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KATALOG VÝROBKŮ



 

 

Chléb kmínový 

Chléb kmínový kulatý 

Chléb kmínový 

Chléb kmínový malý 

Chlebánek 

Chléb polévkový 

Chléb krájený 

Složení:mouka pšeničná chlebová,mouka žitná,voda,sůl,droždí,Zeesauer paste(Syrovátka zahuštěná, 
ocet, přírodní fermentovaná kyselina mléčná, žitné otruby, žitná mouka, fermentovaná pšeničná 
mouka, fermentovaná žitná mouka, sůl, pražená žitná mouka, kvasná kultura),bramborové 
vločky(Brambory, E471 (emulgátor), E330 (kyselina), E100 (barvivo), E220 (antioxidant), Brefix(Žitný 
extrudát, kukuřičný extrudát, mouka kukuřičná, mouka sójová, E472e (emulgátor), enzym, E300 
(látka zlepšující mouku),kmín. 
 

Chléb celozrnný 

Chléb obilný celozrnný 

Složení:VZ 100 obilná(Voda, pšeničná zrna, žitná zrna, len, slunečnice, sůl, E260, E270 
(kyselina),voda,mouka grahamová pšeničná,pšeničná mouka,mouka grahamová žitná,droždí,sůl, 
Zeesauer paste(Syrovátka zahuštěná, ocet, přírodní fermentovaná kyselina mléčná, žitné otruby, 
žitná mouka, fermentovaná pšeničná mouka,fermentovaná žitná mouka,sůl,pražená žitná 
mouka,kvasná kultura) 
 

 

Chléb toustový 

Chléb toustový světlý 

Složení:pšeničná mouka,voda,droždí,olej,Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), 
cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 
(látka zlepšující mouku), aroma),WHEAT BASE(Pšeničná mouka, tekutá syrovátka, voda, , glukózový 
sirup, ocet, E270 (kyselina mléčná), sůl, kvasná kultura,enzym) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chléb vícezrnný 

Chléb Triumf 

Složení:mouka pšeničná chlebová,mouka žitná,voda,Triumf tmavý (Sojové vločky, slunečnice, len, 
mouka pšeničná, extrudovaná mouka žitná, ovesné vločky, žitná mouka pražená,inulin, karobová 
mouka, řepná vláknina, extrakt z ovoce, sojová mouka, enzym, E300 (látka zlepšující 
mouku),droždí,sůl 

Chléb Moskva 

Složení:žitná mouka,voda,droždí,Zeesauer paste(Syrovátka zahuštěná, ocet, přírodní fermentovaná 
kyselina mléčná, žitné otruby, žitná mouka, fermentovaná pšeničná mouka,fermentovaná žitná 
mouka,sůl,pražená žitná mouka,kvasná kultura),sůl 

 

 

Chléb Vikorn 

Složení:pšeničná mouka ,Panomix Vikorn(Mouka pšeničná celozrnná, slunečnice, pšeničný lepek, 
mouka žitná, mouka sladová, mouka pšeničná, len, ovesné vločky, otruby pšeničné extrudované, 
sezam, sůl, kukuřičná krupice, olej rostlinný, otruby pšeničné, otruby ovesné, E471 (emulgátor), 
karamelový cukr, vitamíny (C, B2, B1, B12), E300 (látka zlepšující mouku), železo, enzym),voda,droždí. 
Posyp:pšeničná trhanka(tepelně upravená) 
 

 
 

Slunečnicový hřib 

Složení:pšeničná mouka,voda,mouka žitná,Panoplus Sunflower(Slunečnice, pšeničný lepek, len, 
sezam, lupinové otruby, olej rostlinný, sušená kvasná kultura, mouka lupinová, mouka sladová, E471 
(emulgátor), karamelový cukr, E300 (látka zlepšující mouku), enzym),droždí,sůl,Zeesauer paste 
(Syrovátka zahuštěná, ocet, přírodní fermentovaná kyselina mléčná, žitné otruby, žitná mouka, 
fermentovaná pšeničná mouka,fermentovaná žitná mouka,sůl,pražená žitná mouka,kvasná kultura) 
Posyp: slunečnice loupaná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ostatní 

Tyčky slané 

Složení:mouka pšeničná,voda, tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, E471, 

E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a (barvivo) ,droždí,sůl, Lactorex(Mouka 

sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící 

látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma),kmín.Posyp: kmín,sůl  posypová 

Tyčky pikant  

Složení:mouka pšeničná,voda, tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, E471, 

E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a (barvivo) ,droždí,sůl, Lactorex(Mouka 

sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící 

látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma),kmín,pepř mletý .Posyp: kmín,sůl  posypová 
 

Tyčky pikant-sýrové 

Složení:mouka pšeničná,voda,sýr(Pasterované mléko,sýrařské kultury,sůl ,syřidlo, E509(kyselina), 
tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 
(konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a (barvivo),droždí,sezam,polévkové koření(sůl,kukuřičná 
krupice,cukr,sušená zelenina-mrkev,pastiňák,porek),sůl,paprika červená,Lactorex(Mouka sladová, 
dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící 
látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma)-kmín,pepř mletý  
Posyp: sůl posypová,kmín 
 

Tyčky listové 

Složení: listové těsto(pšeničná mouka,tažný tuk(Částečně ztužené rostlinné tuky a rostlinné oleje (palmový, 

řepkový), voda, E322, E471, E475 (emulgátory), sůl,dextróza, E330 (kyselina), E202 (konzervant), E320, E310 

(antioxidanty), aroma, vitamin A),voda,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), 

voda,E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina), aroma,E160a(barvivo),vejce((Pasterovaná 

vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou 

úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s min. obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 

(regulátor kyselosti),ocet(voda,ocet kvasný lihový,barvivo E150c),sůl 
Posyp:sůl posypová, posypka PT(sezam,mák,kmín,bavorská sůl,paprika,pepř) 

                             

Strouhanka 

Složení:rohlík tvrdý(mouka pšeničná,voda,droždí,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky 
(řepkový, palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a 
(barvivo),sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, 
E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 
aroma, Wheat Base(Pšeničná mouka, tekutá syrovátka, voda, , glukózový sirup, ocet, E270 (kyselina 
mléčná), sůl, kvasná kultura,enzym 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listové těsto chlazené 

Složení: pšeničná mouka,tažný tuk(Částečně ztužené rostlinné tuky a rostlinné oleje (palmový, řepkový), voda, 

E322, E471, E475 (emulgátory), sůl,dextróza, E330 (kyselina), E202 (konzervant), E320, E310 (antioxidanty), 

aroma, vitamin A),voda,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), 

voda,E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina), aroma,E160a(barvivo),vejce((Pasterovaná 

vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou 

úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s min. obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 

(regulátor kyselosti),ocet(voda,ocet kvasný lihový,barvivo E150c),sůl 

 

