, emulgátor E471 a E472e, anthokyany, sojová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku:
kys.askorbová), mouka žitná tmavá,droždí pekařské, jedlá sůl, posyp (pohanka lámanka).
chléb vinný
hmotnost: 500g
nebalený, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: mouka žitná , mouka pšeničná chlebová, mouka pšeničná světlá, pitná voda, celozrnná směs
(slunečnicová semena, žito (mouka, sladová mouka pražená, sušený kvásek), špalda (mouka, vločky, sušený
kvásek), stabilizátor E466, sůl, mouka ze semen vinné révy, ovocný cukr, koření, látka zlepšující mouku:
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kys.askorbová, enzymy), droždí pekařské, kvas (částečně pražená žitná mouka, základ kvasu, kyselina: kyselina
octová), jedlá sůl, posyp (jáhly).
chléb Pur Pur
hmotnost: 300g
nebalený,minimální trvanlivost 3 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda,celozrnná směs (celozrnná pšeničná mouka – odrůda „pur pur“,
žito (celozrnná mouka, kvas), sojový šrot, semena tykve, vlašské ořechy, cukr, sůl, stabilizátor guma guar),
droždí pekařské, jedlá sůl, posyp (jáhly)
chléb Prebio
hmotnost: 300g
balený a krájený,minimální trvanlivost 5 dny

Složení: Mouka pšeničná, žitná mouka, pitná voda, celozrnná směs (pšeničná mouka, slunečnice, len, žitná
mouka, sůl, inulin, zlepšující přípravek (stabilizátor, guarová mouka, emulgátor E472e a lecitin), sušený kvas,
toastovaná žitná sladová mouky, kalcium), droždí pekařské, jedlá sůl, pekařský přípravek (kvas -pražená žitná
mouka, regulátor kyselosti: kys. octová), posyp (seznam)
chléb ZAPA
hmotnost: 500g
nebalený, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: vařená obilná zápara 50% ( voda, pšen. zrna, žitná zrna, sůl, len, slunečnice, E260, E270/kyselina/)
pitná voda, mouka pšeničná chlebová, mouka žitná, pekařské droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek,
dextroza, fazolová mouka, emulgátor E472e, rostlinný olej, mouka zlepšující látka E300), sůl
chléb Prokorn
hmotnost: 400g
nebalený, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, vícezrnná směs( pšeničný lepek, pšeničné otruby, slunečnice, len, pšeničná
celozrnná mouka, sojové vločky, sojové boby, kukuřičný šrot, sladová mouka, třtinový cukr, sůl, uhličitan
vápenatý, chlorid draselný,žitná mouka, sušená kvasná kultura, síran hořečnatý, aroma, sojový lecitin, enzym,
koření, mouku zlepšující látka kys.askorbová, síran železnatý, chlorid hořečnatý) ,pitná voda, pekařské droždí,
posyp: pšeničná krupice

Skupina: speciální
Obchodní název: chléb Mr.Barley
hmotnost: 1000g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: pšeničná mouka, žitná mouka chlebová, pitná voda, pekařský přípravek (ječná mouka, ječné
kroupy, pšeničný lepek, mouka žitná sladová, syrovátka tekutá, ječný kvas, ječné vločky, pražený žitný
slad, olej rostlinný, enzym, E300 (látka zlepšující mouku)),droždí, jedlá sůl
babiččin chléb
hmotnost :450g, 250g
nebalený, minimální trvanlivost 3 dny
balený a krájený, minimální trvanlivost 5 dnů

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, pek. směs (žitná a pšeničná mouka pražená, pšeničný šrot, žitný
šrot, pekařský zlepšující přípravek - emulgátory: E472e a lecitin, regulátor kyselosti: kys.citrónová, látka
zlepšující mouku: kys.askorbová, pšeničné otruby, sojový šrot, lněné semeno, sladový šrot, koření), droždí
pekařské, jedlý rostlinný olej, jedlá sůl, posyp (sezam)

Druh: B ě ž n é p e č i v o
Skupina: pšeničné
Obchodní název: rohlík speciál 42g
sýrový rohlík 50g
velký rohlík 300g
velká houska 300g
pletýnka 55g
hamburger 60g
kaiserka 50g
nebaleno, minimální trvanlivost 1 den
baleno,minimální trvanlivost 3 dny
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Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, droždí pekařské, jedlý rostlinný olej, jedlá sůl, pekařský přípravek
(žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná mouka, emulgátor: E471, sojová mouka, regulátor
kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová), cukr.
Houska speciál 50g
nebaleno, minimální trvanlivost 1 den
baleno, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá,pitná voda,droždí pekařské, jedlý rostlinný olej, jedlá sůl, pekařský přípravek
(mouka sladová, mouka sladová extrudovaná, sacharóza, mouka pšeničná, emulgátory: E450 a E500, enzymlátka zlepšující mouku: kys.askorbová), cukr.
chlebíčková večka 380g
nebaleno, minimální trvanlivost 1 den
balená, balená a krájená, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, droždí pekařské, jedlý rostlinný olej, jedlá sůl, pekařský přípravek
(žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná mouka, emulgátor: E471, sojová mouka, regulátor
kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová), cukr .
bageta speciál 120g
nebaleno, minimální trvanlivost 1 den
baleno, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, sůl, pekařský přípravek (sladová moučka, emulgátor E472e, sojová moučka,
emulgátor E471, sůl, kyselina askorbová, enzymy), droždí pekařské, pitná voda
pivní rohlík 42g
nebaleno, minimální trvanlivost 1 den

Složení: mouka pšeničná světlá, pitná voda, pekařský přípravek (pšeničná sladová mouka, jodidovaná sůl,
plnotučné mléko-prášek, cukr, sušené máslo, emulgátor E472e, rostlinný olej-palmový, enzymy, látka
zlepšující mouku: kyselina askorbová E300), jedlý rostlinný olej, droždí pekařské.
strouhanka
hmotnost 500g, 100g
baleno, minimální trvanlivost 30 dní

Složení: Mouka pšeničná světlá, jedlý rostlinný olej, voda, jedlá sůl, žitná mouka, ječná sladová mouka
diastatická, sojová mouka, cukr.

Skupina: pšenično-žitné
Obchodní název: dalamánek
hmotnost: 70g
nebalený, minimální trvanlivost 1 den

Složení: Mouky pšeničná světlá a chlebová, pitná voda, mouka žitná tmavá, celozrnná směs (žitná mouka,
ječná sladová mouka, lněné semeno, žitné vločky, pšeničné vločky, ovesné vločky, pšeničná bílkovina,
pšeničná mouka, sezam, kmín, regulátor kyselosti: kys.askorbová, octany sodné, sýran vápenatý a kys.mléčná,
emulgátor:E471, E472e a lecitin), sůl, stabilizátor: guma guar, cukr, látka zlepšující mouku: kys.askorbová,
enzymy), droždí pekařské, jedlá sůl, jedlý rostlinný olej, pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová
mouka diastatická, pšeničná mouka, emulgátor: E471, sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý,
amyláza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová), posyp (len, oves.vločky, slunečnice).
Inulík
hmotnost: 180g
nebalený, minimální trvanlivost 2 den

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, směs (pšeničná mouka,žitná mouka, otruby pšeničné, mouka
topinamburová (5%), sůl, mouka guarová, sojový lecitin, koriandr, kyselina askorbová, kyselina citronová,
kyselina mléčná, ječný slad, mouka sojová, enzym, droždí), droždí.

Skupina: žitno-pšeničné
Obchodní název: žitná špička
hmotnost: 70g
nebalený, minimální trvanlivost 1 den

Složení: žitná mouka (60%), pšeničná mouka, pitná voda, pekařský přípravek (žitná mouka, pšeničná
mouka, sušený kvásek, sůl, pšeničný gluten, sladová mouka, zahušťující přípravek: guarová mouka, cukr,
emulgátor E472e, přípravek ošetřující mouku: kys.askorbová, enzymy), droždí

Skupina: vícezrnné
Obchodní název: sojová bageta
hmotnost :90g
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nebalena, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, vícezrnná směs (trhanka pšen., soj.vločky (6%), mlýnské
ořechy, lněné semeno, vločky ovesné, cukr, slad. moučka, ječmen pražený, pš.lepek, pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e a lecitin, kyselina askorbová, koření), droždí pekařské, jedlý rostlinný olej, jedlá sůl,
pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná mouka, emulgátor: E471,
sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová), posyp (len,
oves.vločky, slunečnice).
tmavá bulka
hmotnost: 70g
nebalena, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, vícezrnná směs (žitná mouka, ječná sladová mouka, lněné
semeno, žitné vločky, pšeničné vločky, ovesné vločky, pšeničná bílkovina, pšeničná mouka, sezam, kmín,
regulátor kyselosti: kys.askorbová, octany sodné, sýran vápenatý a kys.mléčná, emulgátor:E471, E472e a
lecitin), sůl, stabilizátor: guma guar, cukr, látka zlepšující mouku: kys.askorbová, enzymy), droždí pekařské,
jedlý rostlinný olej, jedlá sůl, pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná
mouka, emulgátor: E471, sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující mouku:
kys.askorbová), posyp (semena lnu)
vícezrnná bulka
hmotnost: 70g
nebalena, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, vícezrnná směs (žitná mouka, ječná sladová mouka, lněné
semeno, žitné vločky, pšeničné vločky, ovesné vločky, pšeničná bílkovina, pšeničná mouka, sezam, kmín,
regulátor kyselosti: kys.askorbová, octany sodné, sýran vápenatý a kys.mléčná, emulgátor:E471, E472e a
lecitin), sůl, stabilizátor: guma guar, cukr, látka zlepšující mouku: kys.askorbová, enzymy), droždí pekařské,
jedlý rostlinný olej, jedlá sůl, pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná
mouka, emulgátor: E471, sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující mouku:
kys.askorbová), posyp (sezam)
vícezrnný rohlík
hmotnost: 55g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, vícezrnná směs (žitná mouka, ječná sladová mouka, lněné
semeno, žitné vločky, pšeničné vločky, ovesné vločky, pšeničná bílkovina, pšeničná mouka, sezam, kmín,
regulátor kyselosti: kys.askorbová, octany sodné, sýran vápenatý a kys.mléčná, emulgátor:E471, E472e a
lecitin), sůl, stabilizátor: guma guar, cukr, látka zlepšující mouku: kys.askorbová, enzymy), droždí pekařské,
jedlá sůl, pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná mouka, emulgátor:
E471, sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová),
posyp (semeno sezamu, lnu).

