Pekárna Chabařovice sro, V Aleji 399, Chabařovice 403 17,IČO 25022067,DIČ CZ25022067
Zapsaná v OR u KS Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 12522

Složení výrobků dle nařízení (EU) č. 1169/2011
Aktualizováno k 1.9.2018

Název

Druh

Složení

Trvanlivost

chléb morava

chléb pšeničnožitný

pšeničná mouka,žitná mouka,sůl,kmín

48 hodin

chléb obyčejný

chléb pšeničnožitný

pšeničná mouka,žitná mouka,sůl

48 hodin

chléb polévkový

chléb pšeničnožitný

pšeničná mouka,žitná mouka,sůl

48 hodin

chléb Anakonda

chléb pšeničnožitný

pšeničná mouka,žitná mouka,sůl,kmín

48 hodin

chléb krušnohorský

chléb pšeničnožitný

48 hodin

chléb šestizrnný

chléb pšeničnožitný

pšeničná mouka,žitná mouka,sůl,kmín
pšeničná mouka,směs(celozrnná mouka žitná a pšeničná, žitná mouka,pšeničný
ječmen, pšeničné otruby, lněné semeno,slunečnice loupaná,žitné vločky,pšeničný
lepek,koření,kmín),řepkový olej,droždí,sůl,ovesné vločky

CHLÉB

4 dny

chléb slunečnicový

chléb pšeničnožitný

chléb špaldový

chléb pšeničnožitný

pšeničná mouka,směs(celozrnná mouka žitná a pšeničná, žitná mouka,pšeničný
ječmen, pšeničné otruby, lněné semeno,slunečnice loupaná,žitné vločky,pšeničný
lepek,koření,kmín),řepkový olej,droždí,sůl,slunečnice loupaná >1%
73% špalda(špaldová celozrnná mouka,špaldová mouka, špaldová sladová mouka,
slunečnicové semínko,jablečný prášek(4%),sůl,cukr,sušený žitný celozrnný kvas,
regulátor kyselosti E263),droždí,sezamové semeno

chléb vídeňský se špaldou

chléb pšeničnožitný

pšeničná mouka,slunečnice loupaná, žitná mouka, směs(stabilizátorE412, celozrnná
špaldová mouka >1%,cukr,ječný sladový výtažek,dextróza,rostlinný tuk
(palmový),emulgátory E472e,E322(slunečnicový),enzymy, antioxidant E300),
droždí,sůl,ovesné vločky

3 dny

chléb cibulový

chléb pšeničnožitný

pšeničná mouka,žitná mouka,cibule >1%,sůl

48 hodin

chléb pšeničnožitný

pšeničná mouka,směs(žitná mouka,pšenice(mouka, lepek,sušený kvas, vláknina), sůl,
sladová mouka(žito, ječmen),stabilizátor E466,cukr,emulgátor E472e, protispékavá
látka fosforečnan vápníku E341,látka zlepšující mouku E300, enzymy), droždí,
cibule,řepkový olej,sůl, zlepšující přípravek(pšeničná mouka, cukr,sladová moučka,
48 hodin
emulgátory E472e, E471, E322, kyselina E300)

chléb žitný

žitná mouka >90%,směs(pšeničná mouka, pšeničný lepek, žitná mouka 10%, ječný
slad, cukr,pšeničná bobtnavá mouka, žitná sladová bobtnavá mouka, pražená žitná
sladová mouka, enzymy), žitný kvas(částečně pražená žitná mouka, základ kvasu),
kyselina octová E260,droždí,sůl,cukr

48 hodin / 5dní

chléb pšeničnožitný

pšeničná mouka,směs(žitná drť,pšeničná sladová bobtnavá mouka,pšeničný
lepek,žitná sladová bobtnavá mouka,pražená žitná bobtnavá mouka,žitný sušený
kvásek,prostředek k okyselení těsta E330,ječmen- sladový extrakt),žitná
mouka,slunečnice,cukr,sůl,droždí

48 hodin / 4dny

chléb pšeničnožitný

pšeničná mouka, žitná mouka, podmáslová směs(bramborové vločky, pšeničná
mouka, sušená syrovátka, sušené podmáslí (15%), rotlinný olej(palmový), glukózový
sirup, směs koření, kyselina E270, pšeničný lepek, aroma, sušený pšeničný
kvas(pšeničná mouka,startovací kultura), látka zlepšující mouku E300, kvasnicový
48 hodin
extrakt, enzymy), droždí, sůl

chléb pšeničnožitný

pšeničná mouka, směs(slunečnice, žito(mouka,sladová mouka pražená, sušený
kvásek), špalda(mouka, vločky, sušený kvásek), stabilizátor E466,sůl, mouka ze semen
vinné révy, ovocný cukr, koření, látka zlepšující mouku kyselina askorbová E300,
48 hodin / 4dny
enzymy), droždí

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor (E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp:mák,sůl,kmín

chléb kořenový

chléb žitný

chléb Borodino

chléb podmáslový (>1%)

chléb špaldový Dinkel
Wachauer

4 dny

4 dny

BĚŽNÉ PEČIVO

houska
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rohlík

rohlík na párek

rohlík karlovarský

rohlík PRONTO

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp:mák,sůl,kmín

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp:mák,sůl,kmín

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp:mák,sůl,kmín

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp:mák,sůl,kmín

rohlík staročeský

běžné pečivo pšeničné

plundra cereální

běžné pečivo pšeničnožitné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp:mák,sůl,kmín
pšeničná mouka,směs(pšeničné produkty(mouka,vločky,šrot),sojový šrot(20%),žitná
bobtnavá mouka,sůl, kmín, sladká sušená syrovátka,rostlinný sušený tuk
neztužený(palmový),emulgátor E472e, cukr,dextroza,enzymy,látka zlepšující mouku
E300), tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové boby,
palma), sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471), konzervační látky(E202),
regulátor acidity (E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické
24 hodin
přísady),řepkový olej, droždí

běžné pečivo pšeničnožitné

pšeničná mouka,směs(slunečnicová semena,lněná semena,žitná mouka, pšeničné
otruby,cukr,sůl,pšeničný lepek,pšeničná sladová mouka částečně pražená,
stabilizátor(guma guar, E415E466),emulgátor (E472e,E471,řepkový lecithin),regulátor
kyselosti(fosforečnan vápníku,kyselina citrónová),rostlinný tuk (palmový
neztužený),sušené odstředěné mléko,látka zlepšující mouku kyselina
askorbová(E300,cystein), cystein,enzymy),řepkový olej,droždí,sůl ;posyp:lněné
24 hodin
semeno, sezamové semeno

běžné pečivo pšeničnožitné

pšeničná mouka,směs(pšeničné produkty(mouka,vločky,šrot),sojový šrot(20%),žitná
bobtnavá mouka,sůl, kmín, sladká sušená syrovátka,rostlinný sušený tuk
neztužený(palmový),emulgátor E472e, cukr,dextroza,enzymy,látka zlepšující mouku
24 hodin
E300), řepkový olej, droždí;posyp: lněné semeno,sezamové semeno

běžné pečivo pšeničnožitné

pšeničná mouka,směs(pšeničné produkty(mouka,vločky,šrot),sojový šrot(20%),žitná
bobtnavá mouka,sůl, kmín, sladká sušená syrovátka,rostlinný sušený tuk
neztužený(palmový),emulgátor E472e, cukr,dextroza,enzymy,látka zlepšující mouku
24 hodin
E300), řepkový olej, droždí;posyp: lněné semeno,sezamové semeno

běžné pečivo pšeničnožitné

pšeničná mouka,směs(pšeničné produkty(mouka,vločky,šrot),sojový šrot(20%),žitná
bobtnavá mouka,sůl, kmín, sladká sušená syrovátka,rostlinný sušený tuk
neztužený(palmový),emulgátor E472e, cukr,dextroza,enzymy,látka zlepšující mouku
24 hodin
E300), řepkový olej, droždí;posyp:ovesné vločky,slunečnicové semena

rohlík cereální světlý

rohlík cereální tmavý

houska cereální

kostka cereální tmavá
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kostka se špaldou

špaldánek

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka, slunečnicové semeno, směs(stabilizátorE412,celozrnná špaldová
mouka(18%),cukr,ječný sladový výtažek,dextróza(pšenice,kukuřice), rostlinný
tuk(palmový),emulgátoryE472e, E322(slunečnicový),enzymy,antioxidant E300),droždí,
24 hodin
řepkový olej,sůl;posyp - ovesné vločky

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka, slunečnicové semeno, směs(stabilizátorE412,celozrnná špaldová
mouka(18%),cukr,ječný sladový výtažek,dextróza(pšenice,kukuřice), rostlinný
tuk(palmový),emulgátoryE472e, E322(slunečnicový),enzymy,antioxidant E300),droždí,
24 hodin
řepkový olej,sůl

kornspitz

běžné pečivo pšeničnožitné

kornspitzová houska

běžné pečivo pšeničnožitné

pšeničná mouka, směs (žitná a pšeničná mouka(částečně pražená),pšeničný šrot,
žitný šrot,pekařský přípravek (cukr,pšeničná sladová mouka,kyselina E330, emulgátor
(E472e, řepkový lecitin),látka zlepšující mouku E300,enzymy),pšeničné otruby, sojový
šrot,lněná semena, sušený žitný kvásek, pšeničný sladový šrot, koření),droždí, sůl,
24 hodin
slunečnicové semena
pšeničná mouka, směs (žitná a pšeničná mouka(částečně pražená),pšeničný šrot,
žitný šrot,pekařský přípravek (cukr,pšeničná sladová mouka,kyselina E330, emulgátor
(E472e, řepkový lecitin),látka zlepšující mouku E300,enzymy),pšeničné otruby, sojový
šrot,lněná semena, sušený žitný kvásek, pšeničný sladový šrot, koření),droždí, sůl,
24 hodin
slunečnicové semena

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor (E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová)

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp:mák,sůl,kmín

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp:mák,sůl,kmín

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma),
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp:sýr >1%

