qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
Přehled pekařských výrobků
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
PEKÁRNA BOROVÁ
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
Věra Krejčí, Borová 103, 56982, IČ 18880924

Název výrobku
Druh, skupina
Chléb malý KULATÝ č.105
Chléb velký KULATÝ č.111
Chléb 1/2 kraj.bal. č. 125
Chléb pšeničnožitný

Hmotnost
v gramech
800
1150
550

Trv.dnů
od dodání
3

Složení:
Výrobek neobsahuje nepovolené přídatné látky.Alergeny
jsou zvýrazněny.
Pšeničná mouka chlebová, žitná mouka chlebová, voda,
sůl, kmín,

650
Chléb malý VEKA č.107
Chléb malý VEKA krá. č.124
Chléb pšeničnožitný

3

Pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, kvas (částečně
pražená žitná mouka, voda, základ kvasu), kyselina:
kyselina octová, droždí, kmín

Královský chléb
Pečivo vícezrnné

500

3

Chléb-Pecen borovský č. 114
Chléb pšeničnožitný

1500

2

Chléb lněný č. 116
Pečivo vícezrnné

750

3

Chléb škvarkový č. 118
Chléb pšeničnožitný
Škvarková placka č. 143
Pečivo běžné pšeničnožitné
Chléb Kořenový-Fajny č.126
Chléb pšeničnožitný

500

Pšeničná mouka, žitná mouka, pšeničný šrot a otruby,
žitný a sojový šrot, lněné semeno, ječná sladová mouka,
droždí, sůl, kukuřičná mouka,
Pšeničná mouka, žitná mouka, voda, sůl, droždí, kvas
(částečně pražená žitná mouka, voda, základ kvasu),
kyselina: kyselina octová, pšeničná mouka bobtnavá,
zahušťovadlo guma guar, vločky z bramborové kaše,
regulátor kyselosti uhličitan vápenatý, pšeničná mouka
sladová, rostlinný tuk, sušená syrovátka, kmín drcený
Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, lněné semínko (10%)
kvas (částečně pražená žitná mouka, voda, základ kvasu),
kyselina: kyselina octová, pšeničný lepek, pšeničná mouka
sladová pražená, sůl, slad,
Pšeničná mouka, žitná mouka, voda, škvarky (14%), sůl,
droždí, kmín, kvas (částečně pražená žitná mouka, voda,
základ kvasu), kyselina: kyselina octová

Tmavý chléb balený č. 131
Tmavý chléb krá. bal. č. 132
Chléb vícezrnný

400

Chléb celozrnný č. 135
Chléb celozrnný
ZEELANDIA

500

Vitální chléb
Chléb pšeničnožitný

500

č.117

3
150
500
3

5

3

3

Pšeničná mouka, voda, Fajny chléb® (pšeničná bílkovina,
mouka žitná, sůl, pražená sladová mouka, glukozový
sirup, ester glyceridů s kyselinou vinnou, kyselina mléčná),
droždí
Pšeničná mouka, voda, pražený ječmen, Multikorn®
(žitná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, sojový šrot, lněné
semeno, slunečnicové jádro, sůl, cukr, koření), sůl,
slunečnicové semínko, pšeničné klíčky, olej řepkový, cukr,
droždí, len.
Zápara vařená (pšeničné zrno, žitné zrno, lněné semeno,
slunečnicové semeno, sůl, kyselina octová, kyselina
mléčná), voda, grahamová mouka pšeničná celozrnná,
mouka pšeničná, droždí, sůl, kvas (částečně pražená žitná
mouka, voda, základ kvasu), pšeničný lepek, kukuřičná
mouka, vločky z bramborové kaše, sladová mouka,
řepkový olej
Pšeničná mouka, žitná mouka, voda, lněná semena,
slunečnicová semena, kukuřičná mouka, pšeničné klíčky,
pšeničné mlýnské výrobky (pšeničné otruby, pšeničná
sladová mouka, pšeničná mouka), sušená syrovátka,
cukr, dextróza, sójová mouka, kyselina (kyselina
citrónová a octová), koření, sezam, droždí, sůl, kvas
(částečně pražená žitná mouka, voda, základ kvasu),
kyselina: kyselina octová, kukuřičná bobtnavá mouka

