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Název:  dort - F 
Hmotnost: dle objednávky (cca 3 000g – 3 500g) 

Název výrobkové skupiny:  dorty 

Trvanlivost:  3 dny 

Počet ks v př.:  1 
Složení:  

Tmavý korpus - vejce, pšeničná mouka, voda, cukr, kypřící prášek, kakao 
Světlý korpus - vejce, pšeničná mouka, voda, cukr, kypřící prášek 

Ořechový korpus - vejce, pšeničná mouka, voda, cukr, kypřící prášek, ořechy 

 

Krém tmavý - cukr, margarín (kokosové, řepkové, palmové a slunečnicové tuky a oleje v různém poměru, plně 

ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory: E471 a E477, sůl, kys. citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten), směs 

(cukr, modifikovaný škrob, dextróza, laktóza, kokosový tuk, mléčná bílkovina, syrovátka, pšeničný škrob, 

glukózový sirup, bramborový škrob, stabilizátory: octan vápenatý, difosforečnany, E339, alginát sodný, 

koncentrát z mrkve, aromata, sůl, emulgátory: E472a, E471), voda, poleva (cukr, hydrogenovaný palmový tuk, 

kakaový prášek odtučněný, emulgátory: sójový lecitin, E476, aroma, barvivo: E153), pasta (voda, zvlhčovač: 

sorbitol sirup, stabilizátor: propylenglykol, emulgátory: E471, E475) 

 

Krém ořechový - cukr, margarín (kokosové, řepkové, palmové a slunečnicové tuky a oleje v různém poměru, 

plně ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory: E471 a E477, sůl, kys. citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten), 

směs (cukr, modifikovaný škrob, dextróza, laktóza, kokosový tuk, mléčná bílkovina, syrovátka, pšeničný 

škrob, glukózový sirup, bramborový škrob, stabilizátory: octan vápenatý, difosforečnany, E339, alginát sodný, 

koncentrát z mrkve, aromata, sůl, emulgátory: E472a, E471), voda, ořechy 7%, pasta (voda, zvlhčovač: sorbitol 

sirup, stabilizátor: propylenglykol, emulgátory: E471, E475) 

 

Krém světlý - cukr, margarín (kokosové, řepkové, palmové a slunečnicové tuky a oleje v různém poměru, plně 

ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory: E471 a E477, sůl, kys. citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten), směs 

(cukr, modifikovaný škrob, dextróza, laktóza, kokosový tuk, mléčná bílkovina, syrovátka, pšeničný škrob, 

glukózový sirup, bramborový škrob, stabilizátory: octan vápenatý, difosforečnany, E339, alginát sodný, 

koncentrát z mrkve, aromata, sůl, emulgátory: E472a, E471), voda, pasta (voda, zvlhčovač: sorbitol sirup, 

stabilizátor: propylenglykol, emulgátory: E471, E475) 

 

Šlehačka rostlinná  

- voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, ochucovadla, barvivo:karoteny 

- voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, 

stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny 

 

Šlehačka živočišná - smetana 33% 

 

Pařížská šlehačka - rostlinná šlehačka (- voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina, 

emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny), směs (cukr, 

kakao, mouka sójová, sušený palmový tuk s mlékem, modifikovaný škrob) 
 

Marcipán - Cukr, mandle (25%), sorbitol sirup, voda, invertáza, kyselina citronová, karboxymethylcelulóza  
 

Tmavá poleva - (cukr, hydrogenovaný palmový tuk, kakaový prášek odtučněný, emulgátory: sójový lecitin, 

E476, aroma, barvivo: E153) 
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Ztužovače: 

-     Neutral - cukr, glukózový sirup, želatina, sušené mléko, aroma 

-     Jogurt - cukr, sušený jogurt, želatina, modifikovaný škrob, maltodextrin, glukózový sirup, regulátor 

kyselosti: kys. citrónová, aroma 

-     Banánový - cukr, maltodextrin, želatina, sušené banány, modifikovaný škrob, aroma, regulátor kyselosti: 

kys. citrónová 

-     Malinový - cukr, želatina, glukózový sirup, sušené maliny, kys. citrónová, sušená červená řepa, aroma, 

maltodextrin, modifikovaný škrob, fruktóza, zahušťovadlo: alginát sodný, sůl 

-     Karamel - cukr, krokant (cukr, lískové ořechy, glukózový sirup, laktóza, máslo, sůl, aroma), želatina, 

modifikovaný škrob, aroma, karamel, sůl   

-     Tiramisu - cukr, sušené mascarpone, syrovátka, želatina, aroma, modifikovaný škrob, mléčné bílkoviny, 

sušené mléko, extrakt ze světlice, instantní káva, sůl  

 

