
Alergeny jsou zvýrazněny tučně

Všechny výrobky mohou obsahovat stopy těchto alergenů: 

lepek, mléko, soja, vejce, sezam, mandle, arašídy, lískové ořechy, vlašské ořechy, celer, lupina

Číslo 

výr.
Název výrobku

Hmot               

nost                          

g

ZATŘÍDĚNÍ 

(třída a 

skupina) 

dle zák.č. 

333/97 Sb.

Složení výrobku Alergeny

Výrobky slazené fruktózou

2736 Buchty povidlové s fruktózou bal 160

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: Pšeničná mouka, voda, pekařská směs (fruktóza, pšeničná mouka, emulgátor: E481, regulátor kyselosti:/ E170, E 341/, zahušťovadlo: 

E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku:E300, aroma: s mléčnou složkou, enzymy), rostlinný tuk [rostlinné tuky(palmové), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátory polyglycerolové estery mastných kyselin, monoglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant 

kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti - kyselina citronová, barvivo: karoteny] droždí, sůl, ochucovací přípravek (aroma: přírodní, 

aroma extrakt, voda, glukozový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo: E415, barvivo: E104, konzervant: E202, kyselina: 

E330)l. Náplň 35%: švestková povidla ( švestky, voda, fruktóza, jablečná vláknina, stabilizátor: / E1422, E412/,  želírující látka: E440, přírodní 

barvivo: E150d, kyselina: E330, aroma, konzervant: E202) BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO

2735 Buchty tvarohové s fruktózou bal. 160

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: Pšeničná mouka, voda, pekařská směs (fruktóza,pšeničná mouka, emulgátor: E481, regulátor kyselosti:/ E170, E 341/, zahušťovadlo: 

E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku:E300, aroma: s mléčnou složkou, enzymy),  rostlinný tuk [rostlinné tuky(palmové), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátory polyglycerolové estery mastných kyselin, monoglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant 

kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti - kyselina citronová, barvivo: karoteny], droždí, sůl, ochucovací přípravek (aroma: přírodní, 

aroma extrakt, voda, glukozový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo: E415, barvivo: E104, konzervant: E202, kyselina: 

E330)l.  Náplň 35%: tvaroh 50%, voda, ztužovač tvarohu (fruktoza, modifikovaný škrob:/ E1412, E1422, E1414/,  suš. vaječný bílek, sůl, aroma, 

kyselina: E330, barvivo: E160b).BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE

2731                     

2732

Loupák s fruktózou     Makovka s 

fruktózou
60

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: Pšeničná mouka, voda, pekařská směs (fruktóza,pšeničná mouka, emulgátor: E481, regulátor kyselosti:/ E170, E 341/, zahušťovadlo: 

E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku:E300, aroma: s mléčnou složkou, enzymy)  rostlinný tuk [rostlinné tuky(palmové), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátory polyglycerolové estery mastných kyselin, monoglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant 

kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti - kyselina citronová, barvivo: karoteny], droždí, sůl, ochucovací přípravek (aroma: přírodní, 

aroma extrakt, voda, glukozový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo: E415, barvivo: E104, konzervant: E202, kyselina: 

E330)l. Mašlování: mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor E339, aroma vanilkové, barvivo betakaroten).BARVIVA 

MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE

2734 Buchty ovocné s fruktózou bal. 160

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: Pšeničná mouka, voda, pekařská směs (fruktóza, pšeničná mouka, emulgátor: E481, regulátor kyselosti:/ E170, E 341/, zahušťovadlo: 

E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku:E300, aroma: s mléčnou složkou, enzymy), rostlinný tuk [rostlinné tuky(palmové), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátory polyglycerolové estery mastných kyselin, monoglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant 

kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti - kyselina citronová, barvivo: karoteny], droždí, sůl ochucovací přípravek (aroma: přírodní, 

aroma extrakt, voda, glukozový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo: E415, barvivo: E104, konzervant: E202, kyselina: 

E330)l. . Náplň 35%: linecká náplň (voda, jablečná dřeň, fruktóza, stabilizátor E1422, E401; kyselina E330; konzervant: E202; barvivo: E160a, 

E100, E120; aroma) BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, 

Složení pekařských výrobků - BENEA s.r.o. Benešov, Křižíkova 1529 dle zákona č.110/1997 

Platnost od 1.7.2021



2733 Chodský koláč s fruktózou bal. 200

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:Pšeničná mouka, voda, pekařská směs(fruktóuza, pšeničná mouka, emulgátor E481, regulátor kyselosti:E170, E341;, zahušťovadlo E412, 

řepkový olej, látka zlepšující mouku E300, aroma s mléčnou složkou, enzymy); rostlinný tuk [rostlinné tuky(palmové), rostlinný olej (řepkový), 

voda, emulgátory polyglycerolové estery mastných kyselin, monoglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant kyselina 

sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti - kyselina citronová, barvivo: karoteny], droždí, sůl ochucovací přípravek (aroma: přírodní, aroma 

extrakt, voda, glukozový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo: E415, barvivo: E104, konzervant: E202, kyselina: E330)l.. 

Náplň tvarohová: Tvaroh jemný (pasterované mléko, čistě mlékařské kultury, syřidlo), stabilizátor tvarohu(fruktóza, modifikovaný škrob: 

E1412, E1422, E1414; sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina E330, barvivo E160a), voda. Náplň švestková povidlová(švestky, voda, 

fruktóza, jablečná vláknina, stabilizátor: E1422,E412, barvivo E150d, kyselina E330, aroma, konzervant E202). Náplň Linecká (voda, jablečná 

dřeň, fruktóza, stabilizátor E1422, E401; kyselina E330; konzervant: E202;, barvia (E160a, E100, E120) BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ 

OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE

2786
Šáteček tvarohový s fruktózou 2 ks 

bal.
140

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: Pšeničná mouka, voda, pekařská směs  (fruktóza,pšeničná mouka, emulgátor: E481, regulátor kyselosti:/ E170, E 341/, zahušťovadlo: 

E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku:E300, aroma: s mléčnou složkou, enzymy), rostlinný tuk [rostlinné tuky(palmové), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátory polyglycerolové estery mastných kyselin, monoglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant 

kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti - kyselina citronová, barvivo: karoteny], droždí, sůl ochucovací přípravek (aroma: přírodní, 

aroma extrakt, voda, glukozový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo: E415, barvivo: E104, konzervant: E202, kyselina: 

E330)l.. Náplň 30%: tvaroh 50%, voda, ztužovač tvarohu ( fruktoza, modifikovaný škrob:/ E1412, E1422, E1414/,  sušený vaječný bílek, sůl, 

aroma, kyselina: E330, barvivo: E160b). Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-

karoten).BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE

2787 Šáteček ovocný s fruktózou 2 ks bal. 140

Jemné 

pečivo 

kynuté

 Těsto: Pšeničná mouka, voda, pekařská směs  (fruktóza,pšeničná mouka, emulgátor: E481, regulátor kyselosti:/ E170, E 341/, zahušťovadlo: 

E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku:E300, aroma: s mléčnou složkou, enzymy), rostlinný tuk [rostlinné tuky(palmové), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátory polyglycerolové estery mastných kyselin, monoglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant 

kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti - kyselina citronová, barvivo: karoteny],droždí, sůl ochucovací přípravek (aroma: přírodní, 

aroma extrakt, voda, glukozový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo: E415, barvivo: E104, konzervant: E202, kyselina: 

E330)l.. Náplň 30%: ovocná náplň ( voda, jablečná dřeň, fruktoza, stabilizátor: / E 1422, E 401/, kyselina: E 330, konzervant: E 202, barvivo: /  E 

100, E 120 /. Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten).BARVIVA 

MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, SOJA, VEJCE

3066    

3062

Vánočka s fruktózou bal.                             

Mazanec s fruktózou bal.
250

Jemné 

pečivo 

kynuté

 Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs (fruktóza,pšeničná mouka, emulgátor: E481, regulátor kyselosti:/ E170, E 341/, zahušťovadlo: 

E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku:E300, aroma: s mléčnou složkou, enzymy) , rostlinný tuk [rostlinné tuky(palmové), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátory polyglycerolové estery mastných kyselin, monoglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant 

kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti - kyselina citronová, barvivo: karoteny] , droždí, sůl, ochucovací přípravek ( aroma: přírodní, 

aroma extrakt, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo: E415, barvivo: E104, konzervant: E202, kyselina: 

E330), mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: mandle. 

BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(mandle)

1771 Chléb celozrnný formový 400
chléb 

celozrnný

Těsto: voda, pšeničná mouka celozrnná, celozrnná žítná mouka, celozrnná směs(pšeničný lepek, směs výhonků:/špaldových, kukuřičných, 

pšeničných, z prosa, jetele lučního, z tolice vojtěšky, lněných, z čočky, z hrachu/, celozrnná pšeničná mouka, cukr, pšeničné klíčky, 

amarantová mouka, slupky jitrocelu indického, bramborové vločky, látka zlepšující mouku kyselina askorbová); kvasový přípravek(kvas:/částěčné 

pražená žitná mouka, voda, základ kvasu/, kyselina octová); droždí; sůl. Zápara: voda, lněné semeno, sojová drť (sojové boby pražené 99.9%, 

arašídy pražené), slunečnice. Posyp: slunečnice, ovesné vločky, lněné semeno.

LEPEK(pšeničný, žitný, ovesný), SÓJA, 

ARAŠÍDY

1560 Žitná placka 170 chléb žitný

Těsto: žitná mouka, voda, pšeničná mouka, pekařská směs [bobtnavá mouka: /žitná, kukuřičná/, sušený žitný kvas, žitná a bramborová 

mouka, pšenice (lepek, sladová mouka), emulgátor: řepkový lecitin, cukr, řepkový olej, stabilizátor:/guma guar,E466/, glukózový sirup, mléčná 

bílkovina, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy], kvasový přípravek (částečně pražená žitná mouka, voda, kyselina: octová), 

droždí, sůl. Posyp: žitná mouka. 

LEPEK(žitný, pšeničný), MLÉKO

1467 Žitný chléb balený 450 chléb žitný

Těsto: žitná mouka, voda, pšeničná mouka, pekařská směs [bobtnavá mouka: / žitná, kukuřičná/, sušený žitný kvas, žitná a bramborová 

mouka, pšenice (lepek, sladová mouka), emulgátor: řepkový lecitin, cukr,řepkový olej, stabilizátor: /guma guar,E466/,glukózový sirup, mléčná 

bílkovina,, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy], pšeničná mouka, kvasový přípravek (částečně pražená žitná mouka, voda, 

kyselina: octová), droždí, sůl. Posyp: žitná mouka. 

LEPEK(žitný,pšeničný), MLÉKO

1466 Samožitný ošatkový chléb 600g chléb žitný
Těsto: žitná mouka, voda, zlepšující přípravek (pšeničný lepek, enzym, látka zlepšující mouku E300), droždí, koncentrovaný tekutý kvas [voda, 

kyselina (E270, E260), sladový extrakt (ječný slad, voda)], sůl, kmín.
LEPEK(žitný, pšeničný, ječný)

CHLEBA



1465 Podmáslový chléb 600g
chléb 

speciální

Těsto: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, podmáslová směs (bramborové vločky, pšeničná mouka, sušená syrovátka, sušené 

podmáslí/15%/, rostlinný olej/palmový/, glukózový sirup, směs koření, kyselina E270, pšeničný lepek, aroma, sušený pšeničný kvas /pšeničná 

mouka startovací kultura/, látka zlepšující mouku E300, kvasnicový extrakt, enzymy), droždí, sůl.

