Informace o potravinách

Podáváme Vám tímto informace o složení a ostatních skutečnostech týkajících
se našich výrobků.
Tuto povinnost nám ukládá zákon 110/1997Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky
jako výrobcům potravin a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1169/2011 ze dne 25.10.2011 o poskytování informací o potravinách
spotřebitelům.
Všechny alergeny jsou ve složení potravin označeny tučnou kurzívou ( toto
písmo).

Martin Kozina
Pekárna Na náměstí
Benešovo náměstí 68
Křižanov
594 51
objednavky@pekarnakrizanov.cz

tel.566 543 290
IČO 488 91 541
DIČ CZ7007254837

Chléb
výrobky pod ceníkovým číslem 01 – 06,016,017,018,021,024
složení: pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, sůl, droždí, pšeničná mouka bobtnavá, kyselina
(E330),emulgátor (E322-sojový), protispékavá látka (E170), kmín, cukr, pšeničná mouka sladová,
emulgátor(E472e),sušená syrovátka, zahušťovadlo(E412), dextróza, stabilizátor(E450), enzymy,
látka zlepšující mouku(E300).
zařazení: druh chléb, skupina pšenično žitný, min. trv. 2 dny, skladujte v suchu
05,06 chléb sypaný – hmotnost 750g,výrobek je sypán ovesnými a pšeničnými vločkami, kmínem,
06 – dodáván balený
01,02 křižanovský chléb – hmotnost 900g,výrobek je sypán kmínem, 02 – dodáván balený
03,04 křižanovský chléb – hmotnost 500g, výrobek je sypán kmínem, 04 - dodáván balený
017 křižanovský chléb půlený balený – hmotnost 450g , min. trv. 3 dny
021 křižanovský chléb krájený balený – hmotnost 900g , min. trv 1 den
výrobky pod ceníkovým číslem 07 – 010,022,025
složení: žitná mouka, pšeničná mouka chlebová sůl, droždí, pšeničná mouka bobtnavá, kyselina
(E330),
emulgátor
(E322-sojový),protispékavá
látka
(E170)),cukr,
pšeničná
mouka
sladová,emulgátor(E472e),sušenásyrovátka,zahušťovadlo(E412),dextróza,stabilizátor
(E450),enzymy,látka zlepšující mouku (E300)
zařazení: druh chléb, skupina žitno pšeničný, min. trv. 2 dny, skladujte v suchu
07,08 chléb tmavý
09,010 chléb tmavý

- hmotnost 900g. 08 – dodáván balený
- hmotnost 500g, 010 – dodáván balený

022 chléb tmavý krájený - hmotnost 900g , dodáván balený
výrobky pod ceníkovým číslem 013-015
složení: viz. výrobky pod ceníkovým číslem 07-010, 022, do těsta jsou přidány slunečnicové
semínko, len a ovesné vločky, výrobek je sypán směsí slunečnicového semínka, lnu, kukuřičné
krupice, ovesných a pšeničných vloček a sójového šrotu
zařazení: druh chléb, skupina žitno pšeničný, min. trv. 3 dny, hmotnost 900g, skladujte
v suchu
013 tmavý chléb sypaný se semínky
014 tmavý chléb sypaný se semínky balený
015 tmavý chléb sypaný se semínky půlený balený – hmotnost 450g , min. trv. 3Dny
výrobky pod ceníkovým číslem 030 – 032
složení: žitná mouka (95%), sůl, droždí, kyselina (E330), emulgátor ( E322 – sójový),
protispékavá látka E170
výrobky obsahují stopové množství mouky pšeničné
zařazení: druh chléb, skupina žitný, min. trvanlivost 2 dny
030 Žitný chléb 900g.
031 Žitný chléb 450g. - balený
032 Žitný chléb 900g. - balený