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp:mák >1%

bulka sezamová

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp: sezam >1%

chlebánek z chlebového
těsta

běžné pečivo pšeničnožitné

pšeničná mouka,žitná mouka,sůl; posyp: sůl,kmín

veka

pletenka

bulka

bulka sýrová

bulka maková
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banketka

banketka cereální

bageta cereální světlá

bageta cereální tmavá

bageta

hamburger

švýcarka se salámovou
náplní - Masovka

pizza se salámovou náplní

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp:mák,sůl,kmín

běžné pečivo pšeničnožitné

pšeničná mouka,směs(pšeničné produkty(mouka,vločky,šrot),sojový šrot(20%),žitná
bobtnavá mouka,sůl, kmín, sladká sušená syrovátka,rostlinný sušený tuk
neztužený(palmový),emulgátor E472e, cukr,dextroza,enzymy,látka zlepšující mouku
24 hodin
E300), řepkový olej, droždí;posyp: lněné semeno,sezamové semeno

běžné pečivo pšeničnožitné

pšeničná mouka,směs(slunečnicová semena,lněná semena,žitná mouka, pšeničné
otruby,cukr,sůl,pšeničný lepek,pšeničná sladová mouka částečně pražená,
stabilizátor(guma guar, E415E466),emulgátor (E472e,E471,řepkový lecithin),regulátor
kyselosti(fosforečnan vápníku,kyselina citrónová),rostlinný tuk (palmový
neztužený),sušené odstředěné mléko,látka zlepšující mouku kyselina
askorbová(E300,cystein), cystein,enzymy),řepkový olej,droždí,sůl ; posyp:lněné
48 hodin
semeno, sezamové semeno

běžné pečivo pšeničnožitné

pšeničná mouka,směs(slunečnicová semena,lněná semena,žitná mouka, pšeničné
otruby,cukr,sůl,pšeničný lepek,pšeničná sladová mouka částečně pražená,
stabilizátor(guma guar, E415E466),emulgátor (E472e,E471,řepkový lecithin),regulátor
kyselosti(fosforečnan vápníku,kyselina citrónová),rostlinný tuk (palmový
neztužený),sušené odstředěné mléko,látka zlepšující mouku kyselina
askorbová(E300,cystein), cystein,enzymy),droždí, řepkový olej; posyp:lněné
48 hodin
semeno,sezamové semeno

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma], droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
48 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová)

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202), barvivo (annato), aroma],
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
24 hodin
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); posyp: sezamové semeno

běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk[rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato), aroma],
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); salámová náplň >20%
[salám(kuřecí maso strojně oddělené 44%,kuřecí kůže,bramborový škrob, jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory (trifosforečnany, guma guar),
24 hodin
antioxidant erythorban sodný, dextroza), sýr, česnek, koření]

běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo(annato),aroma),
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); salámová náplň >20%
(salám(kuřecí maso strojně oddělené 44%,kuřecí kůže,bramborový škrob, jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory (trifosforečnany, guma guar),
antioxidant erythorban sodný, dextroza), sýr, česnek,kečup(zahuštěný rajčatový
protlak(140g rajčat na 100g kečupu, cukr, ocet, zahušťovadla (modifikované škroby),
24 hodin
sůl,kořenící přísada(výtažky koření), konzervanty (E202,E211)), koření),sýr
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běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma),
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); špenátová náplň >20%
(špenát,bešamel (pšeničná mouka,zahušťovadla(modifikovaný škrob, E401) sušená
syrovátka, sušená vejce, sůl obohacená jodem, kypřící látka(E450,E500), sušená
zelenina(cibule, česnek),kvasniční výtažek)), česnek );anglická slanina (vepřový bok
94%, , sůl, konzervant (E250),cukr, stabilizátory(E450,E451), antioxidant(E301));sýr 24 hodin

běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), ,emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma),
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); zelná náplň >20% (zelí
(kysané bílé zelí,ocet kvasný lihový, jedlá sůl,kmín celý,antioxidanty: E330,
E300;sladidlo: sacharin.), salám(kuřecí maso strojně oddělené 44%,,kuřecí
kůže,bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, koření, stabilizátory
(trifosforečnany, guma guar), antioxidant erythorban sodný, dextroza;bešamel
(zahušťovadlo (E1414), sušený rostlinný tuk,syrovátka,sušené mléko,dextrosa,sůl,
zahušťovadlo (E401),guarová guma(E412),emulgující látky(sójový lecithin E322),
regulátor kyselosti (E341), aroma,koření,barvivo(E160a))),anglická slanina(vepřový
bok 94%, sůl, konzervant (E250),glukózový sirup, stabilizátory (E450,E451),
24 hodin
antioxidant(E301)), sýr

anglická placka se slaninou a běžné pečivo pšeničné s
sýrem
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma),
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová);anglická slanina >5%
(vepřový bok 94%, , sůl, konzervant (E250),cukr, stabilizátory(E450,E451),
24 hodin
antioxidant(E301)),sýr >1%

běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471, E322), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma),
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová);anglická slanina >5%
(vepřový bok 94%, , sůl, konzervant (E250),cukr, stabilizátory(E450,E451),
24 hodin
antioxidant(E301)),sýr >1%

běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), emulgátor(E471, E322), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma),
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová);anglická slanina >5%
(vepřový bok 94%, , sůl, konzervant (E250),cukr, stabilizátory(E450,E451),
antioxidant(E301)),sýr >1%

běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma),
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); párek >20%(drůbeží maso
strojně oddělené 50%, vepřové maso 12%, vepřové kůže, vepřové sádlo, jedlá sůl,
česnek, aroma, extrakty koření, stabilizátor E451, antioxidant E316, látky zvýrazující
chuť a vůni (E621, E635), barviva (E120,E160c), konzervant E250,kouřové aroma),sýr
>5%, kečup (zahuštěný rajčatový protlak(140g rajčat na 100g kečupu, cukr, ocet,
zahušťovadla (modifikované škroby), sůl,kořenící přísada(výtažky koření), konzervanty
24 hodin
(E202,E211))

pizza se špenátovou náplní

pizza se zelnou nápní

houska se slaninou a sýrem

rohlík se slaninou a sýrem

bulka s párkem a sýrem
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rohlík plněný špenátovou
náplní

rohlík s brokolicovou náplní

rohlík s nivovou náplní

běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato), aroma),
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová);špenátová náplň
>20%(špenát,bešamel (pšeničná mouka,zahušťovadla(modifikovaný škrob, E401)
sušená syrovátka, sušená vejce, sůl obohacená jodem, kypřící látka(E450,E500),
24 hodin
sušená zelenina(cibule, česnek),kvasniční výtažek), česnek)

běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), emulgátor(E471,E322), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo(annato),aroma),
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); brokolicová náplň >20%
(brokolice,bešamel (pšeničná mouka,zahušťovadla(modifikovaný škrob, E401) sušená
syrovátka, sušená vejce, sůl obohacená jodem, kypřící látka(E450,E500), sušená
24 hodin
zelenina(cibule, česnek),kvasniční výtažek),sýr)

běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), ,emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma),
droždí,sůl, cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová);nivová náplň >20% (sýr
niva,bešamel(pšeničná mouka,zahušťovadla(modifikovaný škrob, E401) sušená
syrovátka, sušená vejce, sůl obohacená jodem, kypřící látka(E450,E500), sušená
24 hodin
zelenina(cibule, česnek),kvasniční výtažek))

pšeničná mouka, směs(pšeničné produkty(mouka,vločky,šrot),sojový šrot(20%),žitná
bobtnavá mouka,sůl, kmín, sladká sušená syrovátka,rostlinný sušený tuk
neztužený(palmový),emulgátor E472e, cukr,dextroza,enzymy,látka zlepšující mouku
E300),řepkový olej,droždí;brokolicová náplň >20%(brokolice, bešamel(pšeničná
mouka,zahušťovadla(modifikovaný škrob, E401) sušená syrovátka, sušená vejce, sůl
šnek cereální s brokolicovou běžné pečivo pšeničnožitné s obohacená jodem, kypřící látka(E450,E500), sušená zelenina(cibule, česnek),kvasniční
náplní
náplní
24 hodin
výtažek),sýr)
pšeničná mouka, směs(pšeničné produkty(mouka,vločky,šrot),sojový šrot(20%),žitná
bobtnavá mouka,sůl, kmín, sladká sušená syrovátka,rostlinný sušený tuk
neztužený(palmový),emulgátor E472e, cukr,dextroza,enzymy,látka zlepšující mouku
E300),řepkový olej,droždí;špenátová náplň >20%(špenát, bešamel(pšeničná
mouka,zahušťovadla(modifikovaný škrob, E401) sušená syrovátka, sušená vejce, sůl
šnek cereální se špenátovou běžné pečivo pšeničnožitné s obohacená jodem, kypřící látka(E450,E500), sušená zelenina(cibule, česnek),kvasniční
náplní
náplní
24 hodin
výtažek), česnek); sýr

