United Bakeries, a. s.
Pekařská 1/598, 155 00 Praha

KATALOG VÝROBKŮ

Složení výrobků společnosti UNITED BAKERIES a. s.
Číslo
výrobku

Název výrobku

Hmotnost
(g)

Trvanlivost

Druh

Skupina

Vyrábějící provozna, pokud je složení
odlišné

510001 Chléb Šumava

1200

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Praha

pšeničná a žitná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, ocet,
kmín, sójová mouka, regulátor kyselosti: uhličitany
vápenaté

LEPEK, SÓJA

510001 Chléb Šumava

1200

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Uherský Brod a Brno

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510001 Chléb Šumava

1200

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Liberec a Strakonice

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
pšeničný lepek a slad, sójová mouka

LEPEK, SÓJA

510001 Chléb Šumava

1200

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Karviná, Brandýs nad Labem, pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, ocet, LEPEK
Plzeň, Znojmo, Uničov
kmín, regulátory kyselosti: kyselina citronová, octany sodné

510001 Chléb Šumava

1200

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Pardubice, Žatec, Rumburk

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510006 Chléb kulatý

700

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Praha

pšeničná a žitná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, ocet,
kmín, sójová mouka, regulátor kyselosti: uhličitany
vápenaté

LEPEK, SÓJA

510006 Chléb kulatý

700

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Uherský Brod a Brno

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510006 Chléb kulatý

700

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Liberec a Strakonice

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
pšeničný lepek a slad, sójová mouka

LEPEK, SÓJA

510006 Chléb kulatý

700

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Karviná, Brandýs nad Labem, pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, ocet, LEPEK
Plzeň, Znojmo, Uničov
kmín, regulátory kyselosti: kyselina citronová, octany sodné

510006 Chléb kulatý

700

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Pardubice, Žatec, Rumburk

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510007 Chléb Šumava

500

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Praha

pšeničná a žitná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, ocet,
kmín, sójová mouka, regulátor kyselosti: uhličitany
vápenaté

LEPEK, SÓJA

510007 Chléb Šumava

500

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Uherský Brod a Brno

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510007 Chléb Šumava

500

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Liberec a Strakonice

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
pšeničný lepek a slad, sójová mouka

LEPEK, SÓJA

510007 Chléb Šumava

500

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Karviná, Brandýs nad Labem, pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, ocet, LEPEK
Plzeň, Znojmo, Uničov
kmín, regulátory kyselosti: kyselina citronová, octany sodné

510007 Chléb Šumava

500

1

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Pardubice, Žatec, Rumburk

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510010 Chléb Šumava krájený

1200

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Praha

pšeničná a žitná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, ocet,
kmín, sójová mouka, regulátor kyselosti: uhličitany
vápenaté

LEPEK, SÓJA

510010 Chléb Šumava krájený

1200

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Uherský Brod a Brno

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510010 Chléb Šumava krájený

1200

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Liberec a Strakonice

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
pšeničný lepek a slad, sójová mouka

LEPEK, SÓJA

510010 Chléb Šumava krájený

1200

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Karviná, Brandýs nad Labem, pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, ocet, LEPEK
kmín, regulátory kyselosti: kyselina citronová, octany sodné
Plzeň, Znojmo, Uničov

510010 Chléb Šumava krájený

1200

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Pardubice, Žatec, Rumburk

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510012 Chléb Šumava krájený

1150

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Praha

pšeničná a žitná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, ocet,
kmín, sójová mouka, regulátor kyselosti: uhličitany
vápenaté

LEPEK, SÓJA

510012 Chléb Šumava krájený

1150

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Uherský Brod a Brno

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510012 Chléb Šumava krájený

1150

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Liberec a Strakonice

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
pšeničný lepek a slad, sójová mouka

LEPEK, SÓJA

510012 Chléb Šumava krájený

1150

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Karviná, Brandýs nad Labem, pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, ocet, LEPEK
Plzeň, Znojmo, Uničov
kmín, regulátory kyselosti: kyselina citronová, octany sodné

510012 Chléb Šumava krájený

1150

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Pardubice, Žatec, Rumburk

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510020 Chléb Šumava krájený

600

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Praha

pšeničná a žitná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, ocet,
kmín, sójová mouka, regulátor kyselosti: uhličitany
vápenaté

LEPEK, SÓJA

510020 Chléb Šumava krájený

600

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Uherský Brod a Brno

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510020 Chléb Šumava krájený

600

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Liberec a Strakonice

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
pšeničný lepek a slad, sójová mouka

LEPEK, SÓJA

510020 Chléb Šumava krájený

600

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Karviná, Brandýs nad Labem, pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, ocet, LEPEK
Plzeň, Znojmo, Uničov
kmín, regulátory kyselosti: kyselina citronová, octany sodné

510020 Chléb Šumava krájený

600

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Pardubice, Žatec, Rumburk

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510025 Chléb Šumava krájený

550

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Praha

pšeničná a žitná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, ocet,
kmín, sójová mouka, regulátor kyselosti: uhličitany
vápenaté

LEPEK, SÓJA

510025 Chléb Šumava krájený

550

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Uherský Brod a Brno

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510025 Chléb Šumava krájený

550

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Liberec a Strakonice

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
pšeničný lepek a slad, sójová mouka

LEPEK, SÓJA

510025 Chléb Šumava krájený

550

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Karviná, Brandýs nad Labem, pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, ocet, LEPEK
Plzeň, Znojmo, Uničov
kmín, regulátory kyselosti: kyselina citronová, octany sodné

510025 Chléb Šumava krájený

550

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Pardubice, Žatec, Rumburk

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510030 Chléb Šumava krájený

250

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Praha

pšeničná a žitná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, ocet,
kmín, sójová mouka, regulátor kyselosti: uhličitany
vápenaté

LEPEK, SÓJA

510030 Chléb Šumava krájený

250

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Uherský Brod a Brno

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
pšeničný lepek a slad, sójová mouka

LEPEK, SÓJA

Složení výrobku

Alergeny

510030 Chléb Šumava krájený

250

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Liberec a Strakonice

510030 Chléb Šumava krájený

250

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Karviná, Brandýs nad Labem, pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, ocet, LEPEK
Plzeň, Znojmo, Uničov
kmín, regulátory kyselosti: kyselina citronová, octany sodné

510030 Chléb Šumava krájený

250

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Pardubice, Žatec, Rumburk

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510032 Chléb Šumava krájený

250

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Praha

pšeničná a žitná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, ocet,
kmín, sójová mouka, regulátor kyselosti: uhličitany
vápenaté

LEPEK, SÓJA

510032 Chléb Šumava krájený

250

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Uherský Brod a Brno

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510032 Chléb Šumava krájený

250

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Liberec a Strakonice

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
pšeničný lepek a slad, sójová mouka

LEPEK, SÓJA

510032 Chléb Šumava krájený

250

3

Chléb

pšenično žitný

Pekárna Karviná, Brandýs nad Labem, pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, ocet, LEPEK
Plzeň, Znojmo, Uničov
kmín, regulátory kyselosti: kyselina citronová, octany sodné
Pekárna Pardubice, Žatec, Rumburk

510032 Chléb Šumava krájený

250

3

Chléb

pšenično žitný

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kmín,
ocet

LEPEK

510042 Chléb moskevský krájený

400

3

Chléb

žitno pšeničný

žitná a pšeničná mouka, voda, kvas (žitná mouka, voda,
základ kvasu, regulátor kyselosti: kyselina octová), sůl s
jódem, droždí, zlepšovací přípravek (pšeničný lepek,
ovesná mouka, pšeničná mouka, emulgátory: E472e,
sójový lecitin; regulátor kyselosti: kyselina mléčná), kmín

LEPEK, SÓJA

510053 Toustový chléb světlý krájený

500

10

Chléb

pšeničný

pšeničná mouka, voda, droždí, rostlinný olej řepkový, jedlá LEPEK
sůl s jódem, zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
pražená žitná sladová mouka, protispékavá látka: uhličitan
vápenatý, enzymy, konzervant: kyselina sorbová, látky
zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, L-cystein, extrakt z
ječného sladu), konzervant: propionan vápenatý

510066 Toustový chléb tmavý krájený

500

10

Chléb

pšeničný

pšeničná mouka, voda, zlepšovací přípravek (pšeničná
LEPEK, SÓJA
mouka, ječná sladová mouka, protispékavá
látka: fosforečnan vápenatý, sójová mouka, enzym:
amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová,
konzervant: kyselina sorbová), droždí, rostlinný olej řepkový,
jedlá sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

510080 Toustový chléb světlý krájený

250

10

Chléb

pšeničný

pšeničná mouka, voda, droždí, rostlinný olej řepkový, jedlá LEPEK
sůl s jódem, zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
pražená žitná sladová mouka, protispékavá látka: uhličitan
vápenatý, enzymy, konzervant: kyselina sorbová, látky
zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, L-cystein, extrakt z
ječného sladu), konzervant: propionan vápenatý

510084 Toustový chléb tmavý krájený

250

10

Chléb

pšeničný

pšeničná mouka, voda, zlepšovací přípravek (pšeničná
LEPEK, SÓJA
mouka, ječná sladová mouka, protispékavá
látka: fosforečnan vápenatý, sójová mouka, enzym:
amyláza, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová,
konzervant: kyselina sorbová), droždí, rostlinný olej řepkový,
jedlá sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

510090 Bavorský chléb slunečnicový krájený

400

4

Chléb

vícezrnný

LEPEK, SÓJA
žitná a pšeničná mouka, voda, slunečnicová semena (4
%), droždí, sůl s jódem, kvas (voda, regulátory kyselosti:
kyselina mléčná, kyselina octová; ječný slad, pšeničný
slad), sladový extrakt (ječný slad, voda), karamelizovaný
ječný slad, sójová mouka, konzervant: propionan vápenatý,
kvasný ocet

510104 Chléb lámankový krájený

500

5

Chléb

vícezrnný

pšeničná a žitná mouka, voda, bramborová kaše (sušené LEPEK, SÓJA, SEZAM
brambory, emulgátory: E471, E450; antioxidanty: E304,
disiřičitan sodný; barvivo: kurkumin), ovesné vločky, lněná
semena, pšeničná a žitná trhanka, droždí, sůl s jódem,
sezamová semena, slunečnicová semena, sladový výtažek
(ječný slad, voda), pšeničný lepek, ječná lámanka (0,4
%), kvas (žitná mouka, voda, regulátor kyselosti: kyselina
octová), pšeničný slad, sójová mouka, konzervant:
propionan vápenatý

510122 Chléb severský krájený

400

5

Chléb

vícezrnný

směs (celozrnná žitná mouka, pšeničná mouka,
slunečnicová semena, žitná mouka, pšeničný lepek,
sušený žitný kvas, sůl, žitná sladová mouka, celozrnná
pšeničná mouka, sójová mouka, lněná semena, ječná a
pšeničná sladová mouka, kukuřičná mouka, sušená
syrovátka, koření), voda, pšeničná mouka, droždí, sůl s
jódem, konzervant: propionan vápenatý

510123 Chléb slunečnicový krájený

500

5

Chléb

speciální

žitná mouka, pšeničná a žitná celozrnná mouka, voda,
LEPEK
slunečnicová semínka (11 %), pšeničné vločky, droždí, sůl
s jódem, pšeničný lepek, konzervant: propionan vápenatý,
ječný slad

510124 Chléb slunečnicový krájený

250

3

Chléb

speciální

LEPEK, SÓJA
pšeničná a žitná mouka, voda, cereální směs (částečně
pražená pšeničná, žitná a ječná sladová mouka, pšeničný
šrot, žitný šrot, pšeničné otruby, sójový šrot, lněná
semena, pšeničný sladový šrot, sůl, koření, kyselina:
kyselina citronová), slunečnicová semena (9 %), ovesné
vločky, sůl s jódem, droždí, zlepšovací přípravek (pšeničný
lepek, pšeničná mouka, sójová mouka, kukuřičný škrob,
emulgátor: řepkový lecitin), kvas (voda, žitná mouka, základ
kvasu, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina octová)

510125 Chléb slunečnicový formový krájený

500

7

Chléb

vícezrnný

pšeničná a žitná mouka, voda, slunečnicová semena (5
%), cereální směs (pšeničné vločky, pšeničný lepek,
karamelizovaný ječný slad, lněná semena, sušený žitný
kvas, ovesné vločky, žitné vločky, cukr, ječná sladová
mouka, pšeničná mouka, sezamová semena, kmín, žitná
mouka, regulátory kyselosti: kyselina citronová, E341;
emulgátory: E471; slunečnicová semena), droždí, sůl s
jódem, kvas (voda, regulátory kyselosti: kyselina mléčná,
kyselina octová; ječný slad, pšeničný slad), řepkový olej,
karamelizovaný ječný slad, sójová mouka, regulátor
kyselosti: uhličitany vápenaté; konzervant: propionan
vápenatý.

LEPEK, SÓJA, MLÉKO

LEPEK, SEZAM, SÓJA

510154 Fit chléb krájený

500

5

Chléb

pšeničný

pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitná mouka,
slunečnicová semena, pšeničné vločky, pšeničné otruby,
pražený ječmen a žito, ječná sladová mouka, pšeničná
mouka, emulgátory: E471, sójový lecitin; kmín, koriandr,
fenykl), sůl s jódem, droždí, kvasný ocet, konzervant:
kyselina sorbová

510161 Cereální chléb krájený

500

5

Chléb

vícezrnný

LEPEK, SÓJA
pšeničná a žitná mouka, voda, cereální směs (částečně
pražená pšeničná, žitná a ječná sladová mouka, pšeničný
a žitný šrot, pšeničné otruby, sójový šrot, lněná semena,
pšeničný sladový šrot, sůl, koření, kyselina: kyselina
citronová), slunečnicová semena, ovesné vločky, sůl
s jódem, droždí, zlepšovací přípravek (pšeničný lepek,
pšeničná mouka, sójová mouka, kukuřičný škrob,
emulgátor: řepkový lecitin), kvas (voda, žitná mouka, základ
kvasu, kyseliny: kyselina mléčná, kyselina octová),
konzervant: kyselina sorbová

510164 Mnohozrnný chléb krájený

375

5

Chléb

vícezrnný

pšeničná a žitná mouka, voda, cereální směs
LEPEK, SÓJA
(slunečnicová semena, ovesné vločky, lněná semena,
celozrnná pšeničná mouka, sójové vločky, pražená ječná
sladová mouka, pšeničné vločky, pšeničný lepek, sušený
žitný kvas, pšeničná mouka, žitná trhanka, kukuřičná
vláknina, kyselina: kyselina mléčná; pšeničné otruby,
emulgátor: řepkový lecitin), sůl s jódem, droždí, kvasný ocet,
konzervant: kyselina sorbová

510165 Čtyřzrnný chléb krájený

250

5

Chléb

vícezrnný

pšeničná a žitná mouka, voda, posypová směs (lněná
LEPEK, SÓJA, SEZAM
semena, kukuřičná krupice, sójový šrot, sezamová
semena, sůl), cereální směs (sójová drť, žitná mouka,
pšeničná trhanka, pražené žito a ječmen, lněná semena,
celozrnná pšeničná mouka, cukr, pšeničná mouka,
pšeničné otruby, extrudované pšeničné klíčky,
extrudovaná žitná mouka, pšeničný lepek, ječná sladová
mouka, emulgátory: E471, E472e, sójový lecitin), droždí,
slunečnicová semena, sůl s jódem, karamelový ječný slad,
zlepšovací přípravek (žitná mouka, regulátor kyselosti:
kyselina citronová; pšeničná mouka, pšeničný lepek,
ovesná mouka, emulgátory: E472e, E471, sójový lecitin;
regulátory kyselosti: kyselina vinná, kyselina mléčná),
konzervant: propionan vápenatý

LEPEK, SÓJA

510169 Chléb Vita krájený

500

4

Chléb

žitný

žitná mouka, voda, pšeničné klíčky, sůl s jódem, droždí,
kmín

510267 Lámankový chléb

500

3

Chléb

vícezrnný

pšeničná a žitná mouka, voda, bramborová kaše (sušené LEPEK, SÓJA, SEZAM
brambory, emulgátory: E471, E450; antioxidanty: E304,
disiřičitan sodný; barvivo: kurkumin), ovesné vločky, lněná
semena, pšeničná a žitná trhanka, droždí, sůl s jódem,
sezamová semena, slunečnicová semena, sladový výtažek
(ječný slad, voda), pšeničný lepek, ječná lámanka (0,4
%), kvas (žitná mouka, voda, regulátor kyselosti: kyselina
octová), pšeničný slad, sójová mouka, konzervant:
propionan vápenatý

LEPEK

510270 Uničovský chlebíček kulatý

500

3

Chléb

pšenično žitný

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kvas
(částečně pražená žitná mouka, voda, kvasový základ,
regulátor kyselosti: kyselina octová), regulátor kyselosti:
glukono-delta-lakton; fermentovaná pšeničná mouka,
pšeničný lepek, pšeničný slad, sójová mouka, kmín

LEPEK, SÓJA

510278 Toustový chléb dětský světlý krájený

500

8

Chléb

pšeničný

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, zlepšující přípravek
(emulgátor: E471; pšeničná mouka, regulátor kyselosti:
glukono-delta-lakton; emulgátor: E481; fermentovaná
pšeničná mouka, emulgátor: E472e), droždí, sůl s jódem,
deaktivované droždí, ječný sladový extrakt, fermentovaná
pšeničná mouka

LEPEK

510290 Uničovský chlebíček kulatý

500

30

Chléb

pšenično žitný

pšeničná a žitná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, kvas
(částečně pražená žitná mouka, voda, kvasový základ,
regulátor kyselosti: kyselina octová), regulátor kyselosti:
glukono-delta-lakton; fermentovaná pšeničná mouka,
pšeničný lepek, pšeničný slad, sójová mouka, kmín

LEPEK, SÓJA

510291 Toustový chléb dětský tmavý krájený

500

8

Chléb

pšeničný

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, zlepšující přípravek
(emulgátor: E471; pšeničná mouka, regulátor kyselosti:
glukono-delta-lakton; emulgátor: E481; fermentovaná
pšeničná mouka, emulgátor: E472e), karamelový ječný
slad, droždí, sůl s jódem, lněné semínko, ovesné vločky,
deaktivované droždí, ječný sladový extrakt, fermentovaná
pšeničná mouka

LEPEK

510294 Chléb rustikal

500

1

Chléb

pšeničo žitný

Pekárna Praha

pšeničná a žitná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, kmín,
sójová mouka, regulátor kyselosti: uhličitany vápenaté

LEPEK, SÓJA

510294 Chléb rustikal

500

1

Chléb

pšeničo žitný

Pekárna Brno

pšeničná a žitná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, kvas
(částečně pražená žitná mouka, voda, základ kvasu,
kyselina: kyselina octová), kmín, kvasný ocet