Běžné pečivo
Výrobky pod ceníkovým číslem 101 - 143
složení: pšeničná mouka, vepřové sádlo, droždí, sůl, cukr, pšeničná mouka sladová, emulgátor
(E472e,E322-sojový), sušená syrovátka, zahušťovadlo (E412), dextróza, stabilizátor (E450),
enzymy, látka zlepšující mouku (E300)
zařazení podle druhu-běžné pečivo, skupina pšeničné, min. trv. 1den, skladujte v suchu
pokud není uvedeno jinak, platí uvedené výše
specifikace jednotlivých výrobků:
100 bulka velká - hmotnost 100g
102 rohlík sypaný sezamem – výrobek je sypán sezamovým semínkem (1%), hmotnost 45g,
140 bageta sypaná sezamem – totéž, hmotnost 80g
101 rohlík – hmotnost 45g , 132 rohlík zahnutý – totéž
104 rohlík sypaný solí a kmínem – výrobek se sypán směsí soli a kmínu (1%)
105 pletýnka malá – výrobek je ručně pletený,hmotnost45g, 141 cop – totéž, hmotnost 80g
108 pletýnka velká sypaná solí a kmínem – výrobek je ručně pletený, sypaný solí a
kmínem (1%), hmotnost 135g
134 – totéž, sypáno sezamovým semínkem (1%)
107 věneček syp sezamem – výrobek je ručně pletený, sypaný sezamovým semínkem (1%),
hmotnost 45g
133 – pletýnka malá sypaná sezamovým semínkem – totéž
135 – věneček hladký – totéž, jenom bez posypu
110 veka – klasická chlebíčková veka, hmotnost 350g,dodáváme balené pod cen. čís.
104 rohlík sypaný solí a kmínem – sypaný solí a kmínem (1%), hmotnost 45g
124 – 131, 136 banketka – pečivo určené ke společenským událostem bez posypu, případně
sypané sezamovým semínkem (1%) nebo solí a kmínem (1%) nebo mákem (1%) hmotnost 30g,
137 – 138 – totéž, výrobky jsou sypány směsí máku, sezamového semínka a kmínu (1%)
106 pletýnka malá sypaná sýrem – výrobek je ručně pletený, sypaný sýrem EIDAM 30% (1%)
- pasterované mléko, sýrařské kultury, hmotnost 45g
103 rohlík sypaný sýrem – výrobek je sypán sýrem EIDAM 30% (1%) - pasterované mléko,
sýrařská kultura, hmotnost 45g , výrobek dodáváme rovněž balený po 2ks , hmotnost 90g,
min. trv. 1den, cen. číslo 116
112 bageta – hmotnost 100g
113 pletýnka malá sypaná solí a kmínem (1%) – výrobek je ručně pletený, sypaný solí a
kmínem, hmotnost 45g
114 bulka hladká – hmotnost 45g, 139 – maxi bulka – totéž, hmotnost 350g, 144 – bulka
hladká – totéž, hmotnost 120g
115 pletýnka velká sypaná mákem – výrobek je ručně pletený, sypaný mákem, hmotnost 135g
117 bulka malá sypaná sezamem – výrobek je sypán sezamovým semínkem hmotnost45g,
119 – totéž, hmotnost 100 g, 142 bulka velká sypaná sezamem – totéž, hmotnost 80g
118 velká bulka – hmotnost 80g
120

rohlík sypaný mákem – hmotnost 45g, výrobek je sypán mákem

121
122
123

veka malá – chlebíčková veka, hmotnost 175g
věneček sypaný mákem – výrobek je ručně pletený, sypaný mákem, hmotnost 45g
pletýnka velká hladká – výrobek je ručně pletený, nesypaný, hmotnost 135g

143 – hamburgerová bulka sypaná sezamem
složení: pšeničná mouka, droždí, vepřové sádlo, sůl, cukr, sušené odtučněné mléko,
emulgátor (E471, E481), sójová mouka, regulátor kyselosti (E170,E516),
stabilizátor E466, enzymy, látka zlepšující mouku E300
výrobek je sypán sezamovým semínkem, hmotnost 90g

