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2050 4224

2236 2851

2541 4315

4292 2208

2838 4314

Dalamánek sypaný solí a kmínem 60g Koláč plundra tvaroh s povidlím 60g

Pletýnka sypaná mákem 75g Koláč s náplní tvarohovou 80g

Pagáček 60g Kobliha s náplní 50g mix

Koláč pizza 90g Houska ražená 43g

Makovka 72g Kobliha s náplní 50g mix

Mouka pšeničná, voda, pekařská směs (pšeničné vločky, sójová drť, len, ovesné vločky, sójové vločky, 
pšeničná mouka celozrnná, ječná sladová mouka pražená, cukr, ječná sladová mouka, pšeničná 
sladová mouka pražená, směs koření, stabilizátor E412, sušená syrovátka, emulgátor E472e, látka 
zlepšující mouku E300, enzymy), pekařské droždí, olej řepkový, přípravek do těsta (mouka ječná 
sladová, dextróza, emulgátor E472e, cukr, mouka pšeničná sladová, mouka pšeničná, emulgátor 
E471, kypřící látka E450i, emulgátor E322/řepka/, kypřící látka E500ii, enzym/lepek/, látka zlepšující 
mouku E300, aroma),  jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný, jedlá sůl 
posypová 1%, kmín 0.4%, sladen barevný (ječná sladová mouka).

Mouka pšeničná, voda, tvaroh 22%, margarin tažný (rostlinný tuk palmový, částečně hydrogenovaný 
rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátory /E471, E475, slunečnicový lecitin/, sůl, 
konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), cukr, povidla 5% (voda, 
cukr, švestkové pyré 9,4% /přináší 50% ovoce/, modifikovaný škrob, pšeničná vláknina, barvivo 
E150d, zahušťovadlo /celulosa, xantan/, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aroma, koření),  
ztužovač tvarohu (cukr, zahušťovadlo modifikovaný škrob, sušený bílek, glukóza, regulátor kyselosti  
E330, sůl s jodem /sůl, jodičnan draselný/, aroma),  vaječná melanž (vejce, voda, konzervant E202, 
regulátor kyselosti E330), pekařské droždí, přípravek do těsta (pšeničný lepek, mouka pšeničná, 
emulgátor E472e, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, 
jodičnan draselný, jodid draselný), konzervant E202, pasta citronová (voda, cukr, jablečná dřeň, 
modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, kyselina E330, konzervant E202).

Mouka pšeničná, voda, řepkový olej, pekařské droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný, 
jodid draselný), jedlá sůl posypová 1%, mák 1%, přípravek do těsta (ječná sladová mouka, emulgátor 
E472e, cukr, glukóza, regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300, enzymy).

Mouka pšeničná, voda, tvaroh 23%, cukr, sádlo, ztužovač tvarohu (cukr, zahušťovadlo modifikovaný 
škrob, sušený bílek, glukóza, regulátor kyselosti  E330, sůl s jodem /sůl, jodičnan draselný/, aroma), 
sádlo, pekařské droždí, přípravek do těsta (pšeničná sladová mouka, emulgátor E471, zahušťovadlo 
E415, látka zlepšující mouku E300, regulátor kyselosti E341, enzymy), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, 
jodičnan draselný, jodid draselný), konzervant E202, pasta citronová (voda, cukr, jablečná dřeň, 
modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, kyselina E330, konzervant E202), vaječná melanž 
(vejce, voda, konzervant E202, regulátor kyselosti E330).

Mouka pšeničná, voda, margarin tažný (rostlinný tuk palmový, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk 
palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátory /E471, E475, slunečnicový lecitin/, sůl, konzervant 
E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a),  škvarky (17,5%), pekařské droždí, 
přípravek do těsta (pšeničný lepek, mouka pšeničná, emulgátor E472e, barvivo E160a, látka zlepšující
mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný cukr, vaječná 
melanž (vejce, voda, konzervant E202, regulátor kyselosti E330), jedlá sůl posypová,  kmín.

Lískooříšková - Mouka pšeničná, voda,  fritovací olej palmový, lískooříšková náplň 13% (cukr, palmový
tuk,  sušená syrovátka, slunečnicový olej, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, lískooříšková 
pasta 3%, emulgátor řepkový lecitin, aroma /mléko/, jedlá sůl, antioxidant E307), koblihová směs (cukr,
emulgátor /E471, E322/, sušená vejce, pšeničná mouka, sušená syrovátka, rostlinný olej /kokosový, 
palmový/, pšeničný lepek, sůl, kypřící látka /E450, E500/, glukozový sirup, aroma, modifikovaný 
kukuřičný škrob E1450, kukuřičná mouka, zahušťovadlo /E466, E341/, kaseinát sodný, bramborové 
vločky, barvivo/E160a, E101/, látka zlepšující mouku E300, enzymy), pekařské droždí, olej řepkový, 
cukr nerozpustný (hroznový cukr, pšeničný škrob, plně ztužený rostlinný tuk /kokosový, palmový/, 
protispékavá látka /E470b, E341/), směs na vanilkový krém 2% (cukr, modifikovaný bramborový škrob 
E1414, glukoza, sušené mléko, glukozový sirup, zahušťovadlo /E401, E466/, rostlinný olej palmový, 
plně  ztužený kokosový olej, sušená syrovátka, aroma, sůl, mléčná bílkovina, barvivo /E160a, E101/, 
pšeničná mouka),  margarin stolní (rostlinné oleje a tuky /palmový a řepkový/ voda, emulgátor E471, 
sůl, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aroma máslové, přírodní barvivo E160b), škrob 
pšeničný.

Mouka pšeničná, zeleninová náplň 20% (voda, glukozo-fruktozový sirup, rajský protlak, cibule, 
modifikovaný kukuřičný škrob E1422, jedlá sůl, ocet, sušené rajče, červená a zelená paprika sušená, 
koření, konzervant E202), voda, margarin tažný (rostlinný tuk palmový, částečně hydrogenovaný 
rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátory /E471, E475, slunečnicový lecitin/, sůl, 
konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), sýr eidam (pasterované 
mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury, mikrobiální syřidlo), cukr,  vaječná melanž (vejce, voda, konzervant 
E202, regulátor kyselosti E330), pekařské droždí, přípravek do těsta (pšeničný lepek, mouka 
pšeničná, emulgátor E472e, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy), jedlá sůl s jodem 
(jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný).

Mouka pšeničná, voda,  pekařské droždí, řepkový olej, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný, 
jodid draselný),  přípravek do těsta (ječná sladová mouka, emulgátor E472e, cukr, glukóza, regulátor 
kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300, enzymy), cukr.

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, pekařwské droždí, posyp mák 2%, přípravek do těsta (pšeničná 
sladová mouka, emulgátor E471, zahušťovadlo E415, látka zlepšující mouku E300, regulátor kyselosti 
E341, enzymy), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), vaječná melanž (vejce, 
voda, konzervant E202, regulátor kyselosti E330).

