
 

 

 

 

Složení a záruky nebalených výrobků 
číslo 

výrobku 
Název výrobku Minimální 

trvanlivost 
Složení 

2040 Chléb pšenično žitný 
450 g 
 
 

72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí,  
kmín 
 

2043 Chléb pšenično žitný 
900 g 

72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí,  
kmín 
 

2044 Chléb pšenično žitný 
1200 g 

72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí,  
kmín 
 

2050 Chléb pšenično žitný 
Speciál 1000 g 

72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí,  
kmín 
 

2056 Chléb žitno pšeničný  
tmavý 900 g 

72 hodin voda,žitná mouka, pšeničná mouka,sůl, droždí, 
ječmen pražený mletý, kmín,kukuřičná mouka 
bobtnavá,zahušťovadlo(guma-  guar),bramborové 
vločky 

2058 Chléb žitno pšeničný 
tmavý 450 g 

72 hodin voda,žitná mouka, pšeničná mouka,sůl, droždí, 
ječmen pražený mletý, kmín,kukuřičná mouka 
bobtnavá,zahušťovadlo(guma-  guar),bramborové 
vločky 

2062 Chléb žitno pšeničný 
tmavý sypaný cereálem 
450 g 

72 hodin voda,žitná mouka, pšeničná mouka,sůl, droždí, 
ječmen pražený mletý, kmín,kukuřičná mouka 
bobtnavá,zahušťovadlo(guma-  guar),bramborové 
vločky,len,pšeničné vločky, ovesné vločky,  
slunečnicová jádra 

2067 Chléb žitno pšeničný 
tmavý sypaný sezamem 
450 g 

72 hodin voda,žitná mouka, pšeničná mouka,sůl, droždí, 
ječmen pražený mletý, kmín,kukuřičná mouka 
bobtnavá,zahušťovadlo(guma-  guar),bramborové 
vločky,sezam 

2068 Chléb žitný 900 g  72 hodin žitná mouka,voda,pšeničná mouka, droždí,sůl, 
kmín,regulátor kyselosti(kyselina mléčná a octová), 
emulgátor(sojový lecitin), sladový extrakt,koření, 
kukuřičná mouka bobtnavá,zahušťovadlo( guma-  
guar),bramborové vločky 

2072 Chléb žitno špaldový 
Bavorský 600 g 

72 hodin voda,žitná mouka,špaldová mouka,pšeničný 
lepek,sůl,sušená syrovátka,zahušťovadlo(E412), 
cukr,ječný slad,pšeničné otruby,emulgátor  
( E471),hroznový koncentrát,látka zlepšující mouku 
(E300),enzymy,droždí,startovací kultura,kyselina 
(mléčná a octová) 
 



 

 

 

 

2075 Chléb pšenično žitný 
brodský 1000g 

72 hodin voda, pšeničná mouka,žitná mouka,sůl, droždí, 
kmín, kukuřičná mouka bobtnavá,zahušťovadlo 
(guma-  guar),bramborové vločky 

2078 Chléb speciální 
Krkonošský 600g 

72 hodin voda,pšeničná mouka,pšenice,žitná mouka, 
lněné semínko,pš.vločky,ovesné vločky, 
slunečnic. jádra,sůl,droždí, emulgátor(E 472e), 
protispékavá látka(E170i),sojová mouka,enzymy, 
látka zlepš.mouku( kyselina L- askorbová), 
pšeničná krupice, pšeničná sladová moučka 

2111 Pečivo vícezrnné 
rohlík tmavý šumavský 
60 g  

24 hodin pšeničná mouka,voda, rostlinný olej řepkový, 
droždí,sůl, lněné semínko,ovesné vločky, 
praž.ječmen, kmín,slad.mouka,sušená 
syrovátka, emulgátor( E471), enzymy, 
pš.otruby,pš.klíčky,sezam,paprika pálivá , 
emulgátor(E472e),protispékavá látka(E170i) 
sojová mouka,enzymy, látka zlepš.mouku(kyselina 
L- askorbová) 