šnek cereální s nivovou
náplní

pšeničná mouka, směs(pšeničné produkty(mouka,vločky,šrot),sojový šrot(20%),žitná
bobtnavá mouka,sůl, kmín, sladká sušená syrovátka,rostlinný sušený tuk
neztužený(palmový),emulgátor E472e, cukr,dextroza,enzymy,látka zlepšující mouku
E300),řepkový olej,droždí; nivová náplň >20% (sýr niva,bešamel( pšeničná
mouka,zahušťovadla(modifikovaný škrob, E401) sušená syrovátka, sušená vejce, sůl
běžné pečivo pšeničnožitné s obohacená jodem, kypřící látka(E450,E500), sušená zelenina(cibule, česnek),kvasniční
náplní
24 hodin
výtažek));sýr

cereální plundra s náplní
špenátovou

pšeničná mouka,směs(pšeničné produkty(mouka,vločky,šrot),sojový šrot(20%),žitná
bobtnavá mouka,sůl, kmín, sladká sušená syrovátka,rostlinný sušený tuk
neztužený(palmový),emulgátor E472e, cukr,dextroza,enzymy,látka zlepšující mouku
E300), tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové boby,
palma), sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471), konzervační látky E202,
regulátor acidity E330, barviva E160a,vitamíny A a D3, aromatické přísady),řepkový
olej, droždí; špenátová náplň >20% (špenát, bešamel (pšeničná
mouka,zahušťovadla(modifikovaný škrob, E401) sušená syrovátka, sušená vejce, sůl
obohacená jodem, kypřící látka(E450,E500), sušená zelenina(cibule, česnek),kvasniční
běžné pečivo pšeničnožitné s výtažek),česnek);anglická slanina (vepřový bok 94%, sůl, konzervant E250,glukózový
náplní
24 hodin
sirup, stabilizátory E450,E451, antioxidant E301);sýr

www.pekchab.cz
Email: pekchab@volny.cz

T: +420 475225489
F: +420 475225611

Strana 6 z 24
21.8.2018

Pekárna Chabařovice sro, V Aleji 399, Chabařovice 403 17,IČO 25022067,DIČ CZ25022067
Zapsaná v OR u KS Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 12522

cereální plundra s náplní
zelnou

pšeničná mouka,směs(pšeničné produkty(mouka,vločky,šrot),sojový šrot(20%),žitná
bobtnavá mouka,sůl, kmín, sladká sušená syrovátka,rostlinný sušený tuk
neztužený(palmový),emulgátor E472e, cukr,dextroza,enzymy,látka zlepšující mouku
E300), tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové boby,
palma), sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471), konzervační látky E202,
regulátor acidity E330, barviva E160a,vitamíny A a D3, aromatické přísady),řepkový
olej, droždí;zelná náplň >20% (zelí (kysané bílé zelí, ocet kvasný lihový, jedlá sůl,kmín
celý,antioxidanty: E330,E300;sladidlo: sacharin.), salám(kuřecí maso strojně oddělené
44%,kuřecí kůže,bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, koření,
stabilizátory (trifosforečnany, guma guar), antioxidant erythorban sodný, dextroza),
bešamel (pšeničná mouka,zahušťovadla(modifikovaný škrob, E401) sušená syrovátka,
běžné pečivo pšeničnožitné s sušená vejce, sůl obohacená jodem, kypřící látka(E450,E500), sušená zelenina(cibule,
náplní
24 hodin
česnek),kvasniční výtažek);sýr

cereální plundra s náplní s
lečem

pšeničná mouka,směs(pšeničné produkty(mouka,vločky,šrot),sojový šrot(20%),žitná
bobtnavá mouka,sůl, kmín, sladká sušená syrovátka,rostlinný sušený tuk
neztužený(palmový),emulgátor E472e, cukr,dextroza,enzymy,látka zlepšující mouku
E300), tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové boby,
palma), sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471), konzervační látky E202,
regulátor acidity E330, barviva E160a,vitamíny A a D3, aromatické přísady),řepkový
olej, droždí;náplň s lečem >20%(lečo(paprika, cibule, rajčatový
protlak,ocet,cukr,sůl,zahušťovadlo: modifikovaný škrob,koření,sladidlo: sacharin),
bešamel(pšeničná mouka,zahušťovadla(modifikovaný škrob, E401) sušená syrovátka,
běžné pečivo pšeničnožitné s sušená vejce, sůl obohacená jodem, kypřící látka(E450,E500), sušená zelenina(cibule,
náplní
24 hodin
česnek),kvasniční výtažek); sýr

tyčka kukuřičná

běžné pečivo pšeničné

listové chuťovky

běžné pečivo pšeničné

směs(pšeničná mouka,pražená kukuřice >10%,slunečnicová semínka,kukuřičná
mouka, extra panenský olivový olej,sůl,koření, alfa-amyláza,látka zlepšující mouku
E300), pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno,
sojové boby, palma), sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471), konzervační
látky(E202), regulátor acidity E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické
přísady),droždí; posyp: kukuřičná mouka,sůl
pšeničná mouka, směs(pšeničný lepek, pšeničná mouka,emulgátor E472e, barvivo
E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy), cukr,sůl,tuk(rostlinné oleje a tuky
částečně ztužené(řepkové semeno, sojové boby, palma), sůl, emulgátory(sojový
lecitin(E322) a E471),konzervační látky(E202),regulátor acidity(E330),
barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické přísady),koření

62 hodin

24 hodin

plundrová hvězdička cereální běžné pečivo pšeničnožitné

pšeničná mouka,směs(pšeničné produkty(mouka,vločky,šrot),sojový
šrot(20%),žitná bobtnavá mouka,sůl, kmín, sladká sušená syrovátka,rostlinný sušený
tuk neztužený(palmový),emulgátor E472e, cukr,dextroza,enzymy,látka zlepšující
mouku E300), tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové
boby, palma), sůl,emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471), konzervační látky(E202),
regulátor acidity (E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické
24 hodin
přísady),řepkový olej, droždí; posyp:sýr,sezamové semeno,lněné semeno

croissant

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové
boby, palma),sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471),konzervační látky(E202),
regulátor acidity(E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické přísady),směs
(pšeničná mouka,cukr,rostlinný tuk (palmový),sušená syrovátka, pšeničný lepek,sůl,
pšeničná sladová mouka,dextróza,emulgátor(E472e,E471), regulátor kyselosti(E339,
24 hodin
E500(i)),enzymy,látka zlepšující mouku E300),droždí

běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové
boby, palma),sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471),konzervační látky(E202),
regulátor acidity(E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické přísady),směs
(pšeničná mouka,cukr,rostlinný tuk (palmový),sušená syrovátka, pšeničný lepek,sůl,
pšeničná sladová mouka,dextróza,emulgátor(E472e,E471), regulátor kyselosti(E339,
E500(i)),enzymy,látka zlepšující mouku E300),droždí; anglická slanina >5%(vepřový
bok 94%,
sůl, konzervant (E250),cukr, stabilizátory(E450,E451), antioxidant(E301)
24 hodin
), antioxidant (E301))

croissant plněný anglickou
slaninou
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croissant plněný párkem

bougel

strouhanka

žitná placka

škvarková placka

běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové
boby, palma),sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471),konzervační látky(E202),
regulátor acidity(E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické přísady),směs
(pšeničná mouka,cukr,rostlinný tuk (palmový),sušená syrovátka, pšeničný lepek,sůl,
pšeničná sladová mouka,dextróza,emulgátor(E472e,E471), regulátor kyselosti(E339,
E500(i)),enzymy,látka zlepšující mouku E300),droždí; drůbeží maso strojně oddělené
50%, vepřové maso 12%, vepřové kůže, vepřové sádlo, jedlá sůl, česnek, aroma,
extrakty koření, stabilizátor E451, antioxidant E316, látky zvýrazující chuť a vůni
(E621, E635), barviva (E120,E160c), konzervant E250,kouřové aroma

běžné pečivo pšeničné s
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové
boby, palma),sůl, emulgátory(E322,E471),konzervační látky(E202), regulátor acidity
(E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické přísady); směs (sušená
vejce,cukr, sušená syrovátka,emulgátor(E471,E472e), sůl, pšeničná mouka,
stabilizátor (E466), regulátor kyselosti (fosforečnan vápníku, fosforečnan sodíku),
pšeničná sladová mouka, barviva ( E160a),látka zlepšující mouku E300,
enzymy);vaječná melanž,droždí,řepkový olej; posyp:sezamové semeno,sýr;
náplň:(tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471, E322), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202), barvivo (annato), aroma), koření);
anglická slanina(vepřový bok 94%,
24 hodin
sůl, konzervant (E250),cukr, stabilizátory(E450,E451), antioxidant(E301))

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl (0,2%),
regulátor kyselosti(E330),konzervační látka(E202),barvivo (annato),aroma), droždí,sůl,
cukr, zlepšující přípravek[pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka, emulgátor
E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], zlepšující
přípravek(pšeničná mouka, pšeničný lepek, stabilizátor guarová mouka, slunečnicový
30 dní
olej, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová)

běžné pečivo žitné

žitná mouka >90%,směs[pšeničná mouka, pšeničný lepek, žitná mouka 10%, ječný
slad, cukr,pšeničná bobtnavá mouka, žitná sladová bobtnavá mouka, pražená žitná
sladová mouka, enzymy], žitný kvas[(částečně pražená žitná mouka, základ kvasu),
kyselina E260],droždí,sůl,cukr

běžné pečivo pšeničné

pšeničná mouka, bramboráček(bramborové vločky (44,4%),pšeničná mouka, jedlá sůl
s jodem, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, emulgátor(E471, E472e),
dextroza,sojová mouka, zahušťovadlo, E412, látka zlepšující mouku kyselina L48 hodin
askorbová, koření, enzymy) , vepřové škvarky (10%), sádlo, droždí, sůl, česnek

JEMNÉ PEČIVO

šáteček s tvarohovou náplní jemné pečivo s náplní

www.pekchab.cz
Email: pekchab@volny.cz

24 hodin

24 hodin

24 hodin

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek (pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti (E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku(E300), enzymy), vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); tvarohová náplň >20%(tvaroh,
stabilizátor(cukr, modifikovaný škrob bramborový (E1414), kukuřičný škrob, sušený
glukózový sirup, zahušťovadlo (E412), vanilín, aroma (obsahuje mléko), jedlá sůl s
jódem (sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)),cukr,cukr vanilinový(aroma 0,2%))
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jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481),pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300), enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma), citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);maková náplň >20% (cukr,mák tepelně
upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sojová mouka,sušený
vaječný bílek, kakao,skořice,aroma)

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek(pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek (pšeničná mouka,emulgátor (E481),pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti (E170,E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku(E300), enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma 0,2%), citropasta
(nosiče – cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky
(aromatické látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); ovocnosměsná náplň
>20%(směs ovocných dření,cukr,regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka24 hodin
pektin,koncentrát z černé mrkve)

šáteček s vlašskoořechovou
náplní
jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy),
zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá mouka,
regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka zlepšující
mouku (E300), enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče – cukr,jablečná
dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky),
zahušťovadlo E415, konzervant E202); ořechová náplň >20%(cukr,vlašské
ořechy(20%),strouhanka(pšeničná mouka,droždí,sůl),sójový šrot,pšeničný
škrob,sójová mouka,aroma,kakao,cukr-karamel, látka zlepšují mouku E300 kyselina
24 hodin
askorbová)