2

Žitný chléb (balený) č. 141
Žitný chléb

370

3

Toustový chléb balený č. 161 500
Toustový chléb 1/2 bal. č. 162 250
Chléb pšeničný, pečivo
běžné pšeničné
500
Sládkův chléb č. 128
Chléb žitnopšeničný

7

4

Rohlík č. 202
Banketka č. 203
Bulka č. 206
Houstička č. 208
Houska č. 211
Rohlík super č. 221
Pečivo běžné pšeničné
Veka č. 231
Pečivo běžné pšeničné

44
33
44
44
100
80

Preclík, preclík balený
Trvanlivé pečivo č. 261, 262

25
200

1měsíc

Graham č. 151
Pečivo pšeničné

250

2

Grahamová královská
raženka č. 249
Pečivo pšeničné
Tmavá bulka č.252
Pečivo vícezrnné

60

Kornspitz® č. 241
Pečivo vícezrnné

80

SLOVIKORN č. 242
Pečivo vícezrnné

55

Zlatá špička č. 247
Pečivo pšeničné

90

Inulík č. 250
Pečivo speciální

200

3

Bageta č. 245
Pečivo pšeničné

130

1

Toč vícezrnný č. 243
Pečivo vícezrnné

70

Pohánek č. 240
Pečivo vícezrnné

60

1

320
1

60

2

1

1

1

1

1

1

Žitná mouka (90%), přípravek Můj chléb® (bobtnavá
mouka (žitná, kukuřičná), sušený žitný kvas, žitná a
bramborová mouka, pšenice sladová mouka, vláknina),
cukr, palmový tuk neztužený, nízkotučné sušené mléko,
voda, sůl, olej řepkový, droždí,
Pšeničná mouka, slunečnicové semínko, voda, droždí, olej
řepkový, cukr, sůl, kyselina citronová

Žitná mouka, pšeničná mouka, pšeničný lepek, pšeničná
sladová mouka, sójový šrot, ovesné vločky, lněné
semínko, celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová
semena, sůl, , ječná sladová mouka, ječný sladový
extrakt, žitná bobtnavá mouka, řepkový olej, voda,
droždí.
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, sádlo, droždí
pekařské, sůl, cukr, sladová mouka, sušená syrovátka,
kmín, mák

Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí pekařské,
sůl, ječný sladový extrakt, sušená syrovátka, cukr
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí pekařské,
sůl, ječný sladový extrakt, sušená syrovátka, cukr
Koření – paprika, pepř

Grahamová pšeničná mouka(25%), pšeničná
mouka, sezam, olej řepkový, voda, droždí, sůl,
sušená syrovátka,
Pšeničná mouka, Královský graham® (15%), olej
řepkový, droždí, kmín
Pšeničná mouka, žitná mouka, sušená kvasná kultura
[mléko], len, kukuřičná krupice, sojový šrot, sezam,
mouka sojová, sůl, otruby žitné, mouka žitná pražená,
lepek, mouka sladová, pekařské droždí, , ovesné vločky,
slunečnice, sůl, olej řepkový, droždí
Pšeničná mouka, voda, KONMIX®-(36%) pšeničný
šrot, žitný šrot, sušený žitný kvas, pšeničné otruby,
sójový šrot, lněná semena, pšeničný sladový šrot, pražená
žitná a pšeničná mouka, sójová mouka, sůl, koření,
droždí, sůl, olej řepkový,
Pšeničná mouka, voda, SLOVIKORN(10%) ovesné
vločky,lněné semeno, mouka pšeničná celozrnná, sójová
drť, žitná mouka, sušená syrovátka, sezam, pšeničná
bílkovina, sůl, pražený ječný slad, olej řepkový, sůl, droždí
Pšeničná mouka, voda, kukuřičná mouka, olej řepkový,
lněné semeno – žluté, žitná mouka, kukuřičná krupice,
pšeničný lepek, ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky,
stabilizátor guma guar, glukózový sirup, glukóza, pražená
pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, droždí
pekařské, sůl,
Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, pšeničné otruby,
mouka z topinambur (19%), sůl, mouka guarová, koriandr,
kyselina mléčná, ječný pražený slad, sójová mouka,
Pšeničná mouka, voda, droždí, ovesné vločky, sůl, cukr,
žitná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, sójový šrot, lněná
semena, slunečnicová semena,
Pšeničná mouka, voda, VZ50 šestizrnná (20%) žitná zrna,
pčeničná zrna, sojová drť, sezam, oves loupaný, sůl,
lněná semínka, slunečnicová semena, mouka pražená
žitná, kukuřičná směs, sůl, sádlo, droždí
Pšeničná mouka, žitná mouka, voda, pšeničná zrna, žitná
zrna, sůl, len, slunečnice, pohankový cereál(5%)-pohanka,
bramborová kaše, proso, soja, lněné semeno, pšeničná
mouka celozrnná, žitný slad, kmín, zahušťovadlo-guma
guar, pšeničný lepek, kyselina mléčná, olej řepkový, sádlo,
sůl,