2115 Pečivo pšeničné     
rohlík graham 65 g 

24 hodin pšeničná mouka,voda, rostlinný olej řepkový, 
droždí,sůl,pšeničné otruby,pšeničná mouka 
celozrnná,sojová mouka, zahušťovadlo(E 412), 
glukóza,pšeničné vločky,regulátor kyselosti(E330, 
E262, E516, E450), ječný sladový extrakt, 
pšeničná mouka sladová, emulgátor(E322, 
E472e),pšeničné klíčky,směs koření (kmín, 
koriandr,fenykl),maltodextrin, sušená syrovátka, 
sušený pšeničný kvas, bramborový škrob, látka 
zlepš.mouku( kyselina L- askorbová),enzymy 

2120 Pečivo speciální 
zlatá špička 65g 

24 hodin pšeničná mouka,voda, rostlinný olej řepkový, 
droždí, sůl, emulgátor(E472e),protispékavá 
látka(E170i),sojová mouka, enzymy, látka 
zlepš.mouku( kyselina L- askorbová),pšeničné 
klíčky,žitný kvas,sirup z cukrové řepy, melasa, 
cukr, vinný ocet,bramborový granulát,rostlinný olej 
slunečnicový 

2125 Pečivo vícezrnné 
tmavá houska 60g 

24 hodin pšeničná mouka,voda, droždí,rostlinný olej 
řepkový, sezamové semínko,lněné semínko, 
slunečnice,sůl,pšeničné otruby,cukr,sušená 
syrovátka,sojová mouka,ječná sladová 
mouka,stabilizátor(E412),pražené sladová 
mouka,glukóza,emulgátor(E472e), látka zlepš. 
mouku( kyselina L- askorbová),enzymy 

2231 Pečivo pšeničné 
veka chlebíčková 380 g 

48 hodin pšeničná mouka,voda,droždí,rostlinný olej 
řepkový,žitný kvas,sůl,cukr, emulgátor 
(stearoylaktylát sodný),regulátor kyselosti(uhličitan 
a fosforečnan vápenatý), zahušťovadlo(guma 
guar),látka zlepš. mouku ( kyselina L-askorbová), 
enzymy 



 

 

 

 

2312 Pečivo pšeničné 
rohlík 47 g 

24 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, sůl,cukr,sladová mouka, emulgátor(E471), 
sušená syrovátka,enzymy, mák,kmín 

2313 Pečivo pšeničné 
rohlík 47 g 

24 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, sůl,cukr,sladová mouka, emulgátor(E471), 
sušená syrovátka,enzymy, mák,kmín 

2322 Pečivo pšeničné 
houska 60 g 

24 hodin pšeničná mouka, voda, rostlinný olej řepkový, 
droždí,sůl,cukr,ječná sladová mouka, emulgátor 
(E472e),glukóza, regulátor kyselosti(E341i), látka 
zlepš. mouku( kyselina L- askorbová),enzymy, 
mák, kmín 

2324 Pečivo pšeničné  
houska se sýrem (13%) 
60 g 

24 hodin pšeničná mouka, voda,sýr,rostlinný olej řepkový, 
droždí,sůl,cukr,ječná sladová mouka, emulgátor   
( E472e),glukóza, regulátor kyselosti(E341i), látka 
zlepš. mouku( kyselina L- askorbová),enzymy, 
pšeničný škrob  

2327 Pečivo pšeničné 
pletýnka 75 g 

24 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, sůl,cukr,sladová mouka, emulgátor(E471), 
sušená syrovátka,enzymy, mák,kmín 

2328 Pečivo pšeničné 
pletýnka 140 g  

24 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, sůl,cukr,sladová mouka, emulgátor(E471), 
sušená syrovátka,enzymy, mák,kmín 

2330 Pečivo pšeničné 
bageta světlá 100 g 

24 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, sůl,cukr, sušené mléko, emulgátor(E471, 
E481),regulátor kyselosti(uhličitan vápenatý),látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),enzymy 

2332 Pečivo pšeničné 
bageta tmavá vícezrnná 
100 g 

24 hodin pšeničná mouka,voda, rostlinný olej řepkový, 
droždí, lněné semínko,slunečnicová jádra, sůl, 
pšeničné otruby,cukr,sušená syrovátka,sojová 
mouka,ječná sladová mouka,stabilizátor(guma 
guar),pražená sladová mouka,glukóza, 
emulgátor(E472e), látka zlepšující mouku( kyselina 
L- askorbová),enzymy 

2380 Pečivo pšeničné 
bulka sypaná sezamem 
80 g 

24 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, sůl,cukr,sladová mouka, emulgátor(E471), 
sušená syrovátka,enzymy, sezamové semínko 