Ovocná - Mouka pšeničná, voda, džem meruňkový 15% (cukr, jablka, meruňky, škrob, regulátor 
kyselosti E330, želírující látka pektin, aroma, barviva /beta  karoten, papriková emulze/,konzervant 
/oxid siřičitý, E202), fritovací olej palmový, koblihová směs (cukr, emulgátor /E471, E322/, sušená 
vejce, pšeničná mouka, sušená syrovátka, rostlinný olej /kokosový, palmový/, pšeničný lepek, sůl, 
kypřící látka /E450, E500/, glukozový sirup, aroma, modifikovaný kukuřičný škrob E1450, kukuřičná 
mouka, zahušťovadlo /E466, E341/, kaseinát sodný, bramborové vločky, barvivo/E160a, E101/, látka 
zlepšující mouku E300, enzymy), pekařské droždí, řepkový olej, cukr nerozpustný (hroznový cukr, 
pšeničný škrob, plně ztužený rostlinný tuk /kokosový, palmový/, protispékavá látka /E470b, E341/), 
škrob pšeničný.
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4283 2217

2801 1111

2210 2548

2527 2591

1470 2811

Croissant s vanilkovým krémem 90g Bulka se sýrem 50g

Buchtička, plundra s náplní tvarohovou 56g Chléb pšeničnožitný konzumní kmínový 1200g

Rohlík tukový 43g Pečivo cereální sypané 60g

Rohlík tmavý 60g Bageta cereální 200g

Kostka jihlavská 400g Rohlík žmolenkový 70g

Mouka pšeničná, voda,  margarin tažný (rostlinný tuk palmový, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk 
palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátory /E471, E475, slunečnicový lecitin/, sůl, konzervant 
E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), směs na vanilkový krém (cukr, 
modifikovaný bramborový škrob  E1414, glukoza, sušené mléko, glukozový sirup, zahušťovadlo /E401,
E466/, rostlinný olej palmový, plně  ztužený kokosový olej, sušená syrovátka, aroma, sůl, mléčná 
bílkovina, barvivo /E160a, E101/, pšeničná mouka), margarin stolní (rostlinné oleje a tuky /palmový a 
řepkový/, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aroma máslové, 
přírodní barvivo E160b), cukr, vanilkový cukr (cukr, ethylvanilin 0.26%), pekařské droždí,  přípravek do
těsta (pšeničný lepek, mouka pšeničná, emulgátor E472e, barvivo E160a, látka zlepšující mouku 
E300, enzymy), jedlá  sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný).

Mouka pšeničná, voda, sýr eidam 12% (pasterované mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury,  mikrobiální 
syřidlo), pekařské droždí, sádlo, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný),  
přípravek do těsta (ječná sladová mouka, emulgátor E472e, cukr, glukóza, regulátor kyselosti E341, 
látka zlepšující mouku E300, enzymy).

Mouka pšeničná, tvaroh 23%, voda, margarin tažný (rostlinný tuk palmový, částečně hydrogenovaný 
rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátory /E471, E475, slunečnicový lecitin/, sůl, 
konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), cukr, ztužovač tvarohu 
(cukr, zahušťovadlo modifikovaný škrob, sušený bílek, glukóza, regulátor kyselosti  E330, sůl s jodem 
/sůl, jodičnan draselný/, aroma), vaječná melanž (vejce, voda, konzervant E202, regulátor kyselosti 
E330), pekařské droždí,  přípravek do těsta (pšeničný lepek, mouka pšeničná, emulgátor E472e, 
barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy), margarin stolní (rostlinné oleje a tuky /palmový 
a řepkový/ voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, aroma máslové, 
přírodní barvivo E160b),  jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), konzervant 
E202, pasta citronová (voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, 
kyselina E330, konzervant E202).

Mouka pšeničná a žitná, voda, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), 
přípravek do těsta (pšeničný lepek, pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, 
zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku 
kyselina L-askorbová, enzymy), kmín 0,1%.

Mouka pšeničná, voda, pekařské droždí, řepkový olej, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný, 
jodid draselný), přípravek do těsta (ječná sladová mouka, emulgátor E472e, cukr, glukoza, regulátor 
kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300, enzymy).

Mouka pšeničná, voda, pekařská směs (pšeničné vločky, sójová drť, len, ovesné vločky, sójové vločky, 
pšeničná mouka celozrnná, ječná sladová mouka pražená, cukr, ječná sladová mouka, pšeničná 
sladová mouka pražená, směs koření, stabilizátor E412, sušená syrovátka, emulgátor E472e, látka 
zlepšující mouku E300, enzymy), len 2,5%, sezam 2,5%,pekařské droždí,  olej řepkový, přípravek do 
těsta (mouka ječná sladová, dextróza, emulgátor E472e, cukr, mouka pšeničná sladová, mouka 
pšeničná, emulgátor E471, kypřící látka E450i, emulgátor E322/řepka/, kypřící látka E500ii, 
enzym/lepek/, látka zlepšující mouku E300, aroma), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, 
jodid draselný), sladen barevný (ječná sladová mouka).

Mouka pšeničná, voda, pekařská směs (pšeničné vločky, sójová drť, len, ovesné vločky, sójové vločky, 
pšeničná mouka celozrnná, ječná sladová mouka pražená, cukr, ječná sladová mouka, pšeničná 
sladová mouka pražená, směs koření, stabilizátor E412, sušená syrovátka, emulgátor E472e, látka 
zlepšující mouku E300, enzymy), pekařské droždí, olej řepkový, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan 
draselný, jodid draselný), jedlá sůl posypová,  přípravek do těsta (mouka ječná sladová, dextróza, 
emulgátor E472e, cukr, mouka pšeničná sladová, mouka pšeničná, emulgátor E471, kypřící látka 
E450i, emulgátor E322/řepka/, kypřící látka E500ii, enzym/lepek/, látka zlepšující mouku E300, 
aroma), kmín, sladen barevný (ječná sladová mouka).

Mouka pšeničná, voda,  cereální směs (pšeničná mouka, len, pšeničné otruby, kukuřičná krupice, 
pšeničná krupice, pšeničná mouka celozrnná, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, cukr, glukóza, 
zahušťovadlo E 412, pražená pšeničná sladová mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku 
E300, enzymy), ovesné vločky, olej řepkový, pekařské droždí, sladen karamelový(ječná sladová 
mouka), ješdlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný).

Mouka pšeničná, voda, mouka žitná, pekařská směs (pšeničná mouka, žitná mouka, slunečnice , len, 
dýně,sušený žitný kvas, bramborová kaše sušená /brambory, emulgátor E471, antioxidant E304, 
konzervant E223, koření/, sůl, chlebové koření, ječná sladová mouka, bramborová vláknina, pšeničný 
lepek, kmín celý, enzymy /hydrolázy/, látka zlepšující mouku E300),  posyp (slunečnice, len,  dýně), 
pekařské droždí, přípravek do těsta (pšeničný lepek, pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka 
bobtnavá, zahušťovadlo E412, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku 
E300, enzymy),jedlá  sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), řepkový olej.

Mouka pšeničná, voda, cukr, pekařské olej řepkový,  vaječná melanž (vejce, voda, konzervant E202, 
regulátor kyselosti E330), pekařské droždí, přípravek do těsta (pšeničná sladová mouka, emulgátor 
E471, zahušťovadlo E415, látka zlepšující mouku E300, regulátor kyselosti E341, enzymy), jedlá sůl s 
jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), pasta citronová (voda, cukr, jablečná dřeň, 
modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, kyselina E330, konzervant E202).
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1173 2559

8707 8911

7168 8229

4360 2273

1103 1478

Chléb podmáslový 900g Rohlík selský sypaný 56g

Špička cikánská (indián) 30g Špička likérová 40g

Laskonka kokosová 30g Větrník 60g

Rohlík koblihový plněný vanil. krémem 100g Veka francouzská 150g

Chléb pšeničnožitný konzumní kmínový 800g Chléb moskevský 500g

Mouka pšeničná, voda, mouka žitná, podmáslová směs 9% (bramborové vločky, pšeničná mouka, 
sušená syrovátka, sušené podmáslí 15%, rostlinný olej/palmový/, glukózový sirup, směs koření, 
kyselina E270, pšeničný lepek, aroma, sušený pšeničný kvas /pšeničná mouka, startovací kultura/, 
látka zlepšující mouku E300, kvasnicový extrakt, enzymy), pekařské droždí, jedlá sůl s jodem (jedlá 
sůl, jodičnan draselný, jodid draselný).