šáteček s povidlovou náplní

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy),
zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá mouka,
regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka zlepšující
mouku (E300), enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče – cukr,jablečná
dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky),
zahušťovadlo E415, konzervant E202); povidlová náplň >20% (povidla(cukr,švestky,
jablečná dřeň, škrobový sirup, bramborová vláknina, regulátor kyselosti
(E330),želírující látka(pektin), potravinářské barvivo E150a,aroma), kukuřičný škrob) 24 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek(pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku(E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr,jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); pudingová náplň >20% (cukr,
modifikovaný škrob,sušené mléko,sušený palmový neztužený tuk s mlékem,sladká
sušená syrovátka, zahušťovadlo alginát sodný E401,stabilizátor sulfát vápenatý,
koření,aroma)

šáteček s makovou náplní

šáteček s ovocnosměsnou
náplní

šáteček s pudingem
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šáteček s jablky

šáteček DUO

koláček
obyčejný,svatební,pouťový,
střední,velký

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek(pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek (pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti (E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku(E300), enzymy), vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); jablečná náplň >20%(jablka
50%,cukr,zahušťovadlo (modifikovaný kukuřičný škrob),regulátor
kyselosti(E330),antioxidant(E300), konzervant(E202), skořice 0,18%, aroma jablečné) 24 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek (pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti (E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku(E300), enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, , jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);
- tvarohová náplň (tvaroh, stabilizátor(cukr, modifikovaný škrob bramborový (E1414),
kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahušťovadlo (E412), vanilín, aroma
(obsahuje mléko), jedlá sůl s jódem (sůl, jodičnan draselný), barvivo
(E160a)),cukr,cukr vanilinový(cukr,aroma 0,2%))
- povidlová náplň (povidla(cukr,švestky, jablečná dřeň, škrobový sirup,bramborová
vláknina, regulátor kyselosti (E330),želírující látka(pektin),kukuřičný škrob,
potravinářské barvivo E150a,aroma),kukuřičný škrob)
- ořechová náplň (cukr,vlašské ořechy(20%),strouhanka(pšeničná
mouka,,droždí,sůl),sójový šrot,pšeničný škrob,sójová mouka,aroma,kakao,cukrkaramel, látka zlepšují mouku E300 kyselina askorbová)
- maková náplň (cukr,mák tepelně upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný
bobtnavý škrob,sojová mouka,sušený vaječný bílek, kakao,skořice,aroma)
- náplň ovocnosměsová (směs ovocných dření,cukr,regulátor kyselosti: kyselina
24 hodin
citronová, želírující látka- pektin,koncentrát z černé mrkve)

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek (pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti (E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku(E300), enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, , jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);
- tvarohová náplň (tvaroh, stabilizátor(cukr, modifikovaný škrob bramborový (E1414),
kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahušťovadlo (E412), vanilín, aroma
(obsahuje mléko), jedlá sůl s jódem (sůl, jodičnan draselný), barvivo
(E160a)),cukr,cukr vanilinový(cukr,aroma 0,2%))
- povidlová náplň (povidla(cukr,švestky, jablečná dřeň, škrobový sirup,bramborová
vláknina, regulátor kyselosti (E330),želírující látka(pektin),kukuřičný škrob,
potravinářské barvivo E150a,aroma),kukuřičný škrob)
- ořechová náplň (cukr,vlašské ořechy(20%),strouhanka(pšeničná
mouka,,droždí,sůl),sójový šrot,pšeničný škrob,sójová mouka,aroma,kakao,cukrkaramel, látka zlepšují mouku E300 kyselina askorbová)
- maková náplň (cukr,mák tepelně upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný
bobtnavý škrob,sojová mouka,sušený vaječný bílek, kakao,skořice,aroma)
- náplň ovocnosměsová (směs ovocných dření,cukr,regulátor kyselosti: kyselina
24 hodin
citronová, želírující látka- pektin,koncentrát z černé mrkve)
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koláček KLAPANDA

loupák

loupák plněný ořech

loupák plněný mák

loupák plněný pudingem

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);
- tvarohová náplň (tvaroh,stabilizátor(cukr, modifikovaný škrob bramborový (E1414),
kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahušťovadlo (E412), vanilín, aroma
(obsahuje mléko), jedlá sůl s jódem (sůl, jodičnan draselný), barvivo
(E160a)),cukr,cukr vanilinový(cukr,aroma 0,2%))
- povidlová náplň (povidla(cukr,švestky, jablečná dřeň, škrobový sirup,bramborová
vláknina,regulátor kyselosti (E330),želírující látka(pektin), potravinářské barvivo
E150a, aroma),kukuřičný škrob)
-rozinky(rozinky,rostlinný olej)

24 hodin

jemné pečivo

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku(E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, , jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); posyp: mák

24 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek (pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti (E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300), enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr,jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); ořechová náplň >20%(cukr,vlašské
ořechy(20%),strouhanka(pšeničná mouka,,droždí,sůl),sójový šrot,pšeničný
škrob,sójová mouka,aroma,kakao,cukr-karamel, látka zlepšují mouku E300 kyselina
askorbová

24 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);maková náplň >20%(cukr,mák tepelně
upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sojová mouka,sušený
vaječný bílek, kakao,skořice, aroma)

24 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka, emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341), zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300), enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, , jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); pudingová náplň >20% (cukr,
modifikovaný škrob,sušené mléko,sušený palmový neztužený tuk s mlékem,sladká
sušená syrovátka, zahušťovadlo alginát sodný E401,stabilizátor sulfát vápenatý,
koření,aroma)

24 hodin
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jemné pečivo

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek(pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); posyp:mák

24 hodin

jemné pečivo

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná sladová
mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); posyp:mák

48 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl, zlapšující přípravek(pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);cukr, skořice >1%

24 hodin

švýcarka s tvarohovou náplní jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr,jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); tvarohová náplň >10% (tvaroh,
stabilizátor (cukr, modifikovaný škrob bramborový (E1414), kukuřičný škrob, sušený
glukózový sirup, zahušťovadlo (E412), vanilín, aroma (obsahuje mléko), jedlá sůl s
jódem (sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)),cukr,cukr vanilinový(aroma
0,2%));rozinky(rozinky, rostlinný olej)

24 hodin

švýcarka s ČOKOnáplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek(pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); čokonáplň >2% (cukrářská poleva
tmavá (cukr,částečně ztužený rostlinný tuk(palmový RSPO MB),kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátory(sójový
lecitinE322),aroma),tuk(rostlinný olej (palmový)100%);para ořechy

48 hodin

sladká pletenka

chala

švýcarka

jemné pečivo s náplní
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švýcarka s ořechovou náplní jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);ořechová náplň >20%(cukr,vlašské
ořechy(20%),strouhanka(pšeničná mouka,,droždí,sůl),sójový šrot,pšeničný
škrob,sójová mouka,aroma,kakao,cukr-karamel, látka zlepšují mouku E300 kyselina
askorbová)

48 hodin

švýcarka s makovou náplní

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); maková náplň >10%(cukr,mák tepelně
upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sojová mouka,sušený
vaječný bílek, kakao,skořice, aroma); para ořechy

48 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka, emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341), zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300) ,enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, , jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); jablečná náplň >20%(jablka
50%,cukr,zahušťovadlo (modifikovaný kukuřičný škrob),regulátor
kyselosti(E330),antioxidant(E300), konzervant(E202), skořice 0,18%, aroma jablečné) 48 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná sladová
mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr,jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); vlašskoořechová náplň
>20%(cukr,vlašské ořechy(20%),strouhanka(pšeničná mouka,,droždí,sůl),sójový
šrot,pšeničný škrob,sójová mouka,aroma,kakao,cukr-karamel, látka zlepšují mouku
E300 kyselina askorbová)

48 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr,jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); tvarohová náplň >20%(tvaroh,
stabilizátor (cukr, modifikovaný škrob bramborový (E1414), kukuřičný škrob, sušený
glukózový sirup, zahušťovadlo (E412), vanilín, aroma (obsahuje mléko), jedlá sůl s
jódem (sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)),cukr,cukr vanilinový(aroma 0,2%))

24 hodin

závin s jablečnou náplní

závin s vlaškoořechovou
náplní

závin s tvarohovou náplní
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závin s makovou náplní

linecký šáteček s náplní

listový štrůdl s jablečnou
náplní

listový štrůdl s makovou
náplní a švestkami

plundra sladká s náplní

croissant s makovou náplní

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); maková náplň >20%(cukr,mák tepelně
upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sojová mouka,sušený
vaječný bílek, kakao,skořice, aroma)

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka, tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr moučka,vaječná melanž,mléko,citropasta(nosiče – cukr, ,
jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky),
zahušťovadlo E415, konzervant E202)
- tvarohová náplň (tvaroh, stabilizátor(cukr, modifikovaný škrob bramborový
(E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahušťovadlo (E412), vanilín,
aroma (obsahuje mléko), jedlá sůl s jódem (sůl, jodičnan draselný), barvivo
(E160a)),cukr,cukr vanilinový(cukr,aroma))
- povidlová náplň (cukr,švestky, jablečná dřeň, škrobový sirup,bramborová vláknina,
regulátor kyselosti (E330),želírující látka(pektin), potravinářské barvivo E150a,aroma)
- ořechová náplň (cukr,vlašské ořechy(20%),strouhanka(pšeničná
mouka,,droždí,sůl),sójový šrot,pšeničný škrob,sójová mouka,aroma,kakao,cukrkaramel, látka zlepšují mouku E300 kyselina askorbová)
- maková náplň (cukr,mák tepelně upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný
bobtnavý škrob,sojová mouka,sušený vaječný bílek, kakao,skořice,aroma)
48 hodin
Náplň >20%