2382 Pečivo pšeničné 
bulka sypaná sezamem 
100 g 

24 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, sůl,cukr,sladová mouka, emulgátor(E471), 
sušená syrovátka,enzymy, sezamové semínko 

2383 Pečivo speciální 
slunečnicová kostka 
70g 

24 hodin pšeničná mouka, voda, slunečnic. jádra, droždí, 
rostlinný olej řepkový,sůl,žitná mouka,pšeničná 
trhanka,lněné semínko,sojová drť,pšeničné 
klíčky,ječný sladový extrakt,glukózový sirup, 
směs koření,regulátor kyselosti(E170, E270), 
emulgátor(E471), látka zlepšující mouku( kyselina 
L- askorbová),enzymy 



 

 

 

 

2384 Pečivo speciální 
dýňová kostka 70g 

24 hodin pšeničná mouka, voda, dýňové semínko, droždí, 
rostlinný olej řepkový,sůl,žitná mouka,pšeničná 
trhanka,lněné semínko,sojová drť,pšeničné 
klíčky,ječný sladový extrakt,glukózový sirup, 
směs koření,regulátor kyselosti(E170, E270), 
emulgátor(E471), látka zlepšující mouku( kyselina 
L- askorbová),enzymy 

2385 Pečivo speciální 
bramborová hvězda 60g 

24 hodin voda,pšeničná mouka,droždí,rostlinný olej 
řepkový,sušené bramborové vločky, 
emulgátor(E471), stabilizátor(E450i, E223), 
barvivo(kurkumin),antioxidant( kyselina L- 
askorbová, askorbylpalmitát,kyselina citronová), 
sušená syrovátka,sladová mouka,sůl, emulgátor 
(E472e), sojová mouka,aroma,enzymy,pšeničné 
klíčky a otruby,lněné semínko,aroma,sušená 
cibule,sezamové semínko,koření  
 

2387 Pečivo pšeničné 
pizza koláč  
s rajčatovou náplní 
(25%) 
75 g 

24 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, sůl,cukr,sladová mouka, emulgátor(E471), 
sušená syrovátka,enzymy,rajčatový protlak,cibule, 
rostlinný olej slunečnicový,modifikovaný škrob, 
česnek,oregano,petržel,stabilizátor(xantan,guarová 
mouka),konzervant(sorbát draselný),barvivo(šťáva 
z červené řepy),regulátor kyselosti(kyselina 
citronová),extrakt koření(obsahuje celer), aroma, 
antioxidant(E300),sýr,pšeničný škrob  

2388 Pečivo pšeničné 
pizza koláč  
s brokolicovou náplní  
(26%)  
75 g 

24 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, sůl,cukr,sladová mouka, emulgátor(E471), 
sušená syrovátka,enzymy, rostlinný olej palmový, 
kukuřičný škrob,glukózový sirup,sušená brokolice, 
glukóza,sušená syrovátka,směs sušené zeleniny 
(špenát,česnek,cibule),kukuřičná mouka,sušený 
bílek,modifikovaný škrob bramborový,kypřící 
látka(E450,E500),kvasnicový extrakt,sýr,pšeničný 
škrob 

2389 Pečivo pšeničné 
pizza koláč  s nivovou 
náplní (28%) 
75 g 

24 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, sůl,cukr,sladová mouka, emulgátor(E471), 
sušená syrovátka,enzymy, rostlinný olej palmový, 
kukuřičný škrob,glukózový sirup, glukóza,sušená 
syrovátka,směs sušené zeleniny (petržel, česnek, 
cibule), kukuřičná mouka,sýrový prášek, 
modifikovaný škrob bramborový, sušený bílek, 
kypřící látka(E450,E500),látka zvýrazňující chuť a 
vůni(E621),kvasnicový extrakt,aroma 



 

 

 

 

2420 Jemné pečivo 
makovka 50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),mák 

2421 Jemné pečivo 
závin s makovou náplní  
(31%) 
400 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka,sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý), sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni (vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), mák, 
ovocná dřeň,glukózový sirup,regulátor kyselosti 
(kyselina citronová),barvivo( antokyany),aroma, 
konzervant(sorban draselný),sušené mléko, 
modifikovaný kukuřičný škrob,ethylvanilin 