LEPEK

510337 Sládkův chléb krájený

400

5

Chléb

pšenično žitný

pšeničná a žitná mouka, voda, směs se sladem (pšeničný LEPEK, SÓJA
lepek, pšeničná sladová mouka, sójový šrot, ovesné
vločky, lněné semínko, celozrnná pšeničná mouka,
slunečnicová semena, sůl, pšeničná mouka, ječná sladová
mouka, ječný sladový extrakt, žitná bobtnavá mouka,
řepkový olej), cereální směs (pšeničný lepek, sůl, žitná
celozrnná mouka, žitná bobtnavá mouka, pšeničná mouka,
emulgátory: E472e, lecitin; ječná sladová mouka, regulátory
kyselosti: E341, kyselina mléčná, kyselina citronová;
řepkový olej), droždí, regulátor kyselosti: glukono-deltalakton; fermentovaná pšeničná mouka

510338 Mamma Mia krájený

400

5

Chléb

pšenično žitný

pšeničná a žitná mouka, voda, cereální směs /pšeničná LEPEK, SÓJA, SEZAM
mouka, pšeničný šrot, pšeničné otruby, pšeničný sladový
šrot, pšeničný lepek, pšeničná vláknina, lněná semena,
slunečnicová semena, žitný šrot, žitný sušený kvas, sůl,
sójový šrot, sójová mouka, extrakt z ječného sladu, ječná
sladová mouka, směs vitaminů a minerálních látek (uhličitan
vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, fosforečnan
železitý, vitamin D3, kyselina listová), cukr, emulgátory:
E472e, řepkový lecitin; stabilizátory: E466, xanthan/,
sezamová semena, slunečnicová semena, kvas (voda,
žitná mouka, základ kvasu, kyseliny: kyselina mléčná a
octová), droždí, emulgátor: E471; regulátory kyselosti:
kyselina octová, glukono-delta-lakton; fermentovaná
pšeničná mouka, pšeničný lepek

510344 Chléb Žitan

450

1

Chléb

žitno pšeničný

Pekárna Praha

žitná a pšeničná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, sójová LEPEK, SÓJA
mouka, regulátor kyselosti: uhličitany vápenaté; kmín,
oplatka (bramborový škrob, voda, palmový tuk a
slunečnicový olej, rostlinný výtažek ze Světlice barvířské,
ethanol, zvlhčovadlo: glycerol; barviva: E120, E155, E151,
E133; emulgátor: E433; konzervant: E218; zahušťovadlo
E1520)

510344 Chléb Žitan

450

1

Chléb

žitno pšeničný

Pekárna Brno

žitná a pšeničná mouka, voda, droždí, sůl s jódem,
pšeničný lepek, pšeničný slad, sójová mouka, kmín,
oplatka (bramborový škrob, voda, palmový tuk a
slunečnicový olej, rostlinný výtažek ze Světlice barvířské,
ethanol, zvlhčovadlo: glycerol; barviva: E120, E155, E151,
E133; emulgátor: E433; konzervant: E218; zahušťovadlo
E1520)

510345 Toustový chléb dětský sv. s calciem kr.

400

8

Chléb

pšeničný

pšeničná mouka, voda, rostlinný olej řepkový, cukr, sušené LEPEK, MLÉKO, SÓJA
podmáslí, droždí, jedlá sůl s jódem, zlepšující přípravek
(pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor:
E471, pšeničná mouka, látka zlepšující mouku: kyselina Laskorbová, enzym: amyláza), fermentovaná pšeničná
mouka, regulátor kyselosti: glukono-delta-lakton, přírodní
zdroj vápníku, deaktivované droždí, ječný sladový extrakt

510354 Lámankový chléb (6 ks á 500g)

3000

30

Chléb

vícezrnný

pšeničná a žitná mouka, voda, bramborová kaše (sušené LEPEK, SEZAM, SÓJA
brambory, emulgátory: E471, E450; antioxidanty: E304,
disiřičitan sodný; barvivo: kurkumin), ovesné vločky, lněná
semena, pšeničná a žitná trhanka, droždí, sůl s jódem,
sezamová semena, slunečnicová semena, sladový výtažek
(ječný slad, voda), pšeničný lepek, ječná lámanka (0,4 %),
kvas (částečně pražená žitná mouka, voda, regulátor
kyselosti: kyselina octová), pšeničný slad, sójová mouka,
regulátor kyselosti: glukono-delta-lakton; fermentovaná
pšeničná mouka, konzervant: propionan vápenatý

510355 Farmářský chléb (6 ks á 500g)

3000

30

Chléb

pšenično žitný

pšeničná a žitná mouka, voda, cereální směs (pšeničná LEPEK, SÓJA, MLÉKO
mouka, sójová mouka a šrot, pšeničné otruby, pšeničný
sladový šrot, žitný šrot, lněná semena, pražený žitný slad,
pšeničný šrot, sůl, palmový tuk, žitný sušený kvas,
zahušťovadlo: E466; emulgátor: E472e; kyselina: kyselina
citronová; odtučněné sušené mléko), droždí, sůl s jódem,
kvas (žitná mouka, voda, základ kvasu, regulátor kyselosti:
kyselina octová), regulátor kyselosti: glukono-delta-lakton;
fermentovaná pšeničná mouka

510364 Bistro chléb krájený

1200

3

Chléb

pšenično žitný

pšeničná a žitná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, ocet,
kmín, sójová mouka, regulátor kyselosti: uhličitany
vápenaté

510365 Lámankový chléb (1ks á 500g)

500

30

Chléb

vícezrnný

pšeničná a žitná mouka, voda, bramborová kaše (sušené LEPEK, SEZAM, SÓJA
brambory, emulgátory: E471, E450; antioxidanty: E304,
disiřičitan sodný; barvivo: kurkumin), ovesné vločky, lněná
semena, pšeničná a žitná trhanka, droždí, sůl s jódem,
sezamová semena, slunečnicová semena, sladový výtažek
(ječný slad, voda), pšeničný lepek, ječná lámanka (0,4 %),
kvas (částečně pražená žitná mouka, voda, regulátor
kyselosti: kyselina octová), pšeničný slad, sójová mouka,
regulátor kyselosti: glukono-delta-lakton; fermentovaná
pšeničná mouka, konzervant: propionan vápenatý

510366 Chléb bramborový (1ks á500g)

500

30

Chléb

pšenično žitný

pšeničná mouka, voda, žitná mouka, směs (bramborové
LEPEK, MLÉKO
vločky, pšeničná mouka, sušená syrovátka, kukuřičný
škrob), droždí, jedlá sůl s jódem, kvas (žitná mouka, voda,
základ kvasu, regulátor kyselosti: kyselina octová), regulátor
kyselosti: glukono-delta-lakton; fermentovaná pšeničná
mouka, emulgátor: E472e

510367 Řemeslný chléb (1ks á 500g)

500

30

Chléb

žitno pšeničný

žitná a pšeničná mouka, voda, sůl s jódem, droždí,
pšeničný lepek, kmín, regulátor kyselosti: glukono-deltalakton; fermentovaná pšeničná mouka

510368 Chléb farmářský (1ks á 500g)

500

30

Chléb

pšenično žitný

pšeničná a žitná mouka, voda, cereální směs (pšeničná LEPEK, SÓJA, MLÉKO
mouka, sójová mouka a šrot, pšeničné otruby, pšeničný
sladový šrot, žitný šrot, lněná semena, pražený žitný slad,
pšeničný šrot, sůl, palmový tuk, žitný sušený kvas,
zahušťovadlo: E466; emulgátor: E472e; kyselina: kyselina
citronová; odtučněné sušené mléko), droždí, sůl s jódem,
kvas (žitná mouka, voda, základ kvasu, regulátor kyselosti:
kyselina octová), regulátor kyselosti: glukono-delta-lakton;
fermentovaná pšeničná mouka

LEPEK, SÓJA

LEPEK, SÓJA

LEPEK

510455 Kváskový chléb

800

1

Chléb

žitno pšeničný

kvas (33 %) (žitná mouka, voda, kvasná kultura), pšeničná LEPEK
mouka, žitná mouka, voda, jedlá sůl s jódem, sladová směs
(ječný slad, bramborová vláknina, pšeničný lepek), kmín,
jedlá etiketa (bramborový škrob, voda, palmový tuk a
slunečnicový olej, rostlinný výtažek ze Světlice barvířské,
ethanol, zvlhčovadlo: glycerol; barviva: E120, E155, E151,
E133; emulgátor: E433; konzervant: E218; zahušťovadlo:
E1520)

520001 Rohlík

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Znojmo, Uničov

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e; cukr,
glukóza, regulátor kyselosti: E341

520001 Rohlík

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná mouka, emulgátor: E472e

LEPEK
LEPEK

520001 Rohlík

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Strakonice, Plzeň, Žatec,
Karviná

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

520001 Rohlík

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Praha

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

520001 Rohlík

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brandýs nad Labem

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

520001 Rohlík

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e

520001 Rohlík

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Pardubice

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, cukr, ječná mouka, emulgátor: E472e

520001 Rohlík

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Rumburk

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná mouka, cukr, emulgátor: E472e, E471; kypřící látka:
E450

LEPEK

520001 Rohlík

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Uherský Brod

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

LEPEK

520004 Rohlík sypaný solí

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Znojmo, Uničov

pšeničná mouka, voda, sůl s jódem, vepřové sádlo, droždí, LEPEK
řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e; cukr,
glukóza, regulátor kyselosti: E341

520004 Rohlík sypaný solí

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná mouka, emulgátor: E472e

LEPEK

520004 Rohlík sypaný solí

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Strakonice, Plzeň, Žatec,
Karviná

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

LEPEK

520004 Rohlík sypaný solí

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Praha

pšeničná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, vepřové sádlo, LEPEK
řepkový olej, emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

520004 Rohlík sypaný solí

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brandýs nad Labem

pšeničná mouka, voda, sůl s jódem, droždí, vepřové sádlo, LEPEK
řepkový olej, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

520004 Rohlík sypaný solí

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, sůl s jódem, vepřové sádlo, droždí, LEPEK
řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e

520004 Rohlík sypaný solí

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Pardubice

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, cukr, ječná mouka, emulgátor: E472e

520004 Rohlík sypaný solí

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Rumburk

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná mouka, cukr, emulgátor: E472e, E471; kypřící látka:
E450

LEPEK

520004 Rohlík sypaný solí

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Uherský Brod

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

LEPEK

520005 Rohlík sypaný mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Znojmo, Uničov

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e; cukr,
glukóza, regulátor kyselosti: E341

520005 Rohlík sypaný mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
mák, ječná mouka, emulgátor: E472e

LEPEK

520005 Rohlík sypaný mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Strakonice, Plzeň, Žatec,
Karviná

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
mák, emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

LEPEK

520005 Rohlík sypaný mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Praha

pšeničná mouka, voda, mák, droždí, vepřové sádlo, sůl s LEPEK
jódem, řepkový olej, emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

520005 Rohlík sypaný mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brandýs nad Labem

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, mák, sůl s
jódem, řepkový olej, ječná sladová mouka, emulgátor:
E472e

520005 Rohlík sypaný mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
mák, řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e

520005 Rohlík sypaný mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Pardubice

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK
mák, řepkový olej, cukr, ječná mouka, emulgátor: E472e

520005 Rohlík sypaný mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Rumburk

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
mák, ječná mouka, cukr, emulgátor: E472e, E471; kypřící
látka: E450

LEPEK

520005 Rohlík sypaný mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Uherský Brod

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
mák, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

LEPEK

520009 Houska raženka

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Znojmo, Praha

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

520009 Houska raženka

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Plzeň

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná mouka, emulgátor: E472e; cukr, glukóza, regulátor
kyselosti: E341

LEPEK

520009 Houska raženka

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Strakonice, Liberec, Žatec

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

LEPEK

520009 Houska raženka

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Karviná

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK
emulgátor: E472e; regulátory kyselosti: uhličitany vápenaté,
octan vápenatý, žitná mouka

520009 Houska raženka

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Uničov

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e; cukr,
glukóza, regulátor kyselosti: E341

520009 Houska raženka

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brandýs nad Labem

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

520009 Houska raženka

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e

520009 Houska raženka

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Pardubice

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, cukr, ječná mouka, emulgátor: E472e

LEPEK

520009 Houska raženka

43

1

Běžné
pečivo

520009 Houska raženka

43

1

520011 Houska raženka sypaná mákem

43

1

Běžné
pečivo

520011 Houska raženka sypaná mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Rumburk

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK
ječná mouka, cukr, emulgátory: E472e, E471; kypřící látka:
E450

Pekárna Uherský Brod

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

pšeničné

Pekárna Znojmo, Praha

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, mák, droždí, sůl s LEPEK
jódem, řepkový olej, emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

pšeničné

Pekárna Plzeň

pšeničná mouka, voda, mák, řepkový olej, droždí, sůl s
jódem, ječná mouka, emulgátor: E472e; cukr, glukóza,
regulátor kyselosti: E341

LEPEK

LEPEK

520011 Houska raženka sypaná mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Strakonice, Liberec, Žatec

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
mák, emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

LEPEK

520011 Houska raženka sypaná mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Karviná

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, mák, sůl s
jódem, emulgátor: E472e; regulátory kyselosti: uhličitany
vápenaté, octan vápenatý, žitná mouka

LEPEK

520011 Houska raženka sypaná mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Uničov

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, mák, ječná mouka, emulgátor: E472e; cukr,
glukóza, regulátor kyselosti: E341

520011 Houska raženka sypaná mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brandýs nad Labem

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK
mák, řepkový olej, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

520011 Houska raženka sypaná mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
mák, řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e

520011 Houska raženka sypaná mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Pardubice

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK
mák, řepkový olej, cukr, ječná mouka, emulgátor: E472e

520011 Houska raženka sypaná mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Rumburk

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK
mák, ječná mouka, cukr, emulgátory: E472e, E471; kypřící
látka: E450

520011 Houska raženka sypaná mákem

43

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Uherský Brod

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, mák, sůl s
jódem, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

520012 Houska raženka

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Znojmo, Praha

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

520012 Houska raženka

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Plzeň

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná mouka, emulgátor: E472e; cukr, glukóza, regulátor
kyselosti: E341

LEPEK

520012 Houska raženka

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Strakonice, Liberec, Žatec

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

LEPEK

520012 Houska raženka

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Karviná

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK
emulgátor: E472e; regulátory kyselosti: uhličitany vápenaté,
octan vápenatý, žitná mouka

520012 Houska raženka

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Uničov

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e; cukr,
glukóza, regulátor kyselosti: E341

520012 Houska raženka

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brandýs nad Labem

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

520012 Houska raženka

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e

520012 Houska raženka

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Pardubice

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK
řepkový olej, cukr, ječná mouka, emulgátor: E472e

520012 Houska raženka

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Rumburk

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK
ječná mouka, cukr, emulgátory: E472e, E471; kypřící látka:
E450

520012 Houska raženka

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Uherský Brod

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

520018 Veka tradiční

360

1

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK
pšeničná sladová mouka, emulgátor: E481; ječný sladový
extrakt, regulátor kyselosti: octan vápenatý

520021 Veka tradiční

360

5

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK
pšeničná sladová mouka, emulgátor: E481; ječný sladový
extrakt, regulátor kyselosti: octan vápenatý

520025 Veka chlebíčková

360

5

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK
pšeničná sladová mouka, emulgátor: E481; ječný sladový
extrakt, regulátor kyselosti: octan vápenatý

520026 Veka chlebíčková krájená

360

5

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK
pšeničná sladová mouka, emulgátor: E481; ječný sladový
extrakt, regulátor kyselosti: octan vápenatý

520032 Veka tradiční krájená

360

5

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK
pšeničná sladová mouka, emulgátor: E481; ječný sladový
extrakt, regulátor kyselosti: octan vápenatý

520035 Grahamová veka krájená

375

5

Chléb

pšeničný

pšeničná mouka, voda, celozrnná pšeničná mouka (16 %), LEPEK
droždí, řepkový olej, sůl s jódem, pšeničná sladová mouka,
emulgátor: E481; ječný sladový extrakt, konzervant:
kyselina sorbová

520036 Pletýnka sypaná solí

120

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Znojmo

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK
kmín, řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e; cukr,
glukóza, regulátor kyselosti: E341

520036 Pletýnka sypaná solí

120

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK
ječná mouka, emulgátory: E472e, E471; regulátor kyselosti:
kyselina octová

520036 Pletýnka sypaná solí

120

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Strakonice a Žatec

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

LEPEK

520036 Pletýnka sypaná solí

120

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Plzeň

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
pšeničný lepek, pšeničný slad, sójová mouka

LEPEK, SÓJA

520036 Pletýnka sypaná solí

120

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Uherský Brod

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, sůl s jódem, droždí,
kmín, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e; regulátor
kyselosti: E341

LEPEK

520036 Pletýnka sypaná solí

120

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Karviná

pšeničná mouka, voda, sůl s jódem, řepkový olej, droždí,
pšeničný lepek a slad, sójová mouka

LEPEK, SÓJA

LEPEK

LEPEK

520036 Pletýnka sypaná solí

120

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Uničov

pšeničná mouka, voda, sůl s jódem, vepřové sádlo, droždí, LEPEK
řepkový olej, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e, cukr,
glukóza, regulátor kyselosti: E341

520036 Pletýnka sypaná solí

120

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brandýs nad Labem

pšeničná mouka, voda, sůl s jódem, vepřové sádlo, droždí, LEPEK
řepkový olej, emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

520036 Pletýnka sypaná solí

120

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
regulátor kyselosti: E341, emulgátor: E472e; kmín

LEPEK

520036 Pletýnka sypaná solí

120

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Pardubice

pšeničná mouka, voda, sůl s jódem, řepkový olej, droždí,
cukr, ječná mouka, emulgátor: E472e

LEPEK

520041 Bageta šestizrnná

150

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), lněná
semena, sezamová semena, droždí, řepkový olej, sůl
s jódem

520041 Bageta šestizrnná

150

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), řepkový
olej, droždí, lněná semena, sezamová semena, sůl
s jódem, emulgátor: E471; regulátor kyselosti: kyselina
octová

520046 Bulka na hamburger

75

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sezamová
semena, sůl s jódem, pšeničná sladová mouka,
emulgátory: E481, E471; ječný sladový extrakt, regulátor
kyselosti: kyselina octová

520046 Bulka na hamburger

75

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, sezamová semena, LEPEK, SEZAM, SÓJA, MLÉKO
droždí, sůl s jódem, cukr, sušené mléko, pšeničná sladová
mouka, pšeničný lepek, pšeničný škrob, sójová mouka,
řepkový olej, emulgátory: E472e, řepkový lecitin; regulátor
kyselosti: kyselina citronová

520054 Dalamánek

60

1

Běžné
pečivo

pšenično žitné

Pekárna Liberec

pšeničná a žitná mouka, voda, kmín, sůl s jódem, droždí,
řepkový olej, ječná sladová mouka, emulgátory: E471,
E472e; regulátor kyselosti: kyselina octová;