kornspitz
hmotnost: 60g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, vícezrnná směs (šrot pšeničný šrot, žitný šrot, pšeničná mouka,
sojový, lněné semínko, sladové vločky, pražená žitná a pšeničná mouka, sojová moučka, koření, zlepšující
přípravky: kys.askorbová a kys.citrónová), droždí pekařské, pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová
mouka diastatická, pšeničná mouka, emulgátor: E471, sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý,
amyláza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová), jedlá sůl, posyp (hrubá sůl)
kukuřičný rohlík
hmotnost: 60g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, vícezrnná směs (kukuřičná mouka, slunečnice, sušený zákvas,
pekařský zlepšující přípravek (emulgátor: lecitin a E472e), lněné semeno, sůl, koření), droždí pekařské,
pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná mouka, emulgátor: E471,
sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová), jedlá sůl,
posyp (semena sezamu)

špalda rohlík
hmotnost: 65g
nebalena, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, vícezrnná směs (pšeničná celozrnná moučka, špaldová mouka,
špaldový šrot, zlepšující přípravek (guarová mouka, emulgátor: E472e a lecitin, kys.mléčná, kys.octová), sůl,
termicky zpracovaná pšeničná a žitná mouka, lněné semínko, sezam, koření), droždí pekařské, jedlá sůl, posyp
(len, sezam)
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bageta šestizrnná 150g
hmotnost: 150gg
nebalena, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: mouka pšeničná světlá, pekařský přípravek (žitná a pšeničná mouka pražená, pšeničný šrot, žitný
šrot, pekařský zlepšující přípravek - emulgátory: E472e a lecitin, regulátor kyselosti: kys.citrónová, látka
zlepšující mouku: kys.askorbová, pšeničné otruby, sojový šrot, lněné semeno, sladový šrot, koření), pekařský
přípravek (cukr krupice, mouka pšeničná, vláknina kukuřičná diasta polynal), sůl, droždí pekařské, olej, pitná
voda, posyp (len, sezam)
večka CÉZAR
hmotnost: 400g
balená, minimální trvanlivost 5 dnů

Složení: pitná voda, mouka pšeničná světlá, pekařský přípravek ( slunečnicová semena, lněná semena, žitná
mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná mouka částečně pražená, zahušťovadlo guma
guar, emulgátor /E472e, řepkový lecitin/, regulátor kyselosti /fosforečnan vápenatý, kyselina citronová/, koření),
pekařské droždí, rostlinný olej, kvas ( pražená žitná mouka, regulátor kyselosti E260, kyselina octová ).
houska tmavá
hmotnost: 60g
nebalená, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: mouka pšeničná světlá, pitná voda, pekařský přípravek (slunečnicová semena, lněná semena, žitná
mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka částečně pražená, zahušťovadlo
guarová mouka, emulgátor /E472e, řepkový lecitin/,regulátor kyselosti, /fosforečnan vápníku, kyselina
citronová/, rostlinný tuk /palmový/, koření, sušené odstředěné mléko, látka zlepšující mouku kyselina
askorbová, cystein, enzymy), posyp (len, sezam), droždí pekařské, jedlý rostlinný olej.
dýňové kostky
hmotnost: 60g
nebalena, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: mouka pšeničná světlá, pekařský přípravek(mouka z divokého žita, pšeničný lepek, sušený žitný
kvas, mořská sůl, pražená sladová moučka /žito, pšenice/, stabilizátor E322, sacharoza, koření, enzymy,
antioxidant E300), pitná voda, lněné semeno, mouka žitná, semeno dýně, droždí pekařské, sůl.
žitná placka
hmotnost: 160g
nebalený, minimální trvanlivost 1 den

Složení: žitná mouka, vícezrnná směs (bobtnavá mouka (žitná, kukuřičná), sušený žitný kvas, žitná a
bramborová mouka, pšeničný gluten, emulgátor řepkový lecitin, cukr, palmový tuk, zahušťovadlo guarová
mouka, nízkotučné sušené mléko, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kys. askorbová, enzymy),
pitná voda, pekařské droždí, pekařský přípravek (pražená žitná mouka, regulátor kyselosti kyselina octová)

Skupina: speciální
Obchodní název: bramborový ježek
hmotnost :70g
nebalený, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, bramborová kaše (bramb. moučka 25%, emulgátor: E471,
antioxidant: kys.citrónová a siřičitan sodný, barvivo kurkumin), droždí pekařské, jedlý rostlinný olej, jedlá sůl,
pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná mouka, emulgátor: E471, sojová
mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová), posyp
( len, sezam, česnek)
pizza
hmotnost :80g
nebalená, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, pekařský přípravek (pšeničná mouka, sušená paprika (7%),
sušená cibule (4%), sušený přírodní pšeničný kvas (pšeničná mouka, kvasný základ), sůl, rajčatový prášek,
dextróza, bylinky, rostlinný olej, pšeničná mouka sladová, koření, látka zlepšující mouku: kys.askorbová,
enzymy), droždí pekařské, pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná
mouka, emulgátor: E471, sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující mouku:
kys.askorbová), jedlý rostlinný olej, jedlá sůl, náplň (kečup (voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, rajčatový
protlak,ocet, modifikovaný kukuřičný šrot E1422, sůl (max 3,5%), přírodní aroma), lečo (paprika, voda, cibule,
rajčatový protlak, cukr, sůl, modifikovaný kukuřičný škrob E1422, ocet, koření, náhradní sladidlo: sacharin),
posyp (sýr)
trojhránek se šunkou
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hmotnost: 70g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, náplň (salám šunkový, sýr), jedlý tuk, cukr, droždí pekařské,
vejce, pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná mouka, emulgátor: E471,
sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová), jedlá sůl,
posyp (hrubá sůl)
křupina
hmotnost: 65 g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, jedlý tuk ( 25%), pekařský přípravek (lněné semeno, šrot sojový,
bílkovina pšeničná, sezam, sůl jemná, slunečnice, cukr krupice, slad karamelizovaný, vločky ovesné,
natriumpyrofosfát, gluten kukuřičný, soda bicarbona, emulgátor E472e, emulgátor E471, kys. askorbová,
enzymy), droždí pekařské.
Křupina s nivou
hmotnost: 65 g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, jedlý tuk ( 25%), pekařský přípravek (lněné semeno, šrot sojový,
bílkovina pšeničná, sezam, sůl jemná, slunečnice, cukr krupice, slad karamelizovaný, vločky ovesné,
natriumpyrofosfát, gluten kukuřičný, soda bicarbona, emulgátor E472e, emulgátor E471, kys. askorbová,
enzymy), sýr niva, tvaroh, smetana, máslo, stabilizátor( E466, želatina), droždí pekařské, bešamel
(zahušťovadlo(acetylovaný škrobový fosfát E1414, alginát sodný E401), sušený rostl.tuk, syrovátka, sušené
mléko, dextrosa, guarová guma E412l, emulgující látky (sojový lecitin E322), regulátor kyselosti (fosforečnany
vápenaté E341), aroma, koření, barvivo (beta-karoten E160a)).
Zelný šnek
hmotnost: 100 g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, jedlý tuk ( 25%), kysané zelí (zelí kysané, pitná voda, ocet kvasný
lihový, jedlá sůl, kmín, antioxidanty: kyselina citronová a askorbová, sladidlo: sacharin), čerstvá vejce, pekařský
přípravek (lněné semeno, šrot sojový, bílkovina pšeničná, sezam, sůl jemná, slunečnice, cukr krupice, slad
karamelizovaný, vločky ovesné, natriumpyrofosfát, gluten kukuřičný, soda bicarbona, emulgátor E472e,
emulgátor E471, kys. askorbová, enzymy), droždí pekařské, bešamel (zahušťovadlo(acetylovaný škrobový fosfát
E1414, alginát sodný E401), sušený rostl.tuk, syrovátka, sušené mléko, dextrosa, guarová guma E412l,
emulgující látky (sojový lecitin E322), regulátor kyselosti (fosforečnany vápenaté E341), aroma, koření, barvivo
(beta-karoten E160a))
Sýrová bagetka
hmotnost: 50 g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, pekařský přípravek ( pšeničná mouka, sýrový prášek (sýr 92%
prášek, tavící sůl E399ii, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, stabilizátor E412, sojová mouka, cukr,
emulgátor E472e, pšeničný lepek, kypřící látka E450, regulátor kyselosti E341i, protispékavá látka E170,
enzymy), pšeničný lepek, mléčná bílkovina, sýrové aroma (maltodextrin, modifikovaný škrob, přírodně
identické aroma, přírodní aroma)), droždí pekařské, jedlý rostlinný olej, jedlá sůl.