Houskový knedlík 

Složení:mouka hrubá,voda,rohlík tvrdý rohlík tvrdý(mouka pšeničná,voda,droždí,tuk(Rostlinné oleje 
a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 
(kyselina), aroma, E160a (barvivo),sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, 
mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 
(látka zlepšující mouku), aroma, Wheat Base(Pšeničná mouka, tekutá syrovátka, voda, , glukózový 
sirup, ocet, E270 (kyselina mléčná), sůl, kvasná kultura,enzym),droždí,sůl 
 

 

Bramborový knedlík s cibulkou a pažitkou 

Složení: bramborové těsto s cibulkou(Mouka pšeničná, bramborová kaše, krupice pšeničná, cibule restovaná, 

sůl, pažitka sušená, E300 (antioxidant), E100 (barvivo), aroma),voda 

 

 

Plněné pečivo 

 

Masová placka 

Složení:mouka pšeničná chlebová,mouka žitná,voda,sůl,droždí, 
Zeesauer paste(Syrovátka zahuštěná, ocet, přírodní fermentovaná kyselina mléčná, žitné otruby, žitná mouka, 

fermentovaná pšeničná mouka, fermentovaná žitná mouka, sůl, pražená žitná mouka, kvasná 

kultura),bramborové vločky(Brambory, E471 (emulgátor), E330 (kyselina), E100 (barvivo), E220 

(antioxidant), Brefix(Žitný extrudát, kukuřičný extrudát, mouka kukuřičná, mouka sójová, E472e (emulgátor), 

enzym, E300 (látka zlepšující mouku),kmín. 

Uzený bok bez kosti(vepřové maso,voda,E450ab,E301,E316,cukr,sůl,bramborový škrob,), 

Kysané zelí(bílé zelí,sůl,koření)slaný nálev(voda,sůl,konzervant E211,antioxidant E224-disiřičitan draselný). 

 

Škvarková placka 

Složení:mouka pšeničná chlebová,mouka žitná,voda,sůl,droždí,Zeesauer paste(Syrovátka zahuštěná, ocet, 

přírodní fermentovaná kyselina mléčná, žitné otruby, žitná mouka, fermentovaná pšeničná mouka, fermentovaná 

žitná mouka, sůl, pražená žitná mouka, kvasná kultura),bramborové vločky(Brambory, E471 (emulgátor), E330 

(kyselina), E100 (barvivo), E220 (antioxidant), Brefix(Žitný extrudát, kukuřičný extrudát, mouka kukuřičná, 

mouka sójová, E472e (emulgátor), enzym, E300 (látka zlepšující mouku),kmín,škvarky selské 
Posyp: posypová sůl,kmín 

 

Boloňská placka 

Složení:mouka pšeničná chlebová,mouka žitná,voda,sůl,droždí,Zeesauer paste(Syrovátka zahuštěná, ocet, 

přírodní fermentovaná kyselina mléčná, žitné otruby, žitná mouka, fermentovaná pšeničná mouka, fermentovaná 

žitná mouka, sůl, pražená žitná mouka, kvasná kultura),bramborové vločky(Brambory, E471 (emulgátor), E330 

(kyselina), E100 (barvivo), E220 (antioxidant), Brefix(Žitný extrudát, kukuřičný extrudát, mouka kukuřičná, 

mouka sójová, E472e (emulgátor), enzym, E300 (látka zlepšující mouku),kmín,Boloňská směs(Rajčatový 

protlak, cukr, bioocet, olej, E1422 (modifikovaný škrob), cibule, sůl, rajčata sušená, paprikové floky 

sušené,voda,koření ,E202  (konzervant). 
 

 

 

 

 

 



Plněná kapsa 

Složení:mouka pšeničná chlebová,mouka žitná,voda,sůl,droždí,Zeesauer paste(Syrovátka zahuštěná, ocet, 

přírodní fermentovaná kyselina mléčná, žitné otruby, žitná mouka, fermentovaná pšeničná mouka, fermentovaná 

žitná mouka, sůl, pražená žitná mouka, kvasná kultura),bramborové vločky(Brambory, E471 (emulgátor), E330 

(kyselina), E100 (barvivo), E220 (antioxidant), Brefix(Žitný extrudát, kukuřičný extrudát, mouka kukuřičná, 

mouka sójová, E472e (emulgátor), enzym, E300 (látka zlepšující mouku),kmín,Uzený bok bez kosti(vepřové 

maso,voda,E450ab,E301,E316 ,cukr,  sůl,bramborový škrob),cibule,hořčice plnotučná(voda,hořčičné 

semeno,ocet,cukr,sůl,směs koření,přírodní barviva:kurkumin a paprikový extrakt) 
 

Párek v rohlíku 

Složení:mouka pšeničná,voda,droždí,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, 

E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a (barvivo),sůl, Lactorex(Mouka 

sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící 

látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma, Wheat Base(Pšeničná mouka, tekutá 

syrovátka, voda, , glukózový sirup, ocet, E270 (kyselina mléčná), sůl, kvasná kultura,enzym 

Párek svačinový(vepřové a hov.maso(min 70hm%)drůbeží  SOM,smes koření,E316,sůl,bram.škrob, 
voda,mouka 

 

 

PIZZA 

Složení:Směs pizza(Mouka pšeničná, bramborová kaše, sušený mléčný výrobek (laktóza, rostlinné a 

mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, sušený kukuřičný sirup, hydrogenovaný rostlinný olej, 

přírodně identické aroma), sůl, E471 (emulgátor), cukrová vláknina),voda,droždí,sýr(Pasterované 

mléko,sýrařské kultury,sůl,syřidlo,E509(kyselina),pizza kečup(Rajčatový protlak, cukr, E260 (přírodní 

kvasný ocet), olej, E1422 (modifikovaný škrob), cibule, voda, sůl, koření,E202 (konzervant), 

uzenina(vepřové a hovězí maso(min 75%),voda,směs koření,E450,E301,sůl,bramborový 

škrob,mouka)kečup(voda,rajčatový protlak,cukr,ocet,zahušťovadlo,modifikovaný škrob 

E1422,sůl,koření,konzervant benzoan sodný),provensálské koření 
 

Bramburger s uzeninou 

Složení:mouka pšeničná,voda,bramborové těsto s cibulkou(Mouka pšeničná, bramborová kaše, 
krupice pšeničná, cibule restovaná, sůl, pažitka sušená, E300 (antioxidant), E100 (barvivo), aroma), 
droždí,olej,sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 

(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma, 

uzenina(vepřové a hovězí maso(min 75%),voda,směs koření,E450,E301,sůl,bramborový škrob,mouka). 