2424 Jemné pečivo 
Mikuláš 75 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),rozinky 

2425 Jemné pečivo 
Čert 75 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), mák, 
rozinky 

2426 Jemné pečivo 
Jidáš 75 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),mák 



 

 

 

 

2429 Jemné pečivo 
závin s tvarohovou 
náplní (31%) 
140g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka,sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý), sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni (vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),tvaroh, 
tekutá vaječná směs,bobtnavá mouka 
bramborová, aroma,dřeň jablečná, modifikovaný 
kukuřičný škrob, regulátor kyselosti (kyselina 
citronová), konzervant(sorban draselný), 
ethylvanilin 

2431 Jemné pečivo 
pletenec s müsli 
náplní  (35%) 
200g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), 
slunečnicové semínko,ovesné vločky, rostlinný 
olej palmový,pšeničná krupice,modifikováný škrob 
bramborový,glukózový sirup,rýžová mouka, 
kakaová hmota, kakao,kakaové máslo, emulgátor 
(E322), sušená vejce,sojová mouka, sušená 
syrovátka,kypřící látka (E450,E500,E341), aroma, 
stabilizátor(E516) 

2451 Jemné pečivo 
sladký šnek  75 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),máslové 
aroma 

2481 Jemné pečivo 
rohlík sladký 50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),mák 



 

 

 

 

2820 Jemné pečivo 
šáteček s vanilkovou 
náplní (31%) 
 50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), 
modifikovaný škrob bramborový,sušené mléko, 
sušená syrovátka,dextróza,rostlinný tuk palmový, 
zahušťovadlo(E404,E401),emulgátor (E472a), 
aroma, barvivo(E160a,E101,E120), pšeničná 
bílkovina 

2821 Jemné pečivo 
šáteček s ovocnou 
náplní (31%) 
 50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),ovocná 
dřeň,glukózový sirup,regulátor kyselosti(kyselina 
citronová),barvivo(antokyany),aroma,konzervant 
(sorban draselný) 

3001 Jemné pečivo 
vánočka sváteční 400g 

48 hodin pšeničná mouka,voda,rozinky, cukr,fruktóza, 
emulgátor(E471),regulátor kyselosti(E170,E341), 
zahušťovadlo(E412),rostlinný olej řepkový,aroma 
(s mléčnou složkou),vaječná směs,droždí, 
rostlinný olej palmový, rostlinný tuk palmový, 
emulgátor(E471,E322),plně ztužený rostlinný tuk 
řepkový,zahušťovadlo(E415),přírodní aroma, 
vepřové sádlo,mandle plátky,máslo,sůl, barvivo 
(E100),aroma máslovo – vanilkové, mléčná 
bílkovina,sušená vejce, emulgátor(E339), aroma, 
barvivo(beta-karoten) 

3002 Jemné pečivo 
vánočka sváteční 600g 

48 hodin pšeničná mouka,voda,rozinky, cukr,fruktóza, 
emulgátor(E471),regulátor kyselosti(E170,E341), 
zahušťovadlo(E412),rostlinný olej řepkový,aroma 
(s mléčnou složkou),vaječná směs,droždí, 
rostlinný olej palmový, rostlinný tuk palmový, 
emulgátor(E471,E322),plně ztužený rostlinný tuk 
řepkový,zahušťovadlo(E415),přírodní aroma, 
vepřové sádlo,mandle plátky,máslo,sůl, barvivo 
(E100),aroma máslovo – vanilkové, mléčná 
bílkovina,sušená vejce, emulgátor(E339), aroma, 
barvivo(beta-karoten) 



 

 

 

 

3011 Jemné pečivo 
mazanec sváteční 400g 

48 hodin pšeničná mouka,voda,rozinky, cukr,fruktóza, 
emulgátor(E471),regulátor kyselosti(E170,E341), 
zahušťovadlo(E412),rostlinný olej řepkový,aroma 
(s mléčnou složkou),vaječná směs,droždí, 
rostlinný olej palmový, rostlinný tuk palmový, 
emulgátor(E471,E322),plně ztužený rostlinný tuk 
řepkový,zahušťovadlo(E415),přírodní aroma, 
vepřové sádlo,mandle plátky,máslo,sůl, barvivo 
(E100),aroma máslovo – vanilkové, mléčná 
bílkovina,sušená vejce, emulgátor(E339), aroma, 
barvivo(beta-karoten) 