Druh: J e m n é p e č i v o
Obchodní název: pletenec 145g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny

vánočka 400g, 600g, 800g
baleno, minimální trvanlivost 5 dnů

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, cukr, jedlý rostlinný olej, droždí pekařské, rozinky, pekařský
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e a E481, přísada proti hrudkovitosti: uhličitan vápenatý,
dextróza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová, amyláza), jedlá sůl, posyp madl.lupínky
mazanec 500, 600, 800g
baleno, minimální trvanlivost 5 dnů

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, cukr, jedlý rostlinný olej, droždí pekařské, rozinky, vejce čerstvé,
pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e a E481, přísada proti hrudkovitosti: uhličitan
vápenatý, dextróza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová, amyláza), jedlá sůl, posyp madl.lupínky
vánočka se sníženým obsahem cukru 400g
baleno, minimální trvanlivost 5 dnů

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, cukr, jedlý rostlinný olej, droždí pekařské, rozinky, pekařský
přípravek (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, pš. mouka, emulgátor (E481, E322), regul. kyselosti
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(E170, E341), zahušťovadlo (E412), náhradní sladidlo (Acesulfam K), rostl.olej. látka zlepšující mouku (E300),
aroma, enzymy), jedlá sůl.
mazanec se sníženým obsahem cukru 400g
baleno, minimální trvanlivost 5 dnů

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, cukr, jedlý rostlinný olej, droždí pekařské, rozinky, vejce čerstvé,
pekařský přípravek (fruktóza, sušená syrovátka, lupinová mouka, pš. mouka, emulgátor (E481, E322), regul.
kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo (E412), náhradní sladidlo (Acesulfam K), rostl.olej. látka zlepšující
mouku (E300), aroma, enzymy), jedlá sůl.
sladký rohlík 60g
makovka 65g,
nebaleno, minimální trvanlivost 1 den

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, cukr, jedlý rostlinný olej, droždí pekařské, pekařský přípravek
(pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e a E481, přísada proti hrudkovitosti: uhličitan vápenatý, dextróza,
látka zlepšující mouku: kys.askorbová, amyláza), jedlá sůl, posyp (mák).
koláček ražený s různou náplní 45g
koláček balený s různou náplní 135g
meruňkový koláč 65g
tvarohový koláč 65g
povidlový koláč 65g
makový loupák 75g
makový koláč 65g
borůvkový koláč 65g
hruškový knoflík 45g
koláček vázaný s různou náplní 75g
šáteček s makovou náplní 75g
šáteček s ovocnou náplní 75g
šáteček s tvarohovou náplní 75
šáteček s kombinovanou náplní 75g
šáteček s jablkovou náplní 75g
plundra 75g
makové tyčky 150g
závin s makovou náplní 250g
buchty s tvarohovou náplní 300g
velký koláč různá náplň700
nebaleno, minimální trvanlivost 1 den
baleno, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, náplň 20% (dle názvu), cukr, jedlý rostlinný olej, droždí pekařské,
pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e a E481, přísada proti hrudkovitosti: uhličitan
vápenatý, dextróza, látka zlepšující mouku: kys. askorbová, amyláza), jedlá sůl.
Náplně:
Šáteček s ovoc.,meruňkový koláč: voda, cukr, směs ovocných dření, karotkový protlak, škrobový sirup, kysel.citrónová, pektin, aroma,
strouhanka z bežného pečiva
tvarohový koláč, šáteček tvarohovou náplní, buchty s tvarohovou náplní: tvaroh, voda, škrob, cukr, vanilkový cukr, citopasta
povidlový koláč: cukr, švestky, jablečná dřeň, kys.citrónová, želírující látka pektin, potravinářské barvivo karamel
makový koláč: mák, voda, cukr, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, kys.citrónová, pektin,barvivo anthokyany, aroma), bramborový
škrob, strouhanka z běžného pečiva
borůvkový koláč: borůvky, cukr, pitná voda, modifikovaný škrob, kyselina citrónová, konzervant sorbát draselný, přírodní identické aroma
hruškový knoflík: voda, ovocné protlaky, cukr, hrušky sušené, kys.citrónová, aroma
plundra, koláček vázaný s různou náplní: tvarohová - tvaroh, voda, bramborový škrob, cukr, vanilkový cukr, citopasta, ovocná směs –
ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, kys.citrónová, pektin,barvivo anthokyany, aroma), voda
šáteček kombinovanou náplní: tvarohová - tvaroh, voda, bramborový škrob, cukr, vanilkový cukr, citopasta, maková - mák, voda, cukr,
ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, kys.citrónová, pektin,barvivo anthokyany, aroma)
šáteček jablkovou náplní: voda, sušená jablka, cukr, zahušťovadlo (xantan, pektin, acetylovaný škrobový difisfát), skořice, sůl, regulátor
kyselosti: kys. citrónová),aroma, jablka, kys.citrónová, chemicky konzervovaný polotovar, konzervováno disiřičitanem draselným,
strouhanka z běžného pečiva
makový loupák, makové tyčky, závin s makovou náplní: mák, voda, cukr, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, kys.citrónová,
pektin,barvivo anthokyany, aroma)
koláček ražený s různou náplní, velký koláč různá náplň:tvarohová - tvaroh, voda, škrob, cukr, vanilkový cukr, citopasta; maková mák, voda, cukr, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, kys.citrónová, pektin,barvivo anthokyany, aroma), bramborový škrob,
strouhanka z běžného pečiva; ovocná směs – ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, kys.citrónová, pektin,barvivo anthokyany, aroma),
bramborový škrob, voda, strouhanka z běžného pečiva; povidla - cukr, švestky, jablečná dřeň, kys.citrónová, želírující látka pektin,
potravinářské barvivo karamel

hřeben s ořechovou náplní 45g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny
baleno, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, náplň 20% (mleté vlašské ořechy, cukr, dextróza, soja (mouka,
šrot), syrovátka – prášek, kukuřičný škrob, pšeničná sladová mouka, aroma, koření, kypřící látka:
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nitriumbicarbonát E500), voda, cukr, strouhanka z běžného pečiva, rostlinný tuk (rostlinný tuk a oleje částečně hydrogenované,voda, emulgátory:sojový lecitin, E471 a E475, sůl, hroznový cukr, konzervační látka:
sorbát draselný, kyselina citrónová, antioxidanty: E310 a E320, aroma, vitamin A), cukr, droždí pekařské, vejce,
pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná mouka, emulgátor: E471,
sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující přípravek: kys.askorbová), jedlá
sůl.
ovocný čtvereček s pudinkovou nebo tvarohovou náplní 65g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny
baleno, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, náplň 20%( tvarohová - tvaroh, voda, škrob, cukr, vanilkový cukr,
citopasta; pudinková – voda, cukr, modifikovaný škrob, sušené polotučné mléko, laktóza, rostlinný tuk,
ztužovač: alginát sodný, sůl, aroma, barviva: karoteny a riboflavin; jahoda nebo borůvka 5%), rostlinný tuk
(rostlinný tuk a oleje - částečně hydrogenované,voda, emulgátory:sojový lecitin, E471 a E475, sůl, hroznový
cukr, konzervační látka: sorbát draselný, kyselina citrónová, antioxidanty: E310 a E320, aroma, vitamin A),
cukr, droždí pekařské, vejce, pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická, pšeničná
mouka, emulgátor: E471, sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující
přípravek: kys.askorbová), jedlá sůl.
trojhránek s pudinkovou náplní 80g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny
baleno, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, náplň 20% (pudinková – voda, cukr, modifikovaný škrob, sušené
polotučné mléko, laktóza, rostlinný tuk, ztužovač: alginát sodný, sůl, aroma, barviva: karoteny a riboflavin),
rostlinný tuk (rostlinný tuk a oleje - částečně hydrogenované,voda, emulgátory:sojový lecitin, E471 a E475, sůl,
hroznový cukr, konzervační látka: sorbát draselný, kyselina citrónová, antioxidanty: E310 a E320, aroma,
vitamin A), cukr, droždí pekařské, vejce, pekařský přípravek (žitná mouka, ječná sladová mouka diastatická,
pšeničná mouka, emulgátor: E471, sojová mouka, regulátor kyselosti:octan vápenatý, amyláza, látka zlepšující
přípravek: kys.askorbová), jedlá sůl.
čokorohlíček plněný ovocnou směsí 65g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny
baleno, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, náplň 5 % (voda, směs ovocných dření, cukr, kys.citrónová,
pektin,barvivo anthokyany, aroma), jedlý tuk (rostlinný tuk a oleje - částečně hydrogenované, voda, emulgátory:
sojový lecitin, E471 a E475, sůl, hroznový cukr, konzervační látka: sorbát draselný, kyselina citrónová,
antioxidanty:E310a E320, aroma, vitamin A) cukr, droždí pekařské, vejce, pekařský přípravek (žitná mouka,
ječná sladová mouka diastatická, pšeničná mouka, emulgátor: E471, sojová mouka, regulátor kyselosti:octan
vápenatý, amyláza, látka zlepšující přípravek: kys.askorbová), jedlá sůl, čokoláda 2% (cukr, rostlinný tuk,
kakao, emulgátor: lecitin a E476)
listový závin s jablečnou náplní 350g
baleno, minimální trvanlivost 5 dnů