Posyp:sýr(Pasterované mléko,sýrařské kultury,sůl,syřidlo,E509(kyselina) 
 

Celozrnná plundra 

Složení:pšeničná mouka,voda,tažný tuk (Částečně ztužené rostlinné tuky a rostlinné oleje (palmový, 

řepkový), voda, E322, E471, E475 (emulgátory), sůl,dextróza, E330 (kyselina), E202 (konzervant), 

E320, E310 (antioxidanty), aroma, vitamin A), Lactokorn( Sójový šrot, len, pšeničné otruby, mouka 

pšeničná celozrnná, mouka pražená žitná, mouka žitná, žitný šrot, mouka sójová, E471, E472e 

(emulgátory), sůl, syrovátka sušená, enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), tuk(Rostlinné 

oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 

(konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a (barvivo),droždí,sůl, ,pizza kečup(Rajčatový protlak, 

cukr, E260 (přírodní kvasný ocet), olej, E1422 (modifikovaný škrob), cibule, voda, sůl, koření,E202 

(konzervant).Posyp:sýr(Pasterované mléko,sýrařské kultury,sůl,syřidlo,E509(kyselina) 

 

Škvarkovec 

Složení:mouka pšeničná,voda, tažný tuk (Částečně ztužené rostlinné tuky a rostlinné oleje (palmový, 

řepkový), voda, E322, E471, E475 (emulgátory), sůl,dextróza, E330 (kyselina), E202 (konzervant), E320, E310 

(antioxidanty), aroma, vitamin A),škvarky selské,droždí, tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, 

palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a (barvivo),sůl, 

Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), 

E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma)  
Posyp: posypová sůl,kmín 

 

 

 



Chlebánek se škvarky 

Složení:mouka pšeničná chlebová,mouka žitná,voda,škvarky selské,sůl,droždí,Zeesauer 

paste(Syrovátka zahuštěná, ocet, přírodní fermentovaná kyselina mléčná, žitné otruby, žitná mouka, 

fermentovaná pšeničná mouka, fermentovaná žitná mouka, sůl, pražená žitná mouka, kvasná 

kultura),bramborové vločky(Brambory, E471 (emulgátor), E330 (kyselina), E100 (barvivo), E220 

(antioxidant), Brefix(Žitný extrudát, kukuřičný extrudát, mouka kukuřičná, mouka sójová, E472e 

(emulgátor), enzym, E300 (látka zlepšující mouku),kmín. 

Posyp:posypová sůl,kmín 

 

 

 

         Rohlíkové pečivo 

Rohlík 

Raženka 

Bulka 

Bulka velká 

Bageta 

Bulka gyros 

Veka 

Složení:mouka pšeničná,voda,droždí,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, 

palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a 

(barvivo),sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, 

E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 

aroma, Wheat Base(Pšeničná mouka, tekutá syrovátka, voda, , glukózový sirup, ocet, E270 (kyselina 

mléčná), sůl, kvasná kultura,enzym 

 

 

Rohlík kulatý slaný 

Tyčka 

Banketka 

Složení:mouka pšeničná,voda,droždí,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, 

E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a (barvivo),sůl, Lactorex(Mouka 

sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící 

látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma, Wheat Base(Pšeničná mouka, tekutá 

syrovátka, voda, , glukózový sirup, ocet, E270 (kyselina mléčná), sůl, kvasná kultura,enzym 
Posyp: posypová sůl,kmín 

 

Pletýnka malá 

Pletýnka velká 

Složení:mouka pšeničná,voda,droždí,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, 

palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a 

(barvivo),sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, 

E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 

aroma, Wheat Base(Pšeničná mouka, tekutá syrovátka, voda, , glukózový sirup, ocet, E270 (kyselina 

mléčná), sůl, kvasná kultura,enzym 

Posyp:posypová sůl,kmín,mák 

 

 

 

 

 



Šnek 

Složení:mouka pšeničná,voda,droždí,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, 

palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a 

(barvivo),sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, 

E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 

aroma, Wheat Base(Pšeničná mouka, tekutá syrovátka, voda, , glukózový sirup, ocet, E270 (kyselina 

mléčná), sůl, kvasná kultura,enzym 

Posyp:sezam 

 

 

 

 

 

 

Houžlovka 

Složení:mouka pšeničná,voda,droždí,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, 

palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a 

(barvivo),sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, 

E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 

aroma, Wheat Base(Pšeničná mouka, tekutá syrovátka, voda, , glukózový sirup, ocet, E270 (kyselina 

mléčná), sůl, kvasná kultura,enzym 

Náplň:sýr(Pasterované mléko,sýrařské kultury,sůl,syřidlo,E509(kyselina) 

Posyp:sezam,len,mák 

 

 

Sýrovka 

Složení:mouka pšeničná,voda,droždí,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, 

palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a 

(barvivo),sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, 

E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 

aroma, Wheat Base(Pšeničná mouka, tekutá syrovátka, voda, , glukózový sirup, ocet, E270 (kyselina 

mléčná), sůl, kvasná kultura,enzym 

Posyp:sýr(Pasterované mléko,sýrařské kultury,sůl,syřidlo,E509(kyselina) 

 

 

Bulka sýr a kečup 

Složení:mouka pšeničná,voda,droždí,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, 

E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a (barvivo),sůl, 

Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka 

pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym 

(hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma, Wheat Base(Pšeničná 

mouka, tekutá syrovátka, voda, , glukózový sirup, ocet, E270 (kyselina 

mléčná), sůl, kvasná kultura,enzym 
Náplň:sýr(Pasterované mléko,sýrařské kultury,sůl,syřidlo,E509(kyselina),provensálské koření 



 

 
 

 

 

Sladké pečivo jemné 

Tvarohový šátek 

Složení:mouka pšeničná,voda,tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), 
voda, 
E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo),cukr,droždí,sůl, 
Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 
(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 
aroma),vejce na mašlování(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických 
kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s 
minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátorkyselosti) 
Náplň:tvaroh:(Tvaroh odstředěný, cukr, bobtnavá mouka, máslo, vaječná melanž pasterovaná, 
syrovátka sušená, citrónová šťáva, aroma, E202 (konzervant). 
Posyp:drobenka-mouka,cukr tuk((Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, 
E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo) 
 

 

Povidlová buchta 

Složení:mouka pšeničná,voda,tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), 
voda, 
E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo),cukr,droždí,sůl, 
Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 
(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlep.mouku),aroma),olej 
Náplň:povidla(Švestkový lekvar, jablečný protlak, sušené švestky, glukózový sirup, cukr, voda, E330 
(kyselina), aroma 
Posyp:drobenka-mouka,cukr tuk((Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, 
E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo) 

 

Makový rohlík 

Složení:mouka pšeničná,voda,tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), 
voda, 
E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo),cukr,droždí,sůl, 
Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 
(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 
aroma),vejce na mašlování(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických 
kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s 
minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátorkyselosti) 
Náplň: maková náplň(Glukózový sirup, mák, sušené švestky, cukr, švestkový lekvar, pšeničná 
mouka, voda, olej,skořice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ořechový hřeben 

Složení:mouka pšeničná,voda,tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), 
voda, 
E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo),cukr,droždí,sůl, 
Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 
(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 
aroma),vejce na mašlování(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických 
kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s 
minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátorkyselosti) 
Náplň:Radex(Slunečnice, cukr, sojový šrot, E1414 (modifikovaný škrob), syrovátka sušená, podmáslí 
sušené, aroma 
 
 

