
Kód Název výrobku g Složení Trvanlivost Alergeny Č.A.

100 Chléb

101 Kvasový chléb 1200g 1200 Pšeničná mouka chlebová; voda; žitná mouka chlebová; sůl jemná; kmín. 1 den
Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, žito)
1

102 Kvasový chléb 800g 800 Pšeničná mouka chlebová; voda; žitná mouka chlebová; sůl jemná; kmín. 1 den
Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, žito)
1

103 Kvasový chléb KB 600 Pšeničná mouka chlebová; voda; žitná mouka chlebová; sůl jemná; kmín. 3 dny
Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, žito)
1

104 Kvasový chléb KB 400 Pšeničná mouka chlebová; voda; žitná mouka chlebová; sůl jemná; kmín. 3 dny
Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, žito)
1

112 Žitný chléb 550g 550
Žitná mouka chlebová; voda; zlepšující přípravek (pšeničný lepek, enzymy, 

látka zlepšující mouku E300); sůl jedlá; kmín celý.
1 den

Obiloviny obsahující lepek (tj. 
pšenice, žito, ječmen, oves, 
špalda, kamut nebo jejich 

hybridní odrůdy) a výrobky z nich

1

115 Žitný trhanec s česnekem 200g 200
Žitná mouka chlebová; voda; zlepšující přípravek(pšeničný lepek,enzymy,látka 

zlepšující mouku E300); sůl jedlá; česneková pasta (česnek 70%, jedlá sůl 30%, pitná voda); 
kmín celý.

1 den

Obiloviny obsahující lepek (tj. 
pšenice, žito, ječmen, oves, 
špalda, kamut nebo jejich 

hybridní odrůdy) a výrobky z nich

1

200 Běžné pečivo

201  Rohlík 46

Pšeničná mouka hladká speciál;voda; droždí pekařské (živá kultura saccharomyces 

cerevisiae);margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z 

jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); 

sůl; zlepšující přípravek ( mouka pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná 

sladová, mouka sójová, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300); cukr (řepa cukrová, 
voda).

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója
1,6



210 Pletýnka 110g 110

Pšeničná mouka hladká speciál; voda; droždí pekařské (živá kultura saccharomyces 

cerevisiae);margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z 
jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-

karoten);sůl; zlepšující přípravek ( mouka pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka 

pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300); cukr (řepa 
cukrová, voda).

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója
1,6

211 Pletýnka  sypaná 110g 110

Pšeničná mouka hladká speciál; voda; droždí pekařské (živá kultura saccharomyces 

cerevisiae);margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z 

jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); 

sůl; zlepšující přípravek ( mouka pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná 

sladová, mouka sójová, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300); cukr (řepa cukrová, 

voda), mák.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója,  
1,6

217 Veka tuková 400g 400

Pšeničná mouka hladká speciál; voda; droždí pekařské (živá kultura saccharomyces 

cerevisiae);margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z 

jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); 

sůl; zlepšující přípravek ( mouka pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná 

sladová, mouka sójová, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300); cukr (řepa cukrová, 
voda).

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója
1,6

300 Jemné pečivo

301 Vánočka - sypaná 460

Pšeničná mouka hladká; voda; cukr krupice (řepa cukrová, voda); margarín 
(rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá 

sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten);droždí pekařské (živá 

kultura saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek; zlepšující přípravek ( mouka pšeničná 
sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka zlepšující 

mouku: kyselina askorbová E300); sůl jemn; vejce sušené; mandlové lupínky.

3 dny
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója, vejce, 
mandlové lupínky,

1,6,3,8

304 Pucka 260g 260

Pšeničná mouka hladká; voda; cukr krupice (řepa cukrová, voda); margarín 
(rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá 

sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten);droždí pekařské (živá 

kultura saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek; zlepšující přípravek ( mouka pšeničná 
sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka zlepšující 

mouku: kyselina askorbová E300); sůl jemná; vejce sušené; mandlové lupínky.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója, vejce, 
mandlové lupínky,

1,6,3,8



302 Loupák 60

Pšeničná mouka hladká; voda; cukr krupice (řepa cukrová, voda); margarín 
(rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá 

sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten);droždí pekařské (živá 

kultura saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek; zlepšující přípravek ( mouka pšeničná 
sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka zlepšující 

mouku: kyselina askorbová E300); sůl jemná; vejce sušené; mák.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                
(tj. pšenice, slad), sója, vejce

1,6,3

307
Vánočka máslová s mandlemi 

460g
460

Pšeničná mouka hladká; voda; cukr krupice; máslo( 80 % mléčného tuku,  voda (do 

16 %),mléčná sušina (bílkoviny, laktóza);mléko (obsah tuku min. 1,5 %);droždí pekařské (živá 

kultura saccharomyces cerevisiae);pšeničný lepek; zlepšující přípravek ( mouka pšeničná 
sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka zlepšující 

mouku: kyselina askorbová E300); sůl jemná; vejce sušené; mandlové lupínky.