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,rostlinný tuk(palmový tuk,pitná,řepkový olej), emulgátor ( E471),
regulátor kyselosti ( E330), aroma, barviva (E160b), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl,
jodičnan draselný),směs (pšeničný lepek, pšeničná mouka,emulgátor E472e, barvivo
E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),cukr,sůl; jablečná náplň >20% (jablka
50%,cukr,zahušťovadlo (modifikovaný kukuřičný škrob),regulátor
kyselosti(E330),antioxidant(E300), konzervant(E202), skořice 0,18%, aroma
jablečné,rozinky (rozinky,rostlinný olej))

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,rostlinný tuk(palmový tuk,pitná,řepkový olej), emulgátor ( E471),
regulátor kyselosti ( E330), aroma, barviva (E160b), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl,
jodičnan draselný),směs (pšeničný lepek, pšeničná mouka,emulgátor E472e, barvivo
E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),cukr,sůl; maková náplň >20% (cukr,mák
tepelně upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob,sojová
48 hodin
mouka,sušený vaječný bílek, kakao,skořice,aroma), švestky >1%

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,směs(pšeničná mouka,cukr,rostlinný tuk (palmový),sušená
syrovátka,pšeničný lepek,sůl, pšeničná sladová mouka,dextróza, emulgátor (E472e,
E471),regulátor kyselosti E339, E500(i)),enzymy,látka zlepšující mouku
E300),droždí),pudingová náplň >20% (cukr, modifikovaný škrob,sušené mléko,sušený
palmový neztužený tuk s mlékem,sladká sušená syrovátka, zahušťovadlo alginát
48 hodin
sodný E401,stabilizátor sulfát vápenatý, koření,aroma); jahoda

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové
boby, palma),sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471),konzervační látky(E202),
regulátor acidity(E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické přísady),směs
(pšeničná mouka,cukr,rostlinný tuk (palmový),sušená syrovátka, pšeničný lepek,sůl,
pšeničná sladová mouka,dextróza,emulgátor(E472e,E471), regulátor kyselosti(E339,
E500(i)),enzymy,látka zlepšující mouku E300),droždí; maková náplň >20% (cukr,mák
tepelně upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sojová mouka,
24 hodin
sušený vaječný bílek, kakao,skořice, aroma)
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croissant s ořechovou náplní jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové
boby, palma),sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471),konzervační látky(E202),
regulátor acidity(E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické přísady),směs
(pšeničná mouka,cukr,rostlinný tuk (palmový),sušená syrovátka, pšeničný lepek,sůl,
pšeničná sladová mouka,dextróza,emulgátor(E472e,E471), regulátor kyselosti(E339,
E500(i)),enzymy,látka zlepšující mouku E300),droždí; ořechová náplň
>20%(cukr,vlašské ořechy(20%),strouhanka(pšeničná mouka,droždí,sůl),sójový
šrot,pšeničný škrob,sójová mouka,aroma,kakao,cukr-karamel, látka zlepšují mouku
E300 kyselina askorbová)

24 hodin

croissant s pudingovou
náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové
boby, palma),sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471),konzervační látky(E202),
regulátor acidity(E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické přísady),směs
(pšeničná mouka,cukr,rostlinný tuk (palmový),sušená syrovátka, pšeničný lepek,sůl,
pšeničná sladová mouka,dextróza,emulgátor(E472e,E471), regulátor kyselosti(E339,
E500(i)),enzymy,látka zlepšující mouku E300),droždí; pudingová náplň >20% (cukr,
modifikovaný škrob,sušené mléko,sušený palmový neztužený tuk s mlékem,sladká
sušená syrovátka, zahušťovadlo alginát sodný E401,stabilizátor sulfát vápenatý,
koření,aroma)

24 hodin

jemné pečivo s náplní

croissant s ovocnosměsovou
náplní
jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové
boby, palma),sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471),konzervační látky(E202),
regulátor acidity(E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické přísady),směs
(pšeničná mouka,cukr,rostlinný tuk (palmový),sušená syrovátka, pšeničný lepek,sůl,
pšeničná sladová mouka,dextróza,emulgátor(E472e,E471), regulátor kyselosti(E339,
E500(i)),enzymy,látka zlepšující mouku E300),droždí; ovocnosměsná náplň
>20%(směs ovocných dření,cukr,regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka24 hodin
pektin,koncentrát z černé mrkve)

croissant s lískoořechovou
náplní

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové
boby, palma),sůl, emulgátory(sojový lecitin(E322) a E471),konzervační látky(E202),
regulátor acidity(E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické přísady),směs
(pšeničná mouka,cukr,rostlinný tuk (palmový),sušená syrovátka, pšeničný lepek,sůl,
pšeničná sladová mouka,dextróza,emulgátor(E472e,E471), regulátor kyselosti(E339,
E500(i)),enzymy,látka zlepšující mouku E300),droždí; lískoořechová náplň
>20%(cukr,rostlinný tuk(palmový),sušená syrovátka,kakový prášek se sníženým
obsahem tuku, lískooříšková pasta 2%, emulgátor (sojový lecitin),aroma)

jemné pečivo

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202), barvivo (annato),
aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek(pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,
emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), zlepšující
přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá mouka, regulátor
kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka zlepšující
mouku(E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče – cukr, jablečná
dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky),
zahušťovadlo E415, konzervant E202); rozinky (rozinky,rostlinný olej),pomerančová
kůra(pomerančová kůra, glukózo/fruktózový sirup 39,5%,sacharoza, kyselina
citronová,(oxid siřičitý E220 zbytkový)),rostlinný olej (palmový)100%,cukr nevlhnoucí
6 dnů
(cukr,dextróza, stearan hořečnatý, slunečnicový olej)

jemné pečivo

směs(pšeničná mouka,cukr,E472b, E477 (emulgátory), glukózový sirup sušený, mléko
odtučněné sušené,pšeničný škrob, E450i, E500ii (kypřící látky), sůl,E160a (barvivo),
6 dnů
E330 (kyselina), E415(zahušťovadlo),aroma),vaječná melanž,řepkový olej

jemné pečivo s náplní

směs(pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sladká sušená syrovátka, sušená vejce,
sušený vaječný bílek, modifikovaný škrob, kypřidlo(difosfát, uhličitan
sodný),emulgátor(E471,E475, E481), pšeničná bobtnavá mouka, slunečnicový olej,
sůl, zahuštovadlo xanthan, aroma, barvivo(paprika, extrakt z kurkumy)),řepkový olej;
meruňková náplň >10%(meruňky 40%(meruňka 19%,zahuštěné meruňkové pyré
přináší 7.2% přináší 21% ovoce),cukr, modifikovaný škrob,zahušťovadlo:guma gellan
E418; regulátory kyselosti: kyselina citrónová E330,citronany vápenaté E333 a
citronany sodné E331; aroma, konzervant:sorban draselný E202; barvivo:karoteny)

štola cukrářská

korpus na dort

košíček piškotový s
meruňkovou náplní
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košíček tmavý s tvarohovou
náplní

bábovka s makovou náplní

jemné pečivo s náplní

směs(pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sladká sušená syrovátka, sušená vejce,
sušený vaječný bílek, modifikovaný škrob, kypřidlo(difosfát, uhličitan
sodný),emulgátor(E471,E475, E481), pšeničná bobtnavá mouka, slunečnicový olej,
sůl, zahuštovadlo xanthan, aroma, barvivo(paprika, extrakt z kurkumy)), řepkový olej;
tvarohová náplň >10%(tvaroh, stabilizátor(cukr, modifikovaný škrob bramborový
(E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahušťovadlo (E412), vanilín,
aroma (obsahuje mléko), jedlá sůl s jódem (sůl, jodičnan draselný), barvivo
(E160a)),cukr, cukr vanilinový(aroma 0,2%));kakaový prášek

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek(pšeničná mouka,cukr,sladová
ječná mouka, emulgátory E472e, E471,E322, kyselina E300,enzymy (amylázy,
xylanázy)),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481),pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300), enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma), citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);maková náplň >20% (cukr,mák tepelně
upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sojová mouka,sušený
48 hodin
vaječný bílek, kakao,skořice,aroma)

48 hodin

bábovka s vlašskoořechovou
náplní
jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy),
zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá mouka,
regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka zlepšující
mouku (E300), enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče – cukr, ,
jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky),
zahušťovadlo E415, konzervant E202); ořechová náplň >20%(cukr,vlašské
ořechy(20%),strouhanka(pšeničná mouka,,droždí,sůl),sójový šrot,pšeničný
škrob,sójová mouka,aroma,kakao,cukr-karamel, látka zlepšují mouku E300 kyselina
6 dnů
askorbová)

bábovka mramorová

jemné pečivo

směs(pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sladká sušená syrovátka, sušená vejce,
sušený vaječný bílek, modifikovaný škrob, kypřidlo(difosfát, uhličitan
sodný),emulgátor(E471,E475, E481), pšeničná bobtnavá mouka, slunečnicový olej,
sůl, zahuštovadlo xanthan, aroma, barvivo(paprika, extrakt z kurkumy)),řepkový olej

jemné pečivo

směs(pšeničná mouka,cukr,E472b, E477(emulgátory), glukózový sirup sušený, mléko
odtučněné sušené,pšeničný škrob, E450i, E500ii (kypřící látky), sůl,E160a (barvivo),
6 dnů
E330(kyselina), E415(zahušťovadlo),aroma),vaječná melanž,řepkový olej

bábovka piškotová s tmavou
polevou
jemné pečivo

směs(pšeničná mouka,cukr,E472b, E477 (emulgátory), glukózový sirup sušený, mléko
odtučněné sušené,pšeničný škrob, E450i, E500ii (kypřící látky), sůl,E160a (barvivo),
E330(kyselina),E415(zahušťovadlo),aroma),vaječná melanž,řepkový olej; poleva >5%
(cukrářská poleva tmavá(cukr,částečně ztužený rostlinný tuk(palmový RSPO
MB),kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátory(sójový
6 dnů
lecitinE322),aroma), tuk(rostlinný olej (palmový)100%))