LEPEK(pšeničný, žitný), MLÉKO

1140 

1111 

1137 

1136    

1145  

1144  

1100  

1291   

1292  

1293  

1142

Chléb kmínový                                

Chléb kmínový                                 

Chléb kmínový bal.                               

Chléb kmínový krájený bal.                

Chléb kmínový krájený bal.             

Chléb kmínový krájený bal.                     

Chléb kmínový kulatý                     

Chléb karbovaný velký                           

Chléb karbovaný malý                              

Chléb karbovaný 1/4 bal.                                 

Chléb posázavský řemeslný

800        

1200      

1200      

1200      

550       

250        

500       

2400      

1000       

600 

800

chléb 

pšenično-

žitný

Těsto: voda, pšeničná mouka, žiná mouka, droždí, sůl, kvas [voda, kyselina (E270, E260), sladový extrakt (ječný slad, voda)] ;zlepšující 

přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo (E412), bramborové vločky, pšeničná mouka 

sladová, (E300), enzymy], kmín 0,51%. Posyp: žitná mouka. 

LEPEK(pšeničný, žitný, ječný), 

1115 Chléb pohoda krájený bal. 400

chléb     

pšenično - 

žitný

Těsto: voda, pšeničná mouka, žiná mouka, sůl, droždí, kvas [voda, kyselina (E270, E260), sladový extrakt (ječný slad, voda)] ;zlepšující 

přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo (E412), bramborové vločky, pšeničná mouka 

sladová, (E300), enzymy], kmín 0,51%. Posyp: žitná mouka. 

LEPEK(pšeničný, žitný, ječný)

1766  

1768  

1769

Chléb slunečnicový kr. bal.   Chléb 

slunečnicový kr. bal.   Chléb 

slunečnicový šiška kr.bal.

500       

250        

500

chléb 

vícezrnný

Těsto: voda, pšeničná mouka, žitná mouka, pekařská směs [mouka: /žitná, ječná sladová, pšeničná/, len, vločky: /žitné, ovesné, pšeničné/, 

sezam, kmín, pšeničná mouka celozrnná, (E270), enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), (E300)], slunečnice 5,5%, droždí, 

sůl, zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo (E412), bramborové vločky, 

pšeničná mouka sladová, (E300), enzymy], kvas s praženou moukou: [voda, žitný šrot, žitná mouka, pšeničné otruby, kyseliny (E260, E270), 

pšeničné otruby, žitná mouka, sůl, emulgátor (E322- sojový), sladový extrakt (ječný slad, voda), koření], ječná sladová mouka nediastická. 

Posyp: slunečnice 9,5%.

LEPEK(pšeničný, žitný, ječný, ovesný), 

SEZAM, SÓJA

1853 Chléb lámankový krájený bal. 500
chléb 

vícezrnný

Těsto: voda, pšeničná mouka, žitná mouka, pekařská směs 11% [slunečnice, len, sojová mouka, bramborové vločky, kukuřičná mouka, 

pšeničné vločky, žitná trhanka, pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, sladový extrakt (ječný slad, voda), glukóza, stabilizátor (E412), 

regulátor kyselosti (E339, E340, E341), emulgátory (E472e), jablečná vláknina, sušená syrovátka, látka zlepšující mouku (E300), enzymy], droždí, 

sůl, pekařský přípravek [voda, kyselina (E270, E260), sladový extrakt (ječný slad, voda). ]Posyp: sezam, len, ovesné vločky.

LEPEK(pšeničný, žitný, ječný, ovesný), 

MLÉKO, SEZAM, SÓJA

1469 Chléb cibulový 600g
chléb 

speciální

Těsto: voda, pšeničná mouka, žitná mouka, cibule restovaná 15% (cibule 76%, rostlinný olej palmový, pšeničná mouka, sůl), pekařský 

přípravek (pšeničný lepek, enzymy, látka zlepšující mouku /E300/), zlepšující přípravek [sušený pšeničný kvas (pšeničná mouka, startovací 

kultura), sušené droždí, pšeničný lepek, sůl, dextróza, pšeničná mouka bobtnavá, kvasnicový extrakt, regulátor kyselosti /E262/, lepkový olej, 

kyselina /E270/, aroma, látka zlepšující mouku /E300/, enzymy], sůl, olej řepkový, droždí, kmín, zakyselující přípravek (voda, kyseliny /E270, E260/, 

sladový extrakt, ječný slad, voda)

LEPEK (pšeničný,žitný, ječný)

1468 Chléb Rytíř 800
chléb žitno - 

pšeničný

Těsto: voda, žitná mouka 70%, pšeničná mouka 30%, droždí, sůl, kvas [voda, kyselina (E260, E270), sladový extrakt (ječný slad a voda)] 

zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo (E412), bramborové vločky, pšeničná 

mouka sladová, látka zlepšující mouku (E300), enzymy], kmín 0,25%. Posyp: žitná mouka

LEPEK( pšeničný, žitný, ječný)

1542         

1543
Ölz Toust pšeničný 

250g 

500g

pšeničný 

chléb

Pšeničná mouka, pšeničný kvas (pšeničná mouka, voda), voda řepkový olej, droždí, cukr, jedlá sůl, regulátor kyselosti: octan sodný, látka 

zlepšující mouku: kyselina askorbová, Ethanol
LEPEK (pšeničný)

1544            

1545
Ölz Toust vícezrnný

250g 

500g

pšeničný 

chléb s 

ovesnými 

vločkami

Pšeničná mouka 34%, pšeničná celozrnná mouka 18,5%, voda, pšeničný kvas (pšeničná mouka, voda), droždí, ovesné vločky 3%, řepkový 

olej, žitná mouka 1,5%, jedlá sůl, konzervant: propionan vápenatý, sušený žitný slad, regulátor kyselosti: octan sodný, látka zlepšující mouku: 

kyselina askorbová, ethanol.

LEPEK (pšeničný, žitný, ovesný)

Běžné a cereální pečivo

2264 Bageta cereální 150

Běžné 

pečivo 

vícezrnné

 Těsto: pšeničná mouka, voda, cereální směs 20%  [pšeničné vločky ,sojová drť, vločky:/ ovesné, sojové /, pšeničná mouka celozrnná, 

ječná sladová mouka pražená, cukr, ječná sladová mouka, pšeníčná sladová mouka pražená, směs koření (drcený kmín, koriandr, fenikl), 

stabilizátor (E412), sušená syrovátka, emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E300), enzymy], droždí, sůl, olej, ječná sladová mouka 

nediastická, zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, 

startovací kultura), látka zlepšující mouku E300] Posyp: ovesné vločky, sezam, 

LEPEK(pšeničný, ovesný, ječný), SÓJA, 

SEZAM, MLÉKO



2234 Bageta sypaná sezamem 100

Běžné 

pečivo 

pšeničné

 Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej,  droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor: E 472e, ječná sladová 

mouka,sojová mouka,regulátor kyselosti: /E263/,látka zlepšující mouku: E 300, enzymy), cukr. Posyp: sezam 4%. 
LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA, SEZAM

2529 Gusto Grande 100

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs [pšeničná krupice, pšeničná mouka, směs sušené zeleniny (červená paprika, cibule, rajčatový 

prášek), sušený pšeničný kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), sůl, sušené droždí, pšeničný lepek, kořenící přípravek (směs sušené 

zeleniny a bylin), glukóza, kvasnicový extrakt, regulátor kyselosti /E262/, rostlinný olej (řepkový), kyselina /E270/, enzymy, pšeničná sladová 

mouka, aroma, látka zlepšující mouku /E300/], sýr (mléko, chlorid vápenatý, mlékárenské kultury, syřidlo, sůl), tykev, len, olej řepkový, droždí, sůl.

LEPEK (pšeničný), MLÉKO

2530 Bageta šestizrnná 150

Běžné 

pečivo 

vícezrnné

 Těsto: pšeničná mouka, voda, cerální směs 10% (pšeničná trhanka, žitná mouka, len, sojová drť, pražená pšeničná sladová mouka, 

pšeničná mouka, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt, sůl, směs koření, glukózový sirup, regulátor kyselosti /E170,E270/ emulgátor /E471/, 

látka zlepšující mouku /E300/, enzymy), řepkový olej, droždí, sůl, ječná sladová mouka nediastická, zlepšující přípravek [pšeničný lepek, 

pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], 

mašlovací přípravek: (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: betakaroten). Posyp 8% - len, slunečnice, 

ovesné vločky. 

LEPEK(pšeničný, žitný, ječný, ovesný), 

SÓJA, MLÉKO, VEJCE

2061 Rohlík žitný 65
Běžné 

pečivo žitné

Těsto:voda, žitná mouka, žitná směs (žitná mouka 74%, pšeničný lepek, mouka pšeničná, kmín, mouka ječná sladová pražená, dextróza, 

směs koření, sušená šťáva z aceroly, enzym lepek), droždí, sůl, olej řepkový
LEPEK (pšeničný, ječný, žitný)  

2201    

2238

Banketka rohlík světlý                    

Banketka uzlík světlý
25

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Těsto: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, zlepšující přípravek [cukr, lepek pšeničný, syrovátka sušená, mouka pšeničná, sůl jedlá 

jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), emulgátor E471, E481, zahušťovadlo E412, emulgáror E472e, enzym (lepek), látka zlepšující mouku 

E300], droždí, sůl. Posyp: kmín, sůl.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO

2049 Dalamánek klasický 60

Běžné peč. 

pšenično-

žitné

Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek [žitná mouka, pšenice (mouka, lepek, sušený kvas), sůl, sladová mouka (žito, ječmen), 

stabilizátor (guarová guma, E466), cukr, emulgátor E472e, fosforečnany vápenaté, kyselina askorbová], žitná mouka, droždí, zlepšující přípravek 

(pšeničná mouka, ječný sladový výtažek, emulgátor /E471/, kyselina askorbová /E300/, enzymy (hydrolázy a oxidoreduktázy). Posyp: sůl, kmín. 

LEPEK(pšeničný, žitný, ječný)

2221  

2223
Houska 50

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Těsto: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, sladový výtažek, emulgátor: E471, látka 

zlepšující mouku: E300, enzym: /hydrolasy, oxidoreduktasy/), cukr. Posyp: kmín, sůl.   
LEPEK(pšeničný)

  2531  

2528

                                                              

Banketka rohlík cereální                                                                        

Banketka uzlík cereální

        

30            

30 

Běžné 

pečivo 

vícezrnné

Těsto: pšeničná mouka, voda, cereální směs (pšeničná trhanka, žitná mouka, len, sojová drť, pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná 

mouka, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt, sůl, směs koření, glukózový sirup, regulátor kyselosti: /E170, E270/, emulgátor: E471, látka 

zlepšující mouku: E300, enzymy), řepkový olej, droždí, sůl, ječná sladová mouka nediastická, zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná 

mouka, pšeničná sladová mouka, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300] , mašlovací 

přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: betakaroten). Posyp 1,7%: sezam. 

LEPEK(pšeničný, žitný, ječný),SÓJA, 

MLÉKO, VEJCE, SEZAM

2547 Houska cereální se sezamem                                                              60

Běžné 

pečivo 

vícezrnné

Těsto: pšeničná mouka, voda, cereální směs (pšeničná trhanka, žitná mouka, len, sojová drť, pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná 

mouka, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt, sůl, směs koření, glukózový sirup, regulátor kyselosti: /E170, E270/, emulgátor: E471, látka 

zlepšující mouku: E300, enzymy), řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek [pšeničná mouka, ječný sladový výtažek, emulgátor E471, kyselina 

askorbová E300, enzymy (hydrolázy, oxidoreduktázy)], sůl, ječná sladová mouka nediastická, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená 

vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: betakaroten). Posyp 1,7%: sezam. 