Mouka pšeničná, voda, cereální směs (pšeničná mouka, slunečnice, žitná mouka, tykev, ječný sladový
extrakt, pšeničné klíčky, pšeničný lepek, stabilizátor E412, pražená pšeničná sladová mouka, 
glukozový sirup, hrachové otruby, glukoza, emulgátor E472e, regulátor kyselosti /E263, E270/, ječná 
sladová mouka, látka zlepšující mouku E300, enzymy), sójová směs (pšeničné vločky, sójová drť, len, 
ovesné vločky, sójové vločky, pšeničná mouka celozrnná, ječná sladová mouka pražená, cukr, ječná 
sladová mouka, pšeničná sladová mouka pražená, směs koření, stabilizátor E412, sušená syrovátka, 
emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300, enzymy), olej řepkový, pekařské droždí, jedlá sůl s 
jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), přípravek do těsta (mouka ječná sladová, 
dextróza, emulgátor E472e, cukr, mouka pšeničná sladová, mouka pšeničná, emulgátor E471, kypřící 
látka E450i, emulgátor E322/řepka/, kypřící látka E500ii, enzym/lepek/, látka zlepšující mouku E300, 
aroma), sezam, len.

korpus:voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící 
látky:/E450,E500/,glukózový sirup, emulgátor:/E472b,E477/,sušené 
mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo/E160a/ náplň: cukr,voda,sušené bílky(sušený vaječný 
bílek,cukr,kyselina E330),ovocná směs(cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor kyselosti:kyselina 
citrónová,želírující látka pektin,aroma, barviva beta karoten a papriková emulze) tmavá poleva: 
(cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně 
hydrogenovaný  palmový tuk.

korpus:voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící 
látky:/E450,E500/,glukózový sirup, emulgátor:/E472b,E477/,sušené 
mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo/E160a/  kakaová hmota (kakaová poleva [cukr,ztužený 
palmový tuk,kakao,sušená syrovátka,emulgátor E322 sojový lecitin, aroma], glukóza, sojová mouka, 
cukr, kakao, voda), tuky ( palmový tuk,řepkový olej,voda, emulgátor E475,E471,slunečnicový 
lecitin,sůl,konzervační látka kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
barvivo betakaroten, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk ), náplň: mixar (sušené 
mléko,cukr,emulgátor E472b,stabilizátor E466,barvivo E100,aroma ethylvanilin,barvivo E 101), fondán 
(cukr,glukózový sirup,voda), voda, ,rumové aroma(nosiče (rozpouštědla)), (voda,glycerol (E422(20%)),
 propylenglykol (E1520) 2,0%)), aromatické složky(aromatické látky,aromatické přípravky, kouřové 
aroma (neobsahuje rumový ether) , konzervant (sorban draselný (E202),antioxidanty a barviva nejsou 
přítomny). tmavá poleva: (cukr, hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový 
lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.

Korpus:cukr,kokos,sušené bílky,voda, dohotovení:pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko, 
nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407, glukózový sirup,laktóza,mléčné 
bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten) 
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory 
slunečnicový E322, E471, aroma, konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti 
E330,barvivo E160a, vitamin A), kokos,cukr

korpus:vejce, voda, pšeničná mouka,slunečnicový olej,sůl s jódem ( jedlá sůl, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E536), náplň:rostlinná šlehačka (voda, hydrogenovaný palmový tuk a 
řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej, cukr, stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny, 
emulgátor E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten), 
pudink(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko, nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk, 
zahušťovače E401,E407, glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor 
E450i,E516,aromata,barvivo betakaroten), cukr, smetana 32% tuku, fondán (cukr,glukózový 
sirup,voda), plně hydrogenovaný palmový tuk, kulér (cukr, voda).

korpus:mouka pšeničná,voda,palmový tuk,koblihová směs(cukr,emulgátor E471,E322,sušená 
vejce,pšeničná mouka,sušená syrovátka, rostlinný olej,pšeničný lepek,sůl,kypřící 
látka/E450i,E500ii/,glukózový sirup,aroma,modifikovaný kukuřičný škrob E1450,kukuřičná mouka, 
zahušťovadlo/E466,E341/,kaseinát sodný,bramborové vločky,barvivo/E160a,E101/,látka zlepšující 
mouku E300,enzymy),droždí,řepkový olej, pšeničný škrob. Dohotovení:pudink (cukr,modifikovaný 
škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401, E407,glukózový 
sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl, stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo 
betakaroten),tuzemák 0,7% (voda,líh, rafinovaný velejemný neutrální,cukr,rumové aroma,přibarveno 
karamelem E150a),tmavá poleva 8%(cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 
sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.

Mouka pšeničná, voda, olej řepkový, pekařské droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný, 
jodid draselný), cukr, přípravek do těsta (ječná sladová mouka, emulgátor E472e, cukr, glukóza, 
regulátor kyselosti E341, látka zlepšující mouku E300, enzymy).

Mouka pšeničná a žitná, voda, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), 
přípravek do těsta (pšeničný lepek, pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, 
zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku 
kyselina L-askorbová, enzymy), kmín 0,1%.

Mouka žitná, voda, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), olej řepkový, kmín.
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6536 151

158 2774

8034 7181

4564 6534

6157 7175

Věneček s máslovým krémem 40g Chlebíček se šunkou 110g

Chlebíček s vejcem 130g Rohlík sladký 46g

Rohlíček s cukr. kakaovou polevou 40g Výrobek linecký s krémem 40g

Trojhránek sorbi 50g Šáteček listový sorbi 40g

Kornout s ovocnou náplní 40g Stříška 40g

Korpus: vejce, voda, pšeničná mouka, slunečnicový olej, sůl, pudink (cukr, modifikovaný škrob, sušené
mléko, nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk, zahušťovače E401, E407, glukózový sirup, laktóza,
mléčné bílkoviny, emulgátor E472a, sůl, stabilizátor E450i,E516, aromata, barvivo betakaroten), voda, 
máslo, rumové aroma (nosiče (rozpouštědla), (voda, glycerol (E422(20%)), aromatické složky 
(aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether), konzervant 
(sorban draselný(E202)) antioxidanty a barviva nejsou přítomny), fondán (cukr, glukózový sirup, voda),
plně hydrogenovaný palmový tuk.

Veka tuková [mouka pšeničná, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, 
jodid draselný), přípravek do těsta (stabilizátor E170, pšeničná mouka, emulgátor E472e, pražený 
ječný slad, dextróza, látka zlepšující mouku E300, enzymy),  konzervant E202], Salát podkladový 
[brambory vařené loupané, majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice/pitná voda, 
semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření/, kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: 
modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xantan, regulátor kyselosti E330, 
konzervant E202), směs do bramborového salátu (sterilovaná zelenina /okurky, mrkev, cibule, hrášek/,
voda,  ocet, sůl, kořenící výtažek, sladidlo E954), hořčice plnotučná (pitná voda, hořčičné semeno, 
ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), voda, cibule, okurky kostky sterilované 
(okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, sůl jedlá, plnidlo: E509, extrakt koření, sladidlo:sukraloza), 
cukr, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), konzervanty (E331, E211, E202), pepř 
bílý], Šunka vepřová 24% [vepřová kýta 70%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátory 
/E451, E450/, zahušťovadla /E407a, E415/, cukr, antioxidanty /E316, E301/], Okurky řezy sterilované 
[okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, sůl jedlá, plnidlo  E509, extrakt koření, sladidlo sacharin a jeho
sodné, draselné a vápenaté soli], Vejce nekonečné [vařený vaječný bílek a žloutek, nálev (pitná voda, 
regulátory kyselosti /E260, E270, E330/, antioxidant E325, ocet kvasný lihový)], Paprika sterilovaná 
[červená paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, cukr,  sladidlo: sacharin].