520054 Dalamánek

60

1

Běžné
pečivo

pšenično žitné

Pekárna Brno

pšeničná a žitná mouka, voda, kmín, sůl s jódem, droždí, LEPEK
řepkový olej, sladový výtažek (ječný slad, voda), emulgátor:
E472e

520057 Cerea houska

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), droždí,
vepřové sádlo, lněná semena, sezamová semena, sůl
s jódem, řepkový olej, emulgátor: E471; regulátor kyselosti:
kyselina octová

520057 Cerea houska

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Praha

pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), řepkový
olej, droždí, lněná semena, sezamová semena, sůl
s jódem, pšeničná sladová mouka, emulgátor: E481; ječný
sladový extrakt

520058 Hvězdička chlebová

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, voda, cereální směs (sójový šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, ječná
sladová mouka, lněná semena, pšeničný šrot, pšeničné
otruby, pšeničná sladová mouka, koření, emulgátor:
E472e), ovesné vločky, řepkový olej, droždí, žitná mouka,
posypová směs /ovesné vločky, slunečnicová semena,
lněná semena, žitné a pšeničné vločky, sezamová
semena, žitná mouka bobtnavá, pšeničné otruby,
pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka bobtnavá,
sladový extrakt (ječný slad, voda), sůl/, sůl s jódem, cukr,
karamelový ječný slad, pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, sójová mouka, emulgátory: E472e,
řepkový lecitin, E471; regulátory kyselosti: kyselina
citronová, kyselina octová

LEPEK, SÓJA, SEZAM

520058 Hvězdička chlebová

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, cereální směs (sójový šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, ječná
sladová mouka, lněná semena, pšeničný šrot, pšeničné
otruby, pšeničná sladová mouka, koření, emulgátor:
E472e), ovesné vločky, řepkový olej, droždí, žitná mouka,
posypová směs /ovesné vločky, slunečnicová semena,
lněná semena, žitné a pšeničné vločky, sezamová
semena, žitná mouka bobtnavá, pšeničné otruby,
pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka bobtnavá,
sladový extrakt (ječný slad, voda), sůl/, sůl s jódem, cukr,
karamelový ječný slad, pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, sójová mouka, emulgátory: E472e,
řepkový lecitin, E471; regulátory kyselosti: kyselina
citronová, kyselina octová

LEPEK, SÓJA, SEZAM

520062 Kornspitz

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, voda, směs /částečně pražená žitná a
LEPEK, SÓJA
pšeničná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, zlepšovací
přípravek (cukr, pšeničná sladová mouka, kyselina:
kyselina citronová; emulgátory: E472e, řepkový lecitin),
pšeničné otruby, sójový šrot, lněná semena, sušený žitný
kvas, koření/, sůl s jódem, žitná mouka, kmín, droždí,
řepkový olej

LEPEK, SEZAM

LEPEK

520062 Kornspitz

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, směs /částečně pražená žitná a
LEPEK, SÓJA
pšeničná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, zlepšovací
přípravek (cukr, pšeničná sladová mouka, kyselina:
kyselina citronová; emulgátory: E472e, řepkový lecitin),
pšeničné otruby, sójový šrot, lněná semena, sušený žitný
kvas, koření/, droždí, sůl s jódem, řepkový olej, žitná
mouka, kmín

520066 Kostka syp. dýňovým semínkem a sýrem

60

1

Běžné
pečivo

vícezrnné

Pekárna Liberec

LEPEK, SÓJA, MLÉKO
pšeničná mouka, voda, dýňové semínko (15 %), směs
(kukuřičná mouka, slunečnicová semena, lněná semena,
sůl, žitný sušený kvas, stabilizátor: E466, xanthan; sójová
mouka, žitný slad, emulgátory: E472e, řepkový lecitin;
koření), sýr (9 %) (mléko, sůl, mlékárenské kultury, barvivo:
annato), slunečnicová semena, droždí, palmový tuk a
řepkový olej, sůl s jódem, cukr, sušené mléko odtučněné,
sušená syrovátka, emulgátory: E472e, řepkový lecitin;
dextróza

520066 Kostka syp. dýňovým semínkem a sýrem

60

1

Běžné
pečivo

vícezrnné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, dýňové semínko (15 %), směs
LEPEK, SÓJA, MLÉKO
(kukuřičná mouka, slunečnicová semena, lněná semena,
sůl, žitný sušený kvas, stabilizátor: E466, xanthan; sójová
mouka, žitný slad, emulgátory: E472e, řepkový lecitin;
koření), sýr (9 %) (mléko, sůl, mlékárenské kultury, barvivo:
annato), slunečnicová semena, droždí, palmový tuk a
řepkový olej, sůl s jódem, cukr, sušené mléko odtučněné,
sušená syrovátka, emulgátory: E472e, řepkový lecitin;
dextróza

520073 Pečivo CORNY sezam

100

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, voda, směs (sójový šrot, ovesné vločky, LEPEK, SÓJA, SEZAM
celozrnná pšeničná mouka, pšeničná mouka, lněná
semena, slunečnicová semena, ječná sladová mouka, sůl,
pražená ječná mouka, zahušťovadlo: guarová moučka),
sezamová semena (4 %), řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
sladový výtažek (ječný slad, voda), emulgátory: E471,
E472e; regulátor kyselosti: kyselina octová

520073 Pečivo CORNY sezam

100

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, voda, směs (sójový šrot, ovesné
vločky, celozrnná pšeničná mouka, pšeničná mouka, lněná
semena, slunečnicová semena, ječná sladová mouka, sůl,
pražená ječná mouka, zahušťovadlo: guarová moučka),
sezamová semena (4 %), řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
sladový výtažek (ječný slad, voda), emulgátory: E471,
E472e; regulátor kyselosti: kyselina octová

520079 Selský rohlík

56

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl),
sezamová semena, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
emulgátor: E471; regulátor kyselosti: kyselina octová

520079 Selský rohlík

56

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Praha

LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl),
sezamová semena, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
pšeničná sladová mouka, emulgátor: E481, ječný sladový
extrakt

520080 Cerea rohlík 6ks

360

2

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Praha

LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), řepkový
olej, droždí, lněná semena, sezamová semena, sůl
s jódem, pšeničná sladová mouka, emulgátor: E481, ječný
sladový extrakt

520080 Cerea rohlík 6ks

360

2

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), droždí,
vepřové sádlo, lněná semena, sezamová semena, sůl
s jódem, řepkový olej, emulgátor: E471; regulátor kyselosti:
kyselina octová

520081 Cerea rohlík

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Praha

pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), řepkový
olej, droždí, lněná semena, sezamová semena, sůl
s jódem, pšeničná sladová mouka, emulgátor: E481, ječný
sladový extrakt

520081 Cerea rohlík

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), droždí,
vepřové sádlo, lněná semena, sezamová semena, sůl
s jódem, řepkový olej, emulgátor: E471; regulátor kyselosti:
kyselina octová

520083 Rohlík graham 6ks

300

3

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Praha

pšeničná mouka, voda, pšeničná celozrnná mouka (16 %), LEPEK
řepkový olej, droždí, sůl s jódem, pšeničná sladová mouka,
emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

520083 Rohlík graham 6ks

300

3

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, pšeničné otruby (10 %), droždí,
vepřové sádlo, sůl s jódem, sójová mouka, řepkový olej,
emulgátor: E472e

LEPEK, SÓJA

520084 Rohlík graham

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Praha

pšeničná mouka, voda, pšeničná celozrnná mouka (16 %), LEPEK
řepkový olej, droždí, sůl s jódem, pšeničná sladová mouka,
emulgátor: E481; ječný sladový extrakt

520084 Rohlík graham

50

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, pšeničné otruby (10 %), droždí,
vepřové sádlo, sůl s jódem, sójová mouka, řepkový olej,
emulgátor: E472e

LEPEK, SÓJA

520087 Rohlík sójový

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Praha

pšeničná mouka, voda, směs (11 %) (sójový šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, ječná
sladová mouka, lněná semena, pšeničný šrot, pšeničné
otruby, pšeničná sladová mouka, koření, emulgátor:
E472e), řepkový olej, droždí, sůl s jódem, karamelizovaný
ječný slad, pšeničná sladová mouka, emulgátor: E481,
ječný sladový extrakt

LEPEK, SÓJA

520087 Rohlík sójový

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, směs (11 %) (sójový šrot,
LEPEK, SÓJA
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, ječná
sladová mouka, lněná semena, pšeničný šrot, pšeničné
otruby, pšeničná sladová mouka, koření, emulgátor:
E472e), droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, řepkový olej,
karamelizovaný ječný slad, cukr, pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, sójová mouka, emulgátory: E472e,
řepkový lecitin, E471; regulátory kyselosti: kyselina
citronová, kyselina octová

520089 Rustikální pečivo

70

1

Běžné
pečivo

vícezrnné

pšeničná mouka, voda, cereální směs (pšeničná mouka, LEPEK
slunečnicová semena, žitná mouka, dýňová semena, ječný
sladový extrakt, pšeničné klíčky, pšeničný lepek,
stabilizátor: guma guar; pražená pšeničná sladová mouka,
glukózový sirup, hrachové otruby, glukóza, emulgátor:
E472e; regulátory kyselosti: octan vápenatý kyselina
mléčná; ječná sladová mouka), slunečnicová semena,
dýňová semena, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
emulgátor: E471; regulátor kyselosti: kyselina octová

520092 Veletržní bageta 10ks

900

3

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, sezamová semena, LEPEK, SEZAM, SÓJA
droždí, cukr, sůl s jódem, zlepšovací přípravek (cukr,
pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek, sójová mouka,
pšeničná mouka, emulgátory: E472e, řepkový lecitin;
regulátor kyselosti: kyselina citronová)

520094 Francouzská veka

125

1

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, droždí, sůl s jódem, řepkový olej,
cukr, emulgátor: E472e

LEPEK

520097 Plzeňská bageta

100

1

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
pšeničný lepek, pšeničný sušený kvas, pšeničná
vláknina, stabilizátor: E466; palmový tuk, cukr, emulgátor:
E472e; sušené odstředěné mléko

LEPEK, MLÉKO

520104 Rohlík sypaný sýrem

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, sýr (15 %) (mléko, sůl, mlékárenské
kultury, barvivo: annato), voda, řepkový olej, droždí, cukr,
sůl s jódem, pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek,
sójová mouka, emulgátory: E472e, řepkový lecitin;
regulátor kyselosti: kyselina citronová

LEPEK, MLÉKO, SÓJA

520104 Rohlík sypaný sýrem

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, sýr (15 %) (mléko, sůl, mlékárenské
kultury, barvivo: annato), voda, řepkový olej, droždí, sůl
s jódem, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

LEPEK, MLÉKO

520188 Bageta šestizrnná

150

3

Běžné
pečivo

pšeničné

LEPEK, SÓJA, SEZAM, MLÉKO
pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), řepkový
olej, droždí, lněná semena, sezamová semena, sůl
s jódem, kvas (žitná mouka, voda, základ kvasu, kyselina:
kyselina octová), palmový tuk, řepkový olej, pšeničný
lepek, pšeničný sušený kvas, pšeničná vláknina, cukr,
sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, stabilizátor:
E466; emulgátory: E472e, řepkový lecitin; dextróza

520193 Kaiserka maková

60

3

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, mák (1,5 %),
sůl s jódem, pšeničný lepek, pšeničný sušený kvas,
pšeničná vláknina, stabilizátor: E466; palmový tuk, cukr,
emulgátory: E472e, E471, E481; regulátor kyselosti:
glukono-delta-lakton; fermentovaná pšeničná mouka,
sušené odstředěné mléko

520196 Kaiserka cereální

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl),
sezamová semena, lněná semena, droždí, řepkový olej, sůl
s jódem

520198 Kaiserka maková

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, mák (1,5 %),
sůl s jódem, cukr, pšeničná sladová mouka, pšeničný
lepek, sójová mouka, emulgátory: E472e, řepkový lecitin;
regulátor kyselosti: kyselina citrónová

520206 Kaiserka cereální

60

3

Běžné
pečivo

pšeničné

LEPEK, SÓJA, SEZAM
pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, sladová mouka ječná a pšeničná,
pšeničný lepek, lněná semínka, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl),
sezamová semínka, lněná semínka, droždí, řepkový olej,
sůl s jódem, emulgátor: E471, regulátor kyselosti: kyselina
octová

LEPEK, MLÉKO

LEPEK, SÓJA

520238 Zrno sójové sypané sýrem

50

3

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, sýr (12 %) (mléko, sůl,
mlékárenské kultury, barvivo: annato), sójová směs (12 %)
/sójové otruby (25 %), celozrnný pšeničný šrot,
předželatinovaná žitná mouka, sladová pšeničná mouka,
ovesné vločky, lněná semínka, slunečnicová semínka,
sladová ječná mouka/, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
regulátor kyselosti: glukono-delta-lakton, pražená sladová
žitná mouka, extrakt ječného sladu, fermentovaná
pšeničná mouka

LEPEK, MLÉKO, SÓJA

520274 Rohlík sypaný sýrem

60

3

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, sýr (15 %) (mléko, sůl, mlékárenské
kultury, barvivo: annato), voda, řepkový olej, droždí, cukr,
sůl s jódem, pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek,
sójová mouka, emulgátory: E472e, řepkový lecitin;
regulátor kyselosti: kyselina citronová

LEPEK, MLÉKO, SÓJA

520274 Rohlík sypaný sýrem

60

3

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, sýr (15 %) (mléko, sůl, mlékárenské
kultury, barvivo: annato), voda, řepkový olej, droždí, sůl
s jódem, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

LEPEK, MLÉKO

520277 Žitná bulka

120

1

Běžné
pečivo

pšeničné

520281 Rohlík sypaný sýrem 6ks

360

2

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, sýr (15 %) (mléko, sůl, mlékárenské
kultury, barvivo: annato), voda, řepkový olej, droždí, cukr,
sůl s jódem, pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek,
sójová mouka, emulgátory: E472e, řepkový lecitin;
regulátor kyselosti: kyselina citronová

LEPEK, MLÉKO, SÓJA

520281 Rohlík sypaný sýrem 6ks

360

2

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, sýr (15 %) (mléko, sůl, mlékárenské
kultury, barvivo: annato), voda, řepkový olej, droždí, sůl
s jódem, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

LEPEK, MLÉKO

520291 Rohlík sypaný sýrem (10 ks á 60g)

600

30

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, sýr (15 %) (mléko, sůl, mlékárenské
kultury, barvivo: annato), voda, řepkový olej, droždí, cukr,
sůl s jódem, pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek,
sójová mouka, emulgátory: E472e, řepkový lecitin;
regulátor kyselosti: kyselina citronová

LEPEK, MLÉKO, SÓJA

520291 Rohlík sypaný sýrem (10 ks á 60g)

600

30

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, sýr (15 %) (mléko, sůl, mlékárenské
kultury, barvivo: annato), voda, řepkový olej, droždí, sůl
s jódem, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e

LEPEK, MLÉKO

520293 Anglický rohlík

100

1

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, anglická slanina (vepřový bok,
LEPEK, MLÉKO
voda, sůl, konzervant: dusitan sodný; zahušťovadla: cukry;
stabilizátory: difosforečnany, trifosforečnany; antioxidant:
askorban sodný; modifikované škroby: E1420, E1414;
barvivo: amoniak-sulfitový karamel), sýr (mléko, sůl,
mlékárenské kultury), řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
pšeničná sladová mouka, emulgátor: E481, ječný sladový
extrakt

520294 Hamburgerová žemle 4ks

320

4

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, sezamové semeno, řepkový olej, LEPEK, SEZAM, SÓJA, MLÉKO
droždí, sůl s jódem, zlepšovací přípravek (cukr, pšeničná
sladová mouka, pšeničný lepek, pšeničná mouka, sójová
mouka, emulgátor: E472e, řepkový lecitin; řepkový olej,
regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr, sušené mléko

520296 Veka Bistro

450

1

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK
pšeničná sladová mouka, emulgátor: E481; ječný sladový
extrakt, regulátor kyselosti: octan vápenatý

520306 Rohlík Odkolek

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Praha, Brno, Uničov, Brandýs pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, řepkový olej, LEPEK, SÓJA
sůl s jódem, kmín, pšeničná sladová mouka, emulgátory:
nad Labem, Pardubice, Znojmo
E472e, sójový lecitin; cukr, pšeničný lepek, dextróza,
stabilizátor: E341, E466

520306 Rohlík Odkolek

60

1

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Plzeň, Karviná, Žatec,
Strakonice, Uherský Brod, Liberec,
Rumburk

530009 Vánočka selská

400

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, vaječná melanž LEPEK, VEJCE, MLÉKO
(vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná
a mléčnan draselný), droždí, zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátor kyselosti: E341; barvivo:
karoteny; vanilkové aroma), citrónové aroma, sůl s jódem,
ovocná pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň,
kyselina: kyselina citronová; modifikovaný bramborový
škrob: E1414; citrónové aroma, konzervant: sorban
draselný), sušené mléko, vanilkové aroma

530011 Vánočka zámecká

400

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, rozinky (4 %),
droždí, vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan
draselný, kyselina mléčná a mléčnan draselný), zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka,
emulgátor: E471; zahušťovadlo: xanthan; regulátor
kyselosti: E341; barvivo: karoteny; vanilkové aroma),
citrónové aroma, sůl s jódem, ovocná pasta (voda,
glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina: kyselina
citronová; modifikovaný bramborový škrob: E1414;
citrónové aroma, konzervant: sorban draselný), sušené
mléko, vanilkové aroma

žitná mouka, voda, cereální směs (žitná mouka, sůl, ječný LEPEK
pražený slad, kmín, glukóza, kyseliny: kyselina mléčná,
kyselina citronová), droždí

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK, SÓJA
kmín, pšeničná sladová mouka, emulgátory: E472e, sójový
lecitin; cukr, pšeničný lepek, dextróza, stabilizátor: E341,
E466

LEPEK, VEJCE, MLÉKO

530026 Linia vánočka s fruktózou

400

5

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, směs /fruktóza, pšeničná mouka, LEPEK, VEJCE, MLÉKO
emulgátor: E481; regulátory kyselosti: uhličitany vápenaté,
E341; zahušťovadlo: guma guar; řepkový olej, aroma
(obsahuje mléko) /, rostlinný tuk (řepkové a palmové oleje,
voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina
citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto;
máslové aroma), rozinky (4 %), droždí, vaječná melanž
(vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná
a mléčnan draselný), citrónové aroma, sůl s jódem,
regulátor kyselosti: glukono-delta-lakton; fermentovaná
pšeničná mouka