3 dny

*Obiloviny obsahující lepek                                
(tj. pšenice, slad), sója, vejce, 

mléko a výrobky z něj, mandlové 
lupínky,

1,6,3,7,8

310 Buchta maková 200

Pšeničná mouka; maková náplň (mák,voda,švestková pasta, jablečná vláknina, částečně 
ztužený rostlinný tuk(palmový, řepkový), stabilizátory: modifikovaný škrob, skořice, konzervant: sorban 

draselný(max.1000mg/kg); voda;cukr krupice (řepa cukrová, voda); margarín (rostlinné tuky a 
oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor 

kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); droždí pekařské (živá kultura 

saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek; zlepšující přípravek ( mouka pšeničná sladová, 
emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina 

askorbová E300); vejce sušené; sůl jemná.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                
(tj. pšenice, slad), sója, vejce

1,6,3

311 Buchta ořechová 200

Pšeničná mouka; ořechová náplň(ořechy vlašské 25%,drť sójová pražená, strouhanka, 
mouka pšeničná, olej rostlinný řepkový, droždí, cukr, syrovátka sušená, mouka pšeničná sladová, 

emulgátor: E472e, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300, regulátor kyselosti: uhličitany vápenaté 
E170), mouka sójová, mléko sušené, modifikovaný škrob kukuřičný E1422, skořice, sůl jedlá, prášek 

kakaový, kypřící látky: pyrofosforečnan disodný E450 a hydrogenuhličitan sodný E500, aroma: vanilkové);  

voda; cukr krupice (řepa cukrová, voda); margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, 
řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, 

kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); droždí pekařské (živá kultura saccharomyces 

cerevisiae), pšeničný lepek; zlepšující přípravek ( mouka pšeničná sladová, 
emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina 

askorbová E300); vejce sušené; sůl jemná.

1 den

*Obiloviny obsahující lepek                                
(tj. pšenice, slad, kukuřice), sója, 

vejce, mléko a výrobky z něj, 
vlašské a lískové ořechy

1,6,3,7,8



312 Buchta tvarohová 200

Pšeničná mouka, tvarohová náplň (tvaroh 75%, vejce, mléko, cukr, (kukuřičná mouka, 

dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citronový olej, citronová šťáva);  voda; cukr krupice (řepa 

cukrová, voda); margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin 

z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); 

droždí pekařské (živá kultura saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek; zlepšující 
přípravek ( mouka pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka 

sójová, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300); vejce sušené; sůl jemná.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad, kukuřice), sója, 
mléko, vejce, 

1,6,7,3

314 Rohlíček makový 95

Pšeničná mouka; maková náplň (mák,voda,švestková pasta, jablečná vláknina, částečně 
ztužený rostlinný tuk(palmový, řepkový), stabilizátory: modifikovaný škrob, skořice, konzervant: sorban 

draselný(max.1000mg/kg); voda; cukr krupice (řepa cukrová, voda); margarín (rostlinné 
tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, 

regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); vejce sušená;droždí 
pekařské (živá kultura saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek; zlepšující 

přípravek ( mouka pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka 

sójová, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300); sůl jemná.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                
(tj. pšenice, slad), sója, vejce

1,6,3

315 Rohlíček ořechový 95

Pšeničná mouka; ořechová náplň(ořechy vlašské 25%,drť sójová pražená, strouhanka, 
mouka pšeničná, olej rostlinný řepkový, droždí, cukr, syrovátka sušená, mouka pšeničná sladová, 

emulgátor: E472e, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300, regulátor kyselosti: uhličitany vápenaté 
E170), mouka sójová, mléko sušené, modifikovaný škrob kukuřičný E1422, skořice, sůl jedlá, prášek 

kakaový, kypřící látky: pyrofosforečnan disodný E450 a hydrogenuhličitan sodný E500, aroma: vanilkové); 
voda; cukr krupice (řepa cukrová, voda);margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, 

řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, 

kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); vejce sušená;droždí pekařské (živá 

kultura saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek;  zlepšující přípravek ( mouka 

pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka 

zlepšující mouku: kyselina askorbová E300); sůl jemná.