bábovka biskupská

tuk(rostlinné oleje rafinované 80%,emulgátory(E471),lecitin(E322),sůl,regulátor
kyselosti (E330),konzervant(E202),barvivoE160b,aroma),cukr moučka,vaječná
melanž, pšeničná mouka,rozinky(rozinky,rostlinný olej),pomerančová kůra
(pomerančová kůra, glukózo/fruktózový sirup 39,5%,sacharoza, kyselina
citronová,(oxid siřičitý E220 zbytkový)),kypřící prášek do pečiva (kypřidla(E450,
jedlá soda),pšeničná mouka,slunečnicový olej), citropasta(nosiče – cukr, , jablečná
dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky),
zahušťovadlo E415, konzervant E202)

bábovka piškotová

jemné pečivo
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bábovka biskupská s tmavou
polevou
jemné pečivo

tuk(rostlinné oleje rafinované 80%,emulgátory(E471),lecitin(E322),sůl,regulátor
kyselosti (E330),konzervant(E202),barvivoE160b,aroma),cukr moučka,vaječná
melanž, pšeničná mouka,rozinky(rozinky,rostlinný olej),pomerančová kůra
(pomerančová kůra, glukózo/fruktózový sirup 39,5%,sacharoza, kyselina
citronová,(oxid siřičitý E220 zbytkový)),kypřící prášek do pečiva (kypřidla(E450,
jedlá soda),pšeničná mouka,slunečnicový olej), citropasta(nosiče – cukr,jablečná dřeň,
vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo
E415, konzervant E202);poleva >5% (cukrářská poleva tmavá(cukr,částečně ztužený
rostlinný tuk(palmový RSPO MB),kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátory(sójový lecitinE322),aroma), tuk(rostlinný olej (palmový)100%)) 6 dnů

beránek piškotový

jemné pečivo

směs(pšeničná mouka,cukr,E472b, E477 (emulgátory), glukózový sirup sušený, mléko
odtučněné sušené,pšeničný škrob, E450i, E500ii (kypřící látky), sůl,E160a (barvivo),
6 dnů
E330 (kyselina), E415(zahušťovadlo),aroma),vaječná melanž,řepkový olej

jemné pečivo

směs(pšeničná mouka,cukr,E472b, E477 (emulgátory), glukózový sirup sušený, mléko
odtučněné sušené,pšeničný škrob, E450i, E500ii (kypřící látky), sůl,E160a (barvivo),
E330(kyselina),E415(zahušťovadlo),aroma),vaječná melanž,řepkový olej;poleva >5%
(cukrářská poleva tmavá(cukr,částečně ztužený rostlinný tuk(palmový RSPO
MB),kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátory(sójový
6 dnů
lecitinE322),aroma), tuk(rostlinný olej (palmový)100%))

jemné pečivo

tuk(rostlinné oleje rafinované 80%,emulgátory(E471),lecitin(E322),sůl,regulátor
kyselosti (E330),konzervant(E202),barvivo(E160b),aroma),cukr moučka,vaječná
melanž, pšeničná mouka,rozinky(rozinky,rostlinný olej),pomerančová kůra
(pomerančová kůra, glukózo/fruktózový sirup 39,5%,sacharoza, kyselina
citronová,(oxid siřičitý E220 zbytkový)),kypřící prášek do pečiva
(kypřidla(E450,jedlá soda),pšeničná mouka,slunečnicový olej), citropasta (nosiče –
cukr,jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202)

beránek piškotový s tmavou
polevou

beránek biskupský

6 dnů

beránek biskupský s tmavou
polevou
jemné pečivo

tuk(rostlinné oleje rafinované 80%,emulgátory(E471),lecitin(E322),sůl,regulátor
kyselosti (E330),konzervant(E202),barvivo(E160b),aroma),cukr moučka,vaječná
melanž, pšeničná mouka,rozinky(rozinky,rostlinný olej),pomerančová kůra
(pomerančová kůra, glukózo/fruktózový sirup 39,5%,sacharoza, kyselina
citronová,(oxid siřičitý E220 zbytkový)),kypřící prášek do pečiva (kypřidla(450,jedlá
soda),pšeničná mouka,slunečnicový olej), citropasta(nosiče – cukr, , jablečná dřeň,
vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo
E415, konzervant E202);poleva >5% (cukrářská poleva tmavá(cukr,částečně ztužený
rostlinný tuk(palmový RSPO MB),kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátory(sójový lecitinE322),aroma), tuk(rostlinný olej (palmový)100%)) 6 dnů

biskupský chlebíček s
tmavou polevou

jemné pečivo

tuk(rostlinné oleje rafinované 80%,emulgátory(E471),lecitin(E322),sůl,regulátor
kyselosti (E330),konzervant(E202),barvivo(E160b),aroma),cukr moučka,vaječná
melanž, pšeničná mouka,rozinky(rozinky,rostlinný olej),pomerančová kůra
(pomerančová kůra, glukózo/fruktózový sirup 39,5%,sacharoza, kyselina
citronová,(oxid siřičitý E220 zbytkový)),kypřící prášek do pečiva
(kypřidla(E450,jedlá soda),pšeničná mouka,slunečnicový olej), citropasta(nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);poleva >5% (cukrářská poleva
tmavá(cukr,plně ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku,sušená syrovátka ,kakaová hmota,emulgátory (E322, E476), sůl,
aroma),tuk(rostlinný olej (palmový)100%))

6 dnů

jemné pečivo

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),
sůl(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná sladová
mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr,jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); rozinky (rozinky,rostlinný olej),para
ořechy

48 hodin

bochánek
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minibochánek PEPINO

vánočka

řez ovocný

řez tříbarevný

řez tvarohový

řez jablečný

mřížkový koláč s makovou
náplní

jemné pečivo

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka, emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, , jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);rozinky (rozinky,rostlinný olej),para
ořechy

48 hodin

jemné pečivo

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka, emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341), zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, , jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); rozinky (rozinky,rostlinný olej),para
ořechy

48 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, vaječná melanž,mléko,citropasta(nosiče – cukr,jablečná dřeň,
vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo
E415, konzervant E202); tvarohová náplň >10%(tvaroh, stabilizátor(cukr,
modifikovaný škrob bramborový (E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup,
zahušťovadlo (E412), vanilín, aroma (obsahuje mléko), jedlá sůl s jódem (sůl, jodičnan
48 hodin
draselný), barvivo (E160a)),cukr,cukr vanilinový(aroma 0,2%));ovoce >5%

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, vaječná melanž,mléko,citropasta(nosiče – cukr, , jablečná dřeň,
vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo
E415, konzervant E202); tvarohová náplň(tvaroh, stabilizátor (cukr, modifikovaný
škrob bramborový (E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahušťovadlo
(E412), vanilín, aroma (obsahuje mléko), jedlá sůl s jódem (sůl, jodičnan draselný),
barvivo (E160a)),cukr,cukr vanilinový(aroma 0,2%));směs (pšeničná
mouka,cukr,E472b, E477 (emulgátory), glukózový sirup sušený,mléko odtučněné
sušené,pšeničný škrob, E450i, E500ii (kypřící látky), sůl,E160a (barvivo), E330
48 hodin
(kyselina), E415 (zahušťovadlo),aroma),řepkový olej,kakao

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, vaječná melanž,mléko,citropasta(nosiče – cukr,jablečná dřeň,
vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo
E415, konzervant E202); tvarohová náplň >10%(tvaroh, stabilizátor (cukr,
modifikovaný škrob bramborový (E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup,
zahušťovadlo (E412), vanilín, aroma (obsahuje mléko), jedlá sůl s jódem (sůl, jodičnan
draselný), barvivo (E160a)),cukr,cukr vanilinový(aroma
48 hodin
0,2%),rozinky(rozinky,rostlinný olej))

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, vaječná melanž,mléko,citropasta(nosiče – cukr, jablečná dřeň,
vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo
E415, konzervant E202); jablka >10%(jablka 50%,cukr,zahušťovadlo (modifikovaný
kukuřičný škrob),regulátor kyselosti(E330),antioxidant(E300), konzervant(E202),
skořice 0,18%, aroma jablečné),rozinky (rozinky, rostlinný olej)

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202), barvivo
(annato),aroma),cukr, vaječná melanž,mléko,citropasta(nosiče – cukr, , jablečná dřeň,
vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo
E415, konzervant E202); maková náplň >10%(cukr,mák tepelně
upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sojová mouka, sušený
24 hodin
vaječný bílek, kakao,skořice,aroma)
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mřížkový koláč s tvarohovou
náplní
jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, vaječná melanž,mléko,citropasta(nosiče – cukr, , jablečná dřeň,
vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo
E415, konzervant E202); tvarohová náplň >10% (tvaroh, stabilizátor (cukr,
modifikovaný škrob bramborový (E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup,
zahušťovadlo (E412), vanilín, aroma (obsahuje mléko), jedlá sůl s jódem (sůl, jodičnan
24 hodin
draselný), barvivo (E160a)),cukr,cukr vanilinový(aroma 0,2%))

mřížkový koláč s
ovocnosměsovou náplní

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),, emulgátor(E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, vaječná melanž,mléko,citropasta(nosiče – cukr, , jablečná dřeň,
vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo
E415, konzervant E202); ovocnosměsová náplň >10%(směs ovocných
dření,cukr,regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka- pektin,koncentrát z
24 hodin
černé mrkve)

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); maková náplň >15% (cukr,mák tepelně
upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sojová mouka,sušený
24 hodin
vaječný bílek, kakao,skořice, aroma);švestka >1%

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); maková náplň >15% (cukr,mák tepelně
upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sojová mouka,sušený
24 hodin
vaječný bílek, kakao,skořice, aroma)

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku(E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); povidlová náplň >15%
(povidla(cukr,švestky, jablečná dřeň, škrobový sirup, bramborová vláknina, regulátor
kyselosti (E330),želírující látka(pektin), potravinářské barvivo E150a,aroma),
kukuřičný škrob)