LEPEK (pšeničný, ječný, žitný), SOJA, 

VEJCE, MLÉKO, SEZAM

2520 Kostka tmavá s posypem 70

Běžné 

pečivo 

speciální

 Těsto: Pšeničná mouka, voda, pekařská směs (pšeničná mouka, slunečnice, žitná mouka, tykev, ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, 

pšeničný lepek, stabilizátor /E412/,  pražená pšeničná mouka sladová, glukózový sirup, hrachové otruby, glukóza, emulgátor /E472e/, regulátor 

kyselosti /E263,E270/, ječná sladová mouka, kyselina askorbová /E300/, enzymy), rostlinný tuk (rostlinné tuky /palmové/, rostlinný olej /řepkový/, 

voda, emulgátory /polyglycerolové estery mastných kyselin, mono-diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: 

kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti - kyselina citronová, barvivo: karoteny), droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, 

emulgátor: E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti: / E170, E341/, zahušťovadlo: E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku: E300, 

enzymy). Posyp 9%: dýně, slunečnice.

LEPEK(pšeničný, žitný, ječný)

2541 Pagáč škvarkový 60

Jemné 

pečivo 

kynuté 

listové

 Těsto: Pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky:/ palmový, řepkový v různém poměru/, voda, sůl 1,5%, emulgátory:/ lecitíny, 

E471/, konzervant: E202, regulátor kyselosti: E330, aroma, barvivo: karoteny), vepřové škvarky 16%, droždí, sůl, cukr, pekařský přípravek (sojová 

mouka, emulgátor:E322 sojový, glukozový sirup, pšeničná mouka, sušená syrovátka, barvivo E 160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná 

mouka, ječná sladová mouka, emulgátor /E472e/, glukóza, cukr, regulátor kyselosti /E341/, kyselina askorbová /E300/, enzymy). Mašlovací 

přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: betakaroten) Posyp: kmín, sůl. 

LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA, MLÉKO, 

VEJCE



2544 Šnek se zelím 70

Jemné 

pečivo 

kynuté 

listové

 Těsto: Pšeničná mouka, voda,rostlinný tuk (rostlinné tuky /palmové/, rostlinný olej /řepkový/, voda, emulgátory /polyglycerolové estery mastných 

kyselin, mono-diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti - 

kyselina citronová, barvivo: karoteny) vepřové škvarky 16%, droždí, sůl, cukr, pekařský přípravek  (sojová mouka, emulgátor:E322 sojový, 

glukozový sirup, pšeničná mouka, sušená syrovátka, barvivo E 160a, sůl), zlepšující přípravekzelná  (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, 

emulgátor /E472e/, glukóza, cukr, regulátor kyselosti /E341/, kyselina askorbová /E300/, enzymy) náplň(zelí kysané 80%, voda, vepřové škvarky 

se sádlem, cibule sušená, sádlo, pšeničná krupička, konzervant E202) Posyp: kmín, sůl, sýr (pasterované mléko, separátor bramborový škrob, 

jedlá sůl, sýrařské kultury, barvivo:betakaroten, mikrobiální syřidlo).

LEPEKpšeničný, ječný), SÓJA, MLÉKO

2245 Pletýnka se sádlem 90

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Těsto: pšeničná mouka, voda, sádlo, zlepšující přípravek (cukr, pšeničný lepek,  syrovátka sušená, pšeničná mouka, sůl jodidovaná /sůl jedlá, 

jodičnan draselný/, emulgátory: E471,E481;zahušťovadlo /E412/; emulgátor: E472e; enzym /lepek/, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová), 

droždí, sůl. Posyp: sůl, kmín

LEPEK(pšeničný), MLÉKO

2204 Pletýnka sýrová 60

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Těsto: pšeničná mouka, voda, sádlo, zlepšující přípravek (cukr, pšeničný lepek,  syrovátka sušená, pšeničná mouka, sůl jodidovaná /sůl jedlá, 

jodičnan draselný/, emulgátory: E471,E481;zahušťovadlo /E412/; emulgátor: E472e; enzym /lepek/, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová), 

droždí, sůl. Posyp: sýr (pasterované mléko, separátor bramborový škrob, jedlá sůl, sýrařské kultury, barvivo:betakaroten, mikrobiální syřidlo).

LEPEK(pšeničný), MLÉKO

2205 Rohlík pivní 60

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Těsto: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor:E472e, glukóza, 

cukr, reg.kyselosti: E341, látka zlepš. mouku: E300, enzymy), sůl, cukr. Posyp: kmín, sůl.
LEPEK(pšeničný, ječný)

2210  

2212 

2224

Rohlík 43

Běžné 

pečivo 

pšeničné

 Těsto: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e, 

glukóza, cukr, regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr. Posyp: mák.  
LEPEK(pšeničný, ječný)

2208  

2215

Rohlík gastro                                  

Rohlík gastro

60           

55

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e, 

glukóza, cukr, regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr.
LEPEK(pšeničný, ječný)

2550 Rohlík Kovářský 70

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Těsto: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, zlepšující přípravek (cukr, pšeničný lepek, syrovátka sušená, pšeničná mouka, sůl jedlá 

jodizovaná /sůl jedlá, jodičnan draselný/, emulgátor E471, E481, zahušťovadlo E412, emulgátor E472e, enzym lepek, látka zlepšující mouku 

E300), droždí, sůl. Posyp: sůl, kmín

LEPEK (pšeničný), MLÉKO

2060 Rohlík pohankový 60

Běžné 

pečivo 

vícezrnné

Těsto: pšeničná mouka, voda, pohankový cereal 20% (pohanka /45%/, bramborové vločky, sojové vločky, jáhly z prosa, len pšeničná 

celozrnná mouka, pšeničné klíčky, sladový extrakt /ječný slad, voda/, pšeničná mouka, pšeničný lepek, kmín, stabilizátor /E412/, ječná 

sladová mouka, emulgátor /E471/, kypřící látka /E500/, regulátor kyselosti /E270/, látka zlepšující mouku /E300/, enzymy), řepkový olej, droždí, 

sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječný sladový výtažek, emulgátor /mono a diglyceridy mastných kyselin E471/, látka zlepšující mouku 

/E300/, enzymy). Posyp: pohankový posyp 8% (pohankové vločky, jáhlové vločky, sezam, len, glukózový sirup)

LEPEK(pšeničný, žitný),SÓJA, SEZAM

2549 Rohlík selský 56

Běžné 

pečivo 

vícezrnné

 Těsto: pšeničná mouka, voda, cereální směs I.(pšeničná mouka, slunečnice, žitná mouka, dýně, ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, 

pšeničný lepek, stabilizátor: E412, pražená pšeničná sladová mouka, glukózový sirup, hrachové otruby, glukóza, emulgátor: E472e, regulátor 

kyselosti:/ E270, E263/, ječná sladová mouka, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cereální směs II. (pšeničná trhanka, žitná mouka, len, 

sojová drť, pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt, sůl, směs koření, glukózový sirup, regulátor 

kyselosti /E170,E270/, emulgátor /E471/, látka zlepšující mouku /E300/), řepkový olej, droždí, ječná sladová mouka nediastická, sůl, zlepšující 

přípravek (pšeničná mouka, ječný sladový výtažek, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin /E471/, látka zlepšující mouku /E300/, 

enzymy). Posyp: sezam, len.

LEPEK(pšeničný, žitný, ječný, ovešsný), 

SÓJA, MLÉKO, SEZAM, VEJCE

2202   

2207
Rohlík se slaninou   75

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječný sladový výtažek, emulgátor /mono a 

diglyceridy mastných kyselin E471/, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová E300, enzymy: hydrolázy a oxidoreduktázy), cukr. Náplň 30%: 

slanina (vepřový bok bez kosti, voda, sůl, konzervant: 250, glukózový sirup, stabilizátory:/ E450, E451/, antioxidant: E301). Posyp: sýr (mléko, sůl, 

mlékárenské kultury, konzervant. E252, barvivo: E160b). 

LEPEK(pšeničný, ječný), MLÉKO

2522 Rohlík sojový 60

Běžné 

pečivo 

speciální

 Těsto: pšeničná mouka, voda, sojová cereální směs 13% (pšeničné vločky, sojová drť,  len, vločky ovesné, sojové vločky, pšeničná mouka 

celozrnná, ječná sladová mouka, cukr, ječná sladová mouka, pšeničná sladová mouka pražená, směs koření /drcený kmín, koriandr, fenykl/, 

stabilizátor /E412/, sušená syrovátka, emulgátor /E472e/, látka zlepšující mouku /E300/, enzymy), droždí, sůl, olej řepkový, zlepšující přípravek 

(pšeničná mouka, emulgátor: E 481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti:/ E170, E341/, zahušťovadlo: E412, řepkový olej, látka 

zlepšující mouku: E300, enzymy), ječná sladová mouka nediastická. Posyp: pohankové vločky, jáhlové vločky, sezam, len, glukózový sirup.

LEPEK(pšeničný, ječný, ovesný), SÓJA, 

SEZAM, MLÉKO



2218 Rohlík sýrový 60

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Těsto: pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječný sladový výtažek, emulgátor:/mono a 

diglyceridy mastných kyselin E471/, látka zlepšující mouku E300, enzymy: hydrolázy a oxidoreduktázy), cukr. Posyp: sýr (pasterované mléko, 

separátor bramborový škrob, jedlá sůl, sýrařské kultury, barvivo:betakaroten, mikrobiální syřidlo).

LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA, MLÉKO

2533 Rohlík slunečnicový 90

Běžné 

pečivo 

vícezrnné

Těsto: pšeničná mouka, voda, cereální směs (pšeničná trhanka, žitná mouka, len, sojová drť, pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná 

mouka, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt, sůl, směs koření, glukózový sirup, regulátor kyselosti: /E170, E270/, emulgátor: E471, látka 

zlepšujíccí mouku: E300, enzymy), droždí, řepkový olej, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječný sladový výtažek, emulgátor /mono a 

diglyceridy mastných kyselin /E471/, látka zlepšující mouku /E300/, enzymy), ječná sladová mouka nediastická. mašlovací přípravek (mléčná 

bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: betakaroten) Posyp 6%: slunečnice.

LEPEK(pšeničný, žitný, ječný), SÓJA, 

MLÉKO, VEJCE

2308  

2309  

2310 

2312 

2313 

Veka chlebíčková krájená bal.                                    

Veka chlebíčková                                                                   

Veka chlebíčková bal.                 

Veka speciál                                      

Veka speciál noční

400

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, regulátor kyselosti:/octan vápenatý E263, octan sodný 

E262/,zahušťovadlo: /guma gunar E412/, ječný slad, emulgátor:E471, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová, enzymy), sůl, cukr.
LEPEK(pšeničný, ječný)

2 311 Veka cereální 400

Běžné 

pečivo 

speciální

Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek (pšeničná trhanka, žitná mouka, len, sojová drť, pšeničná mouka sladová, pšeničná 

mouka, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt, sůl, směs koření, glukózový sirup, regulátor kyselosti /E170. E270/, emulgátor /E471/, látka 

zlepšující mouku E300, enzymy), droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječný sladový výtažek, emulgátor /mono a 

diglyceridy mastných kyselin E471/, látka zlepšující mouku E300, enzymy /hyrolázy, oxidoreduktázy/)

LEPEK(pšeničný, ječný, žitný)

993 Croiassant polotovar 60

Těsto: pšeničná mouka, voda, tažný margarín (tuk rostlinný /palmový/ i olej rostlinný /řepkový/, voda, emulgátory mono a diglyceridy mastných 

kyselin, lecitin /řepka/, sůl, konzervant: kyselina sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma, barvivo:betakarotan), cukr, olej řepkový, 

droždí, sůl, zlepšující přípravek (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, 

barvivo E160a, sůl); zlepšující přípravek( pšeničná mouka, emulgátro E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti/E170,E341/, 

zahušťovadlo E412, rostlinný olej/řepkový/, látka zlepšující mouku E300, enzymy);sůl.