1 den

*Obiloviny obsahující lepek                                
(tj. pšenice, slad,kukuřice), sója, 
vejce, mléko, vlašské a lískové 

ořechy

1,6,3,7,8

317 Koláč tvaroh - povidla 80

Pšeničná mouka hladká speciál; tvaroh(tvaroh 75%, vejce, mléko, cukr, (kukuřičná 

mouka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citronový olej, citronová šťáva); povidla (cukr, švestkový 
lekvar, voda, škrob, želírující látka: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: karamel, 

švestkové aroma, konzervant: sorban draselný , benzoan sodný); voda; cukr krupice (řepa cukrová, 

voda); margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z jedlých 

tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); droždí 
pekařské (živá kultura saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek; zlepšující přípravek ( mouka 

pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka 

zlepšující mouku: kyselina askorbová E300); vejce sušené; sůl jemná.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója, vejce, 
mléko a výrobky z něj

1,6,3,7



319 Šodó 300g 300

Pšeničná mouka hladká; voda, cukr krupice (řepa cukrová, voda); margarín 
(rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá 

sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); droždí pekařské 
(živá kultura saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek; zlepšující přípravek ( mouka pšeničná 

sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka zlepšující 

mouku: kyselina askorbová E300);vejce sušené; sůl jemná.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                
(tj. pšenice,slad), sója, vejce

1,6,3

330 Šátek - náplň s povidly 65

Pšeničná mouka hladká speciál; povidla slazená ze švestek a jablek (švestkové 
pyré zahuštěné 30,5% (přináší 165% ovoce)cukr, voda, jablečný koncentrát 7,9% (přináší 55% ovoce) 
pšeničná vláknina, barvivo karamel E150d, zahušťovadlo: pektin E440, alginan sodný E401, regulátor 

kyselosti: kyselina citrónová E330, citronany vápenaté E333, aroma, skořice);voda; cukr krupice (řepa 

cukrová, voda); margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z 

jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); 

droždí pekařské (živá kultura saccharomyces cerevisiae);pšeničný lepek; zlepšující přípravek 
(mouka pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, 

látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300); vejce sušené; sůl jemná.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója, vejce, 
1,6,3

331 Šátek - tvarohový 65

Pšeničná mouka hladká speciál; tvaroh(tvaroh 75%, vejce, mléko, cukr, (kukuřičná 

mouka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citronový olej, citronová šťáva), voda, cukr krupice (řepa 

cukrová, voda), margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z 

jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten), 
droždí pekařské (živá kultura saccharomyces cerevisiae), pšeničný lepek, zlepšující přípravek 

( mouka pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, 

látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300);vejce sušené; sůl jemná.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója, vejce, 
mléko a výrobky z něj.

1,6,3,7

332 Šátek s pudinkem 65

Pšeničná mouka hladká speciál; pudink(cukr, bramborový modifikovaný škrob E1414, sušená 
syrovátka, směs ((sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk(palmový), 

stabilizátor E339ii,E450iii,E401,E516),barvivo beta karoten E160a, chuťová látka/aroma.);voda; cukr 
krupice (řepa cukrová, voda), margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy 

mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, 

barvivo: beta-karoten); droždí pekařské (živá kultura saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek, 
zlepšující přípravek ( mouka pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, 

mouka sójová, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300); vejce sušené; sůl 
jemná.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója, vejce, 
mléko a výrobky z něj.

1,6,3,7



333 Šátek - ovocná náplň s jahodami 65

Pšeničná mouka hladká speciál; ovocná náplň s jahodami (jahoda 35%, cukr, voda, 
jablečná dřeň (přináší 15% ovoce), modifikovaný škrob E1442,zahušťovadlo: guma gellan E418; regulátory 

kyselosti: kyselina citrónová E330, citronany vápenaté E333, citronany sodné E331: konzervant: sorban 

draselný E202; aroma, koncentrát z černé mrkve);voda; cukr krupice (řepa cukrová, voda); 
margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z jedlých tuků, 

lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten);droždí 
pekařské (živá kultura saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek; zlepšující přípravek ( 

mouka pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka 

zlepšující mouku: kyselina askorbová E300), vejce sušené, sůl jemná.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója, vejce, 
1,6,3

334 Šátek - ovocná náplň s borůvkami 65

Pšeničná mouka hladká speciál; ovocná náplň s borůvkami (borůvky 35%, voda, 
cukr, jablečné pyré (přináší 15% ovoce), modifikovaný škrob E1442, zahušťovadlo: guma gellan E418; 

regulátory kyselosti: kyselina citrónová E330, citronany vápenaté E333, citronany sodné E331; konzervant: 

sorban draselný E202; aroma); voda; cukr krupice (řepa cukrová, voda); margarín (rostlinné tuky a 
oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor 

kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); droždí pekařské (živá kultura 

saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek; zlepšující přípravek ( mouka pšeničná sladová, 
emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina 

askorbová E300); vejce sušené; sůl jemná.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója, vejce, 
1,6,3