Vícezrnné a ostatní výrobky
400 strouhanka balená – složení: pšeničná mouka, vepřové sádlo, droždí, sůl, cukr, pšeničná
mouka sladová, emulgátor (E472, E322-sojový), sušená syrovátka, zahušťovadlo (E412), dextroza,
stabilizátor (E450), enzymy, látka zlepšující mouku (E300)
hmotnost 500g, vyrobeno ze suchého běžného pečiva mletím
401 strouhanka – složení totéž co u ceníkového čísla 400, výrobek je balen do papírových
pytlů, množství podle požadavku zákazníka
402 bulka cereál. - složení: pšeničná mouka, voda, droždí, pšeničná mouka bobtnavá, sůl,
kyselina (E330), emulgátor (E322-sojový),protispékavá látka (E170)), ovesné a pšeničné vločky,
hmotnost 45g, min. trvanlivost 1 den
zařazení: druh běžné pečivo, skupina pšeničné, hmotnost 45g, min. trv. 1 den, skladujte
v suchu, výrobek je sypán pšeničnými a ovesnými vločkami
405 dalamánek složení : pšeničná mouka, voda, žitná mouka, droždí, sůl, pšeničná mouka
bobtnavá, kyselina (E330), emulgátor (E322-sojový), protispékavá látka (E170), kmín
zařazení: druh běžné pečivo, skupina pšenično žitné, hmotnost 60g, min. trv. 1 den, výrobek je
sypán solí a kmínem, skladujte v suchu
406 graham - složení: pšeničná mouka celozrnná hrubá, voda, pšeničná mouka, droždí, sůl, cukr,
pšeničná mouka sladová, emulgátor (E472e,E322-sojový), sušená syrovátka, zahušťovadlo (E412),
dextróza, stabilizátor (E450), enzymy, látka zlepšující mouku (E330)
zařazení: druh běžné pečivo, skupina pšeničné, hmotnost 100g, min. trv. 1 den, skladujte
v suchu
dodáváme i balený pod ceník. Číslem 407
408 grahamový chlebík balený – hmotnost 250g, složení totéž jako 406 graham
409 grahamový chléb balený – hmotnost 500g, složení totéž jako 406 graham
420 grahamová pletýnka – hmotnost 50g, ostatní totéž co 406 graham
410 slunečnicový rohlík – složení: pšeničná mouka speciál, pšeničná mouka celozrnná hrubá,
slunečnicová jádra (5%),pšeničný lepek, lněné semínko, sezamová semínka, otruby z vlčího bobu,
žitná mouka, rostlinný olej,sůl, droždí, sušený kvas, mouka z vlčího bobu, ječná sladová
mouka, emulgátor E 471,karamelizovaný cukr, látka zlepšující mouku E 300,enzym.
výrobky jsou sypány posypovou směsí, složení: len, kukuřičná krupice, vločky ovesné, vločky
pšeničné, sezam, slunečnice, sójový šrot, sůl
zařazení: druh běžné pečivo, skupina vícezrnné, skladujte v suchu, min. trvanlivost 1 den
404 slunečnicový věneček – hmotnost 50g
411 slunečnicový rohlík bal. – hmotnost 100g,min.trv. 3 dny
412 slunečnicový rohlík bal – hmotnost 200g, min. trvanlivost 3 dny, dodáván balený po 2
kusech
413 slunečnicový chlebík balený – hmotnost 250g ,min. trv. 3 dny
414 slunečnicový chléb balený – hmotnost 500g,min. trv. 3 dny
415 vícezrnná bageta - složení: pšeničná mouka chlebová, pšeničná mouka speciál, sójový šrot,
droždí, sůl, len, pšeničná mouka celozrnná, mouka pražená žitná, pšeničné otruby, žitná mouka,
žitný šrot, sójová mouka, sladová mouka, sušená syrovátka, sůl, E 472e,E 471(emulgátory),
enzym, E 300 (látka zlepšující mouku)
druh běžné pečivo, skupina vícezrnné, hmotnost 150g,min.trv. 1 den, skladujte v suchu
416 vícerznná bageta balená – min. trv. 3 dny
417 vícezrnný chléb - druh chléb, skupina vícezrnný, hmotnost 500g,min.trv.1 den, skladujte v
suchu,
418 vícezrnný chléb balený - min. trv. 3 dny
424 parlík-balený – druh chléb, skupina vícezrnný, hmotnost 300g, min. trv. 3 dny, výrobek je
pečený ve formě, má tvar hříbku
419 triumf vícerznný chléb tmavý balený - složení : pšeničná mouka speciál, žitná mouka
chlebová, slunečnice, sójové vločky, len, droždí, extrudovaná mouka žitná, ovesné vločky,
žitná mouka pražená, inulin, karobová mouka, řepná vláknina, extrakt z ovoce, sójová mouka,
enzymy, látka zlepšující mouku (E300) sůl, droždí, sypáno vločkami
zařazení: chléb pšenično-žitný, vícezrnný. Hmotnost: 500g, min.trv. 3 dny

