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Složení pekařských výrobků 

dle zákona č. 110/1997 Sb., vyhlášky č. 113/2005 Sb.  

a nařízení EU č. 1169/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Na základě vyhlášky č. 113/2005 Sb. a nařízení EU č. 1169/2011  o způsobu označování potravin 

Vám zasíláme katalog nebalených výrobků, které jste povinni mít k dispozici pro zákazníka na 

Vaší prodejně. V katalogu jsou uvedeny výrobky a jejich složení od nejvyššího obsahu po 

nejnižší. Dále jsou v katalogu vyznačeny suroviny, které obsahují alergeny.  

 

 

 
                                                                                                  

 

Ve Věchnově dne 1. prosince 2014  

      

 

 

 



 

Název Hmotnost Skupina 
min. 

trvanlivost 
(DTM) 

energetická 
hodnota 

Složení 

Věchnovský 
chléb 

1100 g pšenično-žitný 3 dny  929 kJ/100g 
219 kcal/100g 

  mouka pšeničná, voda, kvas (voda, 
mouka žitná), sůl, kmín 

Věchnovský 
chléb 

600 g pšenično-žitný 3 dny  929 kJ/100g 
219 kcal/100g 

  mouka pšeničná, voda, kvas (voda, 
mouka žitná), sůl, kmín 

rohlík 40 g běžné pečivo 
pšeničné 

1 den 1397 kJ/100g 
331 kcal/100g 

  mouka pšeničná, voda, řepkový 
olej, droždí, Perfekt 3(žitná mouka, 
sladová mouka diastatická, 
pšeničná mouka, emulgátor(E471), 
sojová mouka, regulátor 
kyselosti(E263), amyláza, látka 
zlepšující mouku(E300)), sůl, cukr 

suk 40 g běžné pečivo 
pšeničné 

1 den 1397 kJ/100g 
331 kcal/100g 

  mouka pšeničná, voda, řepkový 
olej, droždí, Perfekt 3(žitná mouka, 
sladová mouka diastatická, 
pšeničná mouka, emulgátor(E471), 
sojová mouka, regulátor 
kyselosti(E263), amyláza, látka 
zlepšující mouku(E300)), sůl, cukr 

slaný rohlík 40 g běžné pečivo 
pšeničné 

1 den 1397 kJ/100g 
331 kcal/100g 

  mouka pšeničná, voda, řepkový 
olej, droždí, Perfekt 3(žitná mouka, 
sladová mouka diastatická, 
pšeničná mouka, emulgátor(E471), 
sojová mouka, regulátor 
kyselosti(E263), amyláza, látka 
zlepšující mouku(E300)), sůl, cukr, 
kmín 

bageta 160 g běžné pečivo 
pšeničné 

1 den 1397 kJ/100g 
331 kcal/100g 

  mouka pšeničná, voda, řepkový 
olej, droždí, Perfekt 3(žitná mouka, 
sladová mouka diastatická, 
pšeničná mouka, emulgátor(E471), 
sojová mouka, regulátor 
kyselosti(E263), amyláza, látka 
zlepšující mouku(E300)), sůl, cukr 

veka 330 g běžné pečivo 
pšeničné 

1 den 1397 kJ/100g 
331 kcal/100g 

  mouka pšeničná, voda, řepkový 
olej, droždí, Perfekt 3(žitná mouka, 
sladová mouka diastatická, 
pšeničná mouka, emulgátor(E471), 
sojová mouka, regulátor 
kyselosti(E263), amyláza, látka 
zlepšující mouku(E300)), sůl, cukr 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název Hmotnost Skupina 
min. 

trvanlivost 
energetická 

hodnota 
Složení 

pletýnka 
slaná 

80 g běžné pečivo 
pšeničné 

1 den 1397 kJ/100g 
331 kcal/100g 

  mouka pšeničná, voda, řepkový 
olej, droždí, Perfekt 3(žitná mouka, 
sladová mouka diastatická, 
pšeničná mouka, emulgátor(E471), 
sojová mouka, regulátor 
kyselosti(E263), amyláza, látka 
zlepšující mouku(E300)), sůl, cukr, 
sůl, kmín 

pletýnka 
makovaná 

80 g běžné pečivo 
pšeničné 

1 den 1397 kJ/100g 
331 kcal/100g 

  mouka pšeničná, voda, řepkový 
olej, droždí, Perfekt 3(žitná mouka, 
sladová mouka diastatická, 
pšeničná mouka, emulgátor(E471), 
sojová mouka, regulátor 
kyselosti(E263), amyláza, látka 
zlepšující mouku(E300)), sůl, cukr, 
mak 

čert 150g jemné pečivo 
tukové  

1 den 1382 kJ/100g 
327 kcal/100g 

  mouka pšeničná, voda, cukr, 
řepkový olej, Diapol 107 (pšeničná 
mouka, cukr, sušené mléko, ječná 
sladová mouka, sušená syrovátka, 
emulgátor(E471), látka zlepšují 
mouku (E300), enzymy), droždí, 
vejce, sůl, mak 

jidáš 120g jemné pečivo 
tukové  

1 den 1382 kJ/100g 
327 kcal/100g 

  mouka pšeničná, voda, cukr, 
řepkový olej, Diapol 107 (pšeničná 
mouka, cukr, sušené mléko, ječná 
sladová mouka, sušená syrovátka, 
emulgátor(E471), látka zlepšují 
mouku (E300), enzymy), droždí, 
vejce, sůl, mak 

 

 

Veškeré výrobky jsou vyrobeny v ČR, provozovna Věchnov č.p. 59. 

Veškeré výrobky se skladují při teplotě 8 až 25 stupňů Celsia. 