Veka tuková [mouka pšeničná, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem, přípravek do těsta (stabilizátor 
E170, pšeničná mouka, emulgátor E472e, pražený ječný slad, dextróza, látka zlepšující mouku E300, 
enzymy), konzervant E202], Salát podkladový [brambory vař. loupané, majonéza (řepkový olej, pitná 
voda, vaj. žloutek, hořčice/pitná voda, semeno hořčice, ocet, cukr, jedlá sůl, koření/, ocet, cukr, 
zahušťovadlo: modifik. škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xantan, regulátor kys. 
E330, konzervant E202), směs do brambor. salátu (steril. zel. /okurky, mrkev, cibule, hrášek/, voda, 
ocet, sůl, kořenící výtažek, sladidlo E954), hořčice pln. (pitná voda, hořč. semeno, ocet kvasný lihový, 
cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), voda, cibule, okurky kostky steril. (okurky, pitná voda, ocet, 
sůl jedlá, plnidlo: E509, extrakt koření, sladidlo:sukraloza), cukr, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan 
draselný, jodid draselný), konzervanty (E331, E211, E202), pepř bílý], Vejce vař. loup. 22% [vejce, 
nálev (voda, sůl, kys. mléčná a octová)], Šunka vepřová [vepřová kýta 70%, pitná voda, jedlá sůl, 
konzervant E250, stabilizátory /E451, E450/, zahušťovadla /E407a, E415/, cukr, antioxidanty /E316, 
E301/], Majonézový přeliv [majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaj. žloutek, hořčice/pitná voda, 
semeno hořčice, ocet, cukr, jedlá sůl, koření/, kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: modifik. škrob, 
jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xantan, regulátor kys.: kys. citronová, konzervant: 
sorbát draselný), voda, cukr moučka], Okurky řezy steril. [okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, sůl 
jedlá, plnidlo  E509, extrakt koření, sladidlo sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli], Paprika 
steril. [červ. paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, cukr, sladidlo: sacharin].

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, pekařské droždí, posyp mák, olej řepkový, přípravek do těsta 
(pšeničná sladová mouka, emulgátor E471, zahušťovadlo E415, látka zlepšující mouku E300, 
regulátor kyselosti E341, enzymy), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), 
vaječná melanž (vejce, voda, konzervant E202, regulátor kyselosti E330 ).

korpus:voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící 
látky:/E450,E500/,glukózový sirup, emulgátor:/E472b,E477/,sušené 
mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo/E160a/ dohotovení: pudink: (cukr,modifikovaný 
škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407, glukózový 
sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo 
betakaroten) voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, 
emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma, konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor 
kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový 
tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný  palmový tuk.

korpus:pšeničná mouka, rostlinný tuk (palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 
slunečnicový lecitin, sůl, konzervant kyselina sorbová E200, máslové aroma, regulátor kyselosti 
kyselina citronová E330,barvivo betakaroten) cukr,vejce,citropasta (voda,cukr,jablečná 
dřeň,modifikovaný škrob (E1414),citronové aroma,kyselina (E330),konzervant (E202)), vanilkový cukr 
(cukr, ethylvanilin), dohotovení: pudink: (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný 
palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407, glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor 
E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten) voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, 
kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma, 
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), arašídy 
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma 
vanilin), plně hydrogenovaný  palmový tuk.

Korpus:pšeničná mouka, pšeničný škrob,fruktóza, sušená vejce, isomaltulóza, 
emulgátor(E472b,E477,E471), kypřící látky (E450,E500,E341), sušené mléko, glukózový sirup, 
sušená syrovátka, stabilizátor(E516,E466), aroma, barvivo(E160a),voda náplň:rostlinná šlehačka 
(voda,plně ztužený rostlinný tuk 25% (palmojádrový), zvlhčující látka(sorbitol), mléčná bílkovina, 
emulgátor (E472b,E322-sojový, E472c), stabilizátor (E460,E461,E466,E340), aroma, barvivo E160a), 
tvaroh, přípravek do tvarohu (fruktóza, modifik. škrob (E1412,E1422,E1414), sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citrónová, barvivo E160a) švestková povidla 15% (švestky,voda,fruktóza24%, 
jablečná vláknina, stabilizátor E1422,E412, barvivo E150d, kyselina E330, aroma, konzervant E202, 
balící plyn E941), mandlové lupínky.

Korpus:pšeničná mouka, rostlinný tuk (palmový,řepkový olej, voda, emulgátory (E471, slunečnicový 
lecitin), sůl, konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo karoteny), 
voda, vejce, ocet (voda, ocet kvasný lihový, barvivo - amoniakový karamel), sůl, (jedlá sůl, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E536). náplň: voda, pudink (sladidlo E420, modifikovaný škrob E1414, 
sušená syrovátka, podmáslí, želírující látky E401,E516, regulátor kyselosti E450ii, barvivo E160a, 
aroma), rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory 
slunečnicový E322, E471, aroma, konzervant E202, antioxidant E304, E306, regulátor kyselosti E330, 
barvivo E160a, vitamin A)

Korpus:pšeničná mouka, cukr, kokosový tuk,kukuřičný škrob, slunečnicový lecitin, sůl, magnézium 
E504, karamel E150d náplň: cukr, voda, sušené bílky (sušený vaječný bílek, cukr, kyselina E330), 
ovocná směs (cukr, jablka35%, meruňky7%, škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující 
látka pektin, aroma, barviva beta karoten a papriková emulze) tmavá poleva: (cukr, hydrogenovaný 
palmojádrový tuk, kakao, emulgátor E322 sojový lecitin, aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový 
tuk.

Korpus:cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, pšeničný škrob, emulgátor (E472a,E472b,E471,E481), 
kypřicí látka (E450,E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, stabilizátor(E466), aroma, 
barvivo(E160a), kakao. náplň:pudink: (cukr, modifik. škrob, sušené mléko, nehydrogenovaný palmový 
a kokosový tuk, zahušťovače E401, E407, glukózový sirup, laktóza, mléčné bílkoviny, emulgátor 
E472a, sůl, stabilizátor E450i,E516, aromata, barvivo betakaroten) voda, máslo, rostlinný tuk 
(palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko,  emulgátory slunečnicový E322, E471, 
aroma, konzervant E202, antioxidant E304,E306, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A), 
rumové aroma nosiče (rozpouštědla)) (voda, glycerol (E422(20%)), propylenglykol (E1520 (2,0%)), 
aromatické složky (aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma (neobsahuje rumový ether), 
konzervant (sorban draselný( E202), antioxidanty a barviva nejsou přítomny), tmavá poleva:(cukr, 
hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakao, emulgátor E322 sojový lecitin, aroma vanilin), plně 
hydrogenovaný palmový tuk. alginátové ovoce (cukr,voda,glukóza, fruktóza, želírující látka alginát 
sodný E401, regulátor kyselosti E341iii,E339iii,E270, emulgátor E471, barvivo E120, maltodextrin, 
aroma)
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8206 7153

8703 6500

8702 8901

8258 8286

8049 8578

Míša - tvarohový řez 50g Laskonka kokosová 15g

Špička cikánská (indián) 15g Věneček s máslovým krémem 20g

Trubička  listová 20g Špička likérová 20g

Větrník 30g Šáteček vanilkový 40g

Košíček s ovocem 50g Řez likérový (s vaječným likérem) 45g

Korpus:cukr , pšeničná mouka , sušená vejce, pšeničný škrob,emulgátor(E472a,E472b,E471,E481), 
kypřicí látka (E450,E500), glukózový sirup, sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466), aroma, 
barvivo(E160a).kakao náplň:tvaroh, máslo, cukr, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný 
škrob E1414, citrónové aroma, kyselina (E330), konzervant (E202)). tmavá poleva: (cukr, 
hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakao, emulgátor E322 sojový lecitin, aroma vanilin), slunečnicový 
olej, plně hydrogenovaný palmový tuk.