LEPEK(pšeničný), SÓJA, , MLÉKO

2553 Pizza salámová 95

Jemné 

pečivo 

kynuté 

Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, pekařský přípravek (pšeničná mouka, ječný sladový extrakt, emulgátor: mono a 

diglyceridy mastných kyselin E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), cukr . Náplň:  Boloňská náplň 20% (voda, rajčatový protlak, cukr, 

modifikovaný škrob /E1422/, řepkový olej, sůl jodizovaná /sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, sušená zelenina /paprika, cibule/, 

kyselina E260, směs sušného koření /oregano, bazalka, pepř černý/, konzervant /E202/), Pizza směs (pitná voda, cukr, rajský protlak 10%, 

sterilovaná paprika červená 5%, modifikovaný kukuřičný škrob, ocet kvasný lihový, sušená cibule, řepkový olej, jedlá sůl, směs koření, 

zahušťovadlo: xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervovadlo: sorban draselný, cayennský pepř.), pizza salám 10% (vepřové maso 

64%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant /E250/, dextróza, živočišný protein, stabilizátor /E451/, antioxidant /E316/, modifikovaný škrob bramborový 

/R1414/, látky zlepšující chuť a vůni /E621, E635/, barvivo /E120 kyselina karmínová, karmín/, aroma). Posyp: sýr 18 % (mléko, sůl, mlékárenské 

kultury, konzervant: E252, barvivo: E160b). BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný, ječný), MLÉKO

Jemné pečivo 

2782  

2783   

Bochánek s mandlemi                  

Bochánek s mandlemi  2ks bal.   

360         

120         

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs (dextróza, pšeničný lepek, syrovátka sušená, olej /řepkový a palmový/, sojová mouka, plně 

ztužený rostlinný olej /palmový/, emulgátor: E471, glukózový sirup, aroma, mléčný protein, látka zlepšující mouku E300, E920, enzym /lepek/, 

barvivo E100, lněné semínko, slunečnicové semínko loupané, vločky /ovesné, pšeničné, žitné/ sezamové semínko, pšeničná trhanka, 

pšeničná mouka), hrozinky, cukr, rostlinný tuk (rostlinné tuky /palmové/, rostlinný olej /řepkový/, voda, emulgátory: estery mastných kyselin, mono 

a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina 

citronová, barvivo karoteny), droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor: E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti: 

/E170, E341/, zahušťovadlo: E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepš. mouku: E300, enzymy), ochucující přípravek (přírodní aromatické látky, 

aromatické látky, aroma extrakt, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo E415, barvivo E100, kyslina E330, 

konzervant E202), sůl. Posyp: mandle 25%. Mašlování: máslo.  

LEPEK(pšeničný, ovený, žitný), MLÉKO, 

SEZAM, SÓJA, SKOŘÁPKOVÉ 

PLODY(mandle)



3079
Koláč s tvaroh. a ovocnou náplní 

borůvka
140

jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň tvarohová 30%: 

tvaroh 50% voda, ztužovač tvarohu [cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina 

citronová E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a]. Náplň borůvková13%: borůvky 35%, voda, cukr, 

jablečná dřeň (přináší 15%ovoce), modifikovaný škrob, zahušťovadlo guma gellan, kyselina citronová, citronany vápenaté a citronany sodné, 

konzervant: sorban draselný, aroma. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, 

barvivo: beta-karoten). Posyp: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje (palmové, řepkové, slunečnicové v různém poměru) plně 

ztužený rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory (mono a digliceridy mastných kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, aroma, kyselina 

citronová, kenzervant sorbán draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]. 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE

3078
Koláč s tvaroh. a ovocnou náplní 

jahoda

jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň tvarohová 30%: 

tvaroh 50% voda, ztužovač tvarohu  [cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina 

citronová E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a]. Náplň jahodová 13%: Jahoda kusová 60%, 

cukr, voda, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina E87citronová, citronany sodné, citronany vápenaté, koncentrát z černé mrkve, 

zahušťovadlo guma gellan, konzervant sorban draselný, aroma. Mašlování: voda,mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, 

emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje (palmové řepkové, 

slunečnicové v různém poměru) plně ztužený rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory, (mono a digliceridy mastných kyselin, lecitin), 

kuchyňská sůl, aroma, kyselina citronová, kenzervant sorbán draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]. 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE

2778 Pletýnka s mandelmi 80

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, droždí, pastovitý tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a plně ztužený 

řepkový tuk, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), řepkový olej, zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl, mašlovací přípravek 

(mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor E339, aroma vanilkové, barvivo betakaroten). Posyp: mandle. 

LEPEK (pšeničný), VEJCE, SKOŘÁPKOVÉ 

PLODY (mandle)

2772 Loupák 60

Jemné 

pečivo 

kynuté

 Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, droždí, pastovitý tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a plně 

ztužený řepkový tuk, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), řepkový olej, zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná 

mouka, pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl, mašlovací 

přípravek (mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor E339, aroma vanilkové, barvivo betakaroten). Posyp: mák. 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE

2836 Makovka pletená 60

Jemné 

pečivo 

kynuté

 Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, droždí, pastovitý tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a plně 

ztužený řepkový tuk, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415, přírodní aroma), řepkový olej, zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná 

mouka, pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl, mašlovací 

přípravek (mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor E339, aroma vanilkové, barvivo betakaroten). Posyp: mák. 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE

3250   

3253

Mřížka višňová                   Mřížka 

višňová bal 2ks

100   

200

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, máslo 6%, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl.  Náplň višňová 40%: 

Víšeň gel:(višeň 60%, cukr, voda, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citronová, citronany sodné, citronany vápenaté, zahušťovadlo: 

guma bellan, koncentrát černé mrkve, kozervant- sorban draselný, aroma. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená 

vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje (palmové 

řepkové, slunečnicové v různém poměru) plně ztužený rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory, (mono a digliceridy mastných 

kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, aroma, kyselina citronová, kenzervant sorbán draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]. 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE

2806 Ořešák se skořicí

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: Pšeničná mouka, voda, kukuřičná směs (kukuřičná mouka, extrudovaná kukuřice, kukuřičná krupice, slunečnice, len, emulgátor:/ E471, 

E472e, řepkový olej, kmín, kurkuma, koriandr, fenikl, látka zlepšující mouku E300), cukr, olej řepkový, droždí, sůl. Náplň ořechová 35% (cukr, 

sojová drť, sojová mouka, vlašské ořechy mleté 12%, kukuřičný škrob, sušená syrovátka, instantní pšeničná mouka,skořice, aroma), voda. 

Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: 

ovesné vločky, pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje /palmový, řepkový, slunečnicový/ v různém poměru, plně ztužený 

rostlinný tuk /kokos/, voda, kyselé mléko, emulgátory /mono a diglyceridy mastných kyselin, lecitin/, kuchyňská sůl, kyselina cirtonová, konzervant 

sorbán draselný, barvivo betakaroten, vitamíny A,D), vanilkový cukr, skořice 0,28%.

LEPEK (pšeničný, ovesný), SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(vlašské ořechy), 

MLÉKO, VEJCE



4291 Pizza zeleninová 80

Jemné 

peč.kynuté z 

listového 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje: /palmový, řepkový v různém poměru/, voda, sůl 1,5%, emulgátory: /lecitiny, E471 /, 

konzervant: E202, kyselina: citrónová, aroma, barvivo: karoteny), voda, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor: E472e, 

ječná sladová mouka, sojová mouka, regulátor kyselosti:/E 263/, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), pekařský přípravek (sojová mouka, 

glukozový sirup, sušená syrovátka,emulgátor E399, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo E 160a, sůl). Náplň:  Boloňská směs 14% 

(voda, rajčatový protlak, cukr, modifikovaný škrob /E1422/, řepkový olej, sůl jodizovaná /sůl, jodičnan draselný, protispékavá látka E535/, sušená 

zelenina /paprika, cibule/, kyselina E260, směs sušného koření /oregano, bazalka, pepř černý/, konzervant /E202/), Pizza směs (pitná voda, cukr, 

rajský protlak 10%, sterilovaná paprika červená 5%, modifikovaný kukuřičný škrob, ocet kvasný lihový, sušená cibule, řepkový olej, jedlá sůl, směs 

koření, zahušťovadlo: xanthan, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervovadlo: sorban draselný, cayennský pepř). Posyp: sýr 18 % (mléko, 

sůl, mlékárenské kultury, konzervant: E252, barvivo: E160b)

LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA, MLÉKO

4052 Rohlíček listový makový 80

Jemné 

pečivo z 

listového 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk( rostlinné tuky a oleje: /palmový, řepkový v různém poměru/, voda, sůl 1,5%, emulgátory: /lecitiny, 

E471/, konzervant: E202, kyselina: citrónová, aroma, barvivo: karoteny), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor:E472e, ječná sladová 

mouka, sojová mouka, regulátor kyselosti:/ E263/, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, sůl, jedlá pšeničná bílkovina. Náplň 35%: mák 

35%, voda, cukr, strouhanka [Pšeničná. mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, mák, zlepšující přípravek I (pšeničná mouka, ječná sladová 

mouka, emulgátor: E472e, glukoza, cukr, regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, zlepšující přípravek II (pšeničná 

mouka, ječný sladový výtažek, emulgáror E471, kyselina L-askorbová E300, enzymy) kmín.], ovocná směs (směs ovodných dření /jablko, černý 

rybíz, bezinky/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina cironová, želírující látka: pektin, modifikovaný škrob, koncentrát z černé 

mrkve, konzervant: sorban draselný), sušené mléko, vanilinový cukr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA, MLÉKO

4053 Rohlíček listový ořechový 80

Jemné 

pečivo z 

listového 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje: /palmový, řepkový v různém poměru/, voda, sůl 1,5%, emulgátory: /lecitiny, 

E471/, konzervant: E202, kyselina: citrónová, aroma, barvivo: karoteny), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor:E472e, ječná sladová 

mouka, sojová mouka, regulátor kyselosti:/ E263/, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, sůl, jedlá pšeničná bílkovina. Ořechová náplň 

35%: Lísko-ořechová směs (cukr, pražená sojová drť, pražené lískové ořechy /5%/, sójová mouka, sušená syrovátka, pšeničná krupice, 

pšeničný škrob, modifikovaný škrob /E1414 -bramborový, E1412 - kukuřičný/, sójové vločky, vlašské ořechy /1%/, aroma, sůl, kakao se 

sníženým obsahem tuku, sladový extrakt /ječný slad, voda/, pšeničné klíčky), voda, hrozinky, strouhanka [Pšeničná. mouka, voda, řepkový olej, 

droždí, sůl, mák, zlepšující přípravek I (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e, glukoza, cukr, regulátor kyselosti: E341, látka 

zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, zlepšující přípravek II (pšeničná mouka, ječný sladový výtažek, emulgáror E471, kyselina L-askorbová 

E300, enzymy) kmín.]

LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA, OŘECHY ( 

VLAŠSKÉ, LÍSKOVÉ), MLÉKO

4054 Rohlíček listový tvarohový 80

Jemné 

pečivo z 

listového 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje: /palmový, řepkový v různém poměru/, voda, sůl 1,5%, emulgátory: /lecitiny, 

E471/, konzervant: E202, kyselina: citrónová, aroma, barvivo: karoteny), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor:E472e, ječná sladová 

mouka, sojová mouka, regulátor kyselosti:/ E263/, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, sůl, jedlá pšeničná bílkovina.  Náplň  tvarohová 

35 %: tvaroh 50% voda, ztužovač tvarohu  [cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti 

(kyselina citronová E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a]

LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA, MLÉKO, 

VEJCE

4036 Šáteček listový jablečný 40

Jemné 

pečivo z 

listového 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje: /palmový, řepkový v různém poměru/, voda, sůl 1,5%, emulgátory: /lecitiny, 

E471/, konzervant: E202, kyselina: citrónová, aroma, barvivo: karoteny), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor:E472e, ječná sladová 

mouka, sojová mouka, regulátor kyselosti:/ E263/, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, sůl, pšeničný lepek. Náplň jablečná 35%: 

Jablečný gel ( jablko 50%, cukr, zahušťovadlo /modifikovaný škrob/, regulátor kyselosti /kyselina cirtonová/, antioxidant /kyselina askorbová/, 

konzervant /sorban draselný/ aroma), skořice. Posyp: cukr moučka

LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA

4021 Šáteček listový tvarohový 70

Jemné 

pečivo 

listové

Těsto: pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje: /palmový, řepkový v různém poměru/, voda, sůl 1,5%, emulgátory: /lecitiny, 

E471/, konzervant: E202, kyselina: citrónová, aroma, barvivo: karoteny), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor:E472e, ječná sladová 

mouka, sojová mouka, regulátor kyselosti:/ E263/, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, sůl, pšeničný lepek. Náplň  tvarohová 35 %: 

tvaroh 50% voda, ztužovač tvarohu  [cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina 

citronová E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a]. Posyp: cukr moučka

LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA, MLÉKO, 

VEJCE

2807   

2918

Šáteček kynutý tvarohový                      

Šáteček kynutý tvarohový 2 ks bal.

70         

140

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas ( pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň  tvarohová 30 

%: tvaroh 50% voda, ztužovač tvarohu  [cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina 

citronová E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a].Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná 

bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a 

oleje (palmové, řepkové, slunečnicové v různém poměru) plně ztužený rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory, (mono a digliceridy 

mastných kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, aroma, kyselina citronová, kenzervant sorban draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]. 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA



2808   

4257

Šáteček kynutý ovocný                           

Šáteček kynutý ovocný 2 ks bal

70         

140

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň ovocná 30%: 

ovocná směs (směs ovodných dření /jablko, černý rybíz, bezinky/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina cironová, želírující látka: 

pektin, modifikovaný škrob, koncentrát z černé mrkve, konzervant: sorban draselný).  Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, 

sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje 

(palmové řepkové, slunečnicové v různém poměru) plně ztužený rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory, (mono a digliceridy 

mastných kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, aroma, kyselina citronová, kenzervant sorbán draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]. 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA

2809  

4258

Šáteček kynutý povidlový                           

Šáteček kynutý povidlový 2ks bal

70         

140

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň povidlová 40%: 

cukr, švestkové pyré zahuštěné 31,5% (přináší 170 % ovoce), voda, pšeničná vláknina, zahušťovadlo: pektiny, alginan sodný ; regulátory 

kyselosti: kyselina citrónová, citronany vápenaté; karamel; aromata, skořice. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená 

vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje (palmové 

řepkové, slunečnicové v různém poměru) plně ztužený rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory, (mono a digliceridy mastných 

kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, aroma, kyselina citronová, kenzervant sorbán draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]. 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA

2819   

2481

Šáteček kynutý makový   Šáteček 

kynutý makový 2ks bal
70

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas ( pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň 35%: mák 35%, 

voda, cukr, strouhanka [Pšeničná. mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, mák, zlepšující přípravek I ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, 

emulgátor: E472e, glukoza, cukr, regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, zlepšující přípravek II (pšeničná mouka, 

ječný sladový výtažek, emulgáror E471, kyselina L-askorbová E300, enzymy) kmín.], ovocná směs (směs ovodných dření /jablko, černý rybíz, 

bezinky/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina cironová, želírující látka: pektin, modifikovaný škrob, koncentrát z černé mrkve, 

konzervant: sorban draselný), sušené mléko, vanilinový cukr. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, 

emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje (palmové řepkové, 

slunečnicové v různém poměru) plně ztužený rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory, (mono a digliceridy mastných kyselin, lecitin), 

kuchyňská sůl, aroma, kyselina citronová, kenzervant sorbán draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]. 

LEPEK(pšeničný, ječný), MLÉKO, VEJCE, 

SÓJA

2544 Šnek se zelím 70

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky /palmové/, rostlinný olej /řepkový/, voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných 

kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, kyselina citronová, 

barvivo: karoteny), vepřové škvarky, droždí, sůl, cukr, pekařský přípravek (sojová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor /E322/, 

pšeničná mouka, mléčné bílkoviny, barvivo E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E472e, sojová mouka, ječná 

sladová mouka, regulátor kyselosti E263, látka zlepšující mouku E300, enzymy). zelná náplň 40% (kysané zelí (80%), voda, vepř. škvarky se 

sádlem, cibujle sušená, sádlo, pšeničná krupička, konzervant E202),kmín. Posyp: sýr (mléko, sůl, mlékárenské kultury, konzervant: E252, 

barvivo: E160a).

LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA, MLÉKO

3188   

2911

Špička maková                              

Špička maková 2ks bal.

100        

200

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň 35%: mák 35%, 

voda, cukr, strouhanka [Pšeničná. mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, mák, zlepšující přípravek I (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, 

emulgátor: E472e, glukoza, cukr, regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, zlepšující přípravek II (pšeničná mouka, 

ječný sladový výtažek, emulgáror E471, kyselina L-askorbová E300, enzymy) kmín.], ovocná směs (směs ovodných dření /jablko, černý rybíz, 

bezinky/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina cironová, želírující látka: pektin, modifikovaný škrob, koncentrát z černé mrkve, 

konzervant: sorban draselný), sušené mléko, vanilinový cukr. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, 

emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten).

LEPEK(pšeničný, ječný), MLÉKO, VEJCE, 

SÓJA



2953 Špičky duo 200

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň maková 35%: 

mák 35%, voda, cukr, strouhanka [Pšeničná. mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, mák, zlepšující přípravek I (pšeničná mouka, ječná sladová 

mouka, emulgátor: E472e, glukoza, cukr, regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, zlepšující přípravek II (pšeničná 

mouka, ječný sladový výtažek, emulgáror E471, kyselina L-askorbová E300, enzymy) kmín.], ovocná směs (směs ovodných dření /jablko, černý 

rybíz, bezinky/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina cironová, želírující látka: pektin, modifikovaný škrob, koncentrát z černé 

mrkve, konzervant: sorban draselný), sušené mléko, vanilinový cukr. Náplň tvarohová 35%: tvaroh 50% voda, ztužovač tvarohu [cukr, 

zahušťovadlo (modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina citronová E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, 

jodičnan draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a].Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, 

aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten).

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA

2948   

2949

Špička tvarohová                           

Špička tvarohová 2ks bal. 

100        

200

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň tvarohová 35%: 

tvaroh 50% voda, ztužovač tvarohu [cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina 

citronová E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a]. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná 

bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten).

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA

2755    

2752
Buchty makové bal.

360                                 

220

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas ( pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň 35%: mák 35%, 

voda, cukr, strouhanka [Pšeničná. mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, mák, zlepšující přípravek I ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, 

emulgátor: E472e, glukoza, cukr, regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, zlepšující přípravek II (pšeničná mouka, 

ječný sladový výtažek, emulgáror E471, kyselina L-askorbová E300, enzymy) kmín.],ovocná směs (směs ovodných dření /jablko, černý rybíz, 

bezinky/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina cironová, želírující látka: pektin, modifikovaný škrob, koncentrát z černé mrkve, 

konzervant: sorban draselný), sušené mléko, vanilinový cukr. 

LEPEK(pšeničný, ječný), MLÉKO, SÓJA

2754   

2751
Buchty povidlové bal.

360                                 

220

Jemné 

pečivo 

kynuté

 Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas ( pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl.  Náplň povidlová 40%:  

Cukr, švestkové pyré zahuštěné 31,5% (přináší 170 % ovoce), voda, pšeničná vláknina, zahušťovadlo: pektiny, alginan sodný ; regulátory 

kyselosti: kyselina citrónová, citronany vápenaté; karamel; aromata, skořice.                                

LEPEK(pšeničný), SÓJA

2753   

2750
Buchty tvarohové bal.

360                                 

220

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas ( pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň tvarohová 40 

%: tvaroh 50% voda, ztužovač tvarohu  [cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina 

citronová E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a].

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE

2756 Buchty meruňkové bal. 220

Jemné 

pečivo 

kynuté

 Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas ( pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň 40%: 

meruňková(meruňky 60%, cukr, voda, modifikovaný škrob, regulátory kyselosti:/kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné/, 

zahušťovadlo: guma gellan,konzervant: sorban draselný; aroma, barvivo: karoteny.) 

LEPEK(pšeničný), SÓJA

2984    

2967

Dukátové buchtičky bal.                  

Dukátové buchtičky bal.

1000     

250

Jemné 

pečivo 

kynuté

 Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas ( pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl.

LEPEK(pšeničný), SÓJA

802 Krém na dukátové buchtičky 30 Kukuřičný škrob, aroma, barviva( riboflavin, směs karotenů)



3051 Koláč chodský bal. 200

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas ( pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň maková: mák 

35%, voda, cukr, strouhanka [pšeničná. mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, mák, zlepšující přípravek I ( pšeničná mouka, ječná sladová 

mouka, emulgátor: E472e, glukoza, cukr, regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, zlepšující přípravek II (pšeničná 

mouka, ječný sladový výtažek, emulgáror E471, kyselina L-askorbová E300, enzymy) kmín.],ovocná směs (směs ovodných dření /jablko, černý 

rybíz, bezinky/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina cironová, želírující látka: pektin, modifikovaný škrob, koncentrát z černé 

mrkve, konzervant: sorban draselný), sušené mléko, vanilinový cukr.Náplň tvarohová: tvaroh, voda, ztužovač tvarohu  [cukr, zahušťovadlo 

(modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina citronová E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a].Náplň povidlová: cukr, švestkové pyré zahuštěné 31,5% (přináší 170 % ovoce), voda, pšeničná 

vláknina, zahušťovadlo: pektiny, alginan sodný; regulátory kyselosti: kyselina citrónová, citronany vápenaté; karamel; aromata, skořice. Mašlování: 

voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten).

LEPEK(pšeničný, ječný), MLÉKO, SÓJA, 

VEJCE

3004 Koláč višňo-tvarohový bal. 280

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň  tvarohová: 

tvaroh 20% voda, ztužovač tvarohu  [cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina 

citronová E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a]. Náplň višňová 20%: Víšeň gel:(višeň 60%, cukr, 

voda, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citronová, citronany sodné, citronany vápenaté, zahušťovadlo: guma bellan, koncentrát 

černé mrkve, kozervant- sorban draselný, aroma. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, 

aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje (palmové řepkové, slunečnicové v 

různém poměru) plně ztužený rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory, (mono a digliceridy mastných kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, 

aroma, kyselina citronová, kenzervant sorbán draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]. 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA

3058 Mazanec cereální bal.                                  400

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs (dextróza, pšeničný lepek, syrovátka, sušné mléko, olej /řepkový a palmový/, sojová mouka, 

plně ztužený rostlinný olej /palmový/, emulgátor: E471, glukózový sirup, aroma, mléčný protein, látka zlepšující mouku E300, E920, enzym 

/lepek/, barvivo E100, lněné semínko, slunečnicové semínko loupané, vločky /ovesné, pšeničné, žitné/ sezamové semínko, pšeničná trhanka, 

pšeničná mouka), hrozinky, cukr, droždí, rostlinný tuk (rostlinné tuky /palmové/, rostlinný olej /řepkový/, voda, emulgátory: estery mastných 

kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: 

kyselina citronová, barvivo karoteny), sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor: E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor 

kyselosti: /E170, E341/, zahušťovadlo: E412, rostlinný olej řepkový, látka zlepš. mouku: E300, enzymy), ochucující přípravek (přírodní aromatické 

látky, aromatické látky, aroma extrakt, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo E415, barvivo E100, kyslina 

E330, konzervant E202), sůl. Posyp žmolenka: ovesné vločky, cukr, pšeničná mouka hrubá, tuk((rostlinné tuky /palmové/, rostlinný olej 

/řepkový/, voda, emulgátory: estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: kyselina 

sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo karoteny), skořice. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná 

bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). .  Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a 

pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný, žitný, ječný, ovesný), 

SÓJA, MLÉKO, VEJCE, SEZAM

2969   

2970  

Vánočka tuková s rozinkami a 

mandlemi bal.                                             

Mazanec tukový s rozinkami a 

mandlemi bal.