530043 Závin náplň tvarohová

280

7

Jemné
pečivo

LEPEK, MLÉKO, VEJCE
pšeničná mouka, náplň (32 %) (tvaroh, voda, cukr,
zahušťovadlo: E1414; sušený vaječný bílek, syrovátka,
regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s
jódem, aroma), voda, cukr, řepkový olej, rozinky, droždí,
sirup z invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti:
kyselina citronová), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, vaječná melanž (vejce, kyseliny:
kyselina mléčná a kyselina octová; sůl, mléčné bílkoviny,
regulátor kyselosti: mléčnan sodný), konzervant: propionan
vápenatý

530046 Závin náplň ořechová

280

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (32 %) /cukr, vlašské a lískové
LEPEK, VLAŠSKÉ A LÍSKOVÉ
ořechy, sójová krupice, voda, dextróza, sušená syrovátka, OŘECHY, SÓJA, MLÉKO, VEJCE
strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej,
sůl s jódem, ječný slad, cukr, glukóza, sója), kukuřičná
bobtnavá mouka, ječná sladová mouka, stabilizátor: E466;
sůl, skořice, regulátor kyselosti: octan vápenatý; aroma/,
voda, cukr, řepkový olej, droždí, sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová),
zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471,
E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl
s jódem, vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná a
kyselina octová; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti:
mléčnan sodný), konzervant: propionan vápenatý

530051 Závin náplň maková

280

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (32 %) /maková směs (mák, cukr, LEPEK, SÓJA, MLÉKO, VEJCE
voda, kukuřičný škrob, jablečná vláknina, skořice, aroma,
konzervant: kyselina sorbová), voda, strouhanka (pšeničná
mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, ječný slad,
cukr, glukóza, sója), citrónové aroma/, voda, cukr, řepkový
olej, droždí, sirup z invertního cukru (cukr, voda, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e, řepkový
lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka, stabilizátory: E466,
xanthan; pšeničná vláknina, sušené nízkotučné mléko,
aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s jódem, vaječná
melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná a kyselina octová;
sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan sodný),
konzervant: propionan vápenatý

530056 Závin náplň tvarohová

400

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (32 %) (tvaroh, voda, cukr,
LEPEK, MLÉKO, VEJCE
zahušťovadlo: E1414; sušený vaječný bílek, syrovátka,
regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s
jódem, aroma), voda, cukr, řepkový olej, droždí, sirup z
invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, vaječná melanž (vejce, kyseliny:
kyselina mléčná a kyselina octová; sůl, mléčné bílkoviny,
regulátor kyselosti: mléčnan sodný), konzervant: propionan
vápenatý

530059 Závin náplň maková

400

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (32 %) /maková směs (mák, cukr, LEPEK, VEJCE, SÓJA, MLÉKO
voda, kukuřičný škrob, jablečná vláknina, skořice, aroma,
konzervant: kyselina sorbová), voda, strouhanka (pšeničná
mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, ječný slad,
cukr, glukóza, sója), citrónové aroma/, voda, cukr, řepkový
olej, droždí, sirup z invertního cukru (cukr, voda, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e, řepkový
lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka, stabilizátory: E466,
xanthan; pšeničná vláknina, sušené nízkotučné mléko,
aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s jódem, vaječná
melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná a kyselina octová;
sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan sodný),
konzervant: propionan vápenatý

530067 Závin náplň jablečná

400

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (32 %) /jablka, cukr, strouhanka
LEPEK, SÓJA, SIŘIČITANY,
(pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, MLÉKO, VEJCE
ječný slad, cukr, glukóza, sója), voda, regulátor kyselosti:
kyselina citronová; citrónové aroma, skořice, antioxidant:
disiřičitan sodný/, voda, cukr, řepkový olej, droždí, sirup z
invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, vaječná melanž (vejce, kyseliny:
kyselina mléčná a kyselina octová; sůl, mléčné bílkoviny,
regulátor kyselosti: mléčnan sodný), konzervant: propionan
vápenatý

530071 Duetky náplň tvaroh

220

7

Jemné
pečivo

náplň (35 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo: E1414,
LEPEK, MLÉKO, VEJCE
sušený vaječný bílek, syrovátka, regulátory kyselosti:
E341, kyselina citronová, E450; sůl s jódem, aroma),
pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, sirup z
invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná
a kyselina octová; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti:
mléčnan sodný), sůl s jódem, konzervant: propionan
vápenatý

530072 Duetky náplň mák

220

7

Jemné
pečivo

LEPEK, VEJCE, MLÉKO, SÓJA
náplň (35 %) /maková směs (mák, cukr, voda, kukuřičný
škrob, jablečná vláknina, skořice, aroma, konzervant:
kyselina sorbová), voda, strouhanka (pšeničná mouka,
voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, ječný slad, cukr,
glukóza, sója), citrónové aroma/, pšeničná mouka, voda,
cukr, řepkový olej, droždí, sirup z invertního cukru (cukr,
voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e,
řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny),
vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná a kyselina
octová; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan
sodný), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530073 Duetky náplň jablko

220

7

Jemné
pečivo

LEPEK, MLÉKO, SÓJA, VEJCE,
náplň (35 %) /jablka, cukr, strouhanka (pšeničná mouka,
SIŘIČITANY
voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, ječný slad, cukr,
glukóza, sója), voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová;
citrónové aroma, skořice, antioxidant: disiřičitan sodný/,
pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, sirup z
invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná
a kyselina octová; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti:
mléčnan sodný), sůl s jódem, konzervant: propionan
vápenatý

530075 Duetky náplň povidla

220

7

Jemné
pečivo

LEPEK, SÓJA, MLÉKO, VEJCE
náplň (35 %) /cukr, švestková pasta, sušené švestky,
strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej,
sůl s jódem, ječný slad, cukr, glukóza, sója), želírující látka:
pektin, konzervant: sorban draselný/, pšeničná mouka,
voda, cukr, řepkový olej, droždí, sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová),
zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471,
E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny),
vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná a kyselina
octová; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan
sodný), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530076 Špičky s tvarohovou náplní

220

7

Jemné
pečivo

náplň (35 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo: E1414,
LEPEK, MLÉKO, VEJCE
sušený vaječný bílek, syrovátka, regulátory kyselosti:
E341, kyselina citronová, E450; sůl s jódem, aroma),
pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, sirup z
invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná
a kyselina octová; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti:
mléčnan sodný), sůl s jódem, konzervant: propionan
vápenatý

530080 Špičky s makovou náplní

220

7

Jemné
pečivo

náplň (35 %) /maková směs (mák, cukr, voda, kukuřičný
LEPEK, VEJCE, SÓJA, MLÉKO
škrob, jablečná vláknina, skořice, aroma, konzervant:
kyselina sorbová), voda, strouhanka (pšeničná mouka,
voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, ječný slad, cukr,
glukóza, sója), citrónové aroma/, pšeničná mouka, voda,
cukr, řepkový olej, droždí, sirup z invertního cukru (cukr,
voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e,
řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny),
vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná a kyselina
octová; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan
sodný), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530082 Duetky mix tvaroh mák

220

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, tvarohová náplň (17 %) (tvaroh, voda,
LEPEK, MLÉKO, SÓJA, VEJCE
cukr, zahušťovadlo: E1414, sušený vaječný bílek,
syrovátka, regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová,
E450; sůl s jódem, aroma), maková náplň (17 %) /maková
směs (mák, cukr, voda, kukuřičný škrob, jablečná vláknina,
skořice, aroma, konzervant: kyselina sorbová), voda,
strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej,
sůl s jódem, ječný slad, cukr, glukóza, sója), citrónové
aroma/, voda, cukr, řepkový olej, droždí, sirup z invertního
cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová),
zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471,
E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny),
vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná a kyselina
octová; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan
sodný), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530084 České buchty náplň tvarohová

360

7

Jemné
pečivo

LEPEK, MLÉKO, VEJCE
pšeničná mouka, tvarohová náplň (30 %) (tvaroh, voda,
cukr, zahušťovadlo: E1414; sušený vaječný bílek,
syrovátka, regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová,
E450; sůl s jódem, aroma), voda, řepkový olej, cukr, sirup z
invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), droždí, zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530085 České buchty náplň tvarohová

360

7

Jemné
pečivo

LEPEK, MLÉKO, VEJCE
pšeničná mouka, tvarohová náplň (30 %) (tvaroh, voda,
cukr, zahušťovadlo: E1414; sušený vaječný bílek,
syrovátka, regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová,
E450; sůl s jódem, aroma), voda, řepkový olej, cukr, sirup z
invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), droždí, zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530091 České buchty náplň maková

360

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, maková náplň (30 %) /maková směs
LEPEK, SÓJA, MLÉKO
(mák, cukr, voda, kukuřičný škrob, jablečná vláknina,
skořice, aroma, konzervant: kyselina sorbová), voda,
strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej,
sůl s jódem, ječný slad, cukr, glukóza, sója), citrónové
aroma/, voda, řepkový olej, cukr, sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), droždí,
zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471,
E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl
s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530092 České buchty náplň maková

360

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, maková náplň (30 %) /maková směs
LEPEK, SÓJA, MLÉKO
(mák, cukr, voda, kukuřičný škrob, jablečná vláknina,
skořice, aroma, konzervant: kyselina sorbová), voda,
strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej,
sůl s jódem, ječný slad, cukr, glukóza, sója), citrónové
aroma/, voda, řepkový olej, cukr, sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), droždí,
zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471,
E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl
s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530097 České buchty s náplí se švestkami

360

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (30 %) /švestky (50 %), voda, cukr, LEPEK, MLÉKO
jablka, jablečná vláknina, modifikovaný kukuřičný škrob,
zahušťovadlo: E466; barvivo: E150d; kyselina: kyselina
citronová; aroma, konzervanty: sorban draselný, benzoan
sodný/, voda, řepkový olej, cukr, sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), droždí,
zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471,
E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl
s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530098 České buchty s náplí se švestkami

360

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (30 %) /švestky (50 %), voda, cukr, LEPEK, MLÉKO
jablka, jablečná vláknina, modifikovaný kukuřičný škrob,
zahušťovadlo: E466; barvivo: E150d; kyselina: kyselina
citronová; aroma, konzervanty: sorban draselný, benzoan
sodný/, voda, řepkový olej, cukr, sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), droždí,
zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471,
E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl
s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530111 Dukátové buchtičky

250

5

Jemné
pečivo

LEPEK, MLÉKO
pšeničná mouka, voda, řepkový olej, cukr, sirup
z invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), droždí, zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, ovocná pasta (voda, glukózový
sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina: kyselina citronová;
modifikovaný bramborový škrob: E1414; citrónové aroma,
konzervant: sorban draselný)

530112 Makovka malá

46

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (vejce,
LEPEK, VEJCE
regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a
mléčnan draselný), řepkový olej, droždí, mák (3,5 %), sůl
s jódem, ječná sladová mouka, voda, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátory kyselosti: E341, kyselina
octová; barvivo: karoteny; vanilkové aroma

530114 Makovka

60

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (vejce,
LEPEK, VEJCE
regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a
mléčnan draselný), řepkový olej, droždí, mák (3,5 %), sůl
s jódem, ječná sladová mouka, voda, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátory kyselosti: E341, kyselina
octová; barvivo: karoteny; vanilkové aroma

530119 Makovka malá 2ks

92

5

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (vejce,
LEPEK, VEJCE
regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a
mléčnan draselný), řepkový olej, droždí, mák (3,5 %), sůl
s jódem, ječná sladová mouka, voda, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátory kyselosti: E341, kyselina
octová; barvivo: karoteny; vanilkové aroma

530122 Linia makovka s fruktózou

120

5

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, mák (10 %), směs [fruktóza,
LEPEK, MLÉKO, VEJCE
pšeničná mouka, emulgátor: E481; regulátory kyselosti:
uhličitany vápenaté, E341; zahušťovadlo: guma guar;
řepkový olej, aroma (obsahuje mléko)], rostlinný tuk
(řepkové a palmové oleje, voda, emulgátor: E471; sůl,
regulátor kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban
draselný; barvivo: annatto; máslové aroma), vaječná melanž
(vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná
a mléčnan draselný), droždí, citrónové aroma, sůl s jódem

530126 Makovka malá 4ks

184

5

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (vejce,
LEPEK, VEJCE
regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a
mléčnan draselný), řepkový olej, droždí, mák (3,5 %), sůl
s jódem, ječná sladová mouka, voda, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátory kyselosti: E341, kyselina
octová; barvivo: karoteny; vanilkové aroma

530129 Koláč s náplní tvarohovou

50

1

Jemné
pečivo

náplň (30 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo: E1414;
LEPEK, MLÉKO, VEJCE
syrovátka, sušený bílek, regulátory kyselosti: E341,
kyselina citronová, E450; sůl s jódem, citrónové aroma),
pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk (řepkový olej a
palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor kyselosti:
kyselina citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo:
annatto; máslové aroma), sirup z invertního cukru (cukr,
voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), rozinky, cukr,
droždí, vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan
draselný, kyselina mléčná a mléčnan draselný), sušené
mléko, zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, ječná
sladová mouka, emulgátor: E471; zahušťovadlo: xanthan;
regulátor kyselosti: E341; barvivo: karoteny; vanilkové
aroma), ovocná pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná
dřeň, kyselina: kyselina citronová; modifikovaný bramborový
škrob: E1414; citrónové aroma, konzervant: sorban
draselný), sůl s jódem, vanilkové aroma

530130 Koláč s náplní makovou

50

1

Jemné
pečivo

náplň (30 %) /maková směs (mák, cukr, voda, kukuřičný
LEPEK, SÓJA, MLÉKO,
škrob, jablečná vláknina, skořice, aroma, konzervant:
MANDLE, VEJCE
kyselina sorbová), voda, strouhanka (pšeničná mouka,
voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, ječný slad, cukr,
glukóza, sója), citrónové aroma/, pšeničná mouka, voda,
rostlinný tuk (řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor:
E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová;
konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto; máslové
aroma), sirup z invertního cukru (cukr, voda, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), mandle, cukr, droždí, vaječná
melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina
mléčná a mléčnan draselný), sušené mléko, zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka,
emulgátor: E471; zahušťovadlo: xanthan; regulátor
kyselosti: E341; barvivo: karoteny; vanilkové aroma),
ovocná pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň,
kyselina: kyselina citronová; modifikovaný bramborový
škrob: E1414; citrónové aroma, konzervant: sorban
draselný), sůl s jódem, vanilkové aroma

530153 Koláčky svatební

200

3

Jemné
pečivo

530157 Svatební vdolečky 10ks

200

3

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, tvarohová náplň (6 %) (tvaroh,
voda, cukr, zahušťovadlo: E1414; sušený vaječný bílek,
syrovátka, regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová,
E450; sůl s jódem, aroma), jablková náplň (6 %) [jablka,
strouhanka (pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí,
sůl s jódem, řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e,
sója), cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová;
aroma, skořice, antioxidant: disiřičitan sodný], maková náplň
(6 %) [maková směs (mák, cukr, voda, kukuřičný škrob,
jablečná vláknina, skořice, aroma, konzervant: kyselina
sorbová), voda, strouhanka (pšeničná mouka, voda,
vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, řepkový olej, ječná
mouka, sója), aroma], povidla (6 %) (cukr, švestková pasta,
sušené švestky, želírující látka: pektin; konzervant: sorban
draselný), ořechová náplň (6 %) [cukr, vlašské ořechy,
lískové ořechy, sójová krupice, voda, dextróza, sušená
syrovátka, strouhanka (pšeničná mouka, voda, vepřové
sádlo, droždí, sůl s jódem, řepkový olej, ječná mouka,
emulgátor: E472e, sója), kukuřičná bobtnavá mouka, ječná
sladová mouka, stabilizátor: E466; sůl, skořice, regulátor
kyselosti: octan vápenatý; aroma], cukr, margarin (palmový
a kokosový tuk, voda, řepkový olej, máslo, odtučněné
mléko, sůl, emulgátory: E471, slunečnicový lecitin;
konzervant: sorban draselný; regulátor kyselosti: kyselina
tvarohová náplň (30 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo:
E1414; sušený vaječný bílek, syrovátka, regulátory
kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s jódem,
aroma), pšeničná mouka, voda, cukr, margarin (palmový a
kokosový tuk, voda, řepkový olej, máslo, odtučněné mléko,
sůl, emulgátory: E471, slunečnicový lecitin; konzervant:
sorban draselný; regulátor kyselosti: kyselina citronová;
aroma, barvivo: karoteny), povidla (1 %) (cukr, švestková
pasta, sušené švestky, želírující látka: pektin; konzervant:
sorban draselný), vaječná melanž (vejce, regulátory
kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a mléčnan
draselný), droždí, zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
voda, emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr,
pšeničná sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan;
pšeničná vláknina, sušené nízkotučné mléko, regulátor
kyselosti: kyselina octová; aroma, koření, barvivo: karoteny),
rozinky, rostlinný tuk (rostlinné oleje řepkové a palmové,
voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina
citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto;
máslové aroma), ovocná pasta (voda, glukózový sirup, cukr,
jablečná dřeň, kyselina: kyselina citronová; modifikovaný
bramborový škrob: E1414; citrónové aroma, konzervant:
sorban draselný), sušené mléko, sůl s jódem

530158 Hanácký koláč

160

1

Jemné
pečivo

LEPEK, VEJCE, MLÉKO, SÓJA,
VLAŠSKÉ OŘECHY, LÍSKOVÉ
OŘECHY

MLÉKO, LEPEK, VEJCE

pšeničná mouka, povidla (12 %) (cukr, švestky, želírující
LEPEK, MLÉKO, VEJCE, SÓJA
látka: pektin; voda, konzervant: sorban draselný), tvarohová
náplň (12 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo: E1414;
syrovátka, sušený bílek, regulátory kyselosti: E341,
kyselina citronová, E450; sůl s jódem, citrónové aroma),
maková náplň (12 %) /maková směs (mák, cukr, voda,
kukuřičný škrob, jablečná vláknina, skořice, aroma,
konzervant: kyselina sorbová), voda, strouhanka (pšeničná
mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, ječný slad,
cukr, glukóza, sója), citrónové aroma/, voda, rostlinný tuk
(řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl,
regulátor kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban
draselný; barvivo: annatto; máslové aroma), sirup
z invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), cukr, droždí, vaječná melanž (vejce, regulátory
kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a mléčnan
draselný), sušené mléko, zlepšovací přípravek (pšeničná
mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátor kyselosti: E341; barvivo:
karoteny; vanilkové aroma), ovocná pasta (voda, glukózový
sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina: kyselina citronová,
modifikovaný bramborový škrob: E1414, citrónové aroma,
konzervant: sorban draselný), sůl s jódem, vanilkové aroma