Korpus:cukr,kokos,sušené bílky,voda, dohotovení:pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko, 
nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407, glukózový sirup,laktóza,mléčné 
bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten) 
voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory 
slunečnicový E322, E471, aroma, konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti 
E330,barvivo E160a, vitamin A), kokos,cukr

korpus:voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící 
látky:/E450,E500/,glukózový sirup, emulgátor:/E472b,E477/,sušené 
mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo/E160a/ náplň: cukr,voda,sušené bílky(sušený vaječný 
bílek,cukr,kyselina E330),ovocná směs(cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor kyselosti:kyselina 
citrónová,želírující látka pektin,aroma, barviva beta karoten a papriková emulze) tmavá poleva: 
(cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně 
hydrogenovaný  palmový tuk.

Korpus: vejce,voda,pšeničná mouka,slunečnicový olej,sůl, pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené 
mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk, zahušťovače E401,E407, glukózový 
sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo 
betakaroten), voda,máslo,rumové aroma (nosiče 
(rozpouštědla),(voda,glycerol(E422(20%)),aromatické složky(aromatické látky,aromatické přípravky, 
kouřové aroma(neobsahuje rumový ether),konzervant(sorban draselný(E202)) antioxidanty a barviva 
nejsou přítomny), fondán(cukr,glukózový sirup,voda), plně hydrogenovaný palmový tuk.

korpus:pšeničná mouka, rostlinný tuk ( palmový, řepkový olej,voda,emulgátor (E471,slunečnicový 
lecitin), sůl,konzervant (kyselina sorbová),  máslové aroma,regulátor kyselosti (E330),barvivo 
karoteny), voda, vejce, ocet ( voda,ocet kvasný lihový,barvivo - amoniakový karamel), sůl ( jedlá sůl, 
jodičnan draselný, protispékavá látka E536). náplň: cukr,voda,sušené bílky,vanilkový cukr ( 
cukr,ethylvanilin).

korpus:voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící 
látky:/E450,E500/,glukózový sirup, emulgátor: /E472b,E477/,sušené 
mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo/E160a/  kakaová hmota (kakaová poleva [cukr,ztužený 
palmový tuk,kakao,sušená syrovátka,emulgátor E322 sojový lecitin, aroma], glukóza, sojová mouka, 
cukr, kakao, voda), tuky (palmový tuk,řepkový olej,voda, emulgátor E475,E471, slunečnicový 
lecitin,sůl,konzervační látka kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
barvivo betakaroten, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk ), náplň: mixar (sušené 
mléko,cukr,emulgátor E472b,stabilizátor E466,barvivo E100,aroma ethylvanilin,barvivo E 101), fondán 
(cukr,glukózový sirup,voda), voda, rumové aroma (nosiče (rozpouštědla)), (voda,glycerol (E422(20%)),
propylenglykol (E1520) 2,0%)), aromatické složky(aromatické látky,aromatické přípravky, kouřové 
aroma (neobsahuje rumový ether), konzervant (sorban draselný (E202), antioxidanty a barviva nejsou 
přítomny), tmavá poleva: (cukr, hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový 
lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.

korpus:vejce,voda,pšeničná mouka,slunečnicový olej,sůl s jódem ( jedlá sůl, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E536), náplň:rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a 
řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr, stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor 
E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky, barvivo beta karoten), pudink(cukr,modifikovaný 
škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407, glukózový 
sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516,aromata,barvivo 
betakaroten), cukr,smetana 32% tuku, fondán(cukr,glukózový sirup,voda), plně hydrogenovaný 
palmový tuk, kulér (cukr, voda).

korpus:pšeničná mouka,cukr,vejce,voda,arašídy,citropasta (voda,cukr,jablečná dřeň,modifikovaný 
škrob bramborový (E1414), citronové aroma,kyselina (E330), konzervant (E202)),vanilkový cukr 
(cukr,ethylvanilin). náplň:pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko, nehydrogenovaný palmový a 
kokosový tuk, zahušťovače E401,E407, glukózový sirup, laktóza, mléčné bílkoviny,emulgátor 
E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten) voda,máslo,rumové aroma 
(nosiče(rozpouštědla)), (voda,glycerol(E422(20%)), propylenglykol(E1520(2,0%)),aromatické 
složky(aromatické látky,aronatické přípravky,kouřové aroma (neobsahuje rumový erher)), 
konzervant(sorban draselný(E202)), antioxidanty a barviva nejsou přítomny). tmavá poleva: (cukr, 
hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakao, emulgátor E322 sojový lecitin, aroma vanilin), plně 
hydrogenovaný palmový tuk.

korpus:pšeničná mouka,rostlinný tuk(palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 
slunečnicový lecitin,sůl,konzervant kyselina sorbová E200,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina 
citronová E330,barvivo betakaroten),cukr,vejce,citropasta (voda,jablečná dřeň, cukr,modifikovaný 
škrob E1414,kyselina citrónová,citrónové aroma,konzervant sorban draselný E202),vanilkový cukr 
(cukr,ethylvanilin). dohotovení:pudink (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný 
palmový a kokosový tuk,zahušťovače E401,E407, glukózový sirup, laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor
E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten),voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, 
kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, 
aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306, regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin 
A),ovocná náplň (cukr,jablka 35%,meruňky 7%,škrob,regulátor kyselosti E330,želírující látka 
pektin,aroma,barviva beta karoten a papriková emulze, kompotované ovoce 20%,alginátové ovoce 
(cukr,voda, glukóza,fruktóza,želírující látka alginát sodný E401,regulátor kyselosti 
E341iii,E339iii,E270,emulgátor E471,barvivo E120,maltodextrin,aroma),poleva (voda,cukr,agar). 
Barvivo E514,E110,E102,E124. (E110, E102, E124:

korpus:cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, pšeničný škrob, emulgátor(E472a,E472b,E471,E481), 
kypřicí látka (E450,E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, 
stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).kakao náplň:rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný 
palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr, stabilizátor E420ii,E463,mléčné 
proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin, sůl, aromatické látky, barvivo beta karoten), voda, 
ztužující přípravek (cukr,dextróza,želatina,laktóza,zahušťovadlo E417),vaječný likér 9%(mléko, cukr, 
melasový líh, žloutky, aroma, rumová tresť, ethylvanilin, barviva E102,E124,E110), rumové 
aroma(nosiče(rozpouštědla), (voda, glycerol(E422(20%)), propylenglykol(E1520(2,0%)), aromatické 
složky(aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma(neobsahuje rumový 
ether)),konzervant(sorban draselný(E202)), antioxidanty a barviva nejsou přítomny),kakaový 
přípravek(slunečnicové a palmové oleje,cukr,kakao 26%,lískové ořechy12%,sušené odstředěné 
mléko, emulgátor sojový lecitin/E322/,aroma),barvivo E110,E514,E102,E124,
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4844 8706