Marmeládová plundra 

Složení:mouka pšeničná,voda,tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), 
voda, 
E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo),cukr,droždí,sůl, 
Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 
(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 
aroma),vejce na mašlování(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických 
kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s 
minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátorkyselosti) 
Náplň:ovocná náplň(Ovocné protlaky (jahoda, višeň, aronie), cukr, glukosový sirup, voda, E440 
(želírující látka), E330 (kyselina), aroma 

 

 

Pudingový vázaný koláč  

Složení:mouka pšeničná,voda,tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), 
voda, 
E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo),cukr,droždí,sůl, 
Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 
(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 
aroma),vejce na mašlování(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických 
kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s 
minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátorkyselosti) 

Náplň:vanilmix(Cukr, E1414 (modifikovaný škrob), mléko sušené plnotučné, sušená syrovátka, E401, 

E516 (želírující látky), E450 (kypřící látka), sušený mléčný výrobek (laktóza, rostlinné a mléčné 

bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup, hydrogenovaný rostlinný olej, přírodně 

identické aroma), E160a (barvivo), aroma ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tlačený koláč 

Tlačený koláček malý 

Složení:mouka pšeničná,voda,tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, 

E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo),cukr,droždí,sůl, 

Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 

(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 

aroma),vejce na mašlování(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických 

kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s 

minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátorkyselosti) 

Náplň:tvaroh:(Tvaroh odstředěný, cukr, bobtnavá mouka, máslo, vaječná melanž pasterovaná, 

syrovátka sušená, citrónová šťáva, aroma, E202 (konzervant), povidla(Švestkový lekvar, jablečný 

protlak, sušené švestky, glukózový sirup, cukr, voda, E330 (kyselina), aroma),maková 

náplň(Glukózový sirup, mák, sušené švestky, cukr, švestkový lekvar, pšeničná mouka, voda, 

olej,skořice), Radex(Slunečnice, cukr, sojový šrot, E1414 (modifikovaný škrob), syrovátka sušená, 

podmáslí sušené, aroma), (Ovocné protlaky (jahoda, višeň, aronie), cukr, glukosový sirup, voda, E440 

(želírující látka), E330 (kyselina), aroma),vanilmix(Cukr, E1414 (modifikovaný škrob), mléko sušené 

plnotučné, sušená syrovátka, E401, E516 (želírující látky), E450 (kypřící látka), sušený mléčný 

výrobek (laktóza, rostlinné a mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup, 

hydrogenovaný rostlinný olej, přírodně identické aroma), E160a (barvivo), aroma ) 

 

Bystřická buchta 

Složení:mouka pšeničná,voda,tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, 

E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo),cukr,droždí,sůl, 

Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 

(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlep.mouku),aroma)olej 

Náplň:tvaroh:(Tvaroh odstředěný, cukr, bobtnavá mouka, máslo, vaječná melanž pasterovaná, 

syrovátka sušená, citrónová šťáva, aroma, E202 (konzervant) 

Posyp:dekor(Hroznový cukr, pšeničný škrob, ztužený rostlinný tuk, E470b, E341c (odlučovač) 

 

 

Loupák,makovka 

Složení:mouka pšeničná,voda,cukr,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, 

palmový),voda,E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo), 

droždí,sůl Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 

(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 

aroma),vejce na mašlování(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických 

kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s 

minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátorkyselosti) 

Posyp: mák 

 

 

 

 

 



 

Pletýnka musli 

Složení:mouka pšeničná,voda,Sweetcorn (Len, dextróza, sušená syrovátka, slunečnice, ovesné 

vločky, pšeničné vločky, žitné vločky, sezam, pšeničná trhanka, pšeničná mouka, pšeničný lepek, 

rostlinný tuk sušený, mouka sojová, E471(emulgátor), aroma, E300, E920 (látky zlepšující mouku), 

E100 (barvivo), enzym (hydrolázy),rozinky,cukr,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, 

palmový)voda, E471, E322(emulgátory) ,E200(konzervant) ,E330(kyselina) ,aroma, 

E160a(barvivo),droždí,sůl, vejce na mašlování(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi 

přírodních organických kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou 

kyselostí do 1% a s minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 

(regulátorkyselosti) 

Posyp:mouka pšeničná,ovesné vločky,cukr,skořice 

 

Vánoční štola,rozinkový hřib 

Složení:mouka pšeničná,rozinky,voda,KORENT (Dextróza, sušená syrovátka, pšeničný lepek, olej 

rostlinný, mouka sojová, E471(emulgátor), glukózový sirup,aroma, mléčné bílkoviny, E300, E920 

(látky zlepšující mouku), enzym, E100 (barvivo),cukr,droždí, tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené 

tuky (řepkový, palmový)voda, E471, E322(emulgátory) ,E200(konzervant) ,E330(kyselina) ,aroma, 

E160a(barvivo),sůl,olej 

Posyp:dekor(Hroznový cukr, pšeničný škrob, ztužený rostlinný tuk, E470b, E341c (odlučovač) 

 

Ovocný lívanec 

Složení: Golden pie(Pšeničná mouka, cukr, rýžová krupice, pšeničný škrob, bramborový škrob 

předželatinizovaný, E450 (kypřící látka), E471, E475 (emulgátory), dextróza, E500 (kypřící látka), 

rýžová mouka, E145 (zahušťovadlo), sůl, E322 (emulgátor), E160a (barvivo),olej(100%slun.olej), 

vejce(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických kyselin a solí E260, 

E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s min. obsahem kuchyňské 

soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátor kyselosti),voda 

Náplň:tvaroh:(Tvaroh odstředěný, cukr, bobtnavá mouka, máslo,vaječná melanž pasterovaná, 

syrovátka sušená, citrónová šťáva, aroma, E202 (konzervant),borůvkový gel(Borůvka – kusové 

ovoce, ovocné protlaky (jablko, arónie), glukózový sirup, E1422 (modifikovaný škrob), cukr, 

voda,E330 (kyselina), E202 (konzervant), E418 (zahušťovadlo), aroma (přírodně- identické), 

meruňkový gel(Meruňka – kusové ovoce, glukózový sirup, E1422 (modifikovaný škrob), cukr, voda, 

E330 (kyselina), E202(konzervant) , E418 (zahušťovadlo), aroma (přírodně-identické),jahodový 

gel(Jahoda – kusové ovoce, ovocné protlaky (jablko, višeň), glukózový sirup, E1422 (modifikovaný 

škrob), cukr, voda,E330 (kyselina), E202 (konzervant), E418 (zahušťovadlo), aroma, přírodní barvivo 

Posyp:drobenka-mouka,cukr tuk((Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, 

E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo) 

 

Perníková stříška 

Složení:gingerbread mix(Žitná mouka, cukr, pšeničná mouka, glukózový sirup, pšeničný škrob, 

sušená vejce, E450, E500, E503 (kypřícílátky), olej (rostlinný), sušený vaječný bílek, zázvor, skořice, 

hřebíček, E202 (konzervant), sůl, muškátový oříšek,koriandr,pomerančová kůra,enzym),voda,fondán 

bílý(cukr,voda,glukozový sirup,emulgátor Mona aDyglicerid,regulátor kyselosti,kyselina citronová) 