Dekorgel tmavý - glukózový sirup, cukr, voda, kakaový prášek (6%), želírující látky: E406, E440i, čokoládové 

kostičky (cukr, kakaová hmota, dextróza, kakaové máslo, sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), kys. 

citrónová, regulátor kyselosti: citronany sodné, konzervant: sorban draselný  

 

Dekorgel bílý - glukózový sirup, voda, cukr, barvivo: oxid titaničitý, želírující látky: E406, E440ii, 

modifikovaný škrob: E1442, kys. citrónová, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma, regulátor kyselosti: 

kys. citrónová 

 

Dekorgel neutrální - glukózový sirup, voda, cukr, želírující látky: E406, E440ii, kys. citrónová, konzervant: 

sorban draselný, přírodní aroma, regulátor kyselosti: kys. citrónová 

 

Červené barvivo - voda, barvivo: karmín (0,5%), extrakt z papriky, propylenglykol, zahušťovadlo: xanthan, 

regulátor kyselosti: kys. citrónová, konzervant: sorban draselný 

 

Žluté barvivo - voda, barvivo: kurkumin (2,25%), propylenglykol, zahušťovadlo: xanthan, regulátor kyselosti: 

kys. citrónová, konzervant: sorban draselný 

 

Čokoládové filigrány - kakaová hmota, cukr, kakaový prášek, emulgátor: slunečnicový lecitin, přírodní 

vanilkové aroma 

 

Ořechy - vlašské, mandle 

 

Kokos 

 

Ovoce 
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Název: dort – G 
Hmotnost: dle objednávky (cca 3 000g – 3 500g) 

Název výrobkové skupiny:  dorty 

Trvanlivost:  3 dny 

Počet ks v př.: 1 
Složení:  
Tmavý korpus - vejce, pšeničná mouka, voda, cukr, kypřící prášek, kakao 

Světlý korpus - vejce, pšeničná mouka, voda, cukr, kypřící prášek 

Ořechový korpus - vejce, pšeničná mouka, voda, cukr, kypřící prášek, ořechy 

 

Krém tmavý - cukr, margarín (kokosové, řepkové, palmové a slunečnicové tuky a oleje v různém poměru, plně 

ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory: E471 a E477, sůl, kys. citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten), směs 

(cukr, modifikovaný škrob, dextróza, laktóza, kokosový tuk, mléčná bílkovina, syrovátka, pšeničný škrob, 

glukózový sirup, bramborový škrob, stabilizátory: octan vápenatý, difosforečnany, E339, alginát sodný, 

koncentrát z mrkve, aromata, sůl, emulgátory: E472a, E471), voda, poleva (cukr, hydrogenovaný palmový tuk, 

kakaový prášek odtučněný, emulgátory: sójový lecitin, E476, aroma, barvivo: E153), pasta (voda, zvlhčovač: 

sorbitol sirup, stabilizátor: propylenglykol, emulgátory: E471, E475) 

 

Krém ořechový - cukr, margarín (kokosové, řepkové, palmové a slunečnicové tuky a oleje v různém poměru, 

plně ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory: E471 a E477, sůl, kys. citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten), 

směs (cukr, modifikovaný škrob, dextróza, laktóza, kokosový tuk, mléčná bílkovina, syrovátka, pšeničný 

škrob, glukózový sirup, bramborový škrob, stabilizátory: octan vápenatý, difosforečnany, E339, alginát sodný, 

koncentrát z mrkve, aromata, sůl, emulgátory: E472a, E471), voda, ořechy 7%, pasta (voda, zvlhčovač: sorbitol 

sirup, stabilizátor: propylenglykol, emulgátory: E471, E475) 