530159 Hanácký koláč

160

3

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, povidla (12 %) (cukr, švestky, želírující
LEPEK, MLÉKO, VEJCE, SÓJA
látka: pektin; voda, konzervant: sorban draselný), tvarohová
náplň (12 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo: E1414;
syrovátka, sušený bílek, regulátory kyselosti: E341,
kyselina citronová, E450; sůl s jódem, citrónové aroma),
maková náplň (12 %) /maková směs (mák, cukr, voda,
kukuřičný škrob, jablečná vláknina, skořice, aroma,
konzervant: kyselina sorbová), voda, strouhanka (pšeničná
mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, ječný slad,
cukr, glukóza, sója), citrónové aroma/, voda, rostlinný tuk
(řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl,
regulátor kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban
draselný; barvivo: annatto; máslové aroma), sirup
z invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), cukr, droždí, vaječná melanž (vejce, regulátory
kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a mléčnan
draselný), sušené mléko, zlepšovací přípravek (pšeničná
mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátor kyselosti: E341; barvivo:
karoteny; vanilkové aroma), ovocná pasta (voda, glukózový
sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina: kyselina citronová,
modifikovaný bramborový škrob: E1414, citrónové aroma,
konzervant: sorban draselný), sůl s jódem, vanilkové aroma

530160 Posvícenský koláč

80

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, tvarohová náplň (18 %) (tvaroh, voda,
LEPEK, MLÉKO, VEJCE, SÓJA
cukr, zahušťovadlo: E1414; syrovátka, sušený bílek,
regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s
jódem, citrónové aroma), maková náplň (18 %) /maková
směs (mák, cukr, voda, kukuřičný škrob, jablečná vláknina,
skořice, aroma, konzervant: kyselina sorbová), voda,
strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej,
sůl s jódem, ječný slad, cukr, glukóza, sója), citrónové
aroma/, voda, povidla (4 %) (cukr, švestky, želírující látka:
pektin; voda, konzervant: sorban draselný), máslo, cukr,
vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný,
kyselina mléčná a mléčnan draselný), droždí, zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e,
řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, regulátor kyselosti: kyselina octová;
aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s jódem, ovocná
pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina:
kyselina citronová, modifikovaný bramborový škrob: E1414,
citrónové aroma, konzervant: sorban draselný)

530161 Posvícenský koláč 2ks

160

3

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, tvarohová náplň (18 %) (tvaroh, voda,
LEPEK, MLÉKO, VEJCE, SÓJA
cukr, zahušťovadlo: E1414; syrovátka, sušený bílek,
regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s
jódem, citrónové aroma), maková náplň (18 %) /maková
směs (mák, cukr, voda, kukuřičný škrob, jablečná vláknina,
skořice, aroma, konzervant: kyselina sorbová), voda,
strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej,
sůl s jódem, ječný slad, cukr, glukóza, sója), citrónové
aroma/, voda, povidla (4 %) (cukr, švestky, želírující látka:
pektin; voda, konzervant: sorban draselný), máslo, cukr,
vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný,
kyselina mléčná a mléčnan draselný), droždí, zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e,
řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, regulátor kyselosti: kyselina octová;
aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s jódem, ovocná
pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina:
kyselina citronová, modifikovaný bramborový škrob: E1414,
citrónové aroma, konzervant: sorban draselný)

530175 Koláč dárkový

1500

3

Jemné
pečivo

50

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, tvarohová náplň (tvaroh, voda, cukr,
zahušťovadlo: E1414; syrovátka, sušený bílek, regulátory
kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s jódem,
citrónové aroma), maková náplň /maková směs (mák, cukr,
voda, kukuřičný škrob, jablečná vláknina, skořice, aroma,
konzervant: kyselina sorbová), voda, strouhanka (pšeničná
mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, ječný slad,
cukr, glukóza, sója), citrónové aroma/, povidla (cukr,
švestky, želírující látka: pektin; voda, konzervant: sorban
draselný), ovocná náplň (směs ovocných dření z jablek,
malin, jahod, černého rybízu a bezinek, cukr, kyselina:
kyselina citronová; želírující látka: pektin, aroma,
konzervant: sorban draselný, antioxidant: oxid siřičitý),
ořechová náplň /cukr, vlašské a lískové ořechy, sójová
krupice, voda, dextróza, sušená syrovátka, strouhanka
(pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem,
ječný slad, cukr, glukóza, sója), kukuřičná bobtnavá
mouka, ječná sladová mouka, stabilizátor: E466; sůl,
skořice, regulátor kyselosti: octan vápenatý; aroma/, voda,
rostlinný tuk (řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor:
E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová;
konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto; máslové
aroma), sirup z invertního cukru (cukr, voda, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), mandle, rozinky, cukr, droždí,
vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný,
pšeničná mouka, náplň (29 %) (tvaroh, voda, cukr,
zahušťovadlo: E1414; sušený vaječný bílek, syrovátka,
regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s
jódem, aroma), voda, cukr, sirup z invertního cukru (cukr,
voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), řepkový olej,
vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný,
kyselina mléčná a mléčnan draselný), droždí, zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e,
řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl
s jódem

530182 Šáteček s náplní tvarohovou

LEPEK, MLÉKO, VEJCE,
MANDLE, LÍSKOVÉ OŘECHY,
VLAŠSKÉ OŘECHY, SÓJA

LEPEK, MLÉKO, VEJCE

530183 Šáteček s náplní tvarohovou 2ks

100

3

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (29 %) (tvaroh, voda, cukr,
LEPEK, MLÉKO, VEJCE
zahušťovadlo: E1414; sušený vaječný bílek, syrovátka,
regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s
jódem, aroma), voda, cukr, sirup z invertního cukru (cukr,
voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), řepkový olej,
vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný,
kyselina mléčná a mléčnan draselný), droždí, zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e,
řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl
s jódem

530211 Kobliha s džemem

50

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, džem (11 %) /cukr, jablka, meruňky LEPEK, MLÉKO, OXID SIŘIČITÝ,
VEJCE
(7 %), modifikovaný škrob, regulátor kyselost: kyselina
citronová; želírující látka: pektin; barviva: karoteny a
paprikový extrakt; aroma, antioxidant: oxid siřičitý/,
palmový tuk, směs (sušená vejce, cukr, sušená mléčná
syrovátka, emulgátory: E471, E472e; sůl, pšeničná
mouka, stabilizátor: E466; regulátory kyselosti: E341, E339;
pšeničná sladová mouka, barvivo: karoteny), posypový
cukr (dextróza, pšeničný škrob, palmový tuk, aroma),
řepkový olej, droždí, špaldová mouka, cukr, kukuřičný
škrob, kypřicí látky: E450, E500; emulgátor: E471, E475;
sušený vaječný bílek, sůl, stabilizátor: E466; aroma,
barvivo: karoteny

530212 Kobliha 3ks

150

3

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, džem (11 %) /cukr, jablka, meruňky LEPEK, MLÉKO, OXID SIŘIČITÝ,
(7 %), modifikovaný škrob, regulátor kyselost: kyselina
VEJCE
citronová; želírující látka: pektin; barviva: karoteny a
paprikový extrakt; aroma, antioxidant: oxid siřičitý/,
palmový tuk, směs (sušená vejce, cukr, sušená mléčná
syrovátka, emulgátory: E471, E472e; sůl, pšeničná
mouka, stabilizátor: E466; regulátory kyselosti: E341, E339;
pšeničná sladová mouka, barvivo: karoteny), posypový
cukr (dextróza, pšeničný škrob, palmový tuk, aroma),
řepkový olej, droždí, špaldová mouka, cukr, kukuřičný
škrob, kypřicí látky: E450, E500; emulgátor: E471, E475;
sušený vaječný bílek, sůl, stabilizátor: E466; aroma,
barvivo: karoteny

530216 Kobliha s nugátovou náplní

60

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (15 %) (cukr, rostlinný tuk palmový LEPEK, MLÉKO, LÍSKOVÉ
a shea v různém poměru, sušená syrovátka, kakaový
OŘECHY, SÓJA, VEJCE
prášek, lískooříšková pasta, emulgátor: sójový lecitin;
aroma), voda, palmový tuk, směs (sušená vejce, cukr,
sušená mléčná syrovátka, emulgátory: E471, E472e; sůl,
pšeničná mouka, stabilizátor: E466; regulátory kyselosti:
E341, E339; pšeničná sladová mouka, barvivo: karoteny),
řepkový olej, droždí, kakaová poleva (neztužený, částečně a
plně ztužený palmový tuk, cukr, kakaový prášek, kakaová
hmota, sušená syrovátka, emulgátory: sójový lecitin, E476;
aroma), špaldová mouka, cukr, kukuřičný škrob, kypřicí
látky: E450, E500; emulgátor: E471, E475; sušený vaječný
bílek, sůl, stabilizátor: E466; aroma, barvivo: karoteny

530219 Kobliha s vanilkovou náplní

60

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (15 %) (voda, cukr, glukózový sirup, LEPEK, MLÉKO, SÓJA, VEJCE
zahušťovadla: E1442, E1414, E460, E466; želírující látka:
E401; palmový a kokosový tuk, sušená syrovátka, barviva:
E171, karoteny; sůl, konzervant: sorban draselný; regulátor
kyselosti: kyselina vinná; aroma: vanilin, emulgátor: E435,
antioxidant: výtažky z rozmarýnu), voda, palmový tuk, směs
(sušená vejce, cukr, sušená mléčná syrovátka,
emulgátory: E471, E472e; sůl, pšeničná mouka,
stabilizátor: E466; regulátory kyselosti: E341, E339;
pšeničná sladová mouka, barvivo: karoteny), řepkový olej,
droždí, tuková poleva (neztužený, částečně a plně ztužený
palmový tuk, cukr, sójová mouka, sušená syrovátka,
emulgátor: sójový lecitin, aroma), špaldová mouka, cukr,
kukuřičný škrob, kypřicí látky: E450, E500; emulgátor: E471,
E475; sušený vaječný bílek, sůl, stabilizátor: E466; aroma,
barvivo: karoteny

530237 Babeta s citronovou přchutí

300

7

Jemné
pečivo

směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kypřicí látky: LEPEK, SÓJA, VEJCE
E450, E500; rýžový škrob, emulgátory: E471, E475, sójový
lecitin; dextróza, zahušťovadlo: xanthan; konzervant:
propionan vápenatý; sůl, citrónové aroma, barvivo:
karoteny), vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti:
octan draselný, kyselina mléčná a mléčnan draselný), voda,
řepkový olej, posypový cukr (dextróza, pšeničný škrob,
palmový tuk), rychlošlehací pasta (voda, cukr, emulgátory:
E471, E475, E570; nosič: E1520)

530247 Banánek plněný pudinkem

75

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (25%) (voda, cukr, glukózový sirup, LEPEK, SÓJA, MLÉKO
zahušťovadla: E1442, E460, E466, karagenan, xanthan; sůl,
barviva: E171, karoteny, kurkumin; aroma, konzervant:
sorban draselný; regulátor kyselosti: kyselina vinná), voda,
cukr, droždí, palmový tuk, poleva (3%) (cukr, plně ztužený
palmový tuk, kakao, kakaová hmota, sójový lecitin;
vanilkové aroma), zlepšovací přípravek (palmový tuk, olej
řepkový, sušená syrovátka, modifikovaný škrob: E1414;
pšeničný lepek, emulgátory: E472e, E471, lecitin;
zahušťovadlo: guma guar; barvivo: karoteny; aroma), sůl,
skořice

530262 Piknik burger 4ks

200

15

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, zlepšovací
LEPEK, MLÉKO, SÓJA
přípravek (palmový tuk, řepkový olej, cukr, sušené
odstředěné mléko, sušená syrovátka, emulgátory: E472e,
řepkový lecitin; dextróza, sůl), sirup z invertního cukru (cukr,
voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr, sůl
s jódem, pšeničná sladová mouka, sójová mouka,
emulgátor: E471; konzervant: kyselina sorbová

530268 Donut s karamelem

100

1

Jemné
pečivo

Těsto: pšeničná mouka, zlepšující přípravek (palmový tuk, LEPEK, VEJCE, SÓJA
řepkový olej, pšeničný lepek, vaječné žloutky, rum,
emulgátory: E472, E471, lecitin; zahušťovadlo: guma guar;
regulátory kyselosti: E450, uhličitany sodné; barvivo:
karoteny), cukr, sůl, droždí, vejce, palmový tuk, voda.
Karamelová poleva (10 %): cukr, glukózový sirup, voda.
Kakaová poleva: cukr, plně ztužený palmový tuk, kakao,
kakaová hmota, sójový lecitin; vanilkové aroma

530290 Makovník

400

3

Jemné
pečivo

směs /cukr, pšeničná mouka, mák, sušená vejce, rýžová LEPEK, VEJCE
mouka, kypřící látky: E450, E500; bramborový škrob, sůl,
emulgátor: E481; zahušťovadlo: E466; stabilizátor: E516;
regulátory kyselosti: kyselina citronová, E341; aroma/, voda,
řepkový olej, dextróza, pšeničný škrob, palmový tuk,
konzervant: propionan vápenatý. Obsah máku ve výrobku je
8 %.

530294 Mřížka máslová s tvarohovou náplní 2ks

200

3

Jemné
pečivo

tvarohová náplň (29 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo: LEPEK, MLÉKO, VEJCE
E1414; sušený vaječný bílek, syrovátka, regulátory
kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s jódem,
aroma), pšeničná mouka, voda, máslo (6 %), cukr, droždí,
vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná a kyselina
octová; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan
sodný), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory:
E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová
mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina,
sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, ovocná pasta (voda, glukózový
sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina: kyselina citronová;
modifikovaný bramborový škrob: E1414; citrónové aroma,
konzervant: sorban draselný)

530295 Mřížka máslová s tvarohovou náplní

100

1

Jemné
pečivo

tvarohová náplň (29 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo: LEPEK, MLÉKO, VEJCE
E1414; sušený vaječný bílek, syrovátka, regulátory
kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s jódem,
aroma), pšeničná mouka, voda, máslo (6 %), cukr, droždí,
vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná a kyselina
octová; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan
sodný), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory:
E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová
mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina,
sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, ovocná pasta (voda, glukózový
sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina: kyselina citronová;
modifikovaný bramborový škrob: E1414; citrónové aroma,
konzervant: sorban draselný)

530297 Pařížský loupák

45

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, tažný margarin (rostlinné oleje a
LEPEK, SÓJA
tuky: kokosový, kukuřičný, lněný, palmový, řepkový,
slunečnicový – v různém poměru; sůl, emulgátory: E471,
sójový lecitin; regulátor kyselosti: kyselina citronová;
konzervant: kyselina sorbová, sorban draselný; aroma,
barvivo: karoteny), cukr, droždí, sůl s jódem, ječná sladová
mouka, emulgátor: E472e

530302 Plundra s náplní krémovou 2ks

120

3

Jemné
pečivo

náplň (32 %) (voda, cukr, glukózový sirup, zahušťovadla: LEPEK, SÓJA, MLÉKO, VEJCE
E1442, celulosa, E466, karagenan, xanthan; sůl, barviva:
E171, karoteny, kurkumin; aroma, konzervant: sorban
draselný; regulátor kyselosti: kyselina vinná), pšeničná
mouka, tažný margarin (palmový a řepkový olej, částečně
ztužený palmový olej, voda, emulgátory: E471, sójový
lecitin; sůl, antioxidanty: E304, E306; konzervant: kyselina
sorbová; aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová;
barvivo: annatto), voda, margarin (palmový a řepkový olej,
částečně ztužený palmový olej, voda, emulgátor: E471;
konzervant: kyselina sorbová; regulátor kyselosti: kyselina
citronová; aroma, barvivo: annatto), sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr,
droždí, vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina octová a
kyselina mléčná; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti:
mléčnan sodný), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530303 Plundra s náplní krémovou

60

1

Jemné
pečivo

náplň (32 %) (voda, cukr, glukózový sirup, zahušťovadla: LEPEK, SÓJA, MLÉKO, VEJCE
E1442, E460, E466, karagenan, xanthan; sůl, barviva:
E171, karoteny, kurkumin; aroma, konzervant: sorban
draselný; regulátor kyselosti: kyselina vinná), pšeničná
mouka, tažný margarin (palmový tuk a řepkový olej,
částečně ztužený palmový tuk, voda, emulgátory: E471,
sójový lecitin; sůl, antioxidanty: E304, E306; konzervant:
kyselina sorbová; aroma, regulátor kyselosti: kyselina
citronová; barvivo: annatto), voda, nevlhnoucí cukr (cukr,
pšeničné škroby, částečně ztužený palmový tuk), margarin
(palmový tuk a řepkový olej, částečně ztužený palmový tuk,
voda, emulgátor: E471; konzervant: kyselina sorbová;
regulátor kyselosti: kyselina citronová; aroma, barvivo:
annatto), sirup z invertního cukru (cukr, voda, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), cukr, droždí, vaječná melanž
(vejce, kyseliny: kyselina octová a kyselina mléčná; sůl,
mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan sodný),
zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471,
E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl
s jódem

530314 Plundra s náplní tvarohovou 2ks

120

3

Jemné
pečivo

náplň (32 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo: E1414;
LEPEK, SÓJA, MLÉKO, VEJCE
sušený vaječný bílek, syrovátka, regulátory kyselosti:
E341, kyselina citronová, E450; sůl s jódem, aroma),
pšeničná mouka, tažný margarin (palmový a řepkový olej,
částečně ztužený palmový olej, voda, emulgátory: E471,
sójový lecitin; sůl, antioxidanty: E304, E306; konzervant:
kyselina sorbová; aroma, regulátor kyselosti: kyselina
citronová; barvivo: annatto), voda, margarin (palmový a
řepkový olej, částečně ztužený palmový olej, voda,
emulgátor: E471; konzervant: kyselina sorbová; regulátor
kyselosti: kyselina citronová; aroma, barvivo: annatto), sirup
z invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), cukr, droždí, vaječná melanž (vejce, kyseliny:
kyselina octová a kyselina mléčná; sůl, mléčné bílkoviny,
regulátor kyselosti: mléčnan sodný), zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e, řepkový
lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka, stabilizátory: E466,
xanthan; pšeničná vláknina, sušené nízkotučné mléko,
aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s jódem, konzervant:
propionan vápenatý

530316 Plundra s náplní tvarohovou

60

1

Jemné
pečivo

náplň (32 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo: E1414;
LEPEK, SÓJA, MLÉKO, VEJCE
sušený vaječný bílek, syrovátka, regulátory kyselosti:
E341, kyselina citronová, E450; sůl s jódem, aroma),
pšeničná mouka, tažný margarin (palmový tuk a řepkový
olej, částečně ztužený palmový tuk, voda, emulgátory:
E471, sójový lecitin; sůl, antioxidanty: E304, E306;
konzervant: kyselina sorbová; aroma, regulátor kyselosti:
kyselina citronová; barvivo: annatto), voda, nevlhnoucí cukr
(cukr, pšeničné škroby, částečně ztužený palmový tuk),
margarin (palmový tuk a řepkový olej, částečně ztužený
palmový tuk, voda, emulgátor: E471; konzervant: kyselina
sorbová; regulátor kyselosti: kyselina citronová; aroma,
barvivo: annatto), sirup z invertního cukru (cukr, voda,
regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr, droždí, vaječná
melanž (vejce, kyseliny: kyselina octová a kyselina mléčná;
sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan sodný),
zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471,
E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s
jódem