Náplň:povidla(Švestkový lekvar, jablečný protlak, sušené švestky, glukózový sirup, cukr, voda,E330 

(kyselina), aroma 



 

Linecká kostka 

Složení:mouka pšeničná,tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, 

E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo),cukr 

Náplň:ovocná náplň linecká(Ovocné protlaky(jablko,višeň),cukr,glukozový sirup,E440(želírující 

látka),voda,E1422(modifikovaný škrob),E330(kyselina),aroma) 

Posyp:moučkový cukr 

 

Mufin jogurtový 

Složení:biskvit jogurtový(Cukr, mouka pšeničná, pšeničný škrob, glukózový sirup, bramborový škrob, 

E450i, E500ii, E336i (kypřící látky),syrovátka sušená, aroma, E471 (emulgátory), sůl, sušený jogurtový 

prášek, E450iii, E339ii, E516 (regulátorkyselosti), E415, E401 (zahušťovadlo), mrkvový prášek), 

jahodový gel(Jahoda – kusové ovoce, ovocné protlaky (jablko, višeň), glukózový sirup, E1422 

(modifikovaný škrob), cukr, voda,E330 (kyselina), E202 (konzervant), E418 (zahušťovadlo), aroma, 

přírodní barvivo),vejce(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických 

kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s 

minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátor 

kyselosti),olej(100%slun.olej) 

 

Mufin špaldový 

Složení:biskvit špaldový(Cukr, pšeničná mouka, špaldová mouka, bramborový škrob, E1422 

(modifikovaný škrob), lískový ořech mletý,kukuřičný škrob, E472b, E477 (emulgátory), syrovátka 

sušená, E150a (barvivo), E450, E500 (kypřící látky), sůl,aroma), vejce(Pasterovaná vaječná melanž s 

přídavkem směsi přírodních organických kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s 

výslednou kyselostí do 1% a s minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a 

E325 (regulátor  kyselosti),olej(100%slun.olej),voda 

Posyp: sojový šrot pražený(Sojový šrot (geneticky neupravované sojové boby čištěné, loupané, 

pražené a drcené). 

 

Mufin karamelový 

Složen:biskvit karmelový(Cukr, mouka pšeničná, bramborový škrob, tapiokový škrob, E1422 

(modifikovaný škrob), E450i, E500ii, (kypřícílátky), syrovátka sušená, E150a (barvivo), E472b, E477 

(emulgátory), glukózový sirup, mléko sušené odstředěné,sůl,aroma.enzym), Corra čokoládová(Cukr, 

kakao, E1442 (modifikovaný škrob), voda, E330 (kyselina), E333 (regulátor kyselosti), E418 

(zahušťovadlo),E202(konzervant), vejce(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních 

organických kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a 

s minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátor  

kyselosti),olej(100%slun.olej),voda 

 

Mufin čokoládový 

Složení:biskvit čokoládový(Cukr, mouka pšeničná, bramborový škrob, tapiokový škrob, E1422 

(zahušťovadlo), kakao, E450i, E500ii, (kypřícílátky), syrovátka sušená, E472b, E477 (emulgátory), 

glukózový sirup, mléko sušené odstředěné, sůl, aroma, enzym), ovocná náplň(Ovocné protlaky 

(jahoda, višeň, aronie), cukr, glukosový sirup, voda, E440 (želírující látka), E330 (kyselina), aroma), 

vejce(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických kyselin a solí E260, 

E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s minimálním obsahem 

kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátor  kyselosti),olej(100%slun.olej),voda 



 

Listový šátek tvarohový 

Složení:listové těsto(pšeničná mouka,tažný tuk(Částečně ztužené rostlinné tuky a rostlinné oleje (palmový, 

řepkový), voda, E322, E471, E475 (emulgátory), sůl,dextróza, E330 (kyselina), E202 (konzervant), E320, E310 

(antioxidanty), aroma, vitamin A),voda,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), 

voda,E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo),vejce(Pasterovaná 

 vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou 

úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s min. obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325  

(regulátor kyselosti),ocet(voda,ocet kvasný lihový,barvivo E150c),sůl 

Náplň:tvaroh:(Tvaroh odstředěný, cukr, bobtnavá mouka, máslo, vaječná melanž pasterovaná, 
syrovátka sušená, citrónová šťáva, aroma, E202 (konzervant) 
Posyp:dekor(Hroznový cukr, pšeničný škrob, ztužený rostlinný tuk, E470b, E341c (odlučovač) 
 
 

Listový šátek pudingový 

Složení:listové těsto(pšeničná mouka,tažný tuk(Částečně ztužené rostlinné tuky a rostlinné oleje (palmový, 

řepkový), voda, E322, E471, E475 (emulgátory), sůl,dextróza, E330 (kyselina), E202 (konzervant), E320, E310 

(antioxidanty), aroma, vitamin A),voda,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), 

voda,E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo),vejce(Pasterovaná 

 vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou 

úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s min. obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 

(regulátor kyselosti),ocet(voda,ocet kvasný lihový,barvivo E150c),sůl  

Náplň:vanilmix(Cukr, E1414 (modifikovaný škrob), mléko sušené plnotučné, sušená syrovátka, E401, E516 

(želírující látky), E450 (kypřící látka), sušený mléčný výrobek (laktóza, rostlinné a mléčné bílkoviny, rostlinný a 

živočišný tuk, sušený kukuřičný sirup, hydrogenovaný rostlinný olej, přírodně identické aroma), E160a 

(barvivo), aroma)  

Posyp:dekor(Hroznový cukr, pšeničný škrob, ztužený rostlinný tuk, E470b, E341c (odlučovač) 

 

Listový šátek čokoládový 

Složení:listové těsto(pšeničná mouka,tažný tuk(Částečně ztužené rostlinné tuky a rostlinné oleje 
(palmový, řepkový), voda, E322, E471, E475 (emulgátory), sůl,dextróza, E330 (kyselina), E202 
(konzervant), E320, E310 (antioxidanty), aroma, vitamin A),voda,tuk(Rostlinné oleje a částečně 
ztužené tuky (řepkový, palmový),voda,E471,E322(emulgátory),E200(konzervant) ,E330(kyselina) 
,aroma ,E160a (barvivo),vejce (Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních 
organických kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a 
s min. obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátor 

kyselosti),ocet(voda,ocet kvasný lihový,barvivo E150c),sůl 
Náplň:Corra čokoládová(Cukr, kakao, E1442 (modifikovaný škrob), voda, E330 (kyselina), E333 

(regulátor kyselosti), E418 (zahušťovadlo),E202(konzervant) 

Posyp:dekor(Hroznový cukr, pšeničný škrob, ztužený rostlinný tuk, E470b, E341c (odlučovač) 

 

 

 

 

 

 



 

Listový šátek makový 

Složení:listové těsto(pšeničná mouka,tažný tuk(Částečně ztužené rostlinné tuky a rostlinné oleje 