3012 Jemné pečivo 
mazanec sváteční 600g 

48 hodin pšeničná mouka,voda,rozinky, cukr,fruktóza, 
emulgátor(E471),regulátor kyselosti(E170,E341), 
zahušťovadlo(E412),rostlinný olej řepkový,aroma 
(s mléčnou složkou),vaječná směs,droždí, 
rostlinný olej palmový, rostlinný tuk palmový, 
emulgátor(E471,E322),plně ztužený rostlinný tuk 
řepkový,zahušťovadlo(E415),přírodní aroma, 
vepřové sádlo,mandle plátky,máslo,sůl, barvivo 
(E100),aroma máslovo – vanilkové, mléčná 
bílkovina,sušená vejce, emulgátor(E339), aroma, 
barvivo(beta-karoten) 

3020 Jemné pečivo 
koláč s tvarohovou 
náplní (31%) 
100 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka,sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý), sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni (vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),tvaroh, 
tekutá vaječná směs,bobtnavá mouka 
bramborová, aroma,dřeň jablečná, modifikovaný 
kukuřičný škrob, regulátor kyselosti (kyselina 
citronová), konzervant(sorban draselný), 
ethylvanilin 

3021 Jemné pečivo 
koláč s makovou náplní 
(31%)  
100 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka,sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý), sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni (vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), mák, 
ovocná dřeň,glukózový sirup,regulátor kyselosti 
(kyselina citronová),barvivo( antokyany),aroma, 
konzervant(sorban draselný),sušené mléko, 
modifikovaný kukuřičný škrob,ethylvanilin 



 

 

 

 

3022 Jemné pečivo 
koláč s ořechovou 
náplní  (31%)  
100 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),vlašské 
ořechy,instantní mouka,sojová drť,kukuřičný 
škrob,látka zvýrazńující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),karamel 

3029 Jemné pečivo 
koláč s jablečnou  
náplní (31%) 
100 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),jablka, 
modifikovaný škrob,regulátor kyselosti(kyselina 
citronová),skořice,pšeničná vláknina, konzervant 
(sorban draselný),zahušťovadlo(konjac,xanthan) 

3030 Jemné pečivo   
koláč s meruňkovou 
náplní (31%) 
50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),meruňky, 
jablečné pyré,zahušťovadlo(modifikovaný škrob 
kukuřičný,gelanová guma), regulátor kyselosti 
(kyselina citronová,citronan vápenatý),aroma, 
konzervant (sorban draselný,citronan sodný), 
barvivo (beta –karoten) 

3033 Jemné pečivo 
koláč s makovou náplní  
(31%)  
50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka,sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý), sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni (vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), mák, 
ovocná dřeň,glukózový sirup,regulátor kyselosti 
(kyselina citronová),barvivo( antokyany),aroma, 
konzervant(sorban draselný),sušené mléko, 
modifikovaný kukuřičný škrob,ethylvanilin 



 

 

 

 

3035 Jemné pečivo 
koláč s povidlovou 
náplní (31%) 
50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),švestkové 
pyré,pšeničná vláknina,zahušťovadlo (pektin, 
alginan sodný), regulátor kyselosti (kyselina 
citronová,citronan vápenatý),barvivo(amoniak – 
sulfitový karamel),aroma,skořice                                              
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

3038 Jemné pečivo 
koláč s tvarohovou 
náplní(31%) 
50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka,sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý), sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni (vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),tvaroh, 
tekutá vaječná směs,bobtnavá mouka 
bramborová, aroma,dřeň jablečná, modifikovaný 
kukuřičný škrob, regulátor kyselosti (kyselina 
citronová), konzervant(sorban draselný), 
ethylvanilin 

3040 Jemné pečivo 
koláč zdobený 150 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka,sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý), sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni (vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),tvaroh, 
tekutá vaječná směs,bobtnavá mouka 
bramborová, aroma,dřeň jablečná, modifikovaný 
kukuřičný škrob, regulátor kyselosti (kyselina 
citronová), konzervant(sorban draselný), 
ethylvanilin, mák, ovocná dřeň,glukózový sirup, 
barvivo( antokyany),aroma, ,sušené mléko  