250

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: Pšeničná mouka, voda, cukr, rozinky 9%, řepkový olej 5%, pekařská směs ( pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová 

mouka, emulgátor: E471, sušená syrovátka, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), droždí, sůl, ochucovací přípravek I.(přírodní aromatické 

látky, aromatické látky, aroma extrakt, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo E415, barvivo E100, kyslina 

E330, konzervant E202), pekařský přípravek  (sojová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná 

bílkovina, barvivo: E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor: E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti:/ E170, 

E341/, zahušťovadlo: E412, rostlinný olej palmový, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), ochucovací přípravek II. (cukr, jablka,modifikovaný 

škrob,regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma, konzervant E202, barvivo betakaroten), mašlovací přípravek ( mléčná bílkovina, sušená 

vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: mandle 2%

LEPEK(pšeničný, ječný), MLÉKO, SÓJA, 

VEJCE

 3069   

3068    

3085

Vánočka tuková s rozinkami bal.                               

Vánočka tuková s rozinkami                 

Mazanec tukový s rozinkami bal.

400

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: Pšeničná mouka, voda, cukr, rozinky 9%, řepkový olej 5%, pekařská směs ( pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová 

mouka, emulgátor: E471, sušená syrovátka, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), droždí, sůl, ochucovací přípravek I.(přírodní aromatické 

látky, aromatické látky, aroma extrakt, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo E415, barvivo E100, kyslina 

E330, konzervant E202), pekařský přípravek  (sojová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná 

bílkovina, barvivo: E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor: E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti:/ E170, 

E341/, zahušťovadlo: E412, rostlinný olej palmový, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), ochucovací přípravek II. (cukr, jablka,modifikovaný 

škrob,regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma, konzervant E202, barvivo betakaroten), mašlovací přípravek ( mléčná bílkovina, sušená 

vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). 

LEPEK(pšeničný, ječný), MLÉKO, SÓJA, 

VEJCE



3816   

3819

Vánočka máslová bal.                                

Mazanec máslová bal.
400

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: Pšeničná mouka, voda, cukr, rozinky, máslo 7%, margarín 7% [rostlinné tuky a oleje  (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), 

plně ztužený rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, aroma, kyselina 

citronová, konzervant sorban draselný, barvivo betakaroten, vitamín A, D], pekařská směs (pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová 

mouka, emulgátor: E471, sušená syrovátka, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), droždí, sůl, ochucovací přípravek I.(přírodní aromatické 

látky, aromatické látky, aroma extrakt, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo E415, barvivo E100, kyslina 

E330, konzervant E202), pekařský přípravek  (sojová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná 

bílkovina, barvivo: E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor: E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti:/ E170, 

E341/, zahušťovadlo: E412, rostlinný olej palmový, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), ochucovací přípravek II. (cukr, jablka, modifikovaný 

škrob,regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma, konzervant E202, barvivo betakaroten), mašlovací přípravek ( mléčná bílkovina, sušená 

vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: mandle

LEPEK(pšeničný, ječný), MLÉKO, SÓJA, 

VEJCE, SKOŘÁPKOVÉ PLODY(mandle)

3836     

3835

Vánočka sváteční máslová                            

s rozinkami a mandlemi  bal.                                                                  

Mazanec slavnostní máslový                               

s rozinkami a mandlemi bal.

650

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: Pšeničná mouka, voda, cukr, rozinky, máslo 7%, margarín 7% [rostlinné tuky a oleje  (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), 

plně ztužený rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, aroma, kyselina 

citronová, konzervant sorban draselný, barvivo betakaroten, vitamín A, D], pekařská směs (pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová 

mouka, emulgátor: E471, sušená syrovátka, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), droždí, sůl, ochucovací přípravek I.(přírodní aromatické 

látky, aromatické látky, aroma extrakt, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, ethylalkohol, zahušťovadlo E415, barvivo E100, kyslina 

E330, konzervant E202), pekařský přípravek  (sojová mouka, glukozový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, mléčná 

bílkovina, barvivo: E160a, sůl), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor: E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti:/ E170, 

E341/, zahušťovadlo: E412, rostlinný olej palmový, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), ochucovací přípravek II. (cukr, jablka, modifikovaný 

škrob,regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma, konzervant E202, barvivo betakaroten), mašlovací přípravek ( mléčná bílkovina, sušená 

vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: mandle

LEPEK(pšeničný, ječný), MLÉKO, SÓJA, 

VEJCE, SKOŘÁPKOVÉ PLODY(mandle)

2934  

3003

Závin makový bal.                                               

Závin makový bal.

280       

400

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň maková 40%: 

mák 35%, voda, cukr, strouhanka [Pšeničná. mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, mák, zlepšující přípravek I (pšeničná mouka, ječná sladová 

mouka, emulgátor: E472e, glukoza, cukr, regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, zlepšující přípravek II (pšeničná 

mouka, ječný sladový výtažek, emulgáror E471, kyselina L-askorbová E300, enzymy) kmín.], ovocná směs (směs ovodných dření /jablko, černý 

rybíz, bezinky/, fruktózo-glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina cironová, želírující látka: pektin, modifikovaný škrob, koncentrát z černé 

mrkve, konzervant: sorban draselný), sušené mléko, vanilinový cukr. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, 

emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten).

LEPEK(pšeničný, ječný), MLÉKO, VEJCE, 

SOJA

2935 Závin tvarohový bal. 280

jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň tvarohová 40%: 

tvaroh 50% voda, ztužovač tvarohu [cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina 

citronová E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a]. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná 

bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten).

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SOJA

Speciální pekárenské výrobky

606    

607

Krudon jemný                                   

Krudon

1500       

1500

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Těsto: pšeničná mouka, voda, droždí sůl. LEPEK(pšeničný)

4077 Tyčinky listové sypané 1000

jemné 

pečivo 

listové

Těsto: pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje:/palmový, řepkový v různém poměru/, voda, sůl 1,5%, emulgátory: /lecitiny, 

E471/, konzervant: E202, kyselina: citrónová, aroma, barvivo: karoteny), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor:E472e, ječná sladová 

mouka, sojová mouka, regulátor kyselosti:/ E263/, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, sůl, pšeničný lepek. Posyp: sezam, kmín, mák, 

sůl

LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA, SEZAM

4080     

4079

Tyčinka pochoutková                     

Tyčinky pochoutkové bal.

25         

200

Trvanlivé 

pečivo

Těsto: pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky /palmové/, rostlinný olej /řepkový/, voda, emulgátory: polyglycerolové estery mastných 

kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, kyselina citronová, 

barvivo: karoteny), cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, 

emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), kypřící prášek (pšeničná mouka, kypřidla /kyselý fosforečnan sodný E450i, jedlá soda 

E500ii, amonium/, pšeničný škrob, olej, protispékavá látka E341iii.  Posyp: sůl, kmín

LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA, MLÉKO, 

MÁSLO



2325          

2326
Hamburger           

60    

100

Jemné 

pečivo

Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, cukr, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka; emulgátor E481; pšeničná mouka 

bobtnavá; regulátor kyselosti:/E170, E341/;zahušťovadlo E412; řepkový olej; látka zlepšující mouku E300; enzymy). Posyp: sezam.
LEPEK(pšeničný), SEZAM

451    

456

Strouhanka bal.                              

Strouhanka pytel

500       

15000

Běžné 

pečivo 

pšeničné

Pšeničná. mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, mák, zlepšující přípravek I ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e, 

glukoza, cukr, regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, zlepšující přípravek II (pšeničná mouka, ječný sladový 

výtažek, emulgáror E471, kyselina L-askorbová E300, enzymy) kmín. 

LEPEK(pšeničný, ječný)

458 Krájené pečivo pytel 8000

Běžné 

pečivo 

pšeničné

 Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e, dextróza, 

cukr, regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), sůl, cukr. Posyp: mák.  
LEPEK(pšeničný, ječný)

v Benešově dne: 24.6.2021

Vypracoval: Raiskupová Martina…………………………….

Schválil: Švadlenka Josef ………………………………

Výrobky jen pro naše prodejny

3005 Vídeňský koláč 200
jemné 

pečivo 

Těsto: korpusová směs ( pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sušená syrovátka, sušená vejce, sušený vaječný bílek, modifikovaný škrob, 

kypřidlo ( difosfát, uhličitan sodný), emulgátor:/ E472b, E475 se sójou, E472e, E481/, pšeničná mouka bobtnavá, rostlinný olej slunečnicový, sůl, 

zahušťovadlo: xanthan, aroma, barvivo- paprika a extrakt z kurkumy), voda, rostlinný olej řepkový. Náplň malinový gel (maliny 32%, voda, cukr, 

glukózo-fruktózový sirup, jablečné pyré /přináší 18% ovocného podílu/, zahušťovadla:/ modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma/, regulátor 

kyselosti /kyselina citronová,citronany vápenaté, citronany sodné/, koncentrát z černé mrkve, aroma, konzervant: sorban draselný). Posyp: 

pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje (palmové, řepkové, slunečnicové v různém poměru) plně ztužený rostlinný tuk (kokos), 

voda, kyselé mléko, emulgátory, (mono a digliceridy mastných kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, aroma, kyselina citronová, kenzervant sorbán 

draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]

LEPEK(pšeničný), VEJCE, SÓJA, MLĚKO

3045 Koláč chodský borůvkový 200

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas ( pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň borůvková 40%: 

borůvkový gel (borůvky 35%, voda, cukr, jablečná dřeň (přináší 15%ovoce), modifikovaný škrob, zahušťovadlo guma gellan, kyselina citronová, 

citronany vápenaté a citronany sodné, konzervant: sorban draselný, aroma), borůvky. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, 

sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje 

(palmové, řepkové, slunečnicové v různém poměru) plně ztužený rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory, (mono a digliceridy 

mastných kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, aroma, kyselina citronová, kenzervant sorbán draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]. 

LEPEK(pšeničný),SÓJA, MLÉKO, VEJCE

3054 Koláč chodský višňový 200

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas ( pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň višňová 40%: 

višeň 60%, cukr, voda, modifikovaný škrob, kyslina citronová, citronany sodné a vápenaté, guma gellan, koncentrát z černé mrkve, sorban 

draselný, aroma. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-

karoten). Posyp: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje (palmové, řepkové, slunečnicové v různém poměru) plně ztužený 

rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory, (mono a digliceridy mastných kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, aroma, kyselina citronová, 

kenzervant sorbán draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]. 