(palmový, E310 (antioxidanty), aroma, vitamin A),voda,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky 

řepkový), voda, E322, E471, E475 (emulgátory), sůl,dextróza, E330 (kyselina), E202 (konzervant), 

E320, (řepkový, palmový),voda ,E471,E322(emulgátory) ,E200(konzervant),E330(kyselina),aroma 

,E160a (barvivo),vejce(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických 

kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s min. 

obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátor kyselosti),ocet(voda,ocet 

kvasný lihový,barvivo E150c),sůl 

Náplň: maková náplň(Glukózový sirup, mák, sušené švestky, cukr, švestkový lekvar, pšeničná 

mouka, voda, olej,skořice) 

Posyp:dekor(Hroznový cukr, pšeničný škrob, ztužený rostlinný tuk, E470b, E341c (odlučovač) 

 

 

 

 

 

Listový šátek gelový 

Složení:listové těsto(pšeničná mouka,tažný tuk(Částečně ztužené rostlinné tuky a rostlinné oleje 
(palmový, řepkový), voda, E322, E471, E475 (emulgátory), sůl,dextróza, E330 (kyselina), E202 
(konzervant), E320, E310 (antioxidanty), aroma, vitamin A),voda,tuk(Rostlinné oleje a částečně 
ztužené tuky (řepkový, palmový),voda,E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina) 
,aroma ,E160a (barvivo),vejce (Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních 
organických kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a 
s min. obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátor 
kyselosti),ocet(voda,ocet kvasný lihový,barvivo E150c),sůl 
Náplň:borůvkový gel(Borůvka – kusové ovoce, ovocné protlaky (jablko, arónie), glukózový sirup, 

E1422 (modifikovaný škrob), 

cukr,voda,E330(kyselina),E202(konzervant(,E418(zahušťovadlo),aroma(přírodně-

identické)meruňkový gel(Meruňka – kusové ovoce, glukózový sirup, E1422 (modifikovaný škrob), 

cukr, voda, E330 (kyselina), E202(konzervant),E418(zahušťovadlo),aroma(přírodně –

identické)jahodový gel 

Jahoda – kusové ovoce, ovocné protlaky (jablko, višeň), glukózový sirup, E1422 (modifikovaný 

škrob), cukr, voda,E330 (kyselina), E202 (konzervant), E418 (zahušťovadlo), aroma, přírodní 

barvivo,malinový gel(Malina – kusové ovoce, ovocné protlaky (jablko, višeň, arónie), glukózový 

sirup, E1422 (modifikovaný škrob),cukr, voda, E330 (kyselina), E202 (konzervant) , E418 

(zahušťovadlo), aroma,kiwi gel(Kiwi – kusové ovoce, jablečný protlak, glukózový sirup, E1422 

(modifikovaný škrob), cukr, voda, E330 (kyselina),E141(barvivo, E202 (konzervant), E418 

(zahušťovadlo), aroma),broskev  gel(Broskev – kusové ovoce, glukózový sirup, E1422 (modifikovaný 

škrob), cukr, voda, E330 (kyselina), E202(konzervant), E418 (zahušťovadlo), přírodní barvivo (ovocný 

extrakt), aroma (přírodně-identické)višeň gel(Višeň – kusové ovoce, višňový protlak, glukózový 

sirup, E1422 (modifikovaný škrob), cukr, voda, E330 

(kyselina),E202(konzervant),E418(zahušťovadlo),aroma) 

Posyp:dekor(Hroznový cukr, pšeničný škrob, ztužený rostlinný tuk, E470b, E341c (odlučovač) 

 

 



   Sladké pečivo jemné-balené 

 

Vánočka 

Vánočka malá 

Mazanec 

Složení : mouka pšeničná,voda,Backcreme(Rostlinný olej, sacharóza, mouka pšeničná, dextróza, sůl, 

pšeničný lepek, E472e, E471, E322 (emulgátory),E412 (zahušťovadlo), E450, E500 (kypřící látky), 

aroma, enzym, E300 (látka zlepšující mouku),cukr,droždí, tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené 

tuky (řepkový, palmový),  voda, E471,E322 (emulgátory), E200(konzervant),E330(kyselina),aroma, 

E160a (barvivo),rozinky,sůl,vejce na mašlování(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi 

přírodních organických kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou 

kyselostí do 1% a s minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 

(regulátor kyselosti) 

 

 

Vánočka s mandlemi    -  200g, 400g, 800g 

Mazanec s mandlemi   -  200g, 400g, 800g 

Složení : mouka pšeničná,voda,Backcreme(Rostlinný olej, sacharóza, mouka pšeničná, dextróza, sůl, 

pšeničný lepek, E472e, E471, E322 (emulgátory),E412 (zahušťovadlo), E450, E500 (kypřící látky), 

aroma, enzym, E300 (látka zlepšující mouku),cukr,droždí, tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené 

tuky (řepkový, palmový),  voda, E471,E322 (emulgátory), E200(konzervant),E330(kyselina),aroma, 

E160a (barvivo),rozinky,sůl,vejce na mašlování(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi 

přírodních organických kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou 

kyselostí do 1% a s minimálním obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 

(regulátor  kyselosti). 

Posyp:mandle 

 

Dukátové buchtičky 

Složení:mouka pšeničná, tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový),  voda, E471,E322 

(emulgátory), E200(konzervant),E330(kyselina),aroma, E160a(barvivo),cukr,droždí,sůl, Lactorex(Mouka 

sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící 

látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma) 

 

Závin makový 

Složení:mouka pšeničná tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový),  voda, 

E471,E322 (emulgátory), E200(konzervant),E330(kyselina),aroma, E160a(barvivo) ,cukr, droždí, sůl, 

Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 

(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma) 

Náplň: maková náplň(Glukózový sirup, mák, sušené švestky, cukr, švestkový lekvar, pšeničná 

mouka, voda, olej, skořice)  

 

 

 

 

 

 



Závin ořechový 

Složení:mouka pšeničná tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový),  voda, 

E471,E322 (emulgátory), E200(konzervant),E330(kyselina),aroma, E160a(barvivo) ,cukr, droždí, sůl, 

Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 

(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma) 

Náplň: RADEX(Slunečnice, cukr, sojový šrot, E1414 (modifikovaný škrob), syrovátka sušená, 

podmáslí sušené, aroma 

 

Závin jablečný 

Složení:mouka pšeničná tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový),  voda, 

E471,E322 (emulgátory), E200(konzervant),E330(kyselina),aroma, E160a(barvivo) ,cukr, droždí, sůl, 

Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 

(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma) 

Náplň:Jablečné řezy(Jablka, voda, E330 (kyselina), E223 (konzervant) 

 

Koláč český 

Složení:mouka pšeničná, tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový),  voda, 

E471,E322 (emulgátory), E200(konzervant),E330(kyselina),aroma, E160a(barvivo) ,cukr, droždí, sůl, 

Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 

(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma) 

vejce na mašlování(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických kyselin a 

solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s minimálním 

obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátor  kyselosti). 