Sladké pečivo
Výrobky pod ceníkovým číslem 200-281
složení: pšeničná mouka, droždí, rostlinný olej, cukr, vejce, pšeničná mouka sladová,
emulgátor (472e, E322 - sójový), sušená syrovátka, zahušťovadlo (E412), dextróza, stabilizátor
(E450), enzymy, látka zlepšující mouku (E300)), citronové aroma, sůl
zařazení: druh jemné pečivo z kynutého těsta, skladujte v suchu.
Pokud není stanoveno jinak, platí uvedené nahoře.
204 jidáš, 205 čert – hmotnost 140g, min. trv. 1 den, výrobek je sypán mákem, dodávám rovněž
balený pod ceníkovým číslem 210, 258 čert malý – hmotnost 70g, zbytek totéž
222 mazanec balený – hmotnost 400g, min. trv. 3 dny, do těsta jsou přidávány rozinky
218 jablečný závin balený (jablka min 10%) – hmotnost 300g, min trv. 3 dny, výrobek je plněn
jablečnou náplní (min 15%)- složení : jablečná krouhanka, strouhanka z běžného pečiva, voda,
cukr, skořice, citronová šťáva)
220 kynutá bábovka- jablečná náplň- balená (jablka minimálně 10%) – hmotnost 300g,min. trv. 3
dny, náplň min 15% složení stejné jako u výrobku ceník číslo 218, pečeno v bábovkové formě
217 dukátové buchtičky balené – hmotnost 300g, min. trv. 3 dny
219 makový závin balený (mák minimálně 10%) – hmotnost 300g, min. trv. 3 dny, výrobek je plněn
makovou náplní (min. 15%) - složení : mák, strouhanka z běžného pečiva, cukr, voda, glukózový
sirup, pšeničné klíčky, sušené švestky, pšeničná krupička, švestkový lektvar, skořice, aroma)
221 kynutá bábovka – maková náplň - balená (mák minimálně 10%) – hmotnost 300g,min. trv. 3 dny
složení stejné jako u výrobku ceník. čís. 219, pečeno v bábovkové formě
202 loupáček – hmotnost 45g, min. trv. 1 den, výrobek je sypán mákem, dodáváme rovněž balené
po 2 ks – 200 nebo 5 ks – 201, min. Trv. 3 dny, 252 loupáčkové srdce – totéž hmotnost 90g
203 jidáš – hmotnost 70g, min. trv. 1 den, výrobek je sypán mákem
245-249 koláč – hmotnost 70g, min. trv. 1 den, výrobek je zdoben tvarohovou náplní (min. 15%)složení: tvaroh (90%), cukr, vejce, citronové aroma, ovocnou náplní (min. 15%)-složení: ovocná
náplň- (směs ovocných dření, strouhanka z běžného pečiva, regulátor kyselosti, pektin),
povidlovou náplní (min 15%)-složení (švestky (40%), jablečná dřeň, strouhanka z běžného
pečiva, škrobový sirup, bramborová vláknina, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
želírující látka: pektin, barvivo E150a, aroma), makovou náplní (min. 15%)-složení- (mák
(30%), strouhanka z běžného pečiva, cukr, glukózový sirup, pšeničné klíčky, sušené švestky,
pšeničná krupička, švestkový lektvar, skořice, aroma) dle požadavku zákazníka, sypáno
drobenkou
výrobek dodáváme rovněž balený po 2 kusech, min. trv. 3 dny – ceníková čísla 211,212,213,214
výrobek dodáváme balený i po 3 kusech, min. trvanlivost 3 dny – ceníkové číslo 254
výrobek dodáváme balený po 1 kusu, min. trvanlivost 3 dny – ceníkové číslo 270
235-238 šáteček - hmotnost 60g, min. trv. 1 den, výrobek je plněn tvarohovou náplní – složení
výše, ovocnou náplní, povidlovou náplní, makovou náplní (min 15%) – složení výše dle požadavků
zákazníka, sypáno drobenkou
výrobek dodáváme rovněž balený po 2 kusech, min. trv. 3 dny – ceníková čísla 206,207,208,209
výrobek dodáváme rovněž balený po 1 kusu, min. Trvanlivost 3 dny, cen. číslo 270
215 šátek velký balený – hmotnost 150g, min. trv. 3 dny, výrobek je plněn tvarohovou náplní –
složení výše, makovou náplní – složení výše, ovocnou náplní, povidlovou náplní dle požadavků
zákazníka, sypán drobenkou
216 koláč velký balený – hmotnost 310g, min.trv. 3 dny, výrobek je zdoben tvarohovou náplní –
složení výše, ovocnou náplní, povidlovou náplní, makovou náplní – složení výše, sypán
drobenkou, 257 tombolový koláč – složení totéž, hmotnost 900g
224 vánočka balená – hmotnost 400g, min. trv. 3 dny, do těsta jsou přidány rozinky, výrobek je
ručně pletený
223 mazanec sváteční balený
- hmotnost 400g, min. trv. 3 dny, do těsta jsou přidávány
rozinky, výrobek je sypaný plátkovými mandlemi
225 vánočka sváteční balená – hmotnost 400g, min. trv. 3 dny, do těsta jsou přidávány rozinky,
výrobek je ručně pletený sypaný plátkovými mandlemi
226 vánočka balená – hmotnost 200g,min.trv. 3 dny, do těsta jsou přidány rozinky, výrobek je
ručně pletený
227 vánočka sváteční balená – hmotnost 200g, min. trv. 3 dny, výrobek je ručně pletený, do
těsta jsou přidávány rozinky, sypáno plátkovými mandlemi