LEPEK(pšeničný),SÓJA, MLÉKO, VEJCE

3055 Koláč chodský meruňkový 200

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas ( pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň meruňková 

40%: meruňka kusová 60%, cukr, voda, modifikovaný škrob, kyselina citronová, citronany sodné a vápenaté, guma gellan, sorban draselný, 

aroma, barvivo, karoteny.Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: 

beta-karoten). Posyp: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje (palmové, řepkové, slunečnicové v různém poměru) plně ztužený 

rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory, (mono a digliceridy mastných kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, aroma, kyselina citronová, 

kenzervant sorbán draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]. 

LEPEK(pšeničný),SÓJA, MLÉKO, VEJCE



3046 Koláč chodský hruškový 500

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň hrušková 30%: 

cukr, hrušková dřeň 42%, jablečná dřeň 8%, zahušťovadla: modifikovaný škrob a guma gellan, regulátor kyselosti: kyselina citronová, citrát sodný, 

citrát vápenatý, aroma, konzervant: sorban draselný, barvivo-kulér. Náplň tvarohová: tvaroh 50% voda, ztužovač tvarohu [cukr, zahušťovadlo 

(modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina citronová E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a]. Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: 

vanilkové, barvivo: beta-karoten). Posyp: pšeničná mouka, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje (palmové, řepkové, slunečnicové v různém 

poměru) plně ztužený rostlinný tuk (kokos), voda, kyselé mléko, emulgátory, (mono a digliceridy mastných kyselin, lecitin), kuchyňská sůl, aroma, 

kyselina citronová, kenzervant sorbán draselný, barvivo beta-karoten, vitamíny A, D]. 

LEPEK(pšeničný), SÓJA, MLÉKO, VEJCE

3047 Koláč chodský 500

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto:pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, rostlinný tuk (rostlinný olej řepkový a palmový v různém poměru, rostlinný tuk palmový a 

plně ztužený tuk řepkový, emulgátor E471, E322, zahušťovadlo E415 , přírodní aroma), zlepšující přípravek [pšeničný lepek, pšeničná mouka, 

pšeničná mouka sladová, enzymy, sušený kvas (pšeničná mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300], sůl. Náplň tvarohová: tvaroh 

50% voda, ztužovač tvarohu [cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), bílek sušený, sušená syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina citronová 

E330), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), aroma, barvivo β-karoten E160a]. Náplň 35%: mák 35%, voda, cukr, strouhanka [Pšeničná. 

mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, mák, zlepšující přípravek I (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor: E472e, glukoza, cukr, 

regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), cukr, zlepšující přípravek II (pšeničná mouka, ječný sladový výtažek, 

emulgáror E471, kyselina L-askorbová E300, enzymy) kmín.],ovocná směs (směs ovodných dření /jablko, černý rybíz, bezinky/, fruktózo-glukózový 

sirup, regulátor kyselosti: kyselina cironová, želírující látka: pektin, modifikovaný škrob, koncentrát z černé mrkve, konzervant: sorban draselný), 

sušené mléko, vanilinový cukr. Náplň meruňková 45%: meruňka kusová 60%, cukr, voda, modifikovaný škrob, kyselina citronová, citronany sodné 

a vápenaté, guma gellan, sorban draselný, aroma, barvivo, karoteny.Náplň malina: maliny 32%, voda, gluózo-fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré( 

přináší 18% ovoce), modifikovaný škrob, zahušťovadla guma gellan, regulátor kyselosti: kyselina citronová, citronany vápenaté, citronany sodné, 

koncentrát z černé mrkve, aroma, konzervant-sorban draselný.  Mašlování: voda, mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, 

emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). 

LEPEK(pšeničný, ječný), SÓJA, MLÉKO, 

VEJCE

Platnost od 1.10 2016
Alergeny jsou zvýrazněny tučně

Všechny výrobky mohou obsahovat stopy těchto alergenů: 

Lepek, mléko, soja, vejce, mandle, arašídy, lískové ořechy, vlašské ořechy.

Číslo 

výr.
Název výrobku

Hmot    

nost       

g

ZATŘÍDĚNÍ 

(třída a 

skupina) 

dle zák.č. 

333/97 Sb.

Složení výrobku Alergeny

8174 Kakaová roláda s fruktozou 60

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Korpus: vaječné bílky, sorbit, vaječné žloutky, voda, pšeničný lepek, sojová mouka, kakao 0,5%, pšeničná mouka. Náplň: rostlinný tuk ( 

rostlinné tuky a oleje, emulgátor:/ E 471, E475, E322 sojový, sůl, kyselina: E 330, konzervant: E202, barvivo: E160b, aroma), voda sorbit, kakao 

0,5%, sušené mléko, pšeničná mouka.

 LEPEK(pšeničný),VEJCE, SÓJA, MLÉKO

8209    

8208

Mandarinkový řez s fruktozou            

Mandarinkový batul s fruktozou

125  

800

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: cukrářská směs ( pšeničná mouka, pšeničný škrob, fruktóza, sušená vejce, isomaltulóza, emulgátor:/ E472b, E477, E471/, kypřící 

látka:/ E450, E500, E341/, sušené mléko, glukózový sirup, sušená syrovátka, stabilizátor: /E516, E466/, aroma, barvivo,: E160a), voda. Náplň: 

ovocná náplň( voda, jablečná dřeň, fruktóza( 20%), stabilizátor  E1422, E401/, kyselina: E330, konzervant: E202, mletá kurkuma,koncentrát z 

černé mrkve, rostlinný krém,( voda, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, zvlhčující látka: sorbitol, mléčná bílkovina, emulgátor:/ E472b, E322 

sojový, E472e sojový/, stabilizátory:/ E460, E466, E340, E461/, aroma, barvivo:E160a), voda, směs na krémy ( náhradní sladidlo: E420, 

modifikovaný škrob: E160a, sušená syrovátka, sušené podmáslí, zahušťovadlo: E401, želírující látka: / E516, E450ii /, barvivo: E160a, aroma, 

náhradní sladidlo: E954),mandarinky kompotované 20% ( mandarinky, voda, cukr). Poleva: voda, agar. Posyp: mandle

 LEPEK(pšeničný),VEJCE, MLÉKO, SÓJA

Složení cukrářských výrobků - BENEA s.r.o. Benešov, Křižíkova 1529 dle zákona č.110/1997 

Výrobky s fruktózou



4 902 Linecke s fruktozou 40

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus:Pšeničná mouka , pšenicní škrob, fruktoza( MIN. 19%), sušená vejce, isomaltuloza ( MIN.7%),emulgátor(E472b,E477,E471),kypřící 

látka (E450,E500,E341), sušené mléko, glukozový sirup, sušená syrovátka, stabilizátor( E516, E466),aroma, barviva (E160a) Náplň: ovocná 

náplň( voda, jablečná dřeň, fruktóza, stabilizátor: / E1422, E401/, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo :/ E160a, E100, E120/, aroma), 

Poleva: kakaová ( kakaová pasta, sladidlo: maltitol, kakaové máslo, emulgátor: E322 sojový, aroma:vanilkové), ztužený rostlinný tuk

 LEPEK(pšeničný),VEJCE, MLÉKO, SÓJA

3 712 Balené pečivo s fruktozou bal. 200

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus:Pšeničná mouka , pšenicní škrob, fruktoza( MIN. 19%), sušená vejce, isomaltuloza ( MIN.7%),emulgátor(E472b,E477,E471),kypřící 

látka (E450,E500,E341), sušené mléko, glukozový sirup, sušená syrovátka, stabilizátor( E516, E466),aroma, barviva (E160a) Náplň: ovocná 

náplň( voda, jablečná dřeň, fruktóza, stabilizátor: / E1422, E401/, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo :/ E160a, E100, E120/, aroma), 

Poleva: kakaová ( kakaová pasta, sladidlo: maltitol, kakaové máslo, emulgátor: E322 sojový, aroma:vanilkové), ztužený rostlinný tuk

 LEPEK(pšeničný),VEJCE, SÓJA, 

8177  

8178

Ořechový batul s fruktozou                

Ořechový řez s fruktozou

600  

100

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Korpus: cukrářská směs ( pšeničná mouka, pšeničný škrob, fruktóza, sušená vejce, isomaltulóza, emulgátor:/ E472b, E477, E471/, kypřící 

látka:/ E450, E500, E341/, sušené mléko, glukózový sirup, sušená syrovátka, stabilizátor: /E516, E466/, aroma, barvivo,: E160a), voda. Náplň:  

rostlinný krém,( voda, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, zvlhčující látka: sorbitol, mléčná bílkovina, emulgátor:/ E472b, E322 sojový, E472e 

sojový/, stabilizátory:/ E460, E466, E340, E461/, aroma, barvivo:E160a), voda, směs na krémy ( náhradní sladidlo: E420, modifikovaný škrob: 

E160a, sušená syrovátka, sušené podmáslí, zahušťovadlo: E401, želírující látka: / E516, E450ii /, barvivo: E160a, aroma, náhradní sladidlo: 

E954),lískové ořechy 12%, kakao. Poleva: kakaová ( kakaová pasta, sladidlo: maltitol, kakaové máslo, emulgátor: E322 sojový, 

aroma:vanilkové), ztužený rostlinný tuk

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY (lískové ořechy, 

vlašské ořechy )

8974 Věneček s fruktozou 60

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: cukrářská směs ( pšeničná mouka, pšeničný škrob, fruktóza, sušená vejce, isomaltulóza, emulgátor:/ E472b, E477, E471/, kypřící 

látka:/ E450, E500, E341/, sušené mléko, glukózový sirup, sušená syrovátka, stabilizátor: /E516, E466/, aroma, barvivo,: E160a), voda. Náplň:  

rostlinný krém,( voda, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, zvlhčující látka: sorbitol, mléčná bílkovina, emulgátor:/ E472b, E322 sojový, E472e 

sojový/, stabilizátory:/ E460, E466, E340, E461/, aroma, barvivo:E160a), voda, směs na krémy ( náhradní sladidlo: E420, modifikovaný škrob: 

E160a, sušená syrovátka, sušené podmáslí, zahušťovadlo: E401, želírující látka: / E516, E450ii /, barvivo: E160a, aroma, náhradní 

sladidlo:E954,  Poleva: kakaová ( kakaová pasta, sladidlo: maltitol, kakaové máslo, emulgátor: E322 sojový, aroma:vanilkové), ztužený rostlinný 

tuk

 LEPEK(pšeničný)VEJCE, MLÉKO, SÓJAj, 

9005 Měchurka 120

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: cukrářská směs ( pšeničná mouka, pšeničný škrob, fruktóza, sušená vejce, isomaltulóza, emulgátor:/ E472b, E477, E471/, kypřící 

látka:/ E450, E500, E341/, sušené mléko, glukózový sirup, sušená syrovátka, stabilizátor: /E516, E466/, aroma, barvivo,: E160a), voda. Náplň:  

rostlinný krém,( voda, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, zvlhčující látka: sorbitol, mléčná bílkovina, emulgátor:/ E472b, E322 sojový, E472e 

sojový/, stabilizátory:/ E460, E466, E340, E461/, aroma, barvivo:E160a), voda,kakao. Poleva: kakaová ( kakaová pasta, sladidlo: maltitol, kakaové 

máslo, emulgátor: E322 sojový, aroma:vanilkové), ztužený rostlinný tuk

 LEPEK(pšeničný)VEJCE, MLÉKO, SÓJAj, 

Kusové zákusky 

9050     

9051     

9052

Modelované figurky malé                           

Modelované figurky střední                         

Modelované figurky velké                 

Model.figurka na přání M                   

Model.figurka na přání S                   

Model.figurka na přání V 

25    

50    

100

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 mléčná bílkovina, emulgátor:/ E472b, E322 sojový, E472e sojový/, stabilizátory:/ E460, E466, E340, E461/, aroma, barvivo:E160a), voda, směs 

na krémy ( náhradní sladidlo: E420, modifikovaný škrob: E160a, sušená syrovátka, sušené podmáslí, zahušťovadlo: E401, želírující látka: / 