335 Šátek - ovocná náplň s hruškami 65

Pšeničná mouka hladká speciál; ovocná náplň s hruškami (cukr, hrušky 26,5%, 
voda, modifikovaný škrob E1442, zahušťovadlo: guma gellan E418; hruškový koncentrát 2,1% (přináší 13,5% 

ovoce), regulátory kyselosti: kyselina citrónová E330, citronany vápenaté E333, citronany sodné E331; 

konzervant: sorban draselný E202; aroma, barvivo karamel amoniakový E150c);voda; cukr krupice 
(řepa cukrová, voda); margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných 
kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-

karoten); droždí pekařské (živá kultura saccharomyces cerevisiae), pšeničný lepek; zlepšující 
přípravek ( mouka pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, 

enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300); vejce sušené; sůl jemná.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója, vejce, 
1,6,3

353
Šátek - ovocná náplň s 

meruňkami
65

Pšeničná mouka hladká speciál ; ovocná náplň s meruňkami ( voda, meruňky 19%, 
cukr, zahuštěné meruňkové pyré (přináší 21% ovoce), modifikovaný škrob E1442, zahušťovadlo: guma gellan 
E418; regulátory kyselosti: kyselina citrónová E330, citronany vápenaté E333, citronany sodné E331; aroma, 

konzervant: sorban draselný E202; barvivo: karoteny.); voda; cukr krupice (řepa cukrová, voda); 

margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy mastných kyselin z jedlých tuků, 

lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten); droždí 
pekařské (živá kultura saccharomyces cerevisiae); pšeničný lepek; zlepšující přípravek ( mouka 

pšeničná sladová, emulgátory:E472e a E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, enzymy, látka 

zlepšující mouku: kyselina askorbová E300); vejce sušené; sůl jemná.

1 den
*Obiloviny obsahující lepek                                

(tj. pšenice, slad), sója, vejce, 
1,6,3

400 Běžné pečivo



400 Cereální rohlík 70g 70

Pšeničná mouka hladká speciál; voda;cereální směs (slunečnicové semínko, lněné 
semínko, sezamové semínko, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová 
mouka částečně pražená, zahušťovadlo E466, emulgátor (E472e,E471, řepkový lecitin), regulátor kyselosti 

(fosforečnany vápenaté, kyselina citrónová), rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné mléko, 

látka zlepšující mouku, kyselina askorbová, cystein, enzymy); droždí pekařské (živá kultura 

saccharomyces cerevisiae); margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy 
mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, 

barvivo: beta-karoten);sůl.  

1 den

*Obiloviny obsahující lepek (tj. 
pšenice, žito, otruby),sladová 

mouka, sója, mléko a výrobky z 
něj, sezamové semínko, 

1,6,7,11

401 Cereální rohlík - sypaný 70g 70

Pšeničná mouka hladká speciál;voda;cereální směs (slunečnicové semínko, lněné 
semínko, sezamové semínko, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová 
mouka částečně pražená, zahušťovadlo E466, emulgátor (E472e,E471, řepkový lecitin), regulátor kyselosti 

(fosforečnany vápenaté, kyselina citrónová), rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné mléko, 

látka zlepšující mouku, kyselina askorbová, cystein, enzymy); droždí pekařské (živá kultura 

saccharomyces cerevisiae); margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy 
mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, 

barvivo: beta-karoten); sůl.  

1 den

*Obiloviny obsahující lepek (tj. 
pšenice, žito, otruby),sladová 

mouka, sója, mléko a výrobky z 
něj, sezamové semínko, 

1,6,7,11

402 Cereální kostka - dýně 70g 70

Pšeničná mouka hladká speciál; voda; cereální směs (slunečnicové semínko, lněné 
semínko, sezamové semínko, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová 
mouka částečně pražená, zahušťovadlo E466, emulgátor (E472e,E471, řepkový lecitin), regulátor kyselosti 

(fosforečnany vápenaté, kyselina citrónová), rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné mléko, 

látka zlepšující mouku, kyselina askorbová, cystein, enzymy); droždí pekařské (živá kultura 

saccharomyces cerevisiae); margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy 
mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, 

barvivo: beta-karoten); dýňové semínko; sůl.  