3

Pohankový šnek s náplní
zelná, čabajková č. 246
Pečivo speciální

300

4

50

1

110

1

Borovská minipizza č. 255
Pečivo speciální

100

2

Cereální ovocný koláč č. 292
Pečivo vícezrnné

60

Koláč s náplní makovou č. 301
Šáteček s náplní makovou č. 321
Jemné pečivo
Koláč s náplní tvaroh. č. 303
Šáteček s náplní
tvarohovou č. 321
Jemné pečivo
Koláč s náplní ovosměs č.302
Šáteček s náplní ovosměs č. 321
Jemné pečivo
Koláč s náplní povidlov.č.304
Jemné pečivo

80, 40
55

1
1

80, 40
55

1
1

80, 40
55

1
1

80, 40

1
1

Koláč s náplní z jablek č. 305 80, 40
Jemné pečivo

1
1

Koláč s náplní ovocnou č.306 80, 40
Jemné pečivo

1
1

Koláč s náplní příchutí
arašídovou č . 306
Jemné pečivo

80, 40

1
1

Plněný rohlík s náplní
makovou nebo tvarohovou

80

1
1

Plundrkorn č. 248
Pečivo pšeničné
Slaninový rohlík
Pečivo speciální

č. 257

1

Č.

Jemné pečivo
Makovka – loupák
čert, mikuláš, jidáš
Pečivo jemné

č. 331

80
1

Pšeničná mouka, pohankový cereál (10%)- pohanka,
bramborová kaše, proso, soja, lněné semeno, pšeničná
mouka celozrnná, žitný slad, kmín, zahušťovadlo - guma
guar, pšeničný lepek, kyselina mléčná, olej řepkový, sůl,
Náplň: MELASTAR základní a čabajková - řepkový olej,
lušteninová mouka, sušená syrovátka, glukózový sirup,
modifikovaný škrob (E1422), směs sušené zeleniny, rýžová
mouka, sůl, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, látka
zvýrazňující chuť a vůni (E621), směs koření, kouřové aroma,
Pšeničná mouka, tuk ztužený, lněné semeno, šrot sójový,
bílkovina pšeničná, sezam, sůl, slunečnice, cukr, slad
karamelizovaný, vločky ovesné, gluten kukuřičný, droždí,
vejce sušené,
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, sádlo, droždí
pekařské, sůl, cukr, sladová mouka, sušená syrovátka,
slanina, podíl min 10%, sýr eidam 30%, grilovací koření
Pšeničná mouka, voda, droždí, Italská směs –
Náplň (40 – 45%) – PIZZA SOUCE (rajčatová protlak 50%,
cibule, česnek, oregano, petržel, zahušťovadla – guma guar)
- Cikánská směs(rajčatová dřeň 20%, cibule 20%, voda,
okurky 13%, cukr, vinný ocet, paprika 5%, koření (s
hořčičným semínkem), sůl, barvivo ze šťávy červené řepy)
Pšeničná mouka, voda, pšeničný lepek, pšeničná sladová
mouka, sojový šrot, ovesné vločky, lněné semínko,
celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová semena, sůl,
ječná sladová mouka, ječný sladový extrakt, žitná
bobtnavá mouka, řepkový olej, cukr, droždí. Náplň –
HRUŠKA kusová ovocná náplň obsah hrušek 26,5%,
povidlová náplň ovocná s příchutí(nativní podíl 50% - voda,
glukózo-fruktózový sirup, švestkové pyré 9,3%(přináší 50%
ovoce), modifikovaný škrob, pšeničná vláknina,
zahušťovadla – celulosa a xanthan, aroma),
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí, sůl,
citropasta, sušená syrovátka, pšeničná mouka sladová,