24 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor(E471),sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti(E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, , jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202); tvarohová náplň >15%(tvaroh,
stabilizátor (cukr, modifikovaný škrob bramborový (E1414), kukuřičný škrob, sušený
glukózový sirup, zahušťovadlo (E412), vanilín, aroma (obsahuje mléko), jedlá sůl s
jódem (sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), cukr,cukr vanilinový (aroma 0,2%))

24 hodin

buchta s makovou náplní a
švestkou

česká buchta s makovou
náplní

česká buchta s povidlovou
náplní

česká buchta s tvarohovou
náplní
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jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%, emulgátory(E471,E472e, E322),
pšeničný lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,
enzymy,aroma, látka zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové
aroma(E422 20%,E1520 2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
konzervant E202, antioxidanty), ovocnosměsová náplň >10%(směs ovocných
dření,cukr,regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka- pektin,koncentrát z
černé mrkve),nevlhnoucí cukr(cukr,dextróza, stearan hořečnatý, slunečnicový olej)

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%,emulgátory(E471,E472e,E322), pšeničný
lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,enzymy,aroma, látka
zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové aroma(E422 20%,E1520
2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma, konzervant E202,
antioxidanty); puding >10% (cukr, modifikovaný škrob,sušené mléko,sušený palmový
neztužený tuk s mlékem,sladká sušená syrovátka, zahušťovadlo alginát sodný
24 hodin
E401,stabilizátor sulfát vápenatý, koření,aroma)

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%,emulgátory(E471,E472e, E322),
pšeničný lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,
enzymy,aroma, látka zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové
aroma(E422 20%,E1520 2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
konzervant E202, antioxidanty); lískoořechová náplň >10% (cukr,rostlinný
tuk(palmový),sušená syrovátka,kakový prášek se sníženým obsahem tuku,
lískooříšková pasta 2%, emulgátor (sojový lecitin),aroma)

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%,emulgátory(E471,E472e, E322),
pšeničný lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,
enzymy,aroma, látka zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové
aroma(E422 20%,E1520 2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
konzervant E202, antioxidanty); puding >10% (cukr, modifikovaný škrob,sušené
mléko,sušený palmový neztužený tuk s mlékem,sladká sušená syrovátka,
zahušťovadlo alginát sodný E401,stabilizátor sulfát vápenatý, koření,aroma);tmavá
poleva >5% (cukrářská poleva tmavá(cukr,částečně ztužený rostlinný tuk(palmový
RSPO MB),kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátory(sójový lecitinE322),aroma),tuk(rostlinný olej (palmový)100%)) 24 hodin

kobliha s karamelovou náplní
a světlou polevou
jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%,emulgátory(E471,E472e, E322),
pšeničný lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,
enzymy,aroma, látka zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové
aroma(E422 20%,E1520 2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
konzervant E202, antioxidanty); karamelová náplň >10%(cukr,rostlinný
tuk(shea),sušené mléko odstředěné,sojová mouka,sušená syrovátka,kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku,emulgátor(sójový lecitin),aroma); světlá poleva
>5%(cukrářská poleva bílá(cukr,částečně ztužený rostlinný tuk(palmový RSPO
MB),sušené mléko odstředěné,sušená syrovátka, emulgátor(sójový
lecithinE322),kyselina(kyselina citrónová E330),jedlá sůl,aroma),tuk (rostlinný olej
24 hodin
(palmový)100%))

kobliha s vaječnolikérovou
náplní a tmavou polevou

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%,emulgátory(E471,E472e, E322),
pšeničný lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,
enzymy,aroma, látka zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové
aroma(E422 20%,E1520 2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
konzervant E202, antioxidanty), vaječnolikérová náplň >10%(cukr,rostlinný
tuk,syrovátka, emulgátor(E322),aroma vaječný likér,barvivo betakaroten,jedlá sůl);
tmavá poleva >5% (cukrářská poleva tmavá(cukr,částečně ztužený rostlinný
tuk(palmový RSPO MB),kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátory(sójový lecitinE322),aroma),tuk(rostlinný olej (palmový)100%)) 24 hodin

kobliha se směsnoovocnou
náplní

kobliha s pudingem

kobliha s lískokrémem

kobliha s pudingovou náplní
a tmavou polevou

jemné pečivo s náplní
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kobliha s směsnoovocnou
náplní a tmavou polevou
sypaná kokosem

koblihový rohlík s
pudingem,směsnoovocnou
náplní, tmavou polevou a
kokosem

koblihový rohlík s
pudingem,směsnoovocnou
náplní a tmavou polevou

koblihový rohlík se skořicí

koblihový copánek

bavorský vdoleček

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%,emulgátory(E471,E472e, E322),
pšeničný lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,
enzymy,aroma, látka zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové
aroma(E422 20%,E1520 2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
konzervant E202, antioxidanty); ovocnosměsová náplň >10%(směs ovocných
dření,cukr,regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka- pektin,koncentrát z
černé mrkve);tmavá poleva >5% (cukrářská poleva tmavá(cukr,plně ztužený rostlinný
tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,kakaová
hmota,emulgátory(E322,E476),sůl, aroma),tuk (rostlinný olej (palmový)100%)); kokos
24 hodin
>1%(kokos,konzervant E220)

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%,emulgátory(E471,E472e, E322),
pšeničný lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,
enzymy,aroma, látka zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové
aroma(E422 20%,E1520 2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
konzervant E202, antioxidanty); puding >5% (cukr, modifikovaný škrob,sušené
mléko,sušený palmový neztužený tuk s mlékem,sladká sušená syrovátka,
zahušťovadlo alginát sodný E401,stabilizátor sulfát vápenatý, koření,aroma);
ovocnosměsová náplň >5%(směs ovocných dření,cukr,regulátor kyselosti: kyselina
citronová, želírující látka- pektin,koncentrát z černé mrkve); tmavá poleva >5%
(cukrářská poleva tmavá(cukr,částečně ztužený rostlinný tuk(palmový RSPO
MB),kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátory(sójový
lecitinE322),aroma),tuk(rostlinný olej(palmový) 100%)); kokos >1%(kokos,
konzervant E220)

24 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%,emulgátory(E471,E472e, E322),
pšeničný lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,
enzymy,aroma, látka zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové
aroma(E422 20%,E1520 2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
konzervant E202, antioxidanty); puding >5% (cukr, modifikovaný škrob,sušené
mléko,sušený palmový neztužený tuk s mlékem,sladká sušená syrovátka,
zahušťovadlo alginát sodný E401,stabilizátor sulfát vápenatý, koření,aroma);
ovocnosměsová náplň >5%(směs ovocných dření,cukr,regulátor kyselosti: kyselina
citronová, želírující látka- pektin,koncentrát z černé mrkve); tmavá poleva >5%
(cukrářská poleva tmavá (cukr,částečně ztužený rostlinný tuk(palmový RSPO
MB),kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátory(sójový
lecitin E322),aroma),tuk(rostlinný olej (palmový)100%))

24 hodin

jemné pečivo

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%,emulgátory(E471,E472e, E322),
pšeničný lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,
enzymy,aroma, látka zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové
aroma(E422 20%,E1520 2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
konzervant E202, antioxidanty); cukr,skořice >1%

24 hodin

jemné pečivo

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%,emulgátory(E471,E472e, E322),
pšeničný lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,
enzymy,aroma, látka zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové
aroma(E422 20%,E1520 2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
konzervant E202, antioxidanty); nevlhnoucí cukr(cukr,dextróza, stearan hořečnatý,
slunečnicový olej)

24 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%,emulgátory(E471,E472e, E322),
pšeničný lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,
enzymy,aroma, látka zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové
aroma(E422 20%,E1520 2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
konzervant E202, antioxidanty); povidlová náplň(povidla(cukr,švestky, jablečná dřeň,
škrobový sirup,bramborová vláknina, regulátor kyselosti (E330),želírující látka(pektin),
potravinářské barvivo E150a,aroma), kukuřičný škrob)); tvarohová náplň(tvaroh,
stabilizátor(cukr, modifikovaný škrob bramborový (E1414), kukuřičný škrob, sušený
glukózový sirup, zahušťovadlo (E412), vanilín, aroma (obsahuje mléko), jedlá sůl s
24 hodin
jódem (sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)),cukr,cukr vanilinový(cukr,aroma)))
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bavorský vdoleček holý

tvarohová růžička

perník

makovník

jemné pečivo

pšeničná mouka,směs(cukr,sušená syrovátka,sušené vaječné bílky,pšeničná mouka,
jedlá sůl s jódem,sušené vaječné žloutky 6%,emulgátory(E471,E472e, E322),
pšeničný lepek,protispékavá látka E170, neztužený palmový tuk,koření,
enzymy,aroma, látka zlepšující mouku E300,E920),droždí,řepkový olej, rumové
aroma(E422 20%,E1520 2%, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
konzervant E202, antioxidanty)

24 hodin

jemné pečivo

pšeničná mouka, směs(cukr,bramborové vločky,sušené mléko,pšeničný lepek,sůl,
sladká sušená syrovátka,aroma,ovocný prášek,koření,enzymy), tvaroh >6%, řepkový
olej, droždí, vaječná melanž,cukr,skořice