228 vánočka balená – hmotnost 600g, min. trv. 3 dny, výrobek je ručně pletený, do těsta jsou
přidávány rozinky
229 vánočka sváteční balená – hmotnost 600g, min. Trv. 3 dny, výrobek je ručně pletený, do
těsta jsou přidávány rozinky, sypán plátkovými mandlemi
230 mazanec sváteční balený – hmotnost 600g,min.trv. 3 dny do těsta jsou přidávány
rozinky, výrobek je sypaný plátkovými mandlemi
231 tvarohový závin balený – hmotnost 300g,min.trv. 3dny,výrobek je plněn tvarohovou náplní –
složení výše
250 koláčky svačinka balené- hmotnost 100g,min.trv.3 dny,6ks malých koláčků balených na
papírovém tácku, míchané zdobení
251 vánoční věnec balený – hmotnost 600g , min. trv. 3 dny, do těsta jsou přidány rozinky,
výrobek je ručně pletený sypaný plátkovými mandlemi
252 loupáčkové srdce – hmotnost 90g , min. trv. 1 den, výrobek je sypán mákem
232 kynutá bábovka ořechová náplň- balená – hmotnost 300g , min. trv. 3 dny, plněno ořechovou
náplní (min 15%)- složení náplně viz informace o výrobcích z listového těsta
233 mazanec balený – hmotnost 600g, min. trv. 3 dny, do těsta jsou přidány rozinky
253 velikonoční věnec balený – hmotnost 600g , min. trv. 3 dny, do těsta jsou přidávány
rozinky, výrobek je ručně pletený, sypaný plátkovými mandlemi
260 – 264 frgál balený