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, náplň (voda, sušená jablka, cukr, zahušťovadlo (xantan, pektin,
acetylovaný škrobový difisfát), skořice, sůl, regulátor kyselosti: kys. citrónová),aroma, jablka, kys.citrónová,
chemicky konzervovaný polotovar, konzervováno disiřičitanem draselným, strouhanka z běžného pečiva),
jedlý tuk (rostlinný tuk a oleje - částečně hydrogenované,voda, emulgátory: sojový lecitin, E471 a E475, sůl,
hroznový cukr, konzervační látka: sorbát draselný, kyselina citrónová, antioxidanty: E310 a E320), aroma,
vitamin A), cukr, vejce, ocet, jedlá sůl.
švýcarka 55g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny
baleno, minimální trvanlivost 3 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, cukr, jedlý rostlinný olej, vejce čerstvé, droždí pekařské,pekařský
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e a E481, přísada proti hrudkovitosti: uhličitan vápenatý,
dextróza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová, amyláza), jedlá sůl, posyp (skořicový cukr).
afrikánka 60g
sněhulka 60g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, cukr, jedlý rostlinný olej, vejce čerstvé, droždí pekařské, pekařský
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e a E481, přísada proti hrudkovitosti: uhličitan vápenatý,
dextróza, látka zlepšující mouku: kys.askorbová, amyláza), jedlá sůl, poleva 2% (čokoláda: cukr, rostlinný tuk,
kakao, emulgátor: lecitin a E476, fondán - Cukr, glukózový sirup, voda, zahušťovadlo).

kobliha Opeko 55g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny
baleno, hmotnost 220g,110g, minimální trvanlivost 3 dny
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Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, náplň (ovocná směs – směs ovocných dření, cukr, kys.citrónová,
pektin, barvivo anthokyany, aroma, voda; pudinková - voda, cukr, modifikovaný škrob, sušené polotučné mléko,
laktóza, rostlinný tuk, ztužovač: alginát sodný, sůl, aroma, barviva: karoteny a riboflavin), cukr, jedlý rostlinný
olej, vejce čerstvé, droždí pekařské, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e a E481,
přísada proti hrudkovitosti: uhličitan vápenatý, dextróza, zlepšující přípravek: kys.askorbová, amyláza), jedlá
sůl.
kobliha pudink.náplň 75g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, náplň voda, cukr, modifikovaný škrob, sušené polotučné mléko,
laktóza, rostlinný tuk, ztužovač: alginát sodný, sůl, aroma, barviva: karoteny a riboflavin), vejce čerstvé, cukr,
jedlý rostlinný olej, droždí pekařské, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e a E481,
přísada proti hrudkovitosti: uhličitan vápenatý, dextróza, zlepšující přípravek: kys.askorbová, amyláza), jedlá
sůl.
kobliha s jabl náplní 75g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: Mouka pšeničná světlá, pitná voda, náplň (jablečná dřeň,glukózový sirup,želírující látka – pektin,
regulátor kyselosti – kys.citonová, přírodně-identické ovocné aróma), cukr, jedlý rostlinný olej,vejce čerstvé,
droždí pekařské, pekařský přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e a E481, přísada proti
hrudkovitosti: uhličitan vápenatý, dextróza, zlepšující přípravek: kys.askorbová, amyláza), jedlá sůl.
mléčný rohlík 42g
nebaleno, minimální trvanlivost 2 dny

Složení: mouka pšeničná světlá, pitná voda, pekařský přípravek (sušená syrovátka, sůl jedlá s jodem,
emulgátory/obsahují sóju/-E481, E472e, E322, laktosa, pšeničný lepek, dextrosa, kvasnice-E341i, E500ii,
sušená vajíčka, zahušťovadlo Guarkenmehl-E412, koření, enzymy /obsahují soju/, aroma, vanilin, látka
zlepšující mouku, kyselina askorbová E300), cukr, rostlinný olej, droždí pekařské.
Jogurtový šnek 75g
nebaleno, minimální trvanlivost 1 den

Složení: Mouka pšeničná, pitná voda, cukr, jedlý rostlinný olej, rozinky, len, droždí pekařské, dextróza, mléko,
sušené mléko, modifik.škroby, ztužený rostl.tuk, sušená syrovátka, slunečnice, ovesné vločky, pšeničné
vločky, žitné vločky, sezam, jedlá sůl,pšeničná trhanka, čistá mlékařská kultura, pšeničná mouka, rostl.tuk
sušený, mouka sojová, emulgátory: (E471, E472e, E481), přísada proti hrudkovitosti :uhličitan vápenatý,
zahušťovadla (E401, E407, E450), látka zlepšující mouku( kys.askorbová, E300, E920), amyláza, aromata,
barviva (riboflavin, karotin, E100), enzym, posyp (sezam).
Bramborový měšec 65g
nebaleno, minimální trvanlivost 1 den

Složení: Mouka pšeničná, pitná voda, sušená bramb.kaše (přídav.látky: E471 emulgátor, E304, E223
antioxidant, E450i stabilizátor, E100 barvivo), cukr krupice, jedlý rostlinný olej, pekařský přípravek ( mouka
sladová, mouka žitná, E472e (emulgátor), enzym (hydrolázy), mouka pšeničná, E300 (látka zlepšující
mouku), aroma),vejce čerstvá, droždí, sůl
Náplň:

povidlová – cukr, švestky, jablečná dřeň, kyselina citronová, želírující látka – pektin, potravinářské barvivo E150a
Ořechová – glukózový sirup, cukr, vlaš.ořech, burské oříšky, pšeničné klíčky, pšeničný krupice, voda, E202 (konzervanty),
aroma
Jablečná – sušená jablka, pitná voda, cukr krupice, strouhanka z běžného pečiva, skořice, sůl, zahušťovadla (acetylovaný
škrobový lipan E1422), sušený jablečný prášek, zahušťovadlo (alginát sodný E401, guarová guma E412, síran vápenatý E516, difosforečnan
E450), aroma (jablečné)

Štola
Balené, hmotnost 450g, použitelnost 30 dnů

Složení: pšeničná mouka světlá, pitná voda, cukr, rozinky, pekařský přípravek (sušená syrovátka, sůl jedlá
s jodem, emulgátory/obsahují sóju/-E481, E472e, E322, laktosa, pšeničný lepek, dextrosa, kvasnice-E341i,
E500ii, sušená vajíčka, zahušťovadlo Guarkenmehl-E412, koření, enzymy /obsahují soju/, aroma, vanilin,
látka zlepšující mouku, kyselina askorbová E300), pomeranč. kůra, máslo, tuk, droždí, vanilkový cukr.

Druh: T r v a n l i v é p e č i v o
Skupina: preclíky a trvanlivé tyčinky
Obchodní název: preclík 25g
slané pečivo 1000g
nebaleno, minimální trvanlivost 20 dní

Složení: Mouka pšeničná světlá, jedlý rostlinný olej, droždí pekařské, pitná voda, pekařský přípravek (pšeničná
mouka, cukr, syrovátka sušená, koření, česnek sušený, sladová moučka, sojová mouka, kys. ascorbová,
enzymy), jedlá sůl, posyp (hrubá sůl)
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Pokud není u jednotlivých skupin výrobků uveden pro skladování jiný pokyn, pak platí, že příslušný
výrobek je nutno uchovávat při teplotě do 25 st. C.

Druh: C u k r á ř s k ý v ý r o b e k
Skupina: s náplní bílkovou
Obchodní název: kremrole 40g
Kremrole malá 20g
nebalené, hmotnost 40g, použitelnost 4 dny
balené, hmotnost 160g, použitelnost 5 dnů

Složení: mouka pšeničná světlá, pitná voda, vaječný bílek, rostlinné tuky a oleje, rostl.tuky sušené, sušená
syrovátka, mouka ze sladových obilovin, emulgátory: E472c, E471, sůl, regulátor kyselosti: kys.citronová,
aroma, barvivo: beta-karoten, čerstvá vejce, posyp (cukr moučka).