530367 Linecké kolečko

40

28

Jemné
pečivo

LEPEK, VEJCE
pšeničná mouka, ovocná náplň (20 %) (směs ovocných
dření, cukr, glukózový sirup, voda, želírující látka: pektin;
kyselina: kyselina citronová; aroma), margarin (řepkový olej,
palmový tuk a částečně ztužený palmový tuk, voda,
emulgátory: E471, řepkový lecitin; konzervant: kyselina
sorbová; kyselina: kyselina citronová; aroma, barvivo:
karoteny), cukr, vejce, ovocná pasta (voda, sirup z
invertního cukru, cukr, jablečná dřeň, aroma, zahušťovadlo:
E1422; barvivo: E150d; konzervant: sorban draselný),
vanilkové aroma

530491 Vánočka rozinkami, mandlemi

400

7

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, rozinky (4 %),
LEPEK, VEJCE, MLÉKO,
mandle (3 %), droždí, vaječná melanž (vejce, regulátory
MANDLE
kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a mléčnan
draselný), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, ječná
sladová mouka, emulgátor: E471; zahušťovadlo: xanthan;
regulátor kyselosti: E341; barvivo: karoteny; vanilkové
aroma), citrónové aroma, sůl s jódem, ovocná pasta (voda,
glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina: kyselina
citronová; modifikovaný bramborový škrob: E1414;
citrónové aroma, konzervant: sorban draselný), sušené
mléko, vanilkové aroma

530519 Bábovka mramorová

400

21

Jemné
pečivo

VEJCE, LEPEK, MLÉKO
vejce, pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, směs (cukr,
pšeničná mouka, kakao, laktóza, emulgátory: E472b,
E477, E475; kypřící látky: fosforečnany sodné, uhličitany
sodné; sušené odstředěné mléko, sůl, stabilizátor: xanthan;
aroma), voda, aroma, kyselina: kyselina citronová;
konzervant: kyselina sorbová

530555 Brioše s vanilkovou příchutí

400

21

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (vejce,
VEJCE, LEPEK, MLÉKO
regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a
mléčnan draselný), droždí, máslo (3 %), rostlinný tuk
(rostlinné oleje řepkové a palmové v různém poměru, voda,
emulgátor: E471, jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, konzervant: sorban draselný, barvivo: annatto,
máslové aroma), zvlhčující látka: sorbitol, zlepšovací
přípravek (emulgátory: E471, E472e, pšeničná mouka,
pšeničný lepek, protispékavá látka: uhličitan vápenatý,
enzymy: hemiceluláza, amyláza, látka zlepšující mouku:
kyselina L-askorbová, barviva: annato, riboflavin), jedlá sůl
s jódem, citrónové aroma (zvlhčující látka: glycerol, voda,
nosič: E1520, regulátory kyselosti: octan sodný, kyselina
octová, přírodní citrónové aroma), aroma (vanilkové,
máslové)

530583 Pochoutka s náplní krémovou

110

5

Jemné
pečivo

LEPEK, VEJCE, MÉKO
náplň (35 %) (voda, cukr, glukózový sirup, zahušťovadla:
E1442, celulosa, E466, karagenan, xanthan; sůl, barviva:
E171, karoteny, kurkumin; aroma, konzervant: sorban
draselný; regulátor kyselosti: kyselina vinná), pšeničná
mouka, voda, cukr, řepkový olej, vaječná melanž (vejce,
kyseliny: kyselina mléčná a kyselina octová; sůl, mléčné
bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan sodný), droždí, sirup
z invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530584 Pochoutka s náplní tvarohovou

110

5

Jemné
pečivo

náplň (35 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo: E1414;
LEPEK, VEJCE, MLÉKO
sušený vaječný bílek, syrovátka, regulátory kyselosti:
E341, kyselina citronová, E450; sůl s jódem, aroma),
pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, vaječná melanž
(vejce, kyseliny: kyselina mléčná a kyselina octová; sůl,
mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan sodný),
droždí, sirup z invertního cukru (cukr, voda, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e, řepkový
lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka, stabilizátory: E466,
xanthan; pšeničná vláknina, sušené nízkotučné mléko,
aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s jódem, konzervant:
propionan vápenatý

530585 Pochoutka s náplní borůvkovou

110

5

Jemné
pečivo

náplň (35 %, obsah borůvek v náplni 28 %) (borůvky,
LEPEK, VEJCE, MLÉKO
jablečný protlak, glukózový sirup, višňový protlak,
modifikovaný kukuřičný škrob: E1442; cukr, voda, kyselina:
kyselina citronová; zahušťovadlo: xanthan; konzervant:
sorban draselný a kyselina sorbová; zahušťovadlo: guma
gellan; aroma), pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej,
vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná a kyselina
octová; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan
sodný), droždí, sirup z invertního cukru (cukr, voda,
regulátor kyselosti: kyselina citronová), zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e, řepkový
lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka, stabilizátory: E466,
xanthan; pšeničná vláknina, sušené nízkotučné mléko,
aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s jódem, konzervant:
propionan vápenatý

530586 Pochoutka s náplní jahodovou

110

5

Jemné
pečivo

náplň (35 %, obsah jahod v náplni 45 %) (jahody, glukózový LEPEK, VEJCE, MLÉKO
sirup, jablečný protlak, modifikovaný kukuřičný škrob:
E1442; cukr, jahodový protlak, protlak z aronie, voda,
kyselina: kyselina citronová; zahušťovadlo: xanthan;
konzervant: sorban draselný a kyselina sorbová;
zahušťovadlo: guma gellan; aroma), pšeničná mouka,
voda, cukr, řepkový olej, vaječná melanž (vejce, kyseliny:
kyselina mléčná a kyselina octová; sůl, mléčné bílkoviny,
regulátor kyselosti: mléčnan sodný), droždí, sirup z
invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530592 Barborka jablečná

70

2

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (20 %) (jablko, cukr, škrob, voda,
kyselina: kyselina citronová; konzervant: sorban draselný;
antioxidant: disiřičitan draselný; aroma), voda, zlepšovací
přípravek (palmový tuk, řepkový olej, pšeničný lepek,
vaječné žloutky, rum, emulgátory: E472, E471, lecitin;
zahušťovadlo: guma guar; regulátory kyselosti: E450,
uhličitany sodné; barvivo: karoteny), cukr, droždí, margarin
(palmový tuk, řepkový olej, regulátor kyselosti: kyselina
citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto),
sůl, skořice

LEPEK, VEJCE

530594 Barborka tvarohová

70

2

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (20 %) (tvaroh, cukr, voda,
bramborový škrob, sušené bílky, sušená syrovátka,
palmový tuk, glukózový sirup, kyselina: kyselina citronová;
mléčná bílkovina, vanilkové aroma), voda, zlepšovací
přípravek (palmový tuk, řepkový olej, pšeničný lepek,
vaječné žloutky, rum, emulgátory: E472, E471, lecitin;
zahušťovadlo: guma guar; regulátory kyselosti: E450,
uhličitany sodné; barvivo: karoteny), cukr, droždí, margarin
(palmový tuk a řepkový olej, regulátor kyselosti: kyselina
citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto),
sůl

LEPEK, MLÉKO, VEJCE

530595 Makovka malá

46

3

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (vejce,
LEPEK, VEJCE
regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a
mléčnan draselný), řepkový olej, droždí, mák (3,5 %), sůl
s jódem, ječná sladová mouka, voda, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátory kyselosti: E341, kyselina
octová; barvivo: karoteny; vanilkové aroma

530604 Croissant cereální sýrový

70

3

Jemné
pečivo

LEPEK, SÓJA, MLÉKO, SEZAM
pšeničná mouka, voda, tažný margarin (rostlinné oleje a
tuky: kokosový, kukuřičný, lněný, palmový, řepkový,
slunečnicový – v různém poměru; sůl, emulgátory: E471,
sójový lecitin; regulátor kyselosti: kyselina citronová;
konzervant: kyselina sorbová, sorban draselný; aroma,
barvivo: karoteny), sýr (10 %) (mléko, sůl, mlékárenské
kultury, barvivo: annato), cereální směs (žitný šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), droždí,
řepkový olej, sezamová semena, lněná semena, sůl
s jódem

530628 Cereální croissant se sýrem

70

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, tažný margarin (rostlinné oleje a
LEPEK, SÓJA, MLÉKO, SEZAM
tuky: kokosový, kukuřičný, lněný, palmový, řepkový,
slunečnicový – v různém poměru; sůl, emulgátory: E471,
sójový lecitin; regulátor kyselosti: kyselina citronová;
konzervant: kyselina sorbová, sorban draselný; aroma,
barvivo: karoteny), sýr (10 %) (mléko, sůl, mlékárenské
kultury, barvivo: annato), cereální směs (žitný šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), droždí,
řepkový olej, sezamová semena, lněná semena, sůl
s jódem

530639 Cereální croissant se sýrem 5ks

350

3

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, tažný margarin (rostlinné oleje a
LEPEK, SÓJA, MLÉKO, SEZAM
tuky: kokosový, kukuřičný, lněný, palmový, řepkový,
slunečnicový – v různém poměru; sůl, emulgátory: E471,
sójový lecitin; regulátor kyselosti: kyselina citronová;
konzervant: kyselina sorbová, sorban draselný; aroma,
barvivo: karoteny), sýr (10 %) (mléko, sůl, mlékárenské
kultury, barvivo: annato), cereální směs (žitný šrot,
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), droždí,
řepkový olej, sezamová semena, lněná semena, sůl
s jódem

530646 Plundrový závin s jablečnou náplní

300

5

Jemné
pečivo

náplň (33 %) (jablka, glukózový sirup, cukr, rozinky,
LEPEK, SÓJA, VEJCE, MLÉKO
modifikovaný škrob: E1442; voda, kyselina: kyselina
citronová; antioxidant: kyselina L-askorbová; konzervant:
sorban draselný; zahušťovadlo: E418; skořice, aroma),
pšeničná mouka, tažný margarin (palmový a řepkový olej,
částečně ztužený palmový olej, voda, emulgátory: E471,
sójový lecitin; sůl, antioxidanty: E304, E306; konzervant:
kyselina sorbová; aroma, regulátor kyselosti: kyselina
citronová; barvivo: annatto), voda, margarin (palmový a
řepkový olej, částečně ztužený palmový olej, voda,
emulgátor: E471; konzervant: kyselina sorbová; regulátor
kyselosti: kyselina citronová; aroma, barvivo: annatto), sirup
z invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), cukr, droždí, vaječná melanž (vejce, kyseliny:
kyselina octová a kyselina mléčná; sůl, mléčné bílkoviny,
regulátor kyselosti: mléčnan sodný), zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e, řepkový
lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka, stabilizátory: E466,
xanthan; pšeničná vláknina, sušené nízkotučné mléko,
aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s jódem, konzervant:
propionan vápenatý

530647 Plundrový závin s makovou náplní

300

5

Jemné
pečivo

LEPEK, SÓJA, VEJCE, MLÉKO
náplň (33 %) /maková směs (mák, cukr, voda, kukuřičný
škrob, jablečná vláknina, skořice, aroma, konzervant:
kyselina sorbová), voda, strouhanka (pšeničná mouka,
voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, ječný slad, cukr,
glukóza, sója), citrónové aroma/, pšeničná mouka, tažný
margarin (palmový a řepkový olej, částečně ztužený
palmový olej, voda, emulgátory: E471, sójový lecitin; sůl,
antioxidanty: E304, E306; konzervant: kyselina sorbová;
aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová; barvivo:
annatto), voda, margarin (palmový a řepkový olej, částečně
ztužený palmový olej, voda, emulgátor: E471; konzervant:
kyselina sorbová; regulátor kyselosti: kyselina citronová;
aroma, barvivo: annatto), sirup z invertního cukru (cukr,
voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr, droždí,
vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina octová a kyselina
mléčná; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan
sodný), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory:
E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová
mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina,
sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530648 Plundrový závin s krémovou náplní

300

5

Jemné
pečivo

náplň (33 %) (voda, cukr, glukózový sirup, zahušťovadla: LEPEK, SÓJA, VEJCE, MLÉKO
E1442, celulosa, E466, karagenan, xanthan; sůl, barviva:
E171, karoteny, kurkumin; aroma, konzervant: sorban
draselný; regulátor kyselosti: kyselina vinná), pšeničná
mouka, tažný margarin (palmový a řepkový olej, částečně
ztužený palmový olej, voda, emulgátory: E471, sójový
lecitin; sůl, antioxidanty: E304, E306; konzervant: kyselina
sorbová; aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová;
barvivo: annatto), voda, margarin (palmový a řepkový olej,
částečně ztužený palmový olej, voda, emulgátor: E471;
konzervant: kyselina sorbová; regulátor kyselosti: kyselina
citronová; aroma, barvivo: annatto), sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr,
droždí, vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina octová a
kyselina mléčná; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti:
mléčnan sodný), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý

530702 Hřeben s ořechovou náplní

80

1

Jemné
pečivo

530706 Hřeben s krémovou náplní

80

1

Jemné
pečivo

LEPEK, VLAŠSKÉ A LÍSKOVÉ
náplň (30 %) /cukr, vlašské ořechy, lískové ořechy,
sójová krupice, voda, dextróza, sušená syrovátka,
OŘECHY, SÓJA, MLÉKO, VEJCE
strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej,
sůl s jódem, ječný slad, cukr, glukóza, sója), kukuřičná
bobtnavá mouka, ječná sladová mouka, stabilizátor: E466;
sůl, skořice, regulátor kyselosti: octan vápenatý; aroma,
citrónové aroma/, pšeničná mouka, tažný margarin
(palmový tuk, řepkový olej, částečně ztužený palmový tuk,
voda, emulgátory: E471, sójový lecitin; sůl, antioxidanty:
E304, E306; konzervant: kyselina sorbová; aroma, regulátor
kyselosti: kyselina citronová; barvivo: annatto), voda,
margarin (palmový tuk a řepkový olej, částečně ztužený
palmový tuk, voda, emulgátor: E471; konzervant: kyselina
sorbová; regulátor kyselosti: kyselina citronová; aroma,
barvivo: annatto), nevlhnoucí cukr (cukr, pšeničné škroby,
částečně ztužený palmový tuk), sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr,
droždí, vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina octová a
kyselina mléčná; sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti:
mléčnan sodný), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná
sladová mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná
vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem
náplň (30 %) (voda, cukr, glukózový sirup, zahušťovadla: LEPEK, VEJCE, MLÉKO
E1442, E460, E466, karagenan, xanthan; sůl, barviva:
E171, karoteny, kurkumin; aroma, konzervant: sorban
draselný; regulátor kyselosti: kyselina vinná), pšeničná
mouka, tažný margarin (palmový tuk a řepkový olej,
částečně ztužený palmový tuk, voda, emulgátory: E471,
sójový lecitin; sůl, antioxidanty: E304, E306; konzervant:
kyselina sorbová; aroma, regulátor kyselosti: kyselina
citronová; barvivo: annatto), voda, margarin (palmový tuk a
řepkový olej, částečně ztužený palmový tuk, voda,
emulgátor: E471; konzervant: kyselina sorbová; regulátor
kyselosti: kyselina citronová; aroma, barvivo: annatto),
nevlhnoucí cukr (cukr, pšeničné škroby, částečně ztužený
palmový tuk), sirup z invertního cukru (cukr, voda, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), cukr, droždí, vaječná melanž
(vejce, kyseliny: kyselina octová a kyselina mléčná; sůl,
mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan sodný),
zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471,
E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s
jódem

530776 Pletenec vánočkový

130

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, směs (cukr, bramborové vločky,
LEPEK, MLÉKO, VEJCE,
sušené mléko, pšeničný lepek, sůl, sladká sušená
MANDLE
syrovátka, aroma, ovocný acerolový prášek, koření),
vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný,
kyselina mléčná a mléčnan draselný), řepkový olej, mandle,
rozinky, droždí, cukr, vanilkové aroma

530777 Koláč tlačený s náplní tvaroh, mák, višeň

50

1

Jemné
pečivo

LEPEK, SÓJA, MLÉKO, VEJCE,
pšeničná mouka, maková náplň (20 %) /maková směs
OXID SIŘIČITÝ
(mák, cukr, voda, kukuřičný škrob, jablečná vláknina,
skořice, aroma, konzervant: kyselina sorbová), voda,
strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo,
sůl s jódem, řepkový olej, cukr, ječná mouka, sója),
citrónové aroma/, tvarohová náplň (20 %) (tvaroh, voda,
cukr, zahušťovadlo: E1414; syrovátka, sušený bílek,
regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s
jódem, citrónové aroma), voda, višňová náplň (5 %) /višně
(40%), cukr, jablka, voda, škrob, regulátory kyselosti:
kyselina citronová, citrany sodné, citrany vápenaté;
koncentrát z černé mrkve, aroma, zahušťovadlo: guma
gellan; konzervant: sorban draselný; antioxidant: oxid
siřičitý/, vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan
draselný, kyselina mléčná a mléčnan draselný), rostlinný tuk
(řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl,
regulátor kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban
draselný; barvivo: annatto; máslové aroma), sirup
z invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), cukr, droždí, máslo, sušené mléko, zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e,
řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny),
ovocná pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň,

530778 Croissant s lískooříškovou náplní

60

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (18 %) (cukr, rostlinný tuk palmový LEPEK, MLÉKO, LÍSKOVÉ
a shea v různém poměru, sušená syrovátka, kakaový
OŘECHY, SÓJA
prášek, lískooříšková pasta, emulgátor: sójový lecitin;
aroma), voda, tažný margarin (rostlinné oleje a tuky:
kokosový, kukuřičný, lněný, palmový, řepkový, slunečnicový
– v různém poměru; sůl, emulgátory: E471, sójový lecitin;
regulátor kyselosti: kyselina citronová; konzervant: kyselina
sorbová, sorban draselný; aroma, barvivo: karoteny),
rostlinný tuk (řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor:
E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová;
konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto; máslové
aroma), sirup z invertního cukru (cukr, voda, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), cukr, droždí, zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e,
řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s
jódem