 

Krém světlý - cukr, margarín (kokosové, řepkové, palmové a slunečnicové tuky a oleje v různém poměru, plně 

ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory: E471 a E477, sůl, kys. citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten), směs 

(cukr, modifikovaný škrob, dextróza, laktóza, kokosový tuk, mléčná bílkovina, syrovátka, pšeničný škrob, 

glukózový sirup, bramborový škrob, stabilizátory: octan vápenatý, difosforečnany, E339, alginát sodný, 

koncentrát z mrkve, aromata, sůl, emulgátory: E472a, E471), voda, pasta (voda, zvlhčovač: sorbitol sirup, 

stabilizátor: propylenglykol, emulgátory: E471, E475) 

 

Šlehačka rostlinná  

- voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, kokosový olej, emulgátory:E435, E475, sójový lecitin, E481, 

stabilizátory:E464, E415, regulátor kyselosti:E339ii, E331, sůl, ochucovadla, barvivo:karoteny 

- voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, 

stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny 

 

Šlehačka živočišná - smetana 33% 

 

Pařížská šlehačka - rostlinná šlehačka (- voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina, 

emulgátory:E472b, e, sójový lecitin, stabilizátory:E460, E466, E340, aroma, barvivo:karoteny), směs (cukr, 

kakao, mouka sójová, sušený palmový tuk s mlékem, modifikovaný škrob) 
 

Marcipán - Cukr, mandle (25%), sorbitol sirup, voda, invertáza, kyselina citronová, karboxymethylcelulóza  
 

Tmavá poleva - (cukr, hydrogenovaný palmový tuk, kakaový prášek odtučněný, emulgátory: sójový lecitin, 

E476, aroma, barvivo: E153) 

 

Ztužovače: 
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-     Neutral - cukr, glukózový sirup, želatina, sušené mléko, aroma 

-     Jogurt - cukr, sušený jogurt, želatina, modifikovaný škrob, maltodextrin, glukózový sirup, regulátor 

kyselosti: kys. citrónová, aroma 

-     Banánový - cukr, maltodextrin, želatina, sušené banány, modifikovaný škrob, aroma, regulátor kyselosti: 

kys. citrónová 

-     Malinový - cukr, želatina, glukózový sirup, sušené maliny, kys. citrónová, sušená červená řepa, aroma, 

maltodextrin, modifikovaný škrob, fruktóza, zahušťovadlo: alginát sodný, sůl 

-     Karamel - cukr, krokant (cukr, lískové ořechy, glukózový sirup, laktóza, máslo, sůl, aroma), želatina, 

modifikovaný škrob, aroma, karamel, sůl   

-     Tiramisu - cukr, sušené mascarpone, syrovátka, želatina, aroma, modifikovaný škrob, mléčné bílkoviny, 

sušené mléko, extrakt ze světlice, instantní káva, sůl  

 

Dekorgel tmavý - glukózový sirup, cukr, voda, kakaový prášek (6%), želírující látky: E406, E440i, čokoládové 

kostičky (cukr, kakaová hmota, dextróza, kakaové máslo, sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), kys. 

citrónová, regulátor kyselosti: citronany sodné, konzervant: sorban draselný  

 

Dekorgel bílý - glukózový sirup, voda, cukr, barvivo: oxid titaničitý, želírující látky: E406, E440ii, 

modifikovaný škrob: E1442, kys. citrónová, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma, regulátor kyselosti: 

kys. citrónová 

 

Dekorgel neutrální - glukózový sirup, voda, cukr, želírující látky: E406, E440ii, kys. citrónová, konzervant: 

sorban draselný, přírodní aroma, regulátor kyselosti: kys. citrónová 

 

Červené barvivo - voda, barvivo: karmín (0,5%), extrakt z papriky, propylenglykol, zahušťovadlo: xanthan, 

regulátor kyselosti: kys. citrónová, konzervant: sorban draselný 

 

Žluté barvivo - voda, barvivo: kurkumin (2,25%), propylenglykol, zahušťovadlo: xanthan, regulátor kyselosti: 

kys. citrónová, konzervant: sorban draselný 

 

Čokoládové filigrány - kakaová hmota, cukr, kakaový prášek, emulgátor: slunečnicový lecitin, přírodní 

vanilkové aroma 

 

Ořechy - vlašské, mandle 

 

Kokos 

 

Ovoce 
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Vážení zákazníci,  

od  2.8.2016 zahajujeme malinovou sezonu a měníme náplň u výrobků 

obj. 
číslo 

název 
hmot. 