Skupina: se šlehačkovou náplní
Obchodní název: lanýžový řez
nebalené, hmotnost 70g, použitelnost 3 dny

Složení: cukrářský přípravek (cukr, mouka pšeničná, rostlinný tuk, lískové oříšky, glukózový sirup, kakao,
škrob, mléko plnotučné sušené, E450, E500, E336/kypřící látky/, syrovátka sušená, kakaová hmota, kakaové
máslo, sůl, mléčné bílkoviny, E339, E516/želírující látky, aroma, E401, E415/zahušťovadla/, E322/emulgátor/),
náplň(cukr, nízkotučné kakao, želatina, E150a/barvivo/, tuk rostlinný, glukózový sirup, sůl, aroma, mléčný
protein, E472a, E472b/emulgátor/, E339, E401/stabilizátor/), pitná voda, šlehačka živočišná (smetana,
stabilizátor E407), šlehačka rostlinná, dekorace (cukr, olej rostlinný, nízkotučný prášek, E322, E492/emulgátor/,
aroma).
Dolce Latte
nebalené, hmotnost 70g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, kakao, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor
E407), šlehačka rostlinná, karamel v prášku, kukuřičný škrob, škrobový sirup, sůl, kakaová hmota, kakaové
máslo, glukózový sirup, želatina, škrob, sušené odtučněné mléko, sušené plnot.mléko, karamel (cukr, sirup
glukóza-fruktóza, voda), modifikovaný škrob, emulgátory (E477, E472b, sojový lecitin), kypřící látky
(E450,E500), zahušťovadlo (agar, E415), konzervant sorban draselný, kyselina citronová, přír.vanilka, přírodní
aroma, barvivo E160a.
Dort Dolce Latte
nebalené, hmotnost 750g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, kakao, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor
E407), šlehačka rostlinná, karamel v prášku, kukuřičný škrob, rostlinné tuky, slunečnicový olej, hydrogenovaný
rostl.tuk, lískové oříšky, , škrobový sirup, sůl, kakaová hmota, kakaové máslo, glukózový sirup, želatina, škrob,
sušené odtučněné mléko, sušené plnot. mléko, karamel (cukr, sirup glukóza-fruktóza, voda), modifikovaný
škrob, emulgátory (E477, E472b, sojový lecitin), kypřící látky (E450,E500), zahušťovadlo (agar, E415),
konzervant sorban draselný, kyselina citronová, přír.vanilka, přírodní aroma, barvivo (E160a, paprika).
Cappuccino řez
nebalené, hmotnost 60g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E407),
šlehačka rostlinná, glukózový sirup, káva v prášku,kukuřičná škrob, , škrobový sirup, sůl, mléko odstředěné
sušené,pšeničný škrob, karamel, mléčné bílkoviny,želatina,škrob, kakaové máslo, sušené plnot. mléko,
kakaová hmota, sacharóza, skořice, E472b, E477 (emulgátory), E450,E500 (kypřící látky), E330 (kyselina),
E415 (zahušťovadlo), přír. vanilka, přír.aroma, barvivo E160a, E171-E172 .
Řez jogurt - malina
Nebalené, hmotnost 60g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, kakao, pitná voda, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor
E407), šlehačka rostlinná, jogurt v prášku, maliny v prášku,maliny, kukuřičný škrob, škrobový sirup, sůl,
želatina, škrob, mléko odstředěné sušené, pšeničný škrob, glukózový sirup, želírující látka pektin, kakaové
máslo, kakaová hmota, emulgátory (E477, E472b, sojový lecitin), kypřící látky (E450,500), kyselina citronová,
E415 (zahušťovadlo), konzervant (kyselina sorbová, sorban draselný), potrav.barviva (ponceau, azorubin,
antokyany, E160a),přír. vanilka, přír.aroma.
Dort malina-vanilka
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Nebalené, hmotnost 1000g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, kakao, pitná voda, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor
E407), šlehačka rostlinná, maliny v prášku, maliny, kukuřičný škrob, škrobový sirup, sůl, mléko odstředěné
sušené, pšeničný škrob, mléčné bílkoviny, želatina, škrob, vanilková zrníčka, glukózový sirup, želírující látka
pektin, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátory (E477,E472b, sojový lecitin), E415 (zahušťovadlo), kypřící
látky (E450,E500), kyselina citronová, konzervant (kyselina sorbová, sorban draselný), potrav.barviva
(betakarotén, ponceau, azorubin, antokyany, E160a), přír.vanilka, přír.aroma.
Banánový řez
nebalené, hmotnost 80g, použitelnost 2 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E407),
šlehačka rostlinná, ovoce banán, glukózový sirup, želatina, škrob,sušené odtučněné mléko, želírující látka
pektin, karamel (cukr, sirup glukóza-fruktóza, voda), modifikovaný škrob,zahušťovadlo agar, konzervant
(sorban draselný,kyselina sorbová), kyselina citronová,přírodní aroma.
Míša řez
nebalené, hmotnost 90g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pš. polohrubá, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, kakao, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor
E407), šlehačka rostlinná, tvaroh v prášku, kukuřičný škrob, , škrobový sirup, sůl, dextróza, glukózový sirup,
želatina, škrob, sušené odtučněné mléko, pšeničný škrob, sirup glukóza-fruktóza, modifikovaný škrob, E472b,
E477 (emulgátory), E450,E500 (kypřící látky), kyselina vinná, želírující látka pektin, E415 (zahušťovadlo),
konzervant (sorban draselný, kyselina sorbová), kyselina citronová, E160a (barvivo), přírodní aroma.
Jahodové tiramisu
Nebalené, hmotnost 80g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, kakao, pitná voda, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor
E407), šlehačka rostlinná, jahody, káva v prášku, kukuřičný škrob, , škrobový sirup, sůl, pšeničný škrob, sýr
Mascarpone v prášku, karamel, želatina, škrob, glukózový sirup, sušené odtučněné. mléko, sušené plnotučné
mléko,kakaové máslo, ovocné protlaky (jablko,višeň), E1422 (modif.škrob),dextróza, želírující látka pektin,
E415, E418 (zahušťovadlo), E472b, E477 (emulgátory), E450,E500 (kypřící látky), kyselina citronová,
konzervant (kyselina sorbová, sorban draselný), přír. vanilka, přír.aroma, přírodní barvivo, potrav.barviva
(ponceau 4R, azorubin, tartrazin, E160a)
Pohár Panna cotta
Nebalené, hmotnost 160g, použitelnost 3 dny

Složení: mléko, cukr krupice, cukr moučka, mražené ovoce (jahody, maliny,višně, černý rybíz),voda, šlehačka
živočišná (smetana, stabilizátor E407), šlehačka rostlinná, mléko polotučné,karamel (cukr,sirup glukózafruktóza, voda), kakaová hmota, kakaové máslo, sacharóza, modifikovaný škrob,glukóza v prášku, želatina,
kukuřičný škrob, maltodextrin, konzervant (sorban draselný), zahušťovadlo (karagenan, agar), kyselina
citronová, přír. vanilka, přírodní aroma, barviva: E171-E172
Pohár vanilkojahodový
Nebalené, hmotnost 110g, použitelnost 3 dny