530781 Muffin kakaový s příchutí vaječ. Koňaku

100

1

Jemné
pečivo

LEPEK, MLÉKO, VEJCE
cukr, řepkový olej, vaječná melanž (vejce, regulátory
kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a mléčnan
draselný), náplň (10 %) (voda, cukr, glukózovo-fruktózový
sirup, zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný škrob E1442,
guma gellan; barviva: E171, karoteny; aroma, sůl, regulátor
kyselosti: kyselina mléčná, citrany vápenaté; konzervant:
sorban draselný), pšeničná mouka, voda, směs (pšeničný
škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sladká sušená
syrovátka, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, kypřicí látky:
uhličitany sodné, E450; sůl, emulgátor: E471; aroma,
řepkový olej, zahušťovadlo: xanthan; koření), citrónové
aroma, kakao (2,5 %)

530786 Koláč tlačený s náplní

50

3

Jemné
pečivo

530787 Vánočka selská

300

3

Jemné
pečivo

LEPEK, MLÉKO, VEJCE, SÓJA,
pšeničná mouka, maková náplň (20 %) /maková směs
OXID SIŘIČITÝ
(mák, glukózový sirup, cukr, pšeničné klíčky, sušené
švestky, pšeničná krupice, švestkový lekvar, voda, řepkový
olej, skořice, aroma, konzervant: kyselina sorbová), voda,
strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo,
sůl s jódem, řepkový olej, cukr, ječná mouka, sója),
citrónové aroma/, tvarohová náplň (20 %) (tvaroh, voda,
cukr, zahušťovadlo: E1414; syrovátka, sušený bílek,
regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s
jódem, citrónové aroma), voda, višňová náplň (5 %) /višně
(40%), cukr, jablka, voda, škrob, regulátory kyselosti:
kyselina citronová, citrany sodné, citrany vápenaté;
koncentrát z černé mrkve, aroma, zahušťovadlo: guma
gellan; konzervant: sorban draselný; antioxidant: oxid
siřičitý/, vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan
draselný, kyselina mléčná a mléčnan draselný), rostlinný tuk
(řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl,
regulátor kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban
draselný; barvivo: annatto; máslové aroma), sirup
z invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), cukr, droždí, máslo, sušené mléko, zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e,
řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny),
pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, vaječná melanž LEPEK, MLÉKO, VEJCE
(vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná
a mléčnan draselný), droždí, zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátor kyselosti: E341; barvivo:
karoteny; vanilkové aroma), citrónové aroma, sůl s jódem,
ovocná pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň,
kyselina: kyselina citronová; modifikovaný bramborový
škrob: E1414; citrónové aroma, konzervant: sorban
draselný), sušené mléko, vanilkové aroma

530788 Vánočka se žmolenkou

300

3

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, vaječná LEPEK, MLÉKO, VEJCE
melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina
mléčná a mléčnan draselný), zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátor kyselosti: E341; barvivo:
karoteny; vanilkové aroma), rostlinný tuk (řepkový olej a
palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor kyselosti:
kyselina citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo:
annatto; máslové aroma), citrónové aroma, sůl s jódem,
ovocná pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň,
kyselina: kyselina citronová; modifikovaný bramborový
škrob: E1414; citrónové aroma, konzervant: sorban
draselný), sušené mléko, vanilkové aroma. Obsah
žmolenky: 3 %

530795 Croissant s vanilkovým krémem

60

3

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (18 %) (voda, cukr, glukózový sirup, LEPEK, MLÉKO, SÓJA
zahušťovadla: E1442, E460, E466, karagenan, xanthan; sůl,
barviva: E171, karoteny, kurkumin; aroma, konzervant:
sorban draselný; regulátor kyselosti: kyselina vinná), voda,
tažný margarin (rostlinné oleje a tuky: kokosový, kukuřičný,
lněný, palmový, řepkový, slunečnicový – v různém poměru;
sůl, emulgátory: E471, sójový lecitin; regulátor kyselosti:
kyselina citronová; konzervant: kyselina sorbová, sorban
draselný; aroma, barvivo: karoteny), rostlinný tuk (řepkový
olej a palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor
kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban draselný;
barvivo: annatto; máslové aroma), sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr,
droždí, zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory:
E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová
mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina,
sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem

530796 Croissant s nugátovým krémem

60

3

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (18 %) (cukr, rostlinný tuk palmový LEPEK, MLÉKO, SÓJA, LÍSKOVÉ
OŘÍŠKY
a shea v různém poměru, sušená syrovátka, kakaový
prášek, lískooříšková pasta, emulgátor: sójový lecitin;
aroma), voda, tažný margarin (rostlinné oleje a tuky:
kokosový, kukuřičný, lněný, palmový, řepkový, slunečnicový
– v různém poměru; sůl, emulgátory: E471, sójový lecitin;
regulátor kyselosti: kyselina citronová; konzervant: kyselina
sorbová, sorban draselný; aroma, barvivo: karoteny),
rostlinný tuk (řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor:
E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová;
konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto; máslové
aroma), sirup z invertního cukru (cukr, voda, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), cukr, droždí, zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e,
řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s
jódem

530797 Pletenec

130

3

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, směs (cukr, bramborové vločky,
LEPEK, MLÉKO, VEJCE,
sušené mléko, pšeničný lepek, sůl, sladká sušená
MANDLE
syrovátka, aroma, ovocný acerolový prášek, koření),
vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný,
kyselina mléčná a mléčnan draselný), řepkový olej, mandle,
rozinky, droždí, cukr, vanilkové aroma

530800 Škvarkový pagáček

70

2

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, vepřové škvarky (17 %), vepřové
sádlo, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, cibule, kmín, pepř

530801 Krtečkovy hromádky

150

10

Jemné
pečivo

řepkový olej, vejce (vejce, regulátory kyselosti: octan
VEJCE, LEPEK, MLÉKO
draselný, kyselina mléčná a mléčnan draselný), směs (cukr,
pšeničná mouka, pšeničný škrob, modifikovaný
bramborový škrob, sušená syrovátka, kypřící látky: E450,
E500; pšeničný gluten, řepkový olej, emulgátory: E471,
E481; kakao, aroma, stabilizátory: E466, guarová guma;
barviva: E120, E172), cukr, voda, pšeničná mouka, směs
(pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sladká
sušená syrovátka, kukuřičný škrob, pšeničná mouka,
kypřicí látky: uhličitan sodný, E450; jedlá sůl, emulgátor:
E471, aroma, řepkový olej, zahušťovadlo: xanthan, koření),
kakao (1 %), rostlinný tuk (řepkový olej a palmový tuk, voda,
emulgátor: E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová;
konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto; máslové
aroma)

530802 Krtečkovy bochánky

80

7

Jemné
pečivo

LEPEK, MLÉKO, VEJCE
pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (vejce,
regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a
mléčnan draselný), rostlinný tuk (rostlinné oleje řepkové a
palmové a částečně ztužený olej palmový, voda,
emulgátory: E471, řepkový lecitin; konzervant: kyselina
sorbová; kyselina: kyselina citronová; aroma, barvivo:
karoteny), mléčná směs (6 %) [sušené plnotučné mléko (30
%), sušená vejce, dextróza, sůl, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, emulgátory: E472e, E471; aroma], droždí, sirup
z invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), fermentovaná směs (pšeničná mouka, jablečný
protlak, syrovátka, voda, cukr, citrónový koncentrát, sušená
kvasná kultura, kvasný ocet, kyselina: kyselina mléčná;
glukózový sirup, sůl, aroma), řepkový olej, emulgátor: E482;
plně ztužený řepkový olej, aroma

530803 Croissant s krémovou náplní

60

1

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (18 %) (voda, cukr, glukózový sirup, LEPEK, SÓJA, MLÉKO
zahušťovadla: E1442, E460, E466, karagenan, xanthan; sůl,
barviva: E171, karoteny, kurkumin; aroma, konzervant:
sorban draselný; regulátor kyselosti: kyselina vinná), voda,
tažný margarin (rostlinné oleje a tuky: kokosový, kukuřičný,
lněný, palmový, řepkový, slunečnicový – v různém poměru;
sůl, emulgátory: E471, sójový lecitin; regulátor kyselosti:
kyselina citronová; konzervant: kyselina sorbová, sorban
draselný; aroma, barvivo: karoteny), rostlinný tuk (řepkový
olej a palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor
kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban draselný;
barvivo: annatto; máslové aroma), sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr,
droždí, zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory:
E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová
mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina,
sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem

530805 Plundrový čtverec s borůvkovou náplní

80

1

Jemné
pečivo

LEPEK, SÓJA, OXID SIŘIČITÝ,
náplň (32 %) /cukr, borůvky (35%), voda, jablka, škrob,
VEJCE, MLÉKO
regulátory kyselosti: kyselina citronová, citrany sodné,
citrany vápenaté; zahušťovadlo: guma gellan; konzervant:
sorban draselný; aroma, antioxidant: oxid siřičitý/,
pšeničná mouka, tažný margarin (palmový tuk a řepkový
olej, částečně ztužený palmový tuk, voda, emulgátory:
E471, sójový lecitin; sůl, antioxidanty: E304, E306;
konzervant: kyselina sorbová; aroma, regulátor kyselosti:
kyselina citronová; barvivo: annatto), voda, margarin
(palmový tuk a řepkový olej, částečně ztužený palmový tuk,
voda, emulgátor: E471; konzervant: kyselina sorbová;
regulátor kyselosti: kyselina citronová; aroma, barvivo:
annatto), nevlhnoucí cukr (cukr, pšeničné škroby, částečně
ztužený palmový tuk), sirup z invertního cukru (cukr, voda,
regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr, droždí, vaječná
melanž (vejce, kyseliny: kyselina octová a kyselina mléčná;
sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan sodný),
zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471,
E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s
jódem

LEPEK

530806 Muffin světlý s čokošupinkami

100

1

Jemné
pečivo

cukr, vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan
draselný, kyselina mléčná a mléčnan draselný), řepkový
olej, pšeničná mouka, voda, směs (pšeničný škrob,
pšeničná bobtnavá mouka, sladká sušená syrovátka,
kukuřičný škrob, pšeničná mouka, kypřicí látky: uhličitany
sodné, E450; sůl, emulgátor: E471; aroma, řepkový olej,
zahušťovadlo: xanthan; koření), čokoláda (7 %) (kakaová
hmota, cukr, emulgátor: sójový lecitin, vanilka), citrónové
aroma

530808 Hřeben s makovou náplní

80

1

Jemné
pečivo

náplň (30 %) /maková směs (mák, cukr, voda, kukuřičný
LEPEK, MLÉKO, SÓJA, VEJCE
škrob, jablečná vláknina, skořice, aroma, konzervant:
kyselina sorbová), voda, strouhanka (pšeničná mouka,
voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, ječný slad, cukr,
glukóza, sója), citrónové aroma/, pšeničná mouka, tažný
margarin (palmový tuk a řepkový olej, částečně ztužený
palmový tuk, voda, emulgátory: E471, sójový lecitin; sůl,
antioxidanty: E304, E306; konzervant: kyselina sorbová;
aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová; barvivo:
annatto), voda, margarin (palmový tuk a řepkový olej,
částečně ztužený palmový tuk, voda, emulgátor: E471;
konzervant: kyselina sorbová; regulátor kyselosti: kyselina
citronová; aroma, barvivo: annatto), nevlhnoucí cukr (cukr,
pšeničné škroby, částečně ztužený palmový tuk), sirup z
invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), cukr, droždí, vaječná melanž (vejce, kyseliny:
kyselina octová a kyselina mléčná; sůl, mléčné bílkoviny,
regulátor kyselosti: mléčnan sodný), zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e, řepkový
lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka, stabilizátory: E466,
xanthan; pšeničná vláknina, sušené nízkotučné mléko,
aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s jódem

530817 Linia vánočka s fruktózou

250

5

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, směs /fruktóza, pšeničná mouka, LEPEK, MLÉKO, VEJCE
emulgátor: E481; regulátory kyselosti: uhličitany vápenaté,
E341; zahušťovadlo: guma guar; řepkový olej, aroma
(obsahuje mléko) /, rostlinný tuk (řepkové a palmové oleje,
voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina
citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto;
máslové aroma), droždí, vaječná melanž (vejce, regulátory
kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a mléčnan
draselný), citrónové aroma, sůl s jódem, regulátor kyselosti:
glukono-delta-lakton; fermentovaná pšeničná mouka

530821 Makovka malá (12 ks á 46g)

552

30

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (vejce,
LEPEK, VEJCE
regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a
mléčnan draselný), řepkový olej, droždí, mák (3,5 %), sůl
s jódem, ječná sladová mouka, voda, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátory kyselosti: E341, kyselina
octová; barvivo: karoteny; vanilkové aroma

530825 Koláč tl. s nápl. tvaroh(20ks á 50g)

1000

30

Jemné
pečivo

LEPEK, MLÉKO, VEJCE
náplň (30 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo: E1414;
syrovátka, sušený bílek, regulátory kyselosti: E341,
kyselina citronová, E450; sůl s jódem, citrónové aroma),
pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk (řepkový olej a
palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor kyselosti:
kyselina citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo:
annatto; máslové aroma), sirup z invertního cukru (cukr,
voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), rozinky, cukr,
droždí, vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan
draselný, kyselina mléčná a mléčnan draselný), sušené
mléko, zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, ječná
sladová mouka, emulgátor: E471; zahušťovadlo: xanthan;
regulátor kyselosti: E341; barvivo: karoteny; vanilkové
aroma), ovocná pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná
dřeň, kyselina: kyselina citronová; modifikovaný bramborový
škrob: E1414; citrónové aroma, konzervant: sorban
draselný), sůl s jódem, vanilkové aroma

530827 Vánočka selská (4 ks á 300g)

1200

30

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, vaječná melanž LEPEK, VEJCE, MLÉKO
(vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná
a mléčnan draselný), droždí, zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátor kyselosti: E341; barvivo:
karoteny; vanilkové aroma), citrónové aroma, sůl s jódem,
ovocná pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň,
kyselina: kyselina citronová; modifikovaný bramborový
škrob: E1414; citrónové aroma, konzervant: sorban
draselný), sušené mléko, vanilkové aroma

530828 Pletenec vánočkový (6 ks á 130g)

780

30

Jemné
pečivo

LEPEK, MLÉKO, VEJCE,
pšeničná mouka, voda, směs (cukr, bramborové vločky,
MANDLE
sušené mléko, pšeničný lepek, sůl, sladká sušená
syrovátka, aroma, ovocný acerolový prášek, koření),
vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný,
kyselina mléčná a mléčnan draselný), řepkový olej, mandle,
rozinky, droždí, cukr, vanilkové aroma

LEPEK, MLÉKO, SÓJA, VEJCE

530834 Koláč tl. s nápl. mák (20 ks á 50g)

1000

30

Jemné
pečivo

náplň (30 %) /maková směs (mák, cukr, voda, kukuřičný
LEPEK, SÓJA, MLÉKO,
škrob, jablečná vláknina, skořice, aroma, konzervant:
MANDLE, VEJCE
kyselina sorbová), voda, strouhanka (pšeničná mouka,
voda, droždí, řepkový olej, sůl s jódem, ječný slad, cukr,
glukóza, sója), citrónové aroma/, pšeničná mouka, voda,
rostlinný tuk (řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor:
E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová;
konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto; máslové
aroma), sirup z invertního cukru (cukr, voda, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), mandle, cukr, droždí, vaječná
melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina
mléčná a mléčnan draselný), sušené mléko, zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka,
emulgátor: E471; zahušťovadlo: xanthan; regulátor
kyselosti: E341; barvivo: karoteny; vanilkové aroma),
ovocná pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň,
kyselina: kyselina citronová; modifikovaný bramborový
škrob: E1414; citrónové aroma, konzervant: sorban
draselný), sůl s jódem, vanilkové aroma

530836 Plundrový čtverec s hruškovou náplní

80

1

Jemné
pečivo

náplň (32 %) /cukr, hrušková dřeň (42%), jablečná dřeň,
LEPEK, OXID SIŘIČITÝ, SÓJA,
zahušťovadla: modifikovaný škrob, guma gellan; regulátory MLÉKO, VEJCE
kyselosti: kyselina citronová, citrany sodné, citrany
vápenaté; aroma, konzervant: sorban draselný; barvivo:
karamel; antioxidant: oxid siřičitý/, pšeničná mouka, tažný
margarin (palmový tuk a řepkový olej, částečně ztužený
palmový tuk, voda, emulgátory: E471, sójový lecitin; sůl,
antioxidanty: E304, E306; konzervant: kyselina sorbová;
aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová; barvivo:
annatto), voda, margarin (palmový tuk a řepkový olej,
částečně ztužený palmový tuk, voda, emulgátor: E471;
konzervant: kyselina sorbová; regulátor kyselosti: kyselina
citronová; aroma, barvivo: annatto), nevlhnoucí cukr (cukr,
pšeničné škroby, částečně ztužený palmový tuk), sirup z
invertního cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina
citronová), cukr, droždí, vaječná melanž (vejce, kyseliny:
kyselina octová a kyselina mléčná; sůl, mléčné bílkoviny,
regulátor kyselosti: mléčnan sodný), zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e, řepkový
lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka, stabilizátory: E466,
xanthan; pšeničná vláknina, sušené nízkotučné mléko,
aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s jódem, skořice

530837 Plundrový čtverec s malinovou náplní

80

1

Jemné
pečivo

náplň (32 %) /malina (24 %), ovocné protlaky (jablko,
LEPEK, SÓJA, MLÉKO, VEJCE
červený rybíz, arónie), glukózový sirup, modifikovaný škrob:
E1422; cukr, voda, kyselina: kyselina citronová; konzervant:
sorban draselný; zahušťovadlo: guma gellan; aroma,
barvivo: rostlinný extrakt/, pšeničná mouka, tažný margarin
(palmový tuk a řepkový olej, částečně ztužený palmový tuk,
voda, emulgátory: E471, sójový lecitin; sůl, antioxidanty:
E304, E306; konzervant: kyselina sorbová; aroma, regulátor
kyselosti: kyselina citronová; barvivo: annatto), voda,
margarin (palmový tuk a řepkový olej, částečně ztužený
palmový tuk, voda, emulgátor: E471; konzervant: kyselina
sorbová; regulátor kyselosti: kyselina citronová; aroma,
barvivo: annatto), sirup z invertního cukru (cukr, voda,
regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr, droždí, vaječná
melanž (vejce, kyseliny: kyselina octová a kyselina mléčná;
sůl, mléčné bílkoviny, regulátor kyselosti: mléčnan sodný),
zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471,
E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl
s jódem