Náplně:tvaroh(Tvaroh odstředěný, cukr, bobtnavá mouka, máslo, vaječná melanž pasterovaná, 

syrovátka sušená, citrónová šťáva, aroma, E202 (konzervant) povidla(Švestkový lekvar, jablečný 

protlak, sušené švestky, glukózový sirup, cukr, voda, E330 (kyselina), aroma),maková 

náplň(Glukózový sirup, mák, sušené švestky, cukr, švestkový lekvar, pšeničná mouka, voda, olej, 

skořice),ovocná náplň (Ovocné protlaky (jablo, rybíz, aronie), cukr, škrobový sirup, voda, E440 

(želírující látka), E1422 (modifikovaný škrob), E330 (kyselina), E202 ( konzervant), E333 ( 

regulátorkyselosti), aroma),vanilmix (Cukr, E1414 (modifikovaný škrob),   mléko sušené 

plnotučné,sušená  syrovátka, E401, E516 (želírující látky), E450 (kypřící látka), sušený mléčný 

výrobek (laktóza, rostlinné a mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, sušený kukuřičný sirup, 

hydrogenovaný rostlinný olej, přírodně identické aroma), E160a (barvivo), 

aroma),RADEX(Slunečnice, cukr, sojový šrot, E1414 (modifikovaný škrob), syrovátka sušená, 

podmáslí sušené, aroma,Posyp:drobenka-mouka,cukr tuk((Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky 

(řepkový, palmový), voda, 

E471,E322(emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina),aroma,E160a(barvivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svatební koláčky 

Složení:mouka pšeničná, tuk (Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový),  voda, 

E471,E322 (emulgátory), E200(konzervant),E330(kyselina),aroma, E160a(barvivo), cukr,droždí, sůl, 

Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 

(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma), 

vejce na mašlování(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických kyselin a 

solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s minimálním 

obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátor  kyselosti). 

Náplně:tvaroh(Tvaroh odstředěný, cukr, bobtnavá mouka, máslo, vaječná melanž pasterovaná, 

syrovátka sušená, citrónová šťáva, aroma, E202 (konzervant),povidla(Švestkový lekvar, jablečný 

protlak, sušené švestky, glukózový sirup, cukr, voda, E330 (kyselina), aroma),maková náplň 

(Glukózový sirup, mák, sušené švestky, cukr, švestkový lekvar, pšeničná mouka, voda, olej, 

skořice),ovocná náplň (Ovocné protlaky (jablo, rybíz, aronie), cukr, škrobový sirup, voda, E440 

(želírující látka), E1422 (modifikovaný škrob), E330 (kyselina), E202 ( konzervant), E333 ( 

regulátorkyselosti), aroma), RADEX(Slunečnice, cukr, sojový šrot, E1414 (modifikovaný škrob), 

syrovátka sušená, podmáslí sušené, aroma) 

Listové šátky balené 

Složení:listové těsto(pšeničná mouka,tažný tuk(Částečně ztužené rostlinné tuky a rostlinné oleje 

(palmový, řepkový), voda, E322, E471, E475 (emulgátory), sůl,dextróza, E330 (kyselina), E202 

(konzervant), E320, E310 (antioxidanty), aroma, vitamin A),voda,tuk(Rostlinné oleje a částečně 

ztužené tuky (řepkový, palmový), voda,E471,E322 (emulgátory),E200(konzervant),E330(kyselina), 

aroma, E160a(barvivo),vejce(Pasterovaná vaječná melanž s přídavkem směsi přírodních organických 

kyselin a solí E260, E270, rozložitelných tepelnou úpravou s výslednou kyselostí do 1% a s min. 

obsahem kuchyňské soli (do 0,5%), mléčné bílkoviny a E325 (regulátor kyselosti),ocet(voda,ocet 

kvasný lihový,barvivo E150c),sůl 

Náplň:tvaroh:(Tvaroh odstředěný, cukr, bobtnavá mouka, máslo, vaječná melanž pasterovaná, 

syrovátka sušená, citrónová šťáva, aroma, E202 (konzervant) 

Posyp:dekor(Hroznový cukr, pšeničný škrob, ztužený rostlinný tuk, E470b, E341c (odlučovač) 

 

 

Smažené pečivo jemné 

 

Koblih plněný 

Koblih malý 

Koblih maxi 

Složení:mouka pšeničná,voda,Berliner(Mouka pšeničná, cukr, syrovátka sušená, rostlinný tuk 
sušený, vaječný bílek sušený, vaječná melanž sušená, sůl, lepek, E471, E472e, E322 (emulgátory), 
E451(antioxidant), E160a (barvivo), aroma, enzym, E412 (zahušťovadlo), E300, E920 (látka zlepšující 
mouku),droždí,olej(100% slunečnicový olej),tuk na smažení(Rostlinný tuk(palmový) 
Náplň:ovocná náplň koblihová s rumem(Ovocné protlaky (jablko, meruňka), cukr, glukózový sirup, 
voda, E440 (želírující látka), E330 (kyselina), aroma, Jablečný protlak, cukr, glukózový sirup, voda, 
E440 (želírující látka), E330 (kyselina), aroma) 
Posyp:dekor(Hroznový cukr, pšeničný škrob, ztužený rostlinný tuk, E470b, E341c (odlučovač) 
 

 



Skořicová hvězda 

Složení:mouka pšeničná,voda,Berliner(Mouka pšeničná, cukr, syrovátka sušená, rostlinný tuk 
sušený, vaječný bílek sušený, vaječná melanž sušená, sůl, lepek, E471, E472e, E322 (emulgátory), 
E451(antioxidant), E160a (barvivo), aroma, enzym, E412 (zahušťovadlo), E300, E920 (látka zlepšující 
mouku),droždí,olej(100% slunečnicový olej),tuk na smažení(Rostlinný tuk(palmový) 
Posyp: cukr,skořice  

 

Koblih čokoládový 

Složení:mouka pšeničná,voda,Berliner(Mouka pšeničná, cukr, syrovátka sušená, rostlinný tuk 

sušený, vaječný bílek sušený, vaječná melanž sušená, sůl, lepek, E471, E472e, E322 (emulgátory), 
E451(antioxidant), E160a (barvivo), aroma, enzym, E412 (zahušťovadlo), E300, E920 (látka zlepšující 
mouku),droždí,olej(100% slunečnicový olej),tuk na smažení(Rostlinný tuk(palmový) 
Náplň:lískoořechový náplňový krém(cukr,rostlinný tuk,kakao,sušená syrovátka,lískooříšková 
Pasta(1,5%),E322(emulgátor),aroma,sůl 
 