Složení: mléko, cukr krupice, cukr moučka, mražené ovoce (jahody, maliny,višně, černý rybíz),voda, šlehačka
živočišná (smetana, stabilizátor E407), šlehačka rostlinná, mléko polotučné, mléčné bílkoviny, rostlinné tuky,
kakaová hmota, kakaové máslo, sacharóza, modifikovaný škrob,glukóza v prášku, želatina, škrob, kukuřičný
škrob, maltodextrin, emulgátor E472a, konzervant (sorban draselný), zahušťovadlo (karagenan, agar), kyselina
citronová, přír. vanilka, vanilková zrníčka, přírodní aroma, barviva: B-karoten, azorubin, E171-E172
Jahodová kostka
Nebalené, hmotnost 80g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, šlehačka živočišná(smetana, stabilizátor E407),
šlehačka rostlinná, jahody, želatina, sušené jahody, glukózový sirup, kukuřičný škrob, modifikovaný škrob
(E1414, 1442), mléko odstředěné sušené, pšeničný škrob,kyselina citronová. sůl, emulgátory (E472b, E477),
kypřící látky (E450, E500), škrobový sirup, želírující látky (pektin, alginát sodný, karagenan), regulátor
kyselosti (citronan sodný, fosforečnan vápenatý,) konzervant E202, zahušťovadlo (E418, E415), antioxidant
E300, aroma, přír.barviva, přírodní barvivo E120, nosič E514, barvivo (E160a,E162,E124, E122,E110)
Dort jahodový s polevou
Nebalené, hmotnost 1000g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E407),
šlehačka rostlinná, jahody, želatina, sušené jahody, glukózový sirup, kukuřičný škrob, rostlinné tuky,
slunečnicový a rostlinný olej, hydrogenovaný rostlinný tuk, kakaové máslo, kakaová hmota, modifikovaný škrob
(E1414, 1442), mléko odstředěné sušené, mléko plnotučné sušené, pšeničný škrob,kyselina citronová. sůl,
emulgátory (E472b, E477, sojový lecitin), kypřící látky (E450, E500), škrobový sirup, lískové oříšky,
konzervant E202, zahušťovadlo (E418, E415), antioxidant E300, aroma, přír.barviva, přírodní barvivo E120,
nosič E514, barvivo (paprika, E160a,E162,E124, E122,E110)
Měchurka
nebalené, hmotnost 80g, použitelnost 2 dny
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Složení: mouka pš. hladká, cukr, pitná voda, čerstvá vejce, olej jedlý, jablka, šlehačka živočišná (smetana,
stabilizátor E407), šlehačka rostlinná, sůl, skořice, sušené polot. mléko, zahušťovadla (modifikovaný škrob,
alginát sodný), pěnotvorná látka ( sušené odtuč. mléko, ztužený rostl.tuk, laktóza, hydrogenfosforečnan
sodný),syrovátka, nosič (E422), kyselina citronová, konzervant (sorban draselný), barvivo (beta – karoten),
přírodní a přírodně identické aroma
Dort čokoláda - višeň
nebalené, hmotnost 1000g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, kakao, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor
E407), šlehačka rostlinná, škrob, třešně, jahody, višně amarena želatina, glukózový sirup, cukrový sirup,
rostl.tuk, kakaové máslo, ztužený rostl.tuk, sušené plnot. mléko, sojový lecitin,,maltodextrin, kyselina
citronová, zahušťovadlo pektin, přír.aroma, aroma vanilkové, konzervant sorban draselný, potrav.barviva
(azorubin, ponceau, chinolinová žluť, indigotin, E127, E120).
Dort čokoláda marcipán
nebalené, hmotnost 1200g, použitelnost 2 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, kakao, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor
E407), šlehačka rostlinná, kakaová hmota, kakaové máslo, rostlinný tuk, mandle, sušené plnot. a odtučněné
mléko, laktóza, sušená syrovátka, kukuřičný sirup, škrob, emulgátor sojový lecitin, zahušťovadlo E420,
konzervant kyselina sorbová, přírodní vanilka, aroma
Ořechová kostka
Nebalené, hmotnost 90g, 45g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E407),
šlehačka rostlinná, pražené mandle, lískový ořech, kakao, kukuřičný škrob, želatina, laktóza, škrobový sirup,
mléko odstředěné sušené, pšeničný škrob, modifikovaný škrob E1414, sůl, emulgátory (E472b, E477), kypřící
látky (E450, E500), kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma, barvivo (E150,E160a)
Mandlová hrouda
Nebalené, hmotnost 50g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E407),
šlehačka rostlinná, pražené mandle, lískový ořech, kakao, kukuřičný škrob, želatina, laktóza, škrobový sirup,
mléko odstředěné sušené, pšeničný škrob, modifikovaný škrob E1414, sůl, emulgátory (E472b, E477), kypřící
látky (E450, E500), kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma, barvivo (E150,E160a)
Čokoládový řez
Nebalené, hmotnost 75g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E407),
šlehačka rostlinná, kakao, nízkotučné kakao, škrobový sirup, mléko odstředěné sušené, švestkový lekvar, sušené
a mražené švestky, jablečná dřeň, rostlinný tuk, pšeničný škrob, sůl, želatina, glukózový sirup, emulgátory
(E472a, E472b, E477), kypřící látky (E450, E500), stabilizátor (E339, E401) mléčný protein, kyselina a
regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo (E150c, E150a,E160a), přírodně – identické švestkové
aroma, aroma
Čokoládový dort
Nebalené, hmotnost 750g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E407),
šlehačka rostlinná, kakao, nízkotučné kakao, kakaová hmota, kakaové máslo, škrobový sirup, mléko odstředěné
sušené, rostlinný tuk, pšeničný škrob, sůl, želatina, glukózový sirup, sirup glukóza-fruktóza, modifikovaný
škrob, emulgátory (E472a, E472b, E477, sojový lecitin), kypřící látky (E450, E500), stabilizátor (E339, E401),
želírující látky (pektin, alginát sodný, karagenan), mléčný protein, kyselina E330, regulátor kyselosti (E331,
E341), kyselina vinná, konzervant E202, zahušťovadlo E415, barvivo (E150c, E150a,E160a), přírodní vanilka,
aroma
Pistáciový dort
Nebalené, hmotnost 750g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E407),
šlehačka rostlinná, kakao, kakaová hmota, kakaové máslo, pistáciové ořechy, škrobový sirup, mléko odtučněné
sušené, pšeničný škrob, sůl, glukózový sirup, sirup glukóza-fruktóza, modifikovaný škrob E1412, želatina,
alkohol,emulgátory ( E472b, E472c, E477, sojový lecitin), kypřící látky (E450, E500), želírující látky (pektin,
alginát sodný, karagenan), stabilozátor E420, kyselina E330, regulátor kyselosti (E331, E341), kyselina vinná,
konzervant E202, zahušťovadlo (E415,E412, E413), barvivo (E150c, E160a, E141, E100), přírodní vanilka,
aroma
Višňový řez
Nebalené, hmotnost 45g, použitelnost 3 dny
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Složení: mouka pšeničná,cukr, E472B, E477, kakao, emulgátory, gluk. sirup, sušené odstřed. mléko, škrob
pšeničný, kypřicí látka(E450,E500i), sůl, (barvivo)E160, (kyselina)E415(zahušťovadlo), aroma,šlehačka
živočišná(smetana, stabilizátor E407), šlehačka rostlinná,višeň – kusové ovoce 72%, jabl. protlak, glukózový
sirup, E1422(modif. škrob), cukr, voda, E330(kyselina), E202(konzervant),E418(zahušťovadlo),aroma.
Řez borůvka jogurt
Nebalené, hmotnost 90g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná,cukr, E472B, E477, emulgátory, glukosový sirup, sušené odstřed. mléko, škrob
pšeničný, kypřicí látka(E450,E500i), sůl, (barvivo)E160, (kyselina)E415(zahušťovadlo), aroma,šlehačka
živočišná(smetana, stabilizátor E407), šlehačka rostlinná, jogurt v prášku, borůvka- kusové ovoce, ovocný
protlak(jablko), glukózový sirup, E1422(modifikovaná škrob), cukr, voda, E330 kyselina, E202
(konzervant),E418 (zahušťovadlo), aroma, plátková želatina živočišného původu.
Karamelový řez
Nebalené, hmotnost 90g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, E472B, E477, kakao, emulgátory, gluk. sirup, sušené odstřed. mléko, škrob
pšeničný, kypřicí látka(E450,E500i), sůl, (barvivo)E160, (kyselina)E415(zahušťovadlo), aroma,šlehačka
živočišná(smetana, stabilizátor E407), šlehačka rostlinná, caramel, plátková želatina živočišného původu.

Skupina: s tukovou náplní
Laskonka
Nebalené, hmotnost 30g, 20g, použitelnost 3 dny

Složení: cukr, vaječný bílek čerstvý, voda pitná, kokos strouhaný, sušené polot.mléko, rostlinné oleje, rostlinné
tuky, zahušťovadla (modifikovaný škrob, alginát sodný), pěnotvorná látka (sušené odtučněné mléko, ztužený
rostl.tuk, laktóza, E339), syrovátka, kakaový prášek, kakaová hmota, glukózový sirup, karamel.sirup,
emulgátory( sojový lecitin, monoglyceridy a diglyceridy kyselin jedlých tuků),sůl, konzervační látka E202,
kyselina citronová, vanilin, aroma, barvivo-B karoten
Kokosový banánek
Nebalené, hmotnost 35g, 20g, použitelnost 3 dny

Složení: cukr, vaječný bílek čerstvý, voda pitná, kokos strouhaný, kakao, sušené polot.mléko, rostlinné oleje,
rostlinné tuky, zahušťovadla (modifikovaný škrob, alginát sodný), pěnotvorná látka (sušené odtučněné mléko,
ztužený rostl.tuk, laktóza, E339), syrovátka, kakaový prášek, kakaová hmota, emulgátory( sojový lecitin,
monoglyceridy a diglyceridy kyselin jedlých tuků),sůl, konzervační látka E202, kyselina citronová, vanilin,
aroma, barvivo-B karoten
Ořechová placička
Nebalené, hmotnost 50g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná světlá, ztužené rostlinné oleje, rostlinné oleje a tuky, voda, cukr, čerstvá vejce,
lískové ořechy, vlašské ořechy, kakaový prášek, kakaová hmota, sušené polot. mléko,vanilínový cukr, sůl,
zahušťovadla (modif.škrob, alginát sodný), emulgátor ( sojový lecitin, E471), konzervant: (kys.sorbová, sorbát
draselný), pěnotvorná látka (sušené odtučněné mléko,ztužený rostl.tuk, laktóza, E339), syrovátka, kyselina
mléčná, kys. citrónová, antioxidanty: E310 a E311, barviva: (annato, kurkumin, B-karoten), aroma (máslové,
vanilkové, etylvanilin).
Piškotová roláda tmavá
Nebalené, hmotnost 40g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, vejce čerstvá, cukr, voda pitná, tuk rostlinný, kakao, kakaový prášek, kakaová hmota,
rostlinné oleje, rostlinné tuky, sušené polot.mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, kukuřičný škrob,
zahušťovadla (E415, modifikovaný škrob, alginát sodný), pěnotvorná látka (sušené odtučněné mléko, ztužený
rostl.tuk, laktóza, E339), syrovátka, kypřidla (E450, E500), emulgátory (sojový lecitin, monoglyceridy a
diglyceridy kyselin jedlých tuků), sůl, kyselina citrónová, konzervační látky E202, aroma (vanilkové,
ethylvanilin), aroma, barvivo (B-karoten, E160a)
Piškotová roláda světlá
Nebalené, hmotnost 40g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, vejce čerstvá, cukr, voda pitná, tuk rostlinný, kakaový prášek, kakaová hmota,
rostlinné oleje, rostlinné tuky, sušené polot.mléko, kokos, kukuřičný škrob, zahušťovadla (E415, modifikovaný
škrob, alginát sodný), pěnotvorná látka (sušené odtučněné mléko, ztužený rostl.tuk, laktóza, E339),
syrovátka,ovocné protlaky (jablko, višeň), glukózový sirup, pektin (želírující látka), E1422 (modifik.škrob),
kypřící prášek (kypřidla E450, E500), emulgátory (sojový lecitin, monoglyceridy a diglyceridy kyselin jedlých
tuků), sůl, kyselina citrónová, konzervační látky E202, aroma (vanilkové, ethylvanilin), aroma, barvivo (Bkaroten, E160a)
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Valentýnský dortík
Nebalené, hmotnost 180g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, vejce čerstvá, cukr, voda pitná, tuk rostlinný, kakao, kokos, kakaový prášek, kakaová
hmota, rostlinné oleje, rostlinné tuky, sušené polot.mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, kukuřičný škrob,
rýžový škrob, syrovátka, ovocné protlaky (jablko, višeň), glukózový sirup, pektin (želírující látka), E1422
(modifik.škrob), zahušťovadla (E415, modifikovaný škrob, alginát sodný), pěnotvorná látka (sušené odtučněné
mléko, ztužený rostl.tuk, laktóza, E339), syrovátka, kypřidla (E450, E500), emulgátory (sojový lecitin,
monoglyceridy a diglyceridy kyselin jedlých tuků), sůl, kyselina citrónová, maltodextrine, konzervační látky
E202, aroma (vanilkové, ethylvanilin), aroma, barvivo (B-karoten, E160a, E174)
Ovocný řez Perfekta
Nebalené, hmotnost 80g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E407),
jahody, maliny, višně, rybíz černý, kukuřičný škrob, modifikovaný škrob (E1412, E1422), škrob, škrobový
sirup, sůl, mléko sušené odstředěné a plnotučné, sušená syrovátka, laktóza, pšeničný škrob, sirup glukóza
fruktóza,dextroza, meruňková dužnina, želírující látka (pektin, kys.citronová), emulgátory (E477,E472b),
kypřící látky (E450,E500), konzervant kyselina sorbová, zahušťovadlo (E415, E404), E330 (kyselina), přírodní
výtažek (mrkev, dýně), barvivo (betakaroten, E160a, titanová běloba, tartrazin, žluť SY), aroma.
Ovocný dort
Nebalené, hmotnost 1200g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, cukr, čerstvá vejce, pitná voda, jahody, maliny, višně, rybíz černý, mandle pražené,
sirup glukóza fruktóza, meruňková dužnina, ovocné protlaky (jablko, višeň), sušené polot. mléko, glukózový
sirup, želírující látka pektin, sůl, zahušťovadla ( modifik. škrob E1412, E1422, alginát sodný), sušené odtučněné
a polot. mléko, rostlinné oleje, ztužený rostl.tuk, rostlinný tuk, laktóza, E339, syrovátka, kyselina citronová,
škrob, ztužovač E401, emulgátory (sojový lecitin, monoglyceridy a digliceridy kyselin jedlých tuků), kypřící
látky (E450,E500), dextróza, konzervant (kyselina sorbová, sorbát draselný), přírodní výtažek (mrkev, dýně),
aroma, barviva ( B-karoten, E160a-E101)
Řez Melisa
Nebalené, hmotnost 80g, použitelnost 3 dny