530847 Croissant s nugát.náplní (3ks á 60g)

180

30

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (18 %) (cukr, rostlinný tuk palmový LEPEK, MLÉKO, LÍSKOVÉ
a shea v různém poměru, sušená syrovátka, kakaový
OŘECHY, SÓJA
prášek, lískooříšková pasta, emulgátor: sójový lecitin;
aroma), voda, tažný margarin (rostlinné oleje a tuky:
kokosový, kukuřičný, lněný, palmový, řepkový, slunečnicový
– v různém poměru; sůl, emulgátory: E471, sójový lecitin;
regulátor kyselosti: kyselina citronová; konzervant: kyselina
sorbová, sorban draselný; aroma, barvivo: karoteny),
rostlinný tuk (řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor:
E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová;
konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto; máslové
aroma), sirup z invertního cukru (cukr, voda, regulátor
kyselosti: kyselina citronová), cukr, droždí, zlepšovací
přípravek (pšeničná mouka, emulgátory: E471, E472e,
řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka,
stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina, sušené
nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny), sůl s
jódem

530848 Croissant s vanil. náplní (3ks á 60g)

180

30

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, náplň (18 %) (voda, cukr, glukózový sirup, LEPEK, SÓJA, MLÉKO
zahušťovadla: E1442, E460, E466, karagenan, xanthan; sůl,
barviva: E171, karoteny, kurkumin; aroma, konzervant:
sorban draselný; regulátor kyselosti: kyselina vinná), voda,
tažný margarin (rostlinné oleje a tuky: kokosový, kukuřičný,
lněný, palmový, řepkový, slunečnicový – v různém poměru;
sůl, emulgátory: E471, sójový lecitin; regulátor kyselosti:
kyselina citronová; konzervant: kyselina sorbová, sorban
draselný; aroma, barvivo: karoteny), rostlinný tuk (řepkový
olej a palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor
kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban draselný;
barvivo: annatto; máslové aroma), sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr,
droždí, zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, emulgátory:
E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová
mouka, stabilizátory: E466, xanthan; pšeničná vláknina,
sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo:
karoteny), sůl s jódem

530851 Vánočka selská (1 ks á 300g)

300

30

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, vaječná melanž LEPEK, VEJCE, MLÉKO
(vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná
a mléčnan draselný), droždí, zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátor kyselosti: E341; barvivo:
karoteny; vanilkové aroma), citrónové aroma, sůl s jódem,
ovocná pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň,
kyselina: kyselina citronová; modifikovaný bramborový
škrob: E1414; citrónové aroma, konzervant: sorban
draselný), sušené mléko, vanilkové aroma

530852 Vánočka se žmolenkou (1ks á 300g)

300

30

Jemné
pečivo

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, vaječná LEPEK, MLÉKO, VEJCE
melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina
mléčná a mléčnan draselný), zlepšovací přípravek
(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E471;
zahušťovadlo: xanthan; regulátor kyselosti: E341; barvivo:
karoteny; vanilkové aroma), rostlinný tuk (řepkový olej a
palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor kyselosti:
kyselina citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo:
annatto; máslové aroma), citrónové aroma, sůl s jódem,
ovocná pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň,
kyselina: kyselina citronová; modifikovaný bramborový
škrob: E1414; citrónové aroma, konzervant: sorban
draselný), sušené mléko, vanilkové aroma. Obsah
žmolenky: 3 %

540204 Kokosový kmen

80

60

Nečokolád
ová
cukrovinka

Cukr, kokos min. 20%, glukózový sirup, mléko sušené,
MLÉKO, VEJCE
kakao, plně ztužený palmový tuk, kakao, syrovátka sušená,
emulgátory: sójový lecitin a E476, aroma, nosič: E 514,
barviva: E 124 a E 110

540208 Laskonky

100

35

Trvanlivé
pečivo

ze šlehaných hmot

550002 Strouhanka

15000

42

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Znojmo

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK, SÓJA
řepkový olej, ječná mouka, emulgátory: E481, E472e, cukr,
glukóza, regulátor kyselosti: E341, ječný sladový extrakt,
sója

550002 Strouhanka

15000

42

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Plzeň

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná mouka, emulgátory: E481, E472e, cukr, glukóza,
regulátor kyselosti: E341, ječný sladový extrakt, sója

LEPEK, SÓJA

550002 Strouhanka

15000

42

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Liberec

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná mouka, emulgátory: E481, E472e, ječný sladový
extrakt, sója

LEPEK, SÓJA

550002 Strouhanka

15000

42

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Strakonice, Žatec

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
emulgátor: E481, ječný extrakt, sója

LEPEK, SÓJA

550002 Strouhanka

15000

42

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Uherský Brod

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná sladová mouka, emulgátor: E472e; sója

LEPEK, SÓJA

550002 Strouhanka

15000

42

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Karviná

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK, SÓJA
pšeničná sladová mouka, emulgátory: E481, E472e, ječný
sladový extrakt, regulátory kyselosti: uhličitany vápenaté,
octan vápenatý, žitná mouka, sója

550002 Strouhanka

15000

42

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Uničov

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK, SÓJA
řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e, cukr,
glukóza, regulátor kyselosti: E341

550002 Strouhanka

15000

42

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brandýs nad Labem

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK, SÓJA
řepkový olej, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e; sója

550002 Strouhanka

15000

42

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK, SÓJA
řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e, sója

550002 Strouhanka

15000

42

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Pardubice

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK, SÓJA
řepkový olej, cukr, ječná mouka, emulgátor: E472e, sója

550002 Strouhanka

15000

42

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Rumburk

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem,
ječná mouka, cukr, emulgátor: E472e, E471, kypřící látka:
E450, sója

550006 Strouhanka

500

50

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brno

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl s jódem, LEPEK, SÓJA
řepkový olej, ječná mouka, emulgátor: E472e, sója

550006 Strouhanka

500

50

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Brandýs nad Labem

pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl s jódem, LEPEK, SÓJA
řepkový olej, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e; sója

550006 Strouhanka

500

50

Běžné
pečivo

pšeničné

Pekárna Karviná

pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jódem, LEPEK, SÓJA
pšeničná sladová mouka, emulgátory: E481, E472e, ječný
sladový extrakt, regulátory kyselosti: uhličitany vápenaté,
octan vápenatý, žitná mouka, sója

560001 Perník švestkový

60

150

Trvanlivé
pečivo

perník

pšeničná mouka, náplň se švestkami 30% (švestky 75%, LEPEK, SÓJA, MLÉKO, VEJCE
jablečný protlak, cukr, glukózový sirup, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, aroma), cukrářská poleva tmavá 17%
[cukr, plně ztužený rostlinný palmový tuk, odtučněné kakao,
sušená syrovátka, kakaová hmota, emulgátor: sójový
lecitin; aroma, jedlá sůl], cukr, vejce, ovocná složka
(jablečný protlak, višňový protlak, protlak z arónie, cukr,
glukózový sirup, želírující látka: pektin; regulátor kyselosti:
kyselina citronová; aroma), med 1%, kypřicí látky:
hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan amonný;
perníkové koření

560021 BEN tvarovaný

25

150

Trvanlivé
pečivo

perník

pšeničná mouka, cukrová poleva 25 % (cukr, voda, rumové LEPEK, MLÉKO, SÓJA, VEJCE
aroma), cukrářská poleva tmavá (cukr, plně ztužený
rostlinný palmový tuk, odtučněné kakao, sušená syrovátka,
kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin; aroma, jedlá sůl),
cukr, vejce, zvlhčující látka: glycerin; med, kypřící látky:
E503, E500; perníkové koření

cukr, kokos min. 20%, vejce, pšeničná mouka, voda

LEPEK, VEJCE

LEPEK, SÓJA

560025 Trvanlivé tyčínky se sýrem a solí GRAHAM

90

270

Trvanlivé
pečivo

tyčinky

pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, palmový tuk, LEPEK, MLÉKO
tavený sýr (min. 6%) (voda, sýry, syrovátka, máslo,
sušené mléko, kukuřičný škrob, tavící soli: E339, E450,
E452; stabilizátor: E415 a E407), sůl (max. 5%), hydroxid
sodný

560026 Trvanlivé tyčínky se sýrem a solí

90

270

Trvanlivé
pečivo

tyčinky

pšeničná mouka, palmový tuk, tavený sýr (min. 6%) (voda, LEPEK, MLÉKO
sýry, syrovátka, máslo, sušené mléko, kukuřičný škrob,
tavící soli: E339, E450, E452; stabilizátor: E415 a E407), sůl
(max. 5%), hydroxid sodný.

560081 Tyčinky listové sůl, kmín

150

28

Jemné
pečivo

580700 Chléb světlý brodský (Region)

900

1

Chléb

pšenično žitný

pšeničná a žitná mouka, voda, bramborová směs
LEPEK, MLÉKO, SÓJA
(bramborové vločky, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
stabilizátor: E466; sůl, sušená syrovátka, laktóza),
zlepšující přípravek (cukr, pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, sójová mouka, emulgátory: E472e,
řepkový lecitin; regulátor kyselosti: kyselina citronová),
droždí, sůl s jódem, kvas (částečně pražená žitná mouka,
voda, základ kvasu, kyselina: kyselina octová), kmín, fenykl,
koriandr, jedlá etiketa (bramborový škrob, voda, palmový tuk
a slunečnicový olej, rostlinný výtažek ze Světlice barvířské,
ethanol, zvlhčovadlo: glycerol; barviva: E120, E155, E151,
E133; emulgátor: E433; konzervant: E218; zahušťovadlo:
E1520)

581300 Chléb karvinský (Region)

900

1

Chléb

pšenično žitný

LEPEK, MLÉKO
pšeničná a žitná mouka, voda, zlepšující přípravek
(bobtnavá mouka žitná a kukuřičná, sušený žitný kvas,
žitná a bramborová mouka, pšeničný lepek, pšeničná
sladová mouka, pšeničná vláknina, emulgátor: řepkový
lecitin; cukr, palmový tuk, stabilizátor: E466; nízkotučné
sušené mléko), droždí, sůl s jódem, kmín, jedlá etiketa
(bramborový škrob, voda, palmový tuk a slunečnicový olej,
rostlinný výtažek ze Světlice barvířské, ethanol, zvlhčovadlo:
glycerol; barviva: E120, E155, E151, E133; emulgátor:
E433; konzervant: E218; zahušťovadlo: E1520)

581600 Chléb královský znojemský (Region)

900

30

Chléb

žitno pšeničný

žitná a pšeničná mouka, voda, zlepšovací přípravek
LEPEK
(pšeničný lepek, pšeničná mouka, cukr, emulgátor:
E472e), droždí, kmín, sůl s jódem, kyseliny: kyselina octová,
kyselina mléčná; sušený žitný kvas, celozrnná žitná mouka

581700 Chléb prácheňský (Region)

800

1

Chléb

žitno pšeničný

žitná a pšeničná mouka, voda, cereální směs (pšeničná LEPEK, MLÉKO
mouka, sušená syrovátka, žitná trhanka, ječná sladová
mouka, pšeničný lepek, emulgátor: E471; pražená ječná
sladová mouka, kmín), sůl s jódem, droždí, pšeničný lepek,
pšeničná a kukuřičná bobtnavá mouka, zahušťovadlo:
guma guar; bramborová kaše, pšeničná sladová mouka,
jedlá etiketa (bramborový škrob, voda, palmový tuk a
slunečnicový olej, rostlinný výtažek ze Světlice barvířské,
ethanol, zvlhčovadlo: glycerol; barviva: E120, E155, E151,
E133; emulgátor: E433; konzervant: E218; zahušťovadlo:
E1520)

586000 Rohlík třízrnný (Region)

46

1

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
LEPEK, SÓJA
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), řepkový
olej, droždí, sůl s jódem

586100 Rohlík třízrnný (Region)

46

1

Běžné
pečivo

pšeničné

pšeničná mouka, voda, cereální směs (žitný šrot,
LEPEK, SÓJA
pšeničná mouka, pšeničná celozrnná mouka, sójový šrot,
sójová mouka, ječná a pšeničná sladová mouka,
pšeničný lepek, lněná semena, ovesné vločky, koření,
emulgátory: E471, E472e, stabilizátor: E466, sůl), řepkový
olej, droždí, sůl s jódem

pšeničná mouka, margarin (částečně ztužený palmový tuk LEPEK, SÓJA, VEJCE
a částečně ztužený řepkový olej, voda, emulgátory: sójový
lecitin, E 471 a E 475; sůl, dextróza, kyselina: kyselina
citronová; konzervant: sorban draselný; antioxidanty: E320,
E 310; aroma, barvivo: karoteny), voda, vejce, kmín (min.
2%), sůl s jódem (min. 1%), ocet kvasný

Složení výrobků společnosti UNITED BAKERIES a. s.
Číslo
výrobku

Název výrobku

Hmotnost
(g)

Trvanlivost

530970 Závin náplň tvaroh - meruňka

360

7

Jemné pečivo

náplň (32 %) (tvaroh, voda, cukr, zahušťovadlo: E1414; sušený vaječný bílek, syrovátka,
LEPEK, MLÉKO,
regulátory kyselosti: E341, kyselina citronová, E450; sůl s jódem, aroma, konzervant: kyselina
VEJCE
sorbová), pšeničná mouka, zmrazené meruňky (20 %), voda, margarin (palmový a řepkový olej,
částečně ztužený palmový olej, voda, emulgátor: E471; konzervant: kyselina sorbová; regulátor
kyselosti: kyselina citronová; aroma, barvivo: annatto), cukr, řepkový olej, droždí, sirup z invertního
cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka, stabilizátory: E466,
xanthan; pšeničná vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny),
vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná a kyselina octová; sůl, mléčné bílkoviny,
regulátor kyselosti: mléčnan sodný), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý, kyselina
sorbová

530971 Závin náplň mák - švestka

360

7

Jemné pečivo

náplň (32 %) /maková směs (mák, cukr, voda, kukuřičný škrob, jablečná vláknina, skořice, aroma, LEPEK, MLÉKO,
konzervant: kyselina sorbová), voda, strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl VEJCE, SÓJA
s jódem, ječný slad, cukr, glukóza, sója), citrónové aroma, konzervant: kyselina sorbová/,
pšeničná mouka, zmrazené švestky (20 %), voda, margarin (palmový a řepkový olej, částečně
ztužený palmový olej, voda, emulgátor: E471; konzervant: kyselina sorbová; regulátor kyselosti:
kyselina citronová; aroma, barvivo: annatto), cukr, řepkový olej, droždí, sirup z invertního cukru
(cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka,
emulgátory: E471, E472e, řepkový lecitin; cukr, pšeničná sladová mouka, stabilizátory: E466,
xanthan; pšeničná vláknina, sušené nízkotučné mléko, aroma, koření, barvivo: karoteny),
vaječná melanž (vejce, kyseliny: kyselina mléčná a kyselina octová; sůl, mléčné bílkoviny,
regulátor kyselosti: mléčnan sodný), sůl s jódem, konzervant: propionan vápenatý, kyselina
sorbová

530985 Linia šáteček s náplní jablečnou s
fruktózou 2ks

140

5

Jemné pečivo

pšeničná mouka, náplň (25 %) [jablka (85 %), fruktóza, stabilizátor: E1412; voda, kyselina:
LEPEK, MLÉKO,
kyselina citronová, skořice, konzervant: sorban draselný; aroma], voda, směs [fruktóza, pšeničná VEJCE
mouka, emulgátor: E481; regulátory kyselosti: uhličitany vápenaté, E341; zahušťovadlo: guma
guar; řepkový olej, aroma (obsahuje mléko)], vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan
draselný, kyselina mléčná a mléčnan draselný), rostlinný tuk (řepkový olej a palmový tuk, voda,
emulgátor: E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo:
annatto; máslové aroma), droždí, citrónové aroma, sůl s jódem. Obsah fruktózy ve výrobku je 11
%.

530986 Linia šáteček s náplní tvarohovou s
fruktózou 2ks

140

5

Jemné pečivo

pšeničná mouka, náplň (25 %) [tvaroh (50 %), směs (fruktóza, modifikované škroby: E1412,
LEPEK, MLÉKO,
E1422, E1414; sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina: kyselina citronová; barvivo: karoteny), VEJCE
voda, vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a mléčnan
draselný), citrónové aroma], voda, směs [fruktóza, pšeničná mouka, emulgátor: E481; regulátory
kyselosti: uhličitany vápenaté, E341; zahušťovadlo: guma guar; řepkový olej, aroma (obsahuje
mléko)], vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a mléčnan
draselný), rostlinný tuk (řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor
kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto; máslové aroma),
droždí, citrónové aroma, sůl s jódem. Obsah fruktózy ve výrobku je 9 %.
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530987 Linia šáteček s náplní povidlovou s
fruktózou 2ks

140

5

Jemné pečivo

pšeničná mouka, náplň (25 %) (švestky, voda, fruktóza, jablečná vláknina, stabilizátor: E1422,
LEPEK, MLÉKO,
guma guar; barvivo: E150d; kyselina: kyselina citronová; aroma, konzervant: sorban draselný),
VEJCE
voda, směs [fruktóza, pšeničná mouka, emulgátor: E481; regulátory kyselosti: uhličitany
vápenaté, E341; zahušťovadlo: guma guar; řepkový olej, aroma (obsahuje mléko)], vaječná
melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a mléčnan draselný),
rostlinný tuk (řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina
citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto; máslové aroma), droždí, citrónové
aroma, sůl s jódem. Obsah fruktózy ve výrobku je 13 %.

530988 Linia závin s náplní tvarohovou s
fruktózou

250

5

Jemné pečivo

náplň (35 %) [tvaroh (50 %), směs (fruktóza, modifikované škroby: E1412, E1422, E1414; sušený LEPEK, MLÉKO,
vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina: kyselina citronová; barvivo: karoteny), voda, vaječná melanž VEJCE
(vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a mléčnan draselný), citrónové
aroma], pšeničná mouka, voda, směs [fruktóza, pšeničná mouka, emulgátor: E481; regulátory
kyselosti: uhličitany vápenaté, E341; zahušťovadlo: guma guar; řepkový olej, aroma (obsahuje
mléko)], rostlinný tuk (řepkový olej a palmový tuk, voda, emulgátor: E471; sůl, regulátor kyselosti:
kyselina citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo: annatto; máslové aroma), vaječná
melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a mléčnan draselný), droždí,
citrónové aroma, sůl s jódem. Obsah fruktózy ve výrobku je 10 %.

530989 Linia závin s náplní jeblečnou s
fruktózou

250

5

Jemné pečivo

náplň (35 %) [jablka (85 %), fruktóza, stabilizátor: E1412; voda, kyselina: kyselina citronová,
LEPEK, MLÉKO,
skořice, konzervant: sorban draselný; aroma], pšeničná mouka, voda, směs [fruktóza, pšeničná VEJCE
mouka, emulgátor: E481; regulátory kyselosti: uhličitany vápenaté, E341; zahušťovadlo: guma
guar; řepkový olej, aroma (obsahuje mléko)], rostlinný tuk (řepkový olej a palmový tuk, voda,
emulgátor: E471; sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban draselný; barvivo:
annatto; máslové aroma), vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina
mléčná a mléčnan draselný), droždí, citrónové aroma, sůl s jódem. Obsah fruktózy ve výrobku je
14 %.
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