[g] 
trvanliv. 

(dny) 
rozvoz Ks/př 

Cena bez 
DPH 

Doporučená 
prodejní cena 

s DPH  

432 Moravský koláč s ovocnou náplní - sezona 75 1 Po - ne 30 6,40 9,50 

716 Koblih s ovocnou náplní – sezona 50 1 Po - ne 24 4,90 6,90 

   

Doplnění do Katalogu nebalených výrobků 

Koláč s ovocnou náplní - sezona , Jemné pečivo kynuté 
Od 2. 8. 2016 budou koláče s malinovou náplní 75g. 

Složení: pšeničná mouka, tvarohová náplň 20% (tvaroh, voda, pekařský přípravek (cukr, bramborový a 
kukuřičný škrob, sušené bílky a syrovátka, pěnotvorná látka (glukózový sirup, rafinovaný ztužený palmový 
olej, emulgátory:E471, E472a, mléčná bílkovina, stabilizátor:E340ii), regulátor kyselosti:kyselina citrónová, 
sůl, vanilkové aroma, barvivo:betakarotén, máslové aroma, konzervant:sorban draselný), pšeničný škrob), 
malinová náplň 14% (malinová náplň 6,7% (maliny 38%, glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz), 
ovocný protlak (jablko), modifikovaný škrob E1422, cukr, voda, ovocný protlak (aronie), kyselina E330, 
konzervant E202, aroma, zahušťovadlo E418, koncentrát z černé mrkve), ovocná náplň s příchutí malin 6,7% 
(cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (višeň), modifikovaný škrob E1422, kyselina 
citronová, želírující látka amidovaný pektin, aroma, voda), strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, 
řepkový olej, sůl, pekařský přípravek (ječná sladová mouka, emulgátor:E472e, cukr, glukóza, sušené droždí, 
regulátor kyselosti:E341i, enzymy), cukr)), voda, margarín (částečně ztužené palmové tuky a řepkové oleje, 
emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban draselný, 
barvivo: annatto, máslové aroma), invertní cukr, vaječná melanž, droždí, vanilkový cukr, cukr, sůl, pekařský 
přípravek (emulgátor:E472e, uhličitan vápenatý, stabilizátor:guma guar, enzymy), pasta (voda, glukózový 
sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, kyselina citronová, citrónové aroma, konzervant:sorban 
draselný) 
Výrobek může obsahovat stopy sezamu, ořechů a lupiny. 
 

Koblih s ovocnou náplní - sezona  50g,jemné pečivo smažené 
Od 2. 8. 2016 budou koblihy s malinovou náplní. 
Složení: pšeničná mouka, ovocná náplň s příchutí malin 10% (cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup, 
ovocný protlak (višeň), modifikovaný škrob E1422, kyselina citronová, želírující látka amidovaný pektin, 
aroma, voda), voda, margarín (palmový tuk, konzervant:dusík), vaječná melanž, směs (pšeničná mouka, cukr, 
sůl, laktóza, emulgátor:E471, E472e, sójový lecitin, protispékavá látka:E450, E500, E341, pšeničný škrob, 
glukózový sirup, aroma, stabilizátor:guma guar, enzymy), cukr, margarín (částečně ztužené palmové tuky a 
řepkové oleje, emulgátory:E471, sójový lecitin, sůl, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, konzervant:sorban 
draselný, barvivo: annatto, máslové aroma), droždí 
Výrobek může obsahovat stopy sezamu, ořechů a lupiny. 
Objednávky vpisujte, prosím, do volných řádků objednávkového listu, nebo telefonicky na 

řízené expedici  –  tel. 547 428 007 pekárna Židlochovice 

     tel. 549 439 404 pekárna Tišnov 

 

nebo emailem :  objednavky.zidlochovice@karlova-pekarna.cz 

     objednavky.tisnov@karlova-pekarna.cz 
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