Složení: pšeničná mouka, cukr, pitná voda, vejce, vlašský ořech mletý, rostlinné oleje, rostlinné tuky,
škrobový sirup, mléko sušené odstředěné a polotučné, syrovátka sušená, med, pšeničný škrob, E1414
(modifikovaný škrob), emulgátor, (E472a,E472b, E477, lecitin, monoglyceridy a diglyceridy kyselin jedlých
tuků), kypřící látky (E450, E500), sůl, sušený mléčný výrobek (laktóza, rostlinné a mléčné bílkoviny, rostlinný
a živočišný tuk, sušený kukuřičný sirup, hydrogenovaný rostlinný olej, přírodně identické aroma), glukózový
sirup, karamel.sirup, E401, E516 (želírující látky), E330 (kyselina), E202 (konzervační látka), E415
(zahušťovadlo), E503 (kypřící látka), E160a, beta - karoten (barvivo), koření, aroma, ethylvanillin (aromatická
látka).
Pralinkový řez
Nebalené, hmotnost 55g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, vejce čerstvá, cukr, voda pitná, tuk rostlinný, kakao, kakaový prášek, kakaová hmota,
rostlinné oleje, rostlinné tuky, sušené polot.mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy, kukuřičný škrob,
zahušťovadla (E415, modifikovaný škrob, alginát sodný), pěnotvorná látka (sušené odtučněné mléko, ztužený
rostl.tuk, laktóza, E339), syrovátka,ovocné protlaky (jablko, višeň), glukózový sirup, pektin (želírující látka),
E1422 (modifik.škrob), kypřící prášek (kypřidla E450, E500), emulgátory (sojový lecitin, monoglyceridy a
diglyceridy kyselin jedlých tuků), sůl, kyselina citrónová, konzervační látky E202, aroma (vanilkové,
ethylvanilin), aroma, barvivo (B-karoten, E160a)
Věneček krémový
Nebalené, hmotnost 40g, 25g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, vejce čerstvá, voda, cukr, rostlinné oleje, rostlinné tuky, sůl, modifikovaný škrob,
sušené polot. mléko, glukózový sirup, laktóza, emulgátory (sojový lecitin, monoglyceridy a diglyceridy kyselin
jedlých tuků), konzerv.látka E202, kyselina citronová, ztužovač E401, aroma, barviva (B-karoten, E160a –
E101)
Banánek žloutkový
Nebalené, hmotnost 40g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, vejce čerstvá, voda, cukr, rostlinné oleje, rostlinné tuky, kakaový prášek, kakaová
hmota, sůl, modifikovaný škrob, sušené polot. mléko, laktóza, emulgátory (sojový lecitin, monoglyceridy a
diglyceridy kyselin jedlých tuků), konzerv.látka E202, kyselina citronová, ztužovač E401, aroma,aroma
(vanilkové, ethylvanilin), barviva (B-karoten, E160a – E101)
Žloutkové řezy
Nebalené, hmotnost 60g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, vejce čerstvá, voda pitná, cukr, rostlinné tuky a oleje, rostl.tuky sušené, sušená
syrovátka, mouka ze sladových obilovin, ovocné protlaky (jablko, višeň), sůl, modifikovaný škrob, sušené
polot. mléko, glukózový sirup, laktóza, emulgátory (sojový lecitin, E472c, E471), želírující látka E440,
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modifik.škrob. E1422, konzerv.látka E202, kyselina citronová, ztužovač E401, aroma, barviva (B-karoten,
E160a – E101)
Šáteček listový
Nebalené, hmotnost 50g, 20g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná, vejce čerstvá, voda pitná, cukr, rostlinné tuky a oleje, rostl.tuky sušené, sušená
syrovátka, mouka ze sladových obilovin, sůl, modifikovaný škrob, sušené polot. mléko, laktóza, emulgátory
(sojový lecitin, E472c, E471), konzerv.látka E202, kyselina citronová, ztužovač E401, aroma, barviva (Bkaroten, E160a – E101)
Kokoska plněná
balené, hmotnost 60g, 20g, použitelnost 3 dny

Složení: mouka pšeničná světlá, vejce bílek, cukr, kokos, voda pitná, rostlinný tuk (tuková násada (ztužené
rostlinné oleje, rostlinné oleje a tuky), voda, sůl, emulgátor E471, konzervant: kys.sorbová, kyselina mléčná,
kys. citrónová, antioxidanty: E310 a E311, barviva: annato a kurkumin, máslové aroma), cukr, vaječný žloutek,
vanilínový cukr, ovocné protlaky (jablko, višeň), kakaový prášek, kakaová hmota, glukózový sirup, sojový
lecitin, kys.citrónová, pektin (želírující látka), E1422 (modifik.škrob), aroma, etylvanilin).

Skupina: s lehkou máslovou náplní
Dort máslový 1400g, 700g,
Srdce piškotové 600g
Nebalené, použitelnost 3 dny

Složení: vejce čerstvá, cukr, mouka pšeničná, voda pitná, máslo, tuk rostlinný, kakaový prášek, kakaová hmota,
rostlinné oleje, rostlinné tuky, sušené polot. mléko, zahušťovadla (modifikovaný škrob, alginát sodný),
pěnotvorná látka (sušené odtučněné mléko, ztužený rostl.tuk, laktóza, E339), syrovátka, ovocné protlaky
(jablko, višeň), glukózový sirup, rýžový škrob, pektin (želírující látka), E1422 (modifik.škrob), kypřící prášek
(kypřidla E450, E500), emulgátory (sojový lecitin, monoglyceridy a diglyceridy kyselin jedlých tuků),
maltodextrine, sůl, kyselina citrónová, konzervační látky E202, aroma (vanilkové, ethylvanilin), aroma, barvivo
(B-karoten, E174),
Ořechový dort
Nebalené, hmotnost 1400g, použitelnost 3 dny

Složení: vejce čerstvá, cukr, mouka pšeničná, voda pitná, lískové ořechy, vlašské ořechy, máslo, tuk rostlinný,
kakaový prášek, kakaová hmota, rostlinné oleje, rostlinné tuky, sušené polot. mléko, zahušťovadla
(modifikovaný škrob, alginát sodný), pěnotvorná látka (sušené odtučněné mléko, ztužený rostl.tuk, laktóza,
E339), syrovátka, kypřící prášek (kypřidla E450, E500), emulgátory (sojový lecitin, monoglyceridy a
diglyceridy kyselin jedlých tuků), rýžový škrob, sůl, kyselina citrónová, konzervační látky E202, maltodextrine,
aroma (vanilkové, ethylvanilin), aroma, barvivo (B-karoten, E174)

Skupina: s náplní ostatní
linecké kolečko plněné ovocnou směsí
Nebalené, hmotnost 45g, balené, hmotnost 250g, 500g, použitelnost 30 dnů