8029 8011

4810 2531

8053 6519

7177 7151

Kokoska plněná 50g Trubička listová 30g

Roláda arašídová 40g Výrobek linecký s krémem 20g

Marokánka 40g Kostka tmavá s posypem 60g

Roláda kokosová 50g Oválek sorbi 30g

Roláda kakaová s krémem 40g Roláda kakaová s krémem 20g

Korpus: kokoska (cukr, kokos, sušený bílek, rýžová mouka,ztužený tuk kokosový, sušené mléko, 
emulgátor E472a, zahušťovadlo E401,glukózový sirup, kolečko: pšeničná mouka, rostl. tuk (palmový 
tuk,řepkový olej, voda,emulgátory E475,E471,E322 slunečnicový lecitin, sůl, kyselina sorbová E200, 
máslové aroma,regulátor kyselosti kys. citronová E330, barvivo betakaroten), cukr, vejce, citropasta 
(voda,cukr,jablečná dřeň, modifik. škrob (E1414), kys. citrónová, citrónové aroma, konzervant sorban 
draselný E202), vanilkový cukr (cukr,ethylvanilin). dohotovení:pudink: (cukr,modifik. škrob, sušené 
mléko, nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk, zahušťovače E401,E407, glukózový sirup, laktóza, 
mléčné bílkoviny,emulgátor E472a, sůl, stabilizátor E450i,E516, aromata, barvivo betakaroten), voda, 
máslo, rostl. tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový 
E322, E471, aroma, konzervant E202,antioxidant E304,E306, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a,
vitamin A), ovocná náplň (cukr,jablka 35%,meruňky 7%, škrob, regulátor kyselosti E330, želírující látka
pektin, aroma, barviva beta karoten a papriková emulze), tmavá poleva:(cukr,hydrogenovaný 
palmojádrový tuk, kakao, emulgátor E322 sójový lecitin, aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový 
tuk.

korpus:pšeničná mouka, rostlinný tuk (palmový, řepkový olej,voda,emulgátor (E471,slunečnicový 
lecitin), sůl,konzervant (kyselina sorbová),  máslové aroma,regulátor kyselosti (E330), barvivo 
karoteny), voda, vejce, ocet ( voda,ocet kvasný lihový,barvivo - amoniakový karamel), sůl (jedlá sůl, 
jodičnan draselný, protispékavá látka E536). náplň: cukr,voda, sušené bílky,vanilkový cukr ( 
cukr,ethylvanilin).

Korpus:cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, pšeničný škrob, emulgátor (E472a,E472b,E471,E481), 
kypřicí látka (E450,E500), glukózový sirup, sušené mléko,sůl,stabilizátor(E466), aroma, 
barvivo(E160a). náplň:pudink: (cukr, modifikovaný škrob, sušené mléko, nehydrogenovaný palmový a 
kokosový tuk, zahušťovače E401,E407, glukózový sirup, laktóza, mléčné bílkoviny, emulgátor E472a, 
sůl, stabilizátor E450i,E516, aromata, barvivo betakaroten) voda, máslo, rostlinný tuk (palmový, 
kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko,  emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma, 
konzervant E202, antioxidant E304, E306, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A), arašídy

korpus:pšeničná mouka,rostlinný tuk(palmový tuk,řepkový olej,voda,emulgátory E475,E471,E322 
slunečnicový lecitin, sůl,konzervant kyselina sorbová E200,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina
citronová E330,barvivo betakaroten) cukr,vejce,citropasta (voda,cukr,jablečná dřeň,modifikovaný škrob
(E1414),citronové aroma,kyselina (E330),konzervant (E202)), vanilkový cukr (cukr, ethylvanilin), 
dohotovení: pudink: (cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový 
tuk,zahušťovače E401,E407, glukózový sirup,laktóza,mléčné bílkoviny,emulgátor 
E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten) voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, 
kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma, 
konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), arašídy 
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma 
vanilin), plně hydrogenovaný  palmový tuk.

Cukr, tmavá poleva 18% (cukr, hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakao, emulgátor E322 sojový 
lecitin, aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk, voda, sójová drť (sójové boby, arašídy), 
proslazené ovoce (ovoce, zelenina, glukózo-fruktózový, sirup, regulátor kyselosti kys. citrónová 
/E330/, konzervant sorbát draselný a benzoát sodný, aroma, barviva E133,E122,E124, E110,E104), 
pšeničná mouka, arašídy, rostlinný tuk (palmový tuk, řepkový olej,voda, emulgátory E475,E471,E322 
slunečnicový lecitin, sůl, konzervant kyselina sorbová E200, máslové aroma, regulátor kyselosti kys. 
citronová E330, barvivo betakaroten), sušené mléko odstředěné (sušená syrovátka, glukózový sirup, 
částečně ztužený palmový tuk, maltodextrin,mléčný protein, stabilizátory, E340,E452, emulgátory 
E471,E472c, protispékavá látka (oxid křemičitý) (0,5%),barvivo E160a), glukózový sirup.

Mouka pšeničná, voda, cereální směs (pšeničná mouka, trhanka žitná, sójová drť, pražená pšeničná 
sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka, glukozový sirup, sůl, směs koření, 
regulátor kyselosti /E170, E270/, kmín, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), 
pekařské droždí, olej řepkový, posypka pikant (lněné semínko, sezam, posypová sůl /jedlá sůl 
kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, E500/, česnekový granulát), přípravek do těsta 
(mouka ječná sladová, dextróza, emulgátor E472e, cukr, mouka pšeničná sladová, mouka pšeničná, 
emulgátor E471, kypřící látka E450i, emulgátor E322/řepka/, kypřící látka E500ii, enzym/lepek/, látka 
zlepšující mouku E300, aroma), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný).

korpus:cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, pšeničný škrob, emulgátor (E472a,E472b,E471,E481), 
kypřicí látka (E450,E500), glukózový sirup, sušené mléko,sůl, stabilizátor(E466), aroma, 
barvivo(E160a). náplň:pudink: (cukr, modifikovaný škrob, sušené mléko, nehydrogenovaný palmový a 
kokosový tuk, zahušťovače E401,E407, glukózový sirup, laktóza, mléčné bílkoviny, emulgátor E472a, 
sůl, stabilizátor E450i,E516, aromata, barvivo betakaroten) voda, máslo, rostlinný tuk (palmový, 
kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko,  emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma, 
konzervant E202, antioxidant E304,E306, regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), 
kokosová moučka, cukr. ovocná náplň: (cukr, jablečný protlak, glukóza,protlak z arónie a višní,kyselina
citrónová, modifikovaný škrob E1422, želírující látka E440i, koncentrát z černé mrkve, aroma, přírodní 
aroma, voda)

Korpus:směs (pšeničná mouka,fruktóza, pšeničný škrob,sušená vejce, kypřící látka E450, E500, sůl, 
aroma s mléčnou složkou, voda, rostlinný tuk (palmový tuk, řepkový olej, voda,emulgátory E472, E471,
E322 slunečnicový lecitin, sůl, konzervační látka kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti 
kys. citrónová, voda, barvivo beta karoten) náplň:voda, pudink (sladidlo E420, modifik. škrob E1414, 
sušená syrovátka, podmáslí, želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, barvivo 
E160a,aroma), rostlinný tuk (palmový, kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko, emulgátory 
slunečnicový E322, E471, aroma, konzervant E202,antioxidant E304,E306, regulátor kyselosti E330, 
barvivo E160a, vitamin A), arašídy. dohotovení: tmavá poleva (kakaová hmota, sladidlo: maltinol, 
kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin (E322), přírodní vanilkové aroma), plně hydrogenovaný 
palmový tuk.