3041 Jemné pečivo 
koláč zdobený 50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka,sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý), sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni (vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),tvaroh, 
tekutá vaječná směs,bobtnavá mouka 
bramborová, aroma,dřeň jablečná, modifikovaný 
kukuřičný škrob, regulátor kyselosti (kyselina 
citronová), konzervant(sorban draselný), 
ethylvanilin, mák, ovocná dřeň,glukózový sirup, 
barvivo( antokyany),aroma, ,sušené mléko 



 

 

 

 

3042 Jemné pečivo 
koláč s borůvkovou 
náplní (31%) 
150 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),glukozo-
fruktozový sirup,borůvka, jablečné pyré, 
zahušťovadlo(modifikovaný škrob kukuřičný, 
gelanová guma), regulátor kyselosti (kyselina 
citronová,citronan vápenatý, citronan sodný), 
konzervant (sorban draselný), aroma,skořice 

3043 Jemné pečivo 
koláč s ořechovou 

náplní (31%) 
50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),vlašské 
ořechy,instantní mouka,sojová drť,kukuřičný 
škrob,látka zvýrazńující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),karamel 

3060 Jemné pečivo   
koláč s jahodovou 
náplní (31%) 
50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),jahoda 
kusová,modifikovaný škrob, regulátor kyselosti 
(kyselina citronová,citronan vápenatý, citronan 
sodný),zahušťovadlo(guma gellan),koncentrát 
černé mrkve,konzervant(sorban draselný),aroma 

3064 Jemné pečivo   
koláč s malinovou 
náplní (31%) 
50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), maliny, 
glukózo – fruktózový sirup,jablečné pyré, 
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti (kyselina 
citronová,citronan vápenatý, citronan sodný), 
zahušťovadlo(guma gellan),koncentrát černé 
mrkve,konzervant(sorban draselný),aroma 



 

 

 

 

3068 Jemné pečivo   
koláč s višňovou náplní 
(31%) 
50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),višeň 
kusová,modifikovaný škrob, regulátor kyselosti 
(kyselina citronová,citronan vápenatý, citronan 
sodný),zahušťovadlo(guma gellan),koncentrát 
černé mrkve,konzervant(sorban draselný),aroma 

3072 Jemné pečivo 
koláč s jablečnou  
náplní (31%) 
50 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,rostlinný olej řepkový, 
droždí, cukr,sůl,sušená syrovátka,sladová 
mouka, sušená vejce, emulgátor (E471, E472e), 
protispékavá látka(uhličitan vápenatý),sojová 
mouka, látka zvýrazňující chuť a vůni(vanilkové 
aroma),barvivo(beta karoten),enzymy, látka 
zlepšující mouku( kyselina L- askorbová),jablka, 
modifikovaný škrob,regulátor kyselosti(kyselina 
citronová),skořice,pšeničná vláknina, konzervant 
(sorban draselný),zahušťovadlo(konjac,xanthan) 

3501 Jemné pečivo 
kobliha s meruňkovou 
náplní (15%) 
 60 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,cukr,rostlinný olej řepkový, 
droždí, tuzemák, suš.vaječ.směs, sušené mléko, 
emulgátor(E472e),protispékavá látka(E170i), 
sojová mouka,enzymy, látka zlepšující mouku       
( kyselina L- askorbová),sůl,jablečná dřeň, 
zahušťovadlo(E1422), aroma, regulátor kyselosti 
(E330),konzervant(E202),glukózo-fruktózový sirup, 
glukózový sirup,meruňková dřeň, zahušťovadlo 
(pektin),regulátor kyselosti(kyselina citronová), 
barviva(karoteny),rostlinný tuk palmový 

3502 Jemné pečivo 
kobliha s lískooříškovou  
náplní (15%) 
 60 g 
 

36 hodin pšeničná mouka, voda,cukr,rostlinný olej řepkový, 
droždí, tuzemák, suš.vaječ.směs, sušené mléko, 
emulgátor(E472e),protispékavá látka(E170i), 
sojová mouka,enzymy, látka zlepšující mouku       
( kyselina L- askorbová),sůl,jablečná dřeň, 
zahušťovadlo(E1422), aroma, regulátor kyselosti 
(E330),konzervant(E202), rostlinný tuk shea, 
sušená syrovátka,kakový prášek, lískooříšková 
pasta,emulgátor(sojový lecitin), aroma, rostlinný 
tuk palmový 