Složení: mouka pšeničná světlá, rostlinný tuk (tuková násada (ztužené rostlinné oleje, rostlinné oleje a tuky),
voda, sůl, emulgátor E471, konzervant: kys.sorbová, kyselina mléčná, kys. citrónová, antioxidanty: E310 a
E311, barviva: annato a kurkumin, máslové aroma), cukr, čerstvá vejce, vanilínový cukr, náplň 2 % (ovocné
protlaky (jablko, višeň), cukr, glukózový sirup, kys.citrónová, pektin (želírující látka), voda, E1422
(modifik.škrob), aroma).
Třený lin. banánek
nebalené, hmotnost 50g, použitelnost 30 dnů

Složení: mouka pšeničná světlá, ztužené rostlinné oleje, rostlinné oleje a tuky, voda, cukr, vaječný žloutek,
vanilínový cukr, modif.škrob, sušené polot. mléko, laktóza, ovocné protlaky (jablko, višeň), kakaový prášek,
kakaová hmota, sůl, emulgátor (E471, sojový lecitin), konzervant: kys.sorbová, kyselina mléčná, kys.
citrónová, antioxidanty: E310 a E311, ztužovač E401, glukózový sirup, kys.citrónová, pektin (želírující látka),
E1422 (modifik.škrob), aroma, barviva( annato a kurkumin, E160a-E101), máslové aroma.
mřížkový koláč
nebalené, hmotnost 60g, použitelnost 20 dnů

Složení: mouka pšeničná světlá, rostlinný tuk (tuková násada (ztužené rostlinné oleje, rostlinné oleje a tuky),
voda, sůl, emulgátor E471, konzervant: kys.sorbová, kyselina mléčná, kys. citrónová, antioxidanty: E310 a
E311, barviva: annato a kurkumin, máslové aroma), cukr, čerstvá vejce, vanilínový cukr, náplň 2 % (ovocné
protlaky (jablko, višeň),jablka, meruňky, glukózový sirup, kys.citrónová, pektin (želírující látka), voda, E1422
(modifik.škrob), aroma, meruňkové aroma, potrav.barviva (E160a, E160c).
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Skupina: trvanlivé pečivo ze šlehaných hmot
Laskonky
Nebalené, hmotnost 1000g, balené, hmotnost 80g, použitelnost 30 dnů

Složení: vejce bílek, cukr, kokos, voda pitná
Kokosky volné
Nebalené, hmotnost 1000g, použitelnost 30 dnů

Složení: vejce bílek, cukr, kokos, voda pitná

Skupina: ostatní
Řez punčový
hmotnost 55g, použitelnost 3 dny

Složení: cukr, mouka pš. vejce čerstvá, fondantová hmota (škrobový sirup, konzervant (E 220)), voda pitná,
ovocná náplň-směs ( směs ovocných dření, cukr, kyselina citrónová, želírující látka-pektin, potravinářské
barvivo E 163, aroma), cukr vanilkový, pasta ovocná s příchutí citronu, kyselina citrónová (E 330), barvivo (E
514), čokoládová poleva cukr. tmavá ( cukr, tuk rostlinný, kakao, E322, E476, vanilin)
Vanilkové rohlíčky
Balené, hmotnost 250g, 400g, použitelnost 30 dnů

Složení: mouka pšeničná, cukr, rostlinné tuky, ztužené rostlinné tuky, rostl. oleje, lískový ořech, vlašský
ořech, voda pitná, emulgátory (E322, E471), jedlá sůl, konzervant (E200), máslové aroma, aromatická látka
ethylvanilin, přírodní barvivo
Čajové pečivo, vánoční pečivo
Balené, hmotnost 350g, 500g, 1000g, použitelnost 30 dnů

Složení: mouka pšeničná, cukr, rostlinné tuky, ztužené rostlinné tuky, rostl. oleje, máslo, vejce čerstvá, lískový
ořech, vlašský ořech, kakao, kokos, mák, káva, voda pitná, ovocné protlaky (jablko, višeň), švestkový lektvar,
sušené a mražené švestky, jablečná dřeň, skořice, pom.kůra sušená, kakaový prášek, kakaová hmota, sušené
mléko odstředěné, sušená syrovátka, glukózový sirup, kys.citrónová, pektin (želírující látka), voda, E1422
(modifik.škrob), rýžový škrob, emulgátory (E322, E471, monoglyceridy a diglyceridy kyselin jedlých tuků),
jedlá sůl, konzervant (E200, E202), maltodextrine, arabská guma, karnaubský vosk, máslové a vanilkové aroma,
aromatická látka ethylvanilin, aroma, přírodně – identické švestkové aroma, přírodní barvivo, nosič E514,
barvivo (E174, E102, E133, E104, E131, E122, E124, E110, E151, E132, E122)
linecké kolečko sypané
hmotnost 20g, použitelnost 30 dnů

Složení: mouka pšeničná světlá, rostlinný tuk (tuková násada (ztužené rostlinné oleje, rostlinné oleje a tuky),
voda, sůl, emulgátor E471, konzervant: kys.sorbová, kyselina mléčná, kys. citrónová, antioxidanty: E310 a
E311, barviva: annato a kurkumin, máslové aroma), cukr, čerstvá vejce, sezam, vanilínový cukr,glukózový
sirup, sušené mléko plnotučné, emulgátor (sojový lecitin), aroma.
Trojhránek
hmotnost 60g, použitelnost 30 dnů

Složení: mouka pšeničná světlá, rostlinný tuk (tuková násada (ztužené rostlinné oleje, rostlinné oleje a tuky),
voda, sůl, emulgátor E471, konzervant: kys.sorbová, kyselina mléčná, kys. citrónová, antioxidanty: E310 a
E311, barviva: annato a kurkumin, máslové aroma), cukr, čerstvá vejce, sezam, dýňové semínko, ovesné
vločky, lněné semínko, slunečnice, mandle, vanilínový cukr, kakaový prášek, kakaová hmota, glukózový sirup,
sušené mléko plnotučné, emulgátor (sojový lecitin), aroma (vanilkové, etylvanilin), aroma.
Cukrářský koláček
hmotnost 1000g, použitelnost 2 dny

Složení: mouka pšeničná světlá, cukr, čerstvá vejce, mléko, tvaroh, rostlinný tuk, rostlinné oleje, voda,
rozinky, jedlá sůl, droždí pekařské, emulgátory (slunečnicový lecitin, mono-a diglyceridy mastných kyselin),
sušená syrovátka, jabl.dřeň stabilizovaná, škrob, škrob bramborový, regulátor kyselosti (kyselina citronová),
konzervant E202, aroma (vanilkové, citronové, etylvanilin), barvivo B-karoten, vitamin A, máslo.
Bábovička čokol.
hmotnost 120g, použitelnost 7 dnů

Složení: mouka pšeničná světlá, cukr, čerstvá vejce, rostlinný olej,rostlinný tuk, kakaový prášek, kakaová
hmota, kokos, kypřící látky (E450, E500), emulgátor (sojový lecitin), aroma (vanilkové, etylvanilin).
Bábovka.
balená, hmotnost 800g, použitelnost 5 dnů
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Složení: mouka pšeničná světlá, cukr, rostlinný olej, čerstvá vejce, kakaový prášek, kypřící látky (E450, E500),
aroma (vanilkové, etylvanilin).
muffin světlý, kakaový
nebaleno, hmotnost 65g, použitelnost 4 dny

Cukrářský přípravek (pšeničná mouka světlá, cukr, sůl, sušená vejce, sušené mléko, kypřidla, aroma,
konzervant, vláknina, kakao), jedlý rostlinný olej, pitná voda.

Pokud není u jednotlivých skupin výrobků uveden pro skladování jiný pokyn, pak platí, že příslušné
výrobky je nutno uchovávat (skladovat) při teplotách do 8 st. C.

Druh: V a ř e n é v ý r o b k y
Obchodní název:
Knedlík houskový
Hmotnost: 500g, 290g, baleno, použitelnost 5 dnů

Složení: mouka pšen. světlá, pitná voda, kostky z běžného pečiva 10%, mléko sušené, vejce, droždí pek., jedlá
sůl

Knedlík s náplní ovocná směs
Hmotnost: 350g, baleno, použitelnost 5 dnů

Složení: mouka pšen., pitná voda, náplň 10% (ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, kys.citrónová,
pektin,barvivo anthokyany, aroma), pitná voda), mléko sušené,droždí pekařské,vejce, jedlá sůl

Knedlík bramborový
Hmotnost: 400g, baleno, použitelnost 6 dnů

Složení: bramborová kaše (bramborová moučka 33%, emulgátor: E471, antioxidant: kys.citrónová a siřičitan
sodný, barvivo: kurkumin), pitná voda, pšeničná krupice a pšen. mouka, vejce, jedlá sůl.

Bramborové šišky
Hmotnost: 250g, 500g, baleno, použitelnost 5 dnů

Složení: bramborová kaše (bramborová moučka 33%, emulgátor: E471, antioxidant: kys.citrónová a siřičitan
sodný, barvivo: kurkumin), pitná voda, pšeničná krupice a pšen. mouka, vejce, jedlá sůl.

Uchovejte při teplotě 1° až 8° C při relativní vlhkosti vzduchu do 90°C.
Ohřívejte v páře !
Choustník, 1.11.2014
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