48 hodin

jemné pečivo

směs(pšeničná mouka,cukr,sušený vaječný bílek,sušený žloutek,mléčný cukr, kypřící
látky (E339,E500i),emulgátor(E475,E471),zahušťovadlo xanthan,sůl,koření, aroma),
směs (žitná mouka,cukr,pšeničná mouka,dextróza,ječný sladový extrakt,kypřící
látka(E341,E500, E501),koření, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku),řepkový
olej,skořice; tmavá poleva >5% (cukrářská poleva tmavá(cukr,částečně ztužený
rostlinný tuk(palmový RSPO MB),kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátory(sójový lecitin E322),aroma),tuk(rostlinný olej(palmový) 100%)) 48 hodin

jemné pečivo

směs(pšeničná mouka,cukr,sušený vaječný bílek,sušený žloutek,mléčný cukr, kypřící
látky (E339,E500i),emulgátor(E475,E471),zahušťovadlo xanthan,sůl, koření, aroma),
směs (žitná mouka,cukr,pšeničná mouka,dextróza,ječný sladový extrakt,kypřící
látka(E341,E500, E501),koření, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku), maková
náplň(cukr,mák tepelně upravený(40%),sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob,
48 hodin
sojová mouka,sušený vaječný bílek, kakao,skořice, aroma),řepkový olej

bougel s pudingovou náplní a
tmavou polevou
jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové
boby, palma),sůl, emulgátory(E322, E471),konzervační látky(E202), regulátor acidity
(E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické přísady); směs (sušená
vejce,cukr, sušená syrovátka,emulgátor(E471,E472e), sůl, pšeničná mouka,
stabilizátor (E466), regulátor kyselosti (fosforečnan vápníku, fosforečnan sodíku),
pšeničná sladová mouka, barviva (E160a),látka zlepšující mouku E300,
enzymy);vaječná melanž, droždí,řepkový olej; pudingová náplň >10%(cukr,
modifikovaný škrob,sušené mléko,sušený palmový neztužený tuk s mlékem,sladká
sušená syrovátka, zahušťovadlo alginát sodný E401,stabilizátor sulfát vápenatý,
koření,aroma); tmavá poleva >1%(cukrářská poleva tmavá (cukr,částečně ztužený
rostlinný tuk(palmový RSPO MB),kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátory(sójový lecitinE322),aroma),tuk(rostlinný olej (palmový)
100%));kokos(kokos, konzervant E220)

24 hodin

bougel s pudingovou náplní a
bílou polevou
jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje a tuky částečně ztužené(řepkové semeno, sojové
boby, palma),sůl, emulgátory(E322,E471),konzervační látky(E202), regulátor acidity
(E330), barviva(E160a),vitamíny A a D3, aromatické přísady); směs (sušená
vejce,cukr, sušená syrovátka,emulgátor(E471,E472e), sůl, pšeničná mouka,
stabilizátor (E466), regulátor kyselosti (fosforečnan vápníku, fosforečnan sodíku),
pšeničná sladová mouka, barviva (E160a),látka zlepšující mouku E300, enzymy);
vaječná melanž, droždí, řepkový olej; pudingová náplň >5%(cukr, modifikovaný
škrob,sušené mléko,sušený palmový neztužený tuk s mlékem,sladká sušená
syrovátka, zahušťovadlo alginát sodný E401,stabilizátor sulfát vápenatý,
koření,aroma); bílá poleva >1%(cukr,částečně ztužený rostlinný tuk(palmový RSPO
MB),sušené mléko odstředěné,sušená syrovátka, emulgátor(sójový
lecithinE322),kyselina(kyselina citrónová E330),jedlá sůl,aroma), tuk(rostlinný olej
(palmový)100%))

24 hodin

piškotová vanička

jemné pečivo s náplní

směs(pšeničná mouka,cukr,sušený vaječný bílek,sušený žloutek,mléčný cukr, kypřící
látky (E339,E500i),emulgátor(E475,E471),zahušťovadlo xanthan,sůl,koření, aroma),
48 hodin
řepkový olej; ovoce

jemné pečivo

pšeničná mouka,tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový),,emulgátor (E471), sůl
(0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202), barvivo
(annato),aroma),cukr, droždí,sůl,zlepšující přípravek( pšeničná mouka,pšeničná
sladová mouka, emulgátor E427e,látka zlepšující mouku kyselina askorbová,
enzymy),zlepšující přípravek(pšeničná mouka,emulgátor (E481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti (E170, E341),zahušťovadlo (E412), rostlinný olej,látka
zlepšující mouku (E300),enzymy),vanilinový cukr(cukr,aroma),citropasta (nosiče –
cukr, , jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez proteinů, aromatické složky (aromatické
látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202), řepkový olej

buchtičky dukátové
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Pečivo s
fruktózou

Potravina vhodná i pro diabetiky v rámci stanoveného
dietního režimu. Slazeno fruktózou.

Vánočka NS

jemné pečivo

pšeničná mouka, směs(fruktóza,pšeničná mouka,emulgátor(E481), regulátor kyselosti
(E170, E341),zahušťovadlo (E412),řepkový olej,látka zlepšující mouku (E300),aroma(s
mléčnou složkou),enzymy),tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), , emulgátor (E471),
sůl (0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),droždí,sůl,citropasta(nosiče – cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez
proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202) 48 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka, směs(fruktóza,pšeničná mouka,emulgátor(E481), regulátor kyselosti
(E170, E341),zahušťovadlo (E412),řepkový olej,látka zlepšující mouku (E300),aroma(s
mléčnou složkou),enzymy),tuk(rostlinné oleje(palmový, řepkový), , emulgátor (E471),
sůl (0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),droždí,sůl,citropasta(nosiče – cukr, , jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez
proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);
povidlová náplň >20%(švestky, fruktóza 24%, jablečná vláknina,stabilizátor
(E1422,E412),barvivo (E150d), kyselina(E330),aroma, konzervant(E202))
48 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka, směs(fruktóza,pšeničná mouka,emulgátor(E481), regulátor kyselosti
(E170, E341),zahušťovadlo (E412),řepkový olej,látka zlepšující mouku (E300),aroma(s
mléčnou složkou),enzymy),tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), , emulgátor (E471),
sůl (0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),droždí,sůl,citropasta(nosiče – cukr,jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez
proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);
tvarohová náplň >20% (tvaroh, fruktoza,modifikovaný škrob (E1412,
E1422,E1414),sušený vaječný bílek,sůl,aroma,kyselina(E330),barvivo(E160a))
48 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka, směs(fruktóza,pšeničná mouka,emulgátor(E481),regulátor kyselosti
(E170, E341),zahušťovadlo (E412),řepkový olej,látka zlepšující mouku (E300),aroma(s
mléčnou složkou),enzymy),tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), , emulgátor (E471),
sůl (0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),droždí,sůl,citropasta(nosiče – cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez
proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo E415, konzervant
E202);jablečná náplň(jablka, nosič (E422), modifikovaný škrob (E1412), kyselina
(E330), skořice, konzervant(E202), aroma, náhradní sladidlo(E950))
48 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka, směs(fruktóza,pšeničná mouka,emulgátor(E481),regulátor kyselosti
(E170, E341),zahušťovadlo (E412),řepkový olej,látka zlepšující mouku (E300),aroma(s
mléčnou složkou),enzymy),tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), , emulgátor (E471),
sůl (0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),droždí,sůl,citropasta(nosiče – cukr, , jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez
proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo E415, konzervant
E202);tvarohová náplň >10% (tvaroh, fruktoza,modifikovaný škrob (E1412,
E1422,E1414), sušený vaječný bílek,sůl,aroma,kyselina(E330),barvivo (E160a));
povidlová náplň >5% (švestky, , fruktóza, jablečná vláknina,stabilizátor
(E1422,E412),barvivo (E150d), kyselina(E330),aroma, konzervant(E202))
48 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka, směs(fruktóza,pšeničná mouka,emulgátor(E481),regulátor kyselosti
(E170, E341),zahušťovadlo (E412),řepkový olej,látka zlepšující mouku (E300),aroma(s
mléčnou složkou),enzymy),tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), , emulgátor (E471),
sůl (0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),droždí,sůl,citropasta(nosiče – cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez
proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);
tvarohová náplň >20% (tvaroh, fruktoza,modifikovaný škrob (E1412,
E1422,E1414),sušený vaječný bílek,sůl,aroma,kyselina(E330),barvivo(E160a))
48 hodin

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka, směs(fruktóza,pšeničná mouka,emulgátor(E481),regulátor kyselosti
(E170, E341),zahušťovadlo (E412),řepkový olej,látka zlepšující mouku (E300),aroma(s
mléčnou složkou),enzymy),tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), , emulgátor (E471),
sůl (0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),droždí,sůl,citropasta(nosiče – cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez
proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);
povidlová náplň >20%(švestky, fruktóza 24%, jablečná vláknina,stabilizátor
(E1422,E412),barvivo (E150d), kyselina(E330),aroma, konzervant(E202))
48 hodin

Šáteček NS s povidlovou
náplní

Šáteček NS s tvarohovou
náplní

Šáteček NS s jablečnou
náplní

Koláček NS s tvarohovou a
povidlovou náplní

Koláček NS s tvarohovou
náplní

Koláček NS s povidlovou
náplní
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Koláček NS s jablečnou
nápní

Loupák NS

Chala NS

jemné pečivo s náplní

pšeničná mouka, směs(fruktóza,pšeničná mouka,emulgátor(E481),regulátor kyselosti
(E170, E341),zahušťovadlo (E412),řepkový olej,látka zlepšující mouku (E300),aroma(s
mléčnou složkou),enzymy),tuk(rostlinné oleje(palmový, řepkový), , emulgátor (E471),
sůl (0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),droždí,sůl,citropasta(nosiče – cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez
proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202);
jablečná náplň(jablka, nosič (E422), modifikovaný škrob (E1412), kyselina (E330),
skořice, konzervant(E202), aroma, náhradní sladidlo(E950))
48 hodin

jemné pečivo

pšeničná mouka, směs(fruktóza,pšeničná mouka,emulgátor(E481),regulátor kyselosti
(E170, E341),zahušťovadlo (E412),řepkový olej,látka zlepšující mouku (E300),aroma(s
mléčnou složkou),enzymy),tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), , emulgátor (E471),
sůl (0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),droždí,sůl,citropasta(nosiče – cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez
proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202) 48 hodin

jemné pečivo

pšeničná mouka, směs(fruktóza,pšeničná mouka,emulgátor(E481),regulátor kyselosti
(E170, E341),zahušťovadlo (E412),řepkový olej,látka zlepšující mouku (E300),aroma(s
mléčnou složkou),enzymy),tuk(rostlinné oleje(palmový,řepkový), , emulgátor (E471),
sůl (0,2%),regulátor kyselosti(E330), konzervační látka(E202),barvivo (annato),
aroma),droždí,sůl,citropasta(nosiče – cukr, jablečná dřeň, vláknina pšeničná bez
proteinů, aromatické složky (aromatické látky), zahušťovadlo E415, konzervant E202) 48 hodin
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