cukr, pšeničný lepek, vejce sušené, maková náplň (25%)
(mák 40-45%, cukr, bramborová bobtnavá mouka, va. bílek)
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí, sůl,
citropasta, sušená syrovátka, pšeničná mouka sladová,
cukr, pšeničný lepek, vejce sušené, tvarohová náplň (25%)
(tvaroh 50%, cukr, modifikovaný škrob (E1412, E1422,
E1414), sušený vaječný bílek, sůl, aroma, barvivo karoten
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí, sůl,
citropasta, sušená syrovátka, pšeničná mouka sladová,
cukr, pšeničný lepek, vejce sušené, ovocná směs (25%)
směs ovocných dření, cukr, , aroma, beta karoten
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí, sůl,
citropasta, sušená syrovátka, pšeničná mouka sladová,
cukr, pšeničný lepek, vejce sušené, povidlová náplň
ovocná s příchutí (25%) (voda, glukózo-fruktózový sirup,
švestkové pyré 9,3%(přináší 50% ovoce), modifikovaný
škrob, pšeničná vláknina, zahušťovadla – celulosa a
xanthan, aroma)
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí, sůl,
citropasta, sušená syrovátka, pšeničná mouka sladová,
cukr, pšeničný lepek, vejce sušené, náplň z jablek (25%)
(jablka, cukr, zahušťovadlo-modifikovaný kukuřičný škrob,
skořice)
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí, sůl,
citropasta, sušená syrovátka, pšeničná mouka sladová,
cukr, pšeničný lepek, vejce sušené, náplň ovoce (25%)
(švestky, meruňky, rybíz, sušené švestky - sušené vypecko vané švestky (65%), cukr, modifikovaný škrob
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí, sůl,
citropasta, sušená syrovátka, pšeničná mouka sladová,
cukr, pšeničný lepek, vejce sušené náplň s příchutí arašídů
(25%) (arašídová mouka, pšeničné klíčky, ořechové
aroma, cukr)
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí, sůl,
citropasta, sušená syrovátka, pšeničná mouka sladová,
cukr, pšeničný lepek, vejce sušené maková náplň (25%)
(mák 40-45%, cukr, bramborová bobtnavá mouka, vaječný
bílek) tvarohová náplň (25%) (tvaroh 50%, cukr,
modifikovaný škrob (E1412, E1422, E1414), sušený
vaječný bílek, sůl, aroma, barvivo karoten)
Pšeničné mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, sušená
vejce, sušená syrovátka, žitná mouka, emulgátor (E481),
glukóza, látka zlepšující mouku ( E920), regulátor
kyselosti fosforečnan vápenatý, mák.

4

Chala č. 401
Pečivo jemné

230

Závin s náplní
- Makovou č. 431
- Jablkovou č. 433
- Arašíd přích. č. 434
- Skořicovou č. 435
- čokoládovou č. 436
Pečivo jemné

300

Vánočka č.455, mazanec č.444
MÁSLOVÉ
Pečivo jemné

400

Vánočka č.451 a 452,
mazanec č.441 a 442
sváteční
Pečivo jemné

400
700

Vánočka č. 411
Mazanec č. 441, 442
Pečivo jemné
Vánočka bez rozinek č. 450
Mazanec bez rozinek č. 443
Pečivo jemné
Vánočka č. 463, Mazanec č.462
s fruktózou
Pečivo jemné