- hmotnost 140g , min. trv. 3 dny

260

výrobek je zdobený povidlovou náplní (min 15%)-složení viz výše

261

výrobek zdobený tvarohovou náplní (min. 15%) – složení viz výše

262

výrobek zdobený ořechovou náplní (min 15%)- složení viz listové pečivo

263 výrobek zdobený ovocnou náplní (min 15%) – složení viz výše
264 výrobek zdobený makovou náplní (min. 15%) – složení viz výše
239 povidlový závin balený – hmotnost 300g,min.trv. 3 dny, výrobek je plněn povidlovou náplní
(min 15%) – složení viz výše
241 ořechový závin balený – hmotnost 300g,min.trv. 3 dny, výrobek je plněn ořechovou náplní
(min. 15%) – složení náplně viz výrobky z listového těsta
242 mazanec sváteční balený – hmotnost 200g,min.trv. 3 dny, do těsta jsou přidávány rozinky,
výrobek je sypán plátkovými mandlemi
243 Borůvkový koláč balený – hmotnost 310g,min.trv. 3 dny, výrobek je zdoben borůvkovou náplní
(min. 15%):(borůvka-kusové ovoce (20%), ovocné protlaky (směs ovoce), cukr, E1422(modifikovaný
škrob), E330 (kyselina), E202(konzervant), aroma, E418 (zahušťovadlo), strouhanka z běžného
pečiva. Sypáno drobenkou.
244 Borůvkový táč balený – hmotnost 110g,min.trv. 3dny, výrobek je zdoben borůvkovou náplní
(min. 15%):(borůvka-kusové ovoce (20%), ovocné protlaky (směs ovoce), cukr,E1422(modifikovaný
škrob),E330(kyselina),E202(konzervant), aroma, E418(zahušťovadlo), strouhanka z běžného
pečiva. Sypáno drobenkou.
240 Malinový koláč balený – hmotnost 310g,min.trv. 3 dny, výrobek je zdoben malinovou
náplní(min. 15%):(malina-kusové ovoce ( 20%)),glukózový sirup, ovocné protlaky(směs ovoce),
E1422(modifikovaný škrob),cukr,E330 (kyselina), E202 (konzervant) ,E418 (zahušťovadlo),aroma,
strouhanka z běžného pečiva. Sypáno drobenkou.
255 Malinový táč balený – složení totéž co Malinový koláč, hmotnost 110 g
256 Ovocný závin - bal. - hmotnost 300g, min.trv. 3 dny, výrobek je plněn ovocnou náplní
(min. 15%) : složení viz. výše
275 – 278 Staročeské buchty – hmotnost 35g, min. trvanlivost 1 den, výrobek je pečený ve formě
a plněný náplní tvarohovou, makovou, ovocnou a povidlovou – složení viz výše
281 Vánoční štola balená – hmotnost 350g, min. trv. 3 dny
složení: pšeničná mouka, stolní margarín, rozinky, cukr, droždí, vejce, kandované ovoce,
vlašské ořechy, tuzemák, sůl, citronové aroma, sušený pšeničný kvas, enzymy, látka zlepšující
mouku (E 300), kvasnicový extrakt