 

 

 

 

3503 Jemné pečivo 
kobliha s banánovou 
náplní (35%) 
80 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,cukr,rostlinný olej řepkový, 
droždí, tuzemák, suš.vaječ.směs, sušené mléko, 
emulgátor(E472e),protispékavá látka(E170i), 
sojová mouka,enzymy, látka zlepšující mouku       
( kyselina L- askorbová),sůl,jablečná dřeň, 
zahušťovadlo(E1422), aroma, regulátor kyselosti 
(E330),konzervant(E202),modifikovaný škrob 
bramborový,sušená syrovátka,stabilizátor 
(E340,E452i,E500),emulgátory(E471,E472c), 
protispékavá látka(E551) barvivo(beta 
karoten),stabilizátor(E339,E450,E401,E516),  
rostlinný tuk palmový 

3505 Jemné pečivo 
copánek smažený 60 g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,cukr,rostlinný olej řepkový, 
droždí, tuzemák, suš.vaječ.směs, sušené mléko, 
emulgátor(E472e),protispékavá látka(E170i), 
sojová mouka,enzymy, látka zlepšující mouku       
( kyselina L- askorbová),sůl,jablečná dřeň, 
zahušťovadlo(E1422), aroma, regulátor kyselosti 
(E330),konzervant(E202), ethylvanilin, skořice, 
rostlinný tuk palmový 

3507 Jemné pečivo 
smažený rohlík 
s vanilkovou náplní 
(30%) 
70g 

36 hodin pšeničná mouka, voda,cukr,rostlinný olej řepkový, 
droždí, tuzemák, suš.vaječ.směs, sušené mléko, 
emulgátor(E472e),protispékavá látka(E170i), 
sojová mouka,enzymy, látka zlepšující mouku       
( kyselina L- askorbová),sůl,jablečná dřeň, 
zahušťovadlo(E1422), aroma, regulátor kyselosti 
(E330),konzervant(E202), rostlinný olej palmový, 
mléčná bílkovina,emulgátor (E472b, E322, 
E472e),stabilizátor(E460,E466,E340), aromata, 
barvivo(E160a),glukózový sirup,sušená syrovátka,  
rostlinný tuk kokosový, zahušťovadlo(E401), 
emulgátor(E472a),aroma,barvivo(E160a,E101), 
rostlinný tuk palmový 

       4110 Jemné pečivo 
listový závin 
s jableč.náplní (42%) 
130 g 

36 hodin pšeničná mouka,voda,rostlinný tuk (palmový, 
řepkový,slunečnicový),emulgátor(E471, lecitin), 
regulátor kyselosti(kyselina citrónová), aroma, 
barvivo(karoteny), ocet,sůl, emulgátor (E472e), 
protispékavá látka(E170i), sojová mouka, enzymy, 
látka zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), 
jablka,cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti 
(kyselina citronová) ,skořice, pšeničná vláknina, 
konzervant (sorban draselný), zahušťovadlo 
(konjac, xanthan),mléčná bílkovina, sušená 
vejce, emulgátor(E339),aroma,barvivo (beta-
karoten) 



 

 

 

 

4115 Jemné pečivo 
listový šátek 
s tvaroh.náplní(29%) 
70 g 

36 hodin pšeničná mouka,voda,rostlinný tuk (palmový, 
řepkový,slunečnicový),emulgátor(E471, lecitin), 
regulátor kyselosti(kyselina citrónová), aroma, 
barvivo(karoteny), ocet,sůl, emulgátor (E472e), 
protispékavá látka(E170i), sojová mouka, enzymy, 
látka zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), 
tvaroh,cukr, tekutá vaječná směs,bobtnavá 
mouka bramborová, aroma,dřeň jablečná, 
modifikovaný kukuřičný škrob, regulátor kyselosti 
(kyselina citronová), konzervant(sorban draselný), 
ethylvanilin, ovocná dřeň,glukózový sirup, barvivo 
(antokyany), aroma, mléčná bílkovina, sušená 
vejce, emulgátor(E339), barvivo(beta-karoten) 