380
400
700
380

1

4

3

3

3

3
400
3

Pšeničné mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, sušená
vejce, sušená syrovátka, žitná mouka, emulgátor (E481),
glukóza, látka zlepšující mouku ( E920), regulátor kyselosti
fosforečnan vápenatý, posyp arašídy pražené.
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí, sůl,
sušená syrovátka, pšeničná mouka sladová, pšeničný
lepek, vejce sušené, maková náplň (40%) (mák 40-45%,
cukr, brambo-rová bobtnavá mouka, vaječný bílek) náplň z
jablek (40%) (jablka, cukr, zahušťovadlo-modifikovaný
kukuřičný škrob, skořice) náplň s příchutí arašídů (40%)
(arašídová mouka, pšeničné klíčky, ořechové aroma, cukr)
náplň skořicová nebo čokoládová (40%) ( cukr, sušená
syrovátka, rýžová mouka, rostlinný olej (palmový),
modifikovaný bramborový škrob, pšeničná vláknina,
bramborový škrob, cizrnová mouka, sušený vaječný bílek,
sušené mléko, skořice (3,5%), kakao, aroma (obsahuje
mléko a lupinu), zahušťovadlo alginát sodný
Pšeničná mouka, voda, cukr, droždí, vejce sušené, rozinky,
přepuštěné máslo (40%), dextróza, mouka sojová,
sušená syrovátka, zahušťovadlo – guma guar, aroma,
barvivo karoten, voda, rozinky, sůl, mandle lupínky
Pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, rozinky,
sůl, sušená syrovátka, tuk s máslovou příchutí, sušená
vejce, sladová mouka, zahušťovadlo – guma guar, aroma,
barvivo karoten, mandle lupínky
Pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, rozinky,
sůl, sušená syrovátka, sušená vejce, sladová mouka,
zahušťovadlo – guma guar, aroma, barvivo karoten, mandle
lupínky
Pšeničná mouka, voda, cukr, olej řepkový, droždí, sůl,
sušená syrovátka, sušená vejce, sladová mouka,
zahušťovadlo – guma guar, aroma, barvivo karoten, mandle
lupínky
Pšeničná mouka, fruktóza (min. 89%), emulgátor (E481),
regulátor kyselosti uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý,
zahušťovadlo guma guar, olej řepkový, aroma (s mléčnou
složkou, voda, droždí, sůl, arašídy drcené

Konzumace potravin obsahujících fruktózu
vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v
krvi ve srovnání s potravinami obsahujícími
sacharózu nebo glukózu.

Kulatý koláč č.501
Pečivo jemné

Buchty č.531
Pečivo jemné

340
4

4

Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí, sůl,
sušená syrovátka, pšeničná mouka sladová, cukr,
pšeničný lepek, vejce sušené maková náplň (mák 40-45%,
cukr, bramborová bobtnavá mouka, vaječný bílek)
tvarohová náplň (tvaroh 50%, cukr, modifikovaný škrob
(E1412, E1422, E1414), sušený vaječný bílek, sůl, aroma,
barvivo karoten) náplň s příchutí arašídů (arašídová
mouka, pšeničné klíčky, ořechové aroma, cukr) náplň
z ovoce (sušený ananas 75%, cukr, modifikovaný škrob,
kyselina citrónová, barvivo, aroma, sušené meruňky 70% –
konzervant oxid siřičitý, cukr, modifikovaný škrob, guarová
mouka, meruňkové aroma, zahušťovadlo alginát sodný)
Pšeničná mouka, voda, olej řepkový, cukr, droždí, sůl,
citropasta, sušená syrovátka, pšeničná mouka sladová,
cukr, pšeničný lepek, vejce sušené, tvarohová náplň(25%)
(tvaroh 50%, cukr, modifikovaný škrob (E1412, E1422,
E1414), sušený vaječný bílek, sůl, aroma, barvivo karoten),
povidlová náplň ovocná s příchutí (25%) (voda, glukózofruktózový sirup, švestkové pyré 9,3%(přináší 50% ovoce),
modifikovaný škrob, pšeničná vláknina, zahušťovadla –
celulosa a xanthan, aroma)
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Strouhanka z pečiva

Kobliha s náplní ovocnou č.341

-//- lískooříškovou
Pečivo jemné

Bavorský vdolek
Pečivo jemné

Volně

č. 666,667

50
1

č. 345

č. 343

Biskvit špaldový (mufin)