1 den

*Obiloviny obsahující lepek (tj. 
pšenice, žito, otruby),sladová 

mouka, sója, mléko a výrobky z 
něj, sezamové semínko

1,6,7,11

403 Cereální bageta 210g 210

Pšeničná mouka hladká speciál;voda;cereální směs (slunečnicové semínko, lněné 
semínko, sezamové semínko, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová 
mouka částečně pražená, zahušťovadlo E466, emulgátor (E472e,E471, řepkový lecitin), regulátor kyselosti 

(fosforečnany vápenaté, kyselina citrónová), rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné mléko, 

látka zlepšující mouku, kyselina askorbová, cystein, enzymy); droždí pekařské (živá kultura 

saccharomyces cerevisiae); margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy 
mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, 

barvivo: beta-karoten); sůl.  

1 den

*Obiloviny obsahující lepek (tj. 
pšenice, žito, otruby),sladová 

mouka, sója, mléko a výrobky z 
něj, sezamové semínko

1,6,7,11



404 Cereální suk 70g 70

Pšeničná mouka hladká speciál;voda;cereální směs (slunečnicové semínko, lněné 
semínko, sezamové semínko, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová 
mouka částečně pražená, zahušťovadlo E466, emulgátor (E472e,E471, řepkový lecitin), regulátor kyselosti 

(fosforečnany vápenaté, kyselina citrónová), rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné mléko, 

látka zlepšující mouku, kyselina askorbová, cystein, enzymy); droždí pekařské (živá kultura 

saccharomyces cerevisiae); margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy 
mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, 

barvivo: beta-karoten); sůl.  

1 den

*Obiloviny obsahující lepek (tj. 
pšenice, žito, otruby),sladová 

mouka, sója, mléko a výrobky z 
něj, sezamové semínko, 

1,6,7,11

406
Cereální rohlík - sypaný 

slunečnice 70g
70

Pšeničná mouka hladká speciál;voda;cereální směs (slunečnicové semínko, lněné 
semínko, sezamové semínko, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová 
mouka částečně pražená, zahušťovadlo E466, emulgátor (E472e,E471, řepkový lecitin), regulátor kyselosti 

(fosforečnany vápenaté, kyselina citrónová), rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné mléko, 

látka zlepšující mouku, kyselina askorbová, cystein, enzymy); droždí pekařské (živá kultura 

saccharomyces cerevisiae); margarín (rostlinné tuky a oleje(palmový, řepkový/mono-a diglycericy 
mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin, jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, 

barvivo: beta-karoten); slunečnicové semínko; sůl.  

1 den

*Obiloviny obsahující lepek (tj. 
pšenice, žito, otruby),sladová 

mouka, sója, mléko a výrobky z 
něj, sezamové semínko, 

1,6,7,11

410 Pizza rohlík 70g 70

Pšeničná mouka hladká; voda; směs (pšeničná krupice, pšeničná mouka, směs sušené 
zeleniny(červená paprika, cibule, rajčatový prášek), sušený pšeničný kvas(pšeničná mouka, startovací 
kultura), sůl, sušené droždí, pšeničný lepek, kořenící přípravek(směs sušené zeleniny a bylin), glukóza, 

kvasnicový extrakt, regulátor kyselosti (E262), rostlinný olej (řepkový), kyselina (E270), enzymy, pšeničná 

sladová mouka, aroma, látka zlepšující mouku (E300); sýr eidam 30% (kravské mléko, chlorid 

vápenatý mlékárenské kultury, syřidlo, jedlá sůl); tykev; len; margarín (rostlinné tuky a 
oleje(palmový, řepkový),pitná voda, emulgátor (mono-a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků, lecitin), 

jedlá sůl 0,1%, regulátor kyselosti, kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta-karoten; droždí pekařské 
(živá kultura saccharomyces cerevisiae); sůl. 

1

*Obiloviny obsahující lepek (tj. 
pšenice, žito, otruby),sladová 

mouka, mléko a výrobky z něj. 
Produkt může obsahovat stop:vejce a 

výrobky z nich,sójové boby a výrobky z 

nich, sezamová semínka, vlčí bob.

1,3,6,7,11,
13

*Ve výrobě se zpracovávají další 
alergeny které mohou způsobit 
křížovou kontaminaci výrobku 
Obiloviny obsahující lepek (tj. 
pšenice, žito, ječmen, oves, 
špalda, kamut nebo jejich 

hybridní odrůdy) a výrobky z 
nich;slad; sója; lepek; vlčí bob; 
vejce; mléko a výrobky z něj; 

vlašské ořechy; lískové ořechy; 
arašídové ořechy; sezamová 
semínka; mandlové lupínk.

1,3,5,6,7,8,
11,13