Listové pečivo
Výrobky pod ceníkovým číslem 301 - 367
složení: pšeničná mouka, rostlinný tažný margarín, cukr, rostlinný stolní margarín, pšeničná
mouka sladová, emulgátor (E472e,E322-sojový), sušená syrovátka, zahušťovadlo (E412), dextróza,
stabilizátor (E450), enzymy, látka zlepšující mouku (E300)), ocet, po upečení sypán moučkovým
cukrem
zařazení: druh jemné pečivo z listového těsta, hmotnost 60g, min. trv. 1 den
Pokud není uvedeno jinak, platí stanovené výše.
307 listový závin jablečná náplň – hmotnost 300g, jablečná náplň (min. 15%)-složení-( jablečná
krouhanka, strouhanka z běžného pečiva, cukr, skořice, citronová šťáva)
302 listový hřeben ořechová náplň (min. 15%)-složení-(lískové ořechy mleté, slunečnicová
semena mletá, sójový šrot, strouhanka z běžného pečiva, sušená syrovátka,E1414 (modifikovaný
škrob), kukuřičný škrob, kakaový prášek, aroma, skořice) výrobek ve tvaru hřebenu
304 listový šátek pudinková náplň (min 15%)-složení (cukr, E1414 (modifikovaný škrob), mléko
sušené plnotučné, sušená syrovátka,E401 (zahušťovadlo), E516, E450 (želírující látky), sušený
mléčný výrobek,E160a (barvivo), aroma) výrobek ve tvaru šátku
303 listový hřeben tvarohová náplň (min. 15%) – složení (tvaroh, cukr, vejce, citronové
aroma), výrobek ve tvaru hřebenu
306 listový rohlíček maková náplň (min 15%) – složení (mák, strouhanka z běžného pečiva,
glukózový sirup, cukr, pšeničné klíčky, sušené švestky, pšeničná krupička, švestkový lektvar,
skořice, aroma), výrobek ve tvaru rohlíčku
308 pizza zeleninová se sýrem – náplň zeleninová (min. 15%) – složení (cibule, česnek,
rajčatové floky, paprikové floky červené, paprikové floky zelené)výrobek je sypán sýrem EIDAM
30%
309 listový řez maková náplň (min.15%) – složení viz. výše
310 listový řez jablečná náplň (min.15%) – složení viz. výše
311 listový hřeben borůvková náplň (min 15%) – složení: borůvka-kusové ovoce, ovocný protlak
(jablko), strouhanka z běžného pečiva, glukózový sirup, E1422 (modifikovaný škrob),
cukr,E330(kyselina),E202 (konzervant),E418(zahušťovadlo), aroma.
312 listová svačinka – hmotnost 120g,6ks malých šátečků balené na papírovém tácku, různé
zdobení náplněmi tvarohovou, makovou, ořechovou, povidlovou, pudinkovou, min. trv. 3dny
301 listové těsto – hmotnost 500g, min. trv. 5 dnů, tepelně neupravené, skladujte do 8 st. C
313 listový rohlíček tvarohová náplň (min. 15%)– složení viz. výše ,výrobek ve tvaru rohlíčku
314 listový rohlíček ořechová náplň (min. 15%) – složení viz výše, výrobek ve tvaru rohlíčku
315 listový rohlíček pudinková náplň (min. 15%) – složení viz výše, výrobek ve tvaru rohlíčku
317 listový šátek povidlová náplň (min. 15%) – složení (švestky, jablečná dřeň, strouhanka z
běžného pečiva, škrobový sirup, bramborová vláknina, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
želírující látka: pektin, barvivo E150a, aroma), výrobek ve tvaru šátku
318 listový šátek malinová náplň (min 15%) – složení: maliny (20%), cukr, jablka, strouhanka z
běžného pečiva, škrob, regulátor kyselosti (kyselina citronová, citran sodný a vápenatý),
koncentrát z černé mrkve, aroma, zahušťovadlo guma gellan, konzervant sorban draselný
319 listový šátek broskvová náplň (min. 15%) - složení : broskve 30%, broskve z koncentrátu
(přepočteno na ovoce 9%), strouhanka z běžného pečiva, zvlhčovadlo (E422), cukr, zahušťovadlo
(E1442, E418), glukozovo-fruktozový sirup, regulátor kyselosti (E330), konzervant (E202),
aroma, karamelový sirup, barvivo ( E160a)
320 listový šátek meruňková náplň (min. 15%) -složení : meruňka - kusové ovoce
glukozový sirup, E1442 (modifikovaný škrob), cukr, E330 (kyselina citronová), E202
(konzervant), E418 (zahušťovadlo), aroma

(40%),

Výrobky dodáváme rovněž balené po 2 kusech – vše, jak popsáno, min. trv. 3 dny, gramáž 120g
výrobky dodáváme rovněž v gramáži 30g – vše jak popsáno, jenom gramáž poloviční