4120 
 

Jemné pečivo 
listová kapsa 
s ořech.náplní (37%) 
60 g  

36 hodin pšeničná mouka,voda,rostlinný tuk (palmový, 
řepkový,slunečnicový),emulgátor(E471, lecitin), 
regulátor kyselosti(kyselina citrónová), aroma, 
barvivo(karoteny), ocet,sůl, emulgátor (E472e), 
protispékavá látka(E170i), sojová mouka, enzymy, 
látka zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), 
vlašské ořechy,cukr,instantní mouka,sojová 
drť,kukuřičný škrob,látka zvýrazńující chuť a vůni 
(vanilkové aroma),karamel, mléčná bílkovina, 
sušená vejce, emulgátor (E339),aroma, barvivo 
(beta-karoten) 

4125 
 

Jemné pečivo 
listový závin 
s povidl.náplní (37%) 
60g 

36 hodin pšeničná mouka,voda,rostlinný tuk (palmový, 
řepkový,slunečnicový),emulgátor(E471, lecitin), 
regulátor kyselosti(kyselina citrónová), aroma, 
barvivo(karoteny), ocet,sůl, emulgátor (E472e), 
protispékavá látka(E170i), sojová mouka, enzymy, 
látka zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), 
švestkové pyré,cukr,pšeničná vláknina, 
zahušťovadlo (pektin, alginan sodný), regulátor 
kyselosti (kyselina citronová,citronan vápenatý), 
barvivo(amoniak – sulfitový karamel),aroma, 
skořice, mléčná bílkovina, sušená vejce, 
emulgátor (E339),barvivo (beta-karoten)                           



 

 

 

 

4130 Jemné pečivo 
listový závin 
s meruň.náplní (37%) 
60g 

36 hodin pšeničná mouka,voda,rostlinný tuk (palmový, 
řepkový,slunečnicový),emulgátor(E471, lecitin), 
regulátor kyselosti(kyselina citrónová), aroma, 
barvivo(karoteny), ocet,sůl, emulgátor (E472e), 
protispékavá látka(E170i), sojová mouka, enzymy, 
látka zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), 
meruňky,cukr, jablečné pyré,zahušťovadlo 
(modifikovaný škrob kukuřičný,gelanová guma), 
regulátor kyselosti (kyselina citronová,citronan 
vápenatý),aroma,konzervant  (sorban draselný, 
citronan sodný),  barvivo (beta –karoten), mléčná 
bílkovina, sušená vejce, emulgátor (E339),barvivo 
(beta-karoten)                           

4135 
 

Jemné pečivo 
listový šátek 
s vanilkovou náplní 
(42%) 
60g 

36 hodin pšeničná mouka,voda,rostlinný tuk (palmový, 
řepkový,slunečnicový),emulgátor(E471, lecitin), 
regulátor kyselosti(kyselina citrónová), aroma, 
barvivo(karoteny), ocet,sůl, emulgátor (E472e), 
protispékavá látka(E170i), sojová mouka, enzymy, 
látka zlepšující mouku( kyselina L- askorbová), 
cukr,modifikovaný škrob bramborový,sušené 
mléko, sušená syrovátka,dextróza,rostlinný tuk 
palmový, zahušťovadlo(E404,E401),emulgátor 
(E472a), aroma, barvivo(E160a,E101,E120), 
pšeničná bílkovina, mléčná bílkovina, sušená 
vejce, emulgátor (E339),barvivo (beta-karoten)                           

5518 Jemné pečivo 
Muffin světlý 
1ks 

4 dny cukr,pšeničný škrob,modifikovaný škrob 
bramborový,rostlinný tuk palmový,pšeničná 
mouka, sušená syrovátka,kypřící látka (E450, 
E500),emulgátor(E481,E472,E475),sůl, aroma, 
zahušťovadlo(E415),glukózový sirup,sušené 
mléko, rostlinný olej řepkový,tekutá vaječná 
směs,voda,kakaová hmota, emulgátor(sojový 
lecitin), 

5520 Jemné pečivo 
Muffin tmavý 
1ks 

4 dny cukr,pšeničný škrob,modifikovaný škrob 
bramborový,rostlinný tuk palmový,pšeničná 
mouka, sušená syrovátka,kypřící látka (E450, 
E500),emulgátor(E481,E472,E475),sůl, aroma, 
zahušťovadlo(E415),glukózový sirup,sušené 
mléko, rostlinný olej řepkový,tekutá vaječná 
směs,voda,kakaový prášek,kakaová hmota, 
emulgátor(sojový lecitin) 

 

 

 

 