14

80

1

200 nebo 50g

5

200 nebo 50g

5

č.862

Biskvit karamelový
(mufin) č.862

Pšeničná mouka, voda, olej řepkový , droždí, sůl, cukr,
kmín, mák.
Pšeničná mouka, voda, sušené vejce, přípravek Nucleo
(pšeničná mouka, cukr, sůl, emulgátory: ester kyseliny
octové, sušená syrovátka, barvivo karoten .) ,droždí, olej
řepkový, cukr, náplň ovocná(20%) – meruňková 65% ,
přináší celkový nativní ovocný podíl 66% ( glukózo –
fruktózový sirup, jablečná dřeň (přináší 33% ovoce)
meruňkové pyré 11,4% (přináší 33% ovoce), voda,
modifikovaný škrob, pšeničná vláknina, zahušťovadlo –
pektin, konzervant - sorban draselný, aroma, barvivo karoten, náplň lískooříšek(20%) - cukr, palmový tuk,
kakaový prášek, sušená syrovátka, lískooříšková pasta
(1,5%), aroma, sůl
Pšeničná mouka, voda, sušené vejce, přípravek Nucleo
(pšeničná mouka, cukr, sůl, emulgátory: ester kyseliny
octové, sušená syrovátka, barvivo karoten .) ,droždí, olej
řepkový, cukr, tvarohová náplň (tvaroh 50%, cukr,
modifikovaný škrob (E1412, E1422, E1414), sušený
vaječný bílek, sůl, aroma, barvivo karoten), , povidlová
náplň ovocná s příchutí (25%) (voda, glukózo-fruktózový
sirup, švestkové pyré 9,3%(přináší 50% ovoce),
modifikovaný škrob, pšeničná vláknina, zahušťovadla –
celulosa a xanthan, aroma)

Mouka pšeničná, mouka špaldová, vejce sušené, olej
řepkový, cukr, škrob bramborový, modifikovaný škrob,
kypřící látky – jedlá soda, lískové ořechy drť, kukuřičný
škrob, sušená syrovátka, barvivo – karamel (1,2%),
glukozový sirup, kypřící prášek, sůl, citropasta, aroma,
Mouka pšeničná, cukr, bramborový škrob, modifikovaný
škrob, kypřící látky – jedlá soda, syrovátka sušená, barvivo
– karamel (1,2%), olej řepkový, glukózový sirup, mléko
sušené odstředěné, sůl, aroma, jablka náplň (jablka, cukr,
zahušťovadlo-modifikovaný kukuřičný škrob, skořice)

Nebalený sortiment vyráběný našim podnikem lze dle vyhlášky č. 333/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou
se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
v aktuální znění, §11a označit jako ,,čerstvý chléb“, ,,čerstvé běžné pečivo“ a ,,čerstvé jemné pečivo“.
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INFORMACE PODLE čl. 44 odst. 1 nařízení
(EU) č. 1169/2011
LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO
NESNÁŠENLIVOST NACHÁZEJÍCÍ SE VE VÝROBCÍCH
PEKÁRNY BOROVÁ
Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich
hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě: glukózových sirupů na bázi pšenice a ječmene, včetně
dextrózy; maltodextrinů na bázi
Vejce a výrobky z nich
Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
Sójové boby a výrobky z nich, kromě: zcela rafinovaného sójového oleje a tuku, přírodní směsi
tokoferolů (E306), přírodního d–alfa tokoferolu, přírodního d–alfa–tokoferol–acetátu, přírodního d–
alfa–tokoferol–sukcinátu ze sóji; fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji;
esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji
Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě: syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů,
včetně ethanolu zemědělského původu; laktitolu
Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana),
vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera),
makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich, kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických
destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu
Celer a výrobky z něj
Hořčice a výrobky z ní
Sezamová semena a výrobky z nich
Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

Upozorňujeme zákazníky, že vzhledem k charakteru výroby, se v každém
našem výrobku nachází alespoň jeden z výše uvedených alergenů. Dále
také, vzhledem k výskytu těchto alergenů ve výrobním závodě, existuje
možnost křížové kontaminace.
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