Koblih tvarohový 

Složení:mouka pšeničná,voda,Berliner(Mouka pšeničná, cukr, syrovátka sušená, rostlinný tuk 
sušený, vaječný bílek sušený, vaječná melanž sušená, sůl, lepek, E471, E472e, E322 (emulgátory), 
E451(antioxidant), E160a (barvivo), aroma, enzym, E412 (zahušťovadlo), E300, E920 (látka zlepšující 
mouku),droždí,olej(100% slunečnicový olej),tuk na smažení(Rostlinný tuk(palmový) 
Náplň:tvaroh:(Tvaroh odstředěný, cukr, bobtnavá mouka, máslo, vaječná melanž pasterovaná, 
syrovátka sušená, citrónová šťáva, aroma, E202 (konzervant) 

 

 

 

Vícezrnné pečivo 

Vícezrnná bageta 

Složení:mouka pšeničná,voda,Lactokorn( Sójový šrot, len, pšeničné otruby, mouka pšeničná 
celozrnná, mouka pražená žitná, mouka žitná, žitný šrot, mouka sójová, E471, E472e (emulgátory), 
sůl, syrovátka sušená, enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku),tuk(Rostlinné oleje a 
částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 
(kyselina), aroma, E160a (barvivo).,droždí,sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), 
cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 
(látka zlepšující mouku), aroma 
Posyp: Sluníčko(Len, kukuřičná krupice, vločky ovesné, vločky pšeničné, sezam, slunečnice, sojový 
šrot, sůl) 

 

Vícezrnná bulka 

Složení:mouka pšeničná,voda,Lactokorn( Sójový šrot, len, pšeničné otruby, mouka pšeničná 
celozrnná, mouka pražená žitná, mouka žitná, žitný šrot, mouka sójová, E471, E472e (emulgátory), 
sůl, syrovátka sušená, enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku),tuk(Rostlinné oleje a 
částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 
(kyselina), aroma, E160a (barvivo),droždí,sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), 
cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 
(látka zlepšující mouku), aroma 

 
 

 

 

 

 



Žitný rohlík,žitná raženka 

Složení:mouka pšeničná,voda,UNI-žitná směs(Mouka žitná, sušená kvasná kultura, len, kukuřičná 
krupice, sojový šrot, sezam, mouka sojová, sůl, otruby žitné,slunečnice, mouka žitná pražená, lepek, 
E472e (emulgátor), mouka sladová, enzym, E300 (látka zlepšující mouku),tuk(Rostlinné oleje a 
částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 
(kyselina), aroma, E160a (barvivo).,droždí,sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), 
cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 
(látka zlepšující mouku), aroma 
 

Dalamánek 

Složení:mouka pšeničná,voda,Rustal(sůl,žitná celozrnná mouka,kvas sušený,sladová 

mouka,pšeničný lepek,hroznový cukr,E 412(stabilizátor),sušené podmáslí,pšeničná mouka 

sladová,sušená syrovátka,mouka ze svatojánského chleba,E 472a(emulgátor),droždí,kmín 

Posyp:len,vločky ovesné,sezam 

 

Obilná bageta 

Složení:mouka pšeničná,VZ 100 obilná(Voda, pšeničná zrna, žitná zrna,len, slunečnice, sůl, E260, E270 

(kyselina),voda,tuk((Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, E471, E322 

(emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a (barvivo).,droždí, Lactorex(Mouka sladová, 

dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), 

enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma 

 
 

Sojová veka 

Složení:mouka pšeničná,voda,sojový šrot pražený(Sojový šrot (geneticky neupravované sojové boby čištěné, 

loupané, pražené a drcené),tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, E471, E322 

(emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a (barvivo).,droždí,sůl, Lactorex(Mouka 

sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící 

látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma 

 

 

 

 

Sojová bageta tmavá 

Složení:mouka pšeničná,voda,Ebony(Mouka pšeničná hladká, sušená kvasná kultura, sojové boby, 
pražený ječmen, vločky pšeničné, vločky žitné, kmín,mouka sladová, E330 (kyselina), sůl, E472e 
(emulgátor), cukr, enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšujicí mouku),droždí,sůl, Lactorex(Mouka 
sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii 
(kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma 
Posyp: Sojový šrot pražený(Sojový šrot (geneticky neupravované sojové boby čištěné, loupané, pražené a 

drcené). 

 

Finský rohlík 

Složení:mouka pšeničná,voda,FinnMix(žitný celozrnný šrot,slad(sladová mouka,sladový extrakt),pšeničná 

mouka,lněná semena,,šrot z lupiny,pšeničný lepek,pšeničné jedlé otruby,koření),tuk(Rostlinné oleje a částečně 

ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, 

E160a (barvivo).,droždí,,sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, 

E322, E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 

aroma 
Posyp:slunečnice loupaná 

 

 

 

 

 

 



 

Kukuřičný rohlík 

Složení:mouka pšeničná,voda,ULDO Kukuřičné pečivo(Kukuřičná mouka a kukuřičná kaše (57%), pšeničný 

lepek, sůl, slunečnicové semínko, lněné semínko, emulgátor: řepkový lecitin; regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová; kmín, enzymy, přípravek zlepšující mouku: kyselina askorbová,tuk((Rostlinné oleje a částečně 

ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, 

E160a (barvivo).,droždí,sůl, 
Posyp:extrudovaná kukuřice,rýžové vločky 

 

 

Trhanec 

Složení:mouka pšeničná,mouka žitná,voda,sojovo-vločková směs(Sojový šrot, vločky ovesné, mouka 
pšeničná celozrnná, mouka pšeničná, len, slunečnice, ječná sladová mouka, sůl,pražená ječná mouka, 
E466 (zahušťovadlo),droždí,sůl,tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky (řepkový, palmový), voda, 
E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a (barvivo), Zeesauer 
paste(Syrovátka zahuštěná, ocet, přírodní fermentovaná kyselina mléčná, žitné otruby, žitná mouka, 
fermentovaná pšeničná mouka,fermentovaná žitná mouka,sůl,pražená žitná mouka,kvasná kultura), 
Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, E471 
(emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), aroma 
Posyp: ovesné vločky 

 

Cibulo-česnekový rohlík 

Složení:mouka pšeničná,voda,VZ 50 cibulo-česneková(Voda, pšeničná zrna, žitná zrna, sůl, len, 
slunečnice, cibule sušená, česnek, E260, E270 (kyselina),tuk(Rostlinné oleje a částečně ztužené tuky 
(řepkový, palmový), voda, E471, E322 (emulgátory), E200 (konzervant),E330 (kyselina), aroma, E160a 
(barvivo),droždí, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, 
E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 
aroma 
Posyp: sůl posypová,kmín 

 

 

Bramburger 

Složení:mouka pšeničná,voda,bramborové těsto s cibulkou(Mouka pšeničná, bramborová kaše, 
krupice pšeničná, cibule restovaná, sůl, pažitka sušená, E300 (antioxidant), E100 (barvivo), aroma), 
droždí,olej,sůl, Lactorex(Mouka sladová, dextróza, E472e (emulgátor), cukr, mouka pšeničná, E322, 
E471 (emulgátory), E450i, E500ii (kypřící látky), enzym (hydrolázy), E300 (látka zlepšující mouku), 
aroma 

Posyp:len,sezam 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 