Korpus:cukr, pšeničná mouka , sušená vejce, pšeničný škrob, emulgátor (E472a,E472b,E471,E481), 
kypřicí látla (E450,E500), glukózový sirup, sušené mléko, kakao, sůl, stabilizátor (E466), aroma, 
barvivo (E160a). náplň: pudink (cukr, modifikovaný škrob, sušené mléko, nehydrogenovaný palmový a 
kokosový tuk, zahušťovače E401, E407, glukózový sirup, laktóza, mléčné bílkoviny, emulgátor E472a, 
sůl, stabilizátor E450i, E516, aromata, barvivo betakaroten) voda,máslo,rostlinný tuk( palmový, 
kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko,  emulgátory slunečnicový E322, E471, 
aroma,konzervant E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A) 
tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma 
vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk.

Korpus:cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, pšeničný škrob, emulgátor (E472a,E472b,E471,E481), 
kypřicí látla (E450,E500), glukózový sirup, sušené mléko, kakao, sůl, stabilizátor (E466), aroma, 
barvivo (E160a). náplň: pudink (cukr, modifikovaný škrob, sušené mléko, nehydrogenovaný palmový a 
kokosový tuk, zahušťovače E401, E407, glukózový sirup, laktóza, mléčné bílkoviny, emulgátor E472a, 
sůl, stabilizátor E450i, E516, aromata, barvivo betakaroten) voda,máslo,rostlinný tuk( palmový, 
kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko,  emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma, 
konzervant E202, antioxidant E304,E306, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, vitamin A) tmavá 
poleva: (cukr, hydrogenovaný palmojádrový tuk, kakao, emulgátor E322 sojový lecitin, aroma vanilin), 
plně hydrogenovaný palmový tuk.
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8587 8285

2564 156

5550 2784

2533 8924

8708 9000

Řez punčový klasik 60g Rybízek 60g

Rohlík sojový 60g Chlebíček s debrecínkou 110g

Řez melisa 65g Koláč s náplní borůvkovou 70g

Trojúhelník tmavý s posypem 90g Suk s kakaovou polevou 50g

Figurky sněhové - kuřátko 30g Mánička 50g

korpus:cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, pšeničný škrob, emulgátor (E472a,E472b,E471,E481), 
kypřicí látka (E450,E500), glukózový sirup, sušené 
mléko,sůl,stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a). ovocná náplň: (cukr,jablečný 
protlak,glukóza,protlak z arónie a višní,kyselina citrónová,modifikovaný škrob E1422,želírující látka 
E440i, koncentrát z černé mrkve,aroma,přírodní aroma, voda), cukr,voda, punčové aroma 
(voda.glycerol/E422/), aroma, konzervant E202) fondán(cukr,glukózový sirup,voda), 
dohotovení:pudink:(cukr,modifikovaný škrob,sušené mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový 
tuk,zahušťovače E401,E407, glukózový sirup,laktóza, mléčné bílkoviny, emulgátor E472a, sůl, 
stabilizátor E450i,E516, aromata, barvivo betakaroten) voda,máslo,rostlinný tuk (palmový, kokosový a 
řepkový olej, voda, acidofilní mléko,  emulgátory slunečnicový E322, E471, aroma, konzervant 
E202,antioxidant E304,E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin A), alginátové ovoce 
(cukr,voda,glukóza, fruktóza, želírující látka alginát sodný E401,regulátor kyselosti 
E341iii,E339iii,E270, emulgátor E471, barvivo E514,E124,E110 ,maltodextrin,aroma) tmavá poleva: 
(cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin),  plně 
hydrogenovaný palmový tuk. ( E124, E110 : Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost 
dětí!)

korpus:cukr , pšeničná mouka , sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor 
(E472a,E472b,E471,E481),kypřicí látka (E450,E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, 
stabilizátor(E466),aroma,barvivo(E160a).kakao náplň:rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný 
palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr, stabilizátor E420ii,E463, mléčné 
proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový lecitin, sůl, aromatické látky, barvivo beta karoten),voda ovocný
přípravek (cukr,glukóza,želatina hovězí,kousky černého rybízu,ovocný prášek černý rybíz, regulátor 
kyselosti kyselina citrónová, přírodní aroma, barvivo ovocný a rostlinný extrakt/ibišek, karotka, červená
řepa/, sůl), poleva (voda,cukr, agar, barvivoE514,E124,E110)

Mouka pšeničná, voda, pekařská směs (pšeničné vločky, sójová drť, len, ovesné vločky, sójové vločky, 
pšeničná mouka celozrnná, ječná sladová mouka pražená, cukr, ječná sladová mouka, pšeničná 
sladová mouka pražená, směs koření, stabilizátor E412, sušená syrovátka, emulgátor E472e, látka 
zlepšující mouku E300, enzymy),pekařské  droždí, olej řepkový,  přípravek do těsta (mouka ječná 
sladová, dextróza, emulgátor E472e, cukr, mouka pšeničná sladová, mouka pšeničná, emulgátor 
E471, kypřící látka E450i, emulgátor E322/řepka/, kypřící látka E500ii, enzym/lepek/, látka zlepšující 
mouku E300, aroma), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), sladen barevný 
(ječná sladová mouka).   Obsah sojových složek 2%.

Veka tuková [mouka pšeničná, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, 
jodid draselný), přípravek do těsta (stabilizátor E170, pšeničná mouka, emulgátor E472e, pražený 
ječný slad, dextróza, látka zlepšující mouku E300, enzymy),  konzervant E202], Salát podkladový 
[brambory vařené loupané, majonéza (řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek, hořčice/pitná voda, 
semeno hořčice, kvasný ocet lihový, cukr, jedlá sůl, koření/, kvasný ocet lihový, cukr, zahušťovadlo: 
modifikovaný škrob, jedlá sůl, stabilizátory: guma guar, guma tara a xantan, regulátor kyselosti E330, 
konzervant E202), směs do bramborového salátu (sterilovaná zelenina /okurky, mrkev, cibule, hrášek/,
voda,  ocet, sůl, kořenící výtažek, sladidlo E954), hořčice plnotučná (pitná voda, hořčičné semeno, 
ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, výtažek koření), voda, cibule, okurky kostky sterilované 
(okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, sůl jedlá, plnidlo: E509, extrakt koření, sladidlo:sukraloza), 
cukr, sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), konzervanty (E331, E211, E202), pepř 
bílý], Debrecínská pečeně 25% [vepřová pečeně 80%, pitná voda 17%, jedlá sůl, konzervant E250, 
cukr, stabilizátor: E451, zahušťovadla: E407a, E415,  antioxidanty: E301, E316, aroma], Okurky řezy 
sterilované [okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, sůl jedlá, plnidlo  E509, extrakt koření, sladidlo 
sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli], Vejce nekonečné [vařený vaječný bílek a žloutek, 
nálev (pitná voda, regulátory kyselosti /E260, E270, E330/, antioxidant E325, ocet kvasný lihový)], 
Paprika sterilovaná [červená paprika, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, cukr, sladidlo:sacharin].

Korpus:pšeničná mouka, cukr, vlašský ořech, strouhaný perník (pšeničný mouka, cukr, 
fruktózo-glukózový sirup, vejce, med, kypřící látky E503ii,E500ii, voda, koření), emulgátor(emulgátory 
E472b,E477, glukózový sirup, odtučněné mléko, pšeničný škrob, kypřící látky E450i,E500ii, sůl 
jodidovaná (sůl jedlá,jodičnan draselný), kyselinaE330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a,aroma 
náplň:pudink (cukr,sušené mléko plnotučné, sušená syrovátka, modifik. škrob E1414, voda, sušený 
mléčný výrobek /laktóza, mléčná bílkovina, rostl. tuk palmový a živočišný tuk mléčný, sušený kukuřičný
sirup, částečně ztužený palmový olej, aroma/, ztužený palmový a kokosový olej, odstředěné mléko, 
emulgátor E472a, glukózový sirup, želírující látky E401,E516, regulátor kyselosti E450ii, barvivo 
E160a, aroma posyp:strouhaný perník (pšeničná mouka, cukr, fruktózo-glukózový sirup, vejce, med, 
kypřící látky E503ii,E500ii, voda, koření, vlašské ořechy).

Borůvková náplň 47% (borůvky 35%, voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, zahušťovadlo 
guma gellan, regulátory kyselosti /E330, E333, E331/, konzervant E202, aroma), mouka pšeničná, 
voda, cukr, sádlo, pekařské droždí, přípravek do těsta (pšeničná sladová mouka, emulgátor E471, 
zahušťovadlo E415, látka zlepšující mouku E300, regulátor kyselosti E341, enzymy), jedlá sůl s jodem 
(jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný), vaječná melanž (vejce, voda, konzervant E202, regulátor 
kyselosti E330).

Mouka pšeničná, voda, cereální směs (pšeničná mouka, trhanka žitná, sójová drť, pražená pšeničná 
sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka, glukozový sirup, sůl, směs koření, 
regulátor kyselosti /E170, E270/, kmín, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), 
pekařské droždí, olej řepkový, len, sezam,  přípravek do těsta (mouka ječná sladová, dextróza, 
emulgátor E472e, cukr, mouka pšeničná sladová, mouka pšeničná, emulgátor E471, kypřící látka 
E450i, emulgátor E322/řepka/, kypřící látka E500ii, enzym/lepek/, látka zlepšující mouku E300, 
aroma), slunečnice, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný).

korpus:cukr, pšeničná mouka, sušená vejce,pšeničný škrob,emulgátor (E472a,E472b,E471,E481), 
kypřicí látka (E450,E500), glukózový sirup, sušené mléko,sůl, stabilizátor(E466), aroma, 
barvivo(E160a). Náplň:pudink (cukr,modifikovaný škrob, sušené mléko, nehydrogenovaný palmový a 
kokosový tuk,zahušťovače E401,E407, glukózový sirup, laktóza,mléčné bílkoviny, emulgátor E472a, 
sůl, stabilizátor E450i,E516, aromata, barvivo betakaroten), voda, máslo, rostlinný tuk (palmový, 
kokosový a řepkový olej, voda, acidofilní mléko,  emulgátory slunečnicový E322, 
E471,aroma,konzervant E202,antioxidant E304, E306,regulátor kyselosti E330,barvivo E160a, vitamin 
A), ovocná náplň:(cukr,jablka,meruňky,škrob,regulátor kyselosti E330,želírující látka 
pektin,aroma,barviva beta karoten a papriková emulze), arašídy. Tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný 
palmojádrový tuk, kakao, E322 sójový lecitin, aroma vanilin), plně hydrogenovaný palmový tuk, 
alginátové ovoce (cukr,voda,glukóza,fruktóza,želírující látka alginát sodný E401,regulátor kyselosti 
E341iii,E339iii,E270 ,emulgátor E471,barvivo E120, maltodextrin,aroma),rumové aroma 
(nosiče(rozpouštědla),(voda,glycerol E422 (20%)), propylenglykol (E1520(2,0%)),aromatické složky 
(aromatické látky,aromatické přípravky, kouřové aroma (sorban draselný E202), antioxidanty a barviva 
nejsou přítomny), tuzemák (voda, líh rafinovaný velejemný neutrální, cukr,rumové aroma, přibarveno 
karamelem E150a).

korpus:voda,pšeničná mouka,cukr,bramborový škrob,sušená vejce,kypřící látky: 
/E450,E500/,glukózový sirup, emulgátor: /E472b,E477/,sušené 
mléko,stabilizátor:/E401/,sůl,aroma,barvivo /E160a/ náplň: cukr,voda,sušené bílky (sušený vaječný 
bílek,cukr,kyselina E330),ovocná směs(cukr,jablka35%,meruňky7%,škrob,regulátor kyselosti:kyselina 
citrónová,želírující látka pektin,aroma, barviva beta karoten a papriková emulze) tuková poleva 
(cukr,palmojádrový ztužený tuk,sušená syrovátka,sušené mléko, emulgátor sojový lecitin E322, 
aroma), plně hydrogenovaný palmový tuk, barvivo E514,E102,E110,E124,E151,E122.

korpus:cukr, voda,sušené bílky,arašídy náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a 
řepkový,slunečnicový,kukuřičný a sojový olej,cukr,stabilizátor E420ii, E463,mléčné proteiny,emulgátor 
E472e,E322 sojový lecitin,sůl,aromatické látky barvivo beta karoten),cukr,smetana 32%. tmavá poleva:
(cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk,kakao,emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně 
hydrogenovaný palmový tuk
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Šotek 50g Koláč s náplní hruškovou 70g

Bagetka s Déčkem 72g

korpus:vejce,voda,pšeničná mouka,slunečnicový olej,sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E536) dohotovení:pudink: (cukr,modifikovaný škrob,sušené 
mléko,nehydrogenovaný palmový a kokosový tuk, zahušťovače E401,E407, glukózový sirup, 
laktóza,mléčné bílkoviny, emulgátor E472a,sůl,stabilizátor E450i,E516, aromata,barvivo betakaroten) 
náplň: rostlinná šlehačka (voda,hydrogenovaný palmový tuk a řepkový,slunečnicový,kukuřičný a 
sojový olej, cukr, stabilizátor E420ii,E463,mléčné proteiny,emulgátor E472e,E322 sojový 
lecitin,sůl,aromatické látky,barvivo beta karoten) kakaový přípravek(cukr,nízkotučné 
kakao,želatina,karamelový cukr, sůl,aroma) tmavá poleva: (cukr,hydrogenovaný palmojádrový tuk, 
kakao, emulgátor E322 sojový lecitin,aroma vanilin), plně hydrogenovaný  palmový tuk.

Náplň hruškový gel 45% (cukr, hrušky 26,5%, voda, modifikovaný škrob, zahušťovadlo guma gellan, 
hruškový koncentrát 2,1% /přináší 13,5% ovoce/, regulátory kyselosti /E330, E333, E331/, konzervant 
E202, aroma, barvivo E150c) , mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, perník strouhaný (mouka pšeničná,
cukr, voda, kypřící látka E503, perníkové koření), pekařské droždí, vaječná melanž (vejce, voda, 
stabilizátory /E420, E415/, konzervant E202, regulátor kyselosti E330, jedlá sůl), přípravek do těsta 
(pšeničná sladová mouka, emulgátor E471, zahušťovadlo E415, látka zlepšující mouku E300, 
regulátor kyselosti E341, enzymy), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, jodid draselný).

Pekařská směs Mix Déčko (pšeničná mouka, slunečnice, len, pšeničný lepek, cukr, pšeničné otruby, 
ječná sladová mouka, glukóza, rajčatový prášek, kurkuma, pšeničná sladová mouka, enzymy, sušený 
stabilní kvas /pšeničná mouka, startovací kultura/, droždí s vitamínem D, látka zlepšující mouku E300),
mouka pšeničná, voda, olej řepkový, pekařské droždí,  jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný, 
jodid draselný), mák, sezam, len.  Obsah vitaminu D: 100g upečeného výrobku obsahuje 1,75 µg 
vitaminu D.