E516, E450ii /, barvivo: E160a, aroma, náhradní sladidlo: E954),lískové ořechy 12%, kakao. Poleva: kakaová ( kakaová pasta, sladidlo: maltitol, 

kakaové máslo, emulgátor: E322 sojový, aroma:vanilkové), ztužený rostlinný tuk.  Barviva mohou nepříznivě ovlivnovat činnost a pozornost 

dětí

MLÉKO, SÓJA, SKOŘÁPKOVÉ 

PLODY(lískové ořechy)

7

Modelvané tvary - jablko                                                   

Modelované tvary - smajlík                        

Modelované tvary - beruška                                                                   

Minimodelka - ovoce                                

Minimodelka - beruška                                                           

Minimodelka - kočička                             

Minimodelka - prasátko                            

Minimodelka - čert                                                                                     

100      

25

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: cukrářská směs ( pšeničná mouka, pšeničný škrob, fruktóza, sušená vejce, isomaltulóza, emulgátor:/ E472b, E477, E471/, kypřící 

látka:/ E450, E500, E341/, sušené mléko, glukózový sirup, sušená syrovátka, stabilizátor: /E516, E466/, aroma, barvivo,: E160a), voda. Náplň:  

rostlinný krém,( voda, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, zvlhčující látka: sorbitol, mléčná bílkovina, emulgátor:/ E472b, E322 sojový, E472e 

sojový/, stabilizátory:/ E460, E466, E340, E461/, aroma, barvivo:E160a), voda, směs na krémy ( náhradní sladidlo: E420, modifikovaný škrob: 

E160a, sušená syrovátka, sušené podmáslí, zahušťovadlo: E401, želírující látka: / E516, E450ii /, barvivo: E160a, aroma, náhradní sladidlo: 

E954),lískové ořechy 12%, kakao. Poleva: kakaová ( kakaová pasta, sladidlo: maltitol, kakaové máslo, emulgátor: E322 sojový, 

aroma:vanilkové), ztužený rostlinný tuk Barviva mohou nepříznivě ovlivnovat činnost a pozornost dětí

LEPEK(pšeničný), VEJCE, ARAŠÍDY, 

SÓJA, MLÉKO, SKOŘÁPKOVÉ 

PLODY(lískové ořechy)

8272 Minibanánek kávový 40

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus:vejce, voda, pšeničná mouka ,řepkový olej, kypřící prášek (pšeničná mouka, pyrofosforečnan disodný, jedlá soda, slunečnicový olej), 

sůl.  Náplň: voda, cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), máslo, rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), s mléko, vanilkový cukr, aroma: rumové, kávová pasta 0,2% ( 

rostlinný tuk palmový, káva, cukr, aroma). Poleva: fondán ( cukr, glukózový sirup), voda, aroma: karamelové ( aroma extrakt, aromatické látky, 

karamel, glukózový sirup, sirup z inverního cukru, barvivo: E150c, ethylalkohol, kyselina: E300).

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO



7 178 Brambora                                                         50

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Korpus: vaječné bílky, pšeničná mouka, vaječné žloutky, cukr, voda, pšeničný škrob. Náplň: směs na krémy ( cukr, škrob:/ bramborový, 

kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob:E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( rostlinný tuk a olej, ztužený 

rostlinný tuk, voda, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový, konzervant: E200, aroma: máslové, barvivo: E160a), máslo,  rostlinný tuk ll. (netužené 

a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných 

kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: 

vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový 

potahovací hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: mandlové. 

Posyp: kakao, cukr

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY (lískové ořechy )

7880     

7249

Čárka                                                          

Miničárka

50     

20

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Korpus: cukr,soja, arašídy, vaječné bílky, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob bramborový, 

aroma citrónové, konzervant: E202.Náplň: směs na krémy ( cukr, škrob:/ bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný 

škrob:E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( rostlinný tuk a olej, ztužený rostlinný tuk, voda, emulgátor:/ E471, E475, E322 

sojový, konzervant: E200, aroma: máslové, barvivo: E160a), máslo, cukr, aroma: vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, 

kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ 

E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk. 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, SÓJA, 

ARAŠÍDY, MLÉKO

8226 Harlekýn řez 100

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b, E477, E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450i, 

E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej. 

Náplň:  smetana, cukr, kakao, ztužovaž:( dexróza, maltodextrin, cukr, želatina, zahušťovadlo:/ E1422, E415/, sůl, aroma), rostlinný krém (voda, 

ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, 

E340/, aroma, barvivo: E160a). Posyp: lískové ořechy. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, 

E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk. 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA,  

SKOŘÁPKOVÉ PLODY (lískové ořechy)

8703 Hořická trubička 27

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

pšeničná mouka, rostlinný tuk, cukr, kakaový prášek, řepkový olej, sušené mléko, sojová mouka, cukrářská poleva tmavá, sušené žloutky, 

vanillin.
LEPEK(pšeničný), MLÉKO, SÓJA, VEJCE

8731 Indián fondánový 40

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

bílkovou

Korpus: vaječné bílky, pšeničná mouka, vaječné žloutky, cukr, voda, pšeničný škrob. Náplň: cukr,  vaječné bílky, kyselina: E330, ovocná 

náplň ( ovocné protlaky:/ jablko, červený rybíz, arónie/, cukr, glukózový sirup, voda, želírující látka,: E440, kyselina: E330, aroma), barvivo: E120. 

Poleva fondánová 25%: fondán (cukr,glukózový sirup), voda, barvivo: E120

 LEPEK(pšeničný), VEJCE

8713 Indián kakaový                                     35

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

bílkovou

Korpus: vaječné bílky, pšeničná mouka, vaječné žloutky, cukr, voda, pšeničný škrob. Náplň: cukr, vaječné bílky, kyselina: E330, ovocná 

náplň ( ovocné protlaky:/ jablko, červený rybíz, arónie/, cukr, glukózový sirup, voda, želírující látka,: E440, kyselina: E330, aroma), barvivo: E120.  

Poleva: tuková poleva tmavá 20% (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.

 LEPEK(pšeničný),VEJCE, SÓJA

8277 Jogurtový řez 85

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

 Korpus tmavý: cukrářská směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b, E477, E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ 

E450i, E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/E401, E415/), vejce, voda.  rostlinný 

krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ 

E460, E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), ztužovač (cukr dextróza, modifikovaný škrob: E1414, sušený jogurt, želatina, kyselina: E330, aroma, 

sůl), kompotované mandarinky ( mandarinky, voda, cukr). Poleva: voda, gelová poleva ( cukr, zahušťovadlo: / E407, E410, E415, E440/, kyselina: 

E330, regulátor kyselosti: / E331, E340/, stabilizátor: E508). 

LEPEK(pšeničný) MLÉKO, VEJCE, SÓJA

7210      

7209

Kokoska                                                         

Minikokoska

60      

30

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Kokosový korpus: cukr, vaječné bílky, kokos. Linecký korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje, emulgátor:/ E471, E475, 

E322 sojový/, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, 

kyselina: E330, škrob bramborový, aroma citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr. Náplň: směs na krémy ( cukr, škrob:/ bramborový, 

kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob:E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( rostlinný tuk a olej, ztužený 

rostlinný tuk, voda, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový, konzervant: E200, aroma: máslové, barvivo: E160a), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a 

ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných 

kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten),  cukr, aroma: 

vanilkové, krokantová pasta ( cukr, smetana, ztužený rostlinný tuk, sojová mouka), ovocná náplň ( ovocné protlaky:/ jablko, červený rybíz, arónie/, 

cukr, glukózový sirup, voda, želírující látka,: E440, kyselina: E330, aroma). Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, 

emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový

 LEPEK(pšeničný), MLÉKO,VEJCE, SÓJA



7251 Kokosový rohlíček 50

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Kokosový korpus: cukr, vaječné bílky, kokos. .Náplň: směs na krémy ( cukr, škrob:/ bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, 

modifikovaný škrob:E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( rostlinný tuk a olej, ztužený rostlinný tuk, voda, emulgátor:/ E471, 

E475, E322 sojový, konzervant: E200, aroma: máslové, barvivo: E160a), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ 

palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 

0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, 

ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený 

rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový 

 LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE,SÓJA

8744 Kornoutek 30

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

bílkovou

korpus: cukr, vaječné bílky, pšeničná mouka, arašídy, sojová mouka, voda.  Náplň: cukr, vaječné bílky, kyselina: E330, ovocná náplň ( ovocné 

protlaky:/ jablko, červený rybíz, arónie/, cukr, glukózový sirup, voda, želírující látka,: E440, kyselina: E330, aroma), barvivo: E120.  Poleva: tuková 

poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.

 LEPEK(pšeničný), ARAŠÍDY,VEJCE, 

SÓJA

9096 Košíček ovocný 50

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 Linecký korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: 

E330, konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob 

bramborový, aroma citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr.  Náplň: voda, cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. 

Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), máslo, rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma),  

mléko, vanilkový cukr, aroma: rumové. Ovoce:třešeň kompotovaná (třešně, voda, cukr) mandarinky kompotované ( mandarinky, voda, cukr), 

jahody, kiwi. Poleva: voda,želírující přípravek ( cukr, zahušťovadlo:/ E407, E410, E415, E440/, kyselina: E330, regulátor kyselosti: E331, E340/, 

stabilizátor: E508. 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, SÓJA, MLÉKO

9082 Minikošík ovocný 30

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 Linecký korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: 

E330, konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob 

bramborový, aroma citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr.  Náplň: voda, cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. 

Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), máslo,  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma),  

mléko, vanilkový cukr, aroma:rumové Ovoce: mandarinky kompotované ( mandarinky, voda, cukr), kiwi. Poleva: voda,želírující přípravek ( cukr, 

zahušťovadlo:/ E407, E410, E415, E440/, kyselina: E330, regulátor kyselosti: E331, E340/, stabilizátor: E508. 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, SÓJA, MLÉKO

8706      

8702

Kremrole                                                       

Minikremrole

60     

20

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

bílkovou

Korpus: pšeničná mouka, tažný margarín:olej rostlinný(palmový,řepkový), (částečne ztužený tuk rostlinný(palmový) , voda, emulgátory mono a 

diglyceridy mastných kyselin,lecitin(řepka),sůl(0,1%) konzervant:kyselina sorbová,regulátor kyselosti: E330, barvivo: karoteny, vitamíny: /A, D3/ , 

aromatické přísady), voda, žloutky, ocet. Náplň: cukr, vaječné bílky, kyselina: E330. Posyp: cukr

LEPEK(pšeničný),  VEJCE

7335   

7153

Laskona                                                     

Minilaskona

45          

16

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Korpus: cukr, kokos, vaječné bílky, voda, ztužený rostlinný tuk palmový, pšeničná mouka, cukrářská směs ( cukr, sušený vaječný bílek, 

kyselina: E330). Náplň:   Náplň: voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: 

E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, 

rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a 

diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), 

cukr, aroma: vanilkové, griliáš( cukr, lískové ořechy), aroma: rumové

 LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy)

8938 Likérová hrudka 80

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus světlý: cukrářská směs ( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící 

látka: / E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej, 

Korpus tmavý: cukrářská směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b, E477, E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ 

E450i, E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/E401, E415/), vejce, voda, řepkový 

olej. Náplň ovocná ( směs ovoce:/ meruňky, jablka/, cukr, glukózový sirup, voda, zahušťující látka: E1422, E466, kyselina: E330, aroma 

meruňkové, barvivo: přírodní extrakt z mrkve, konzervant: E202),  směs na krémy ( cukr, škrob:/ bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené 

mléko, modifikovaný škrob:E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( rostlinný tuk a olej, ztužený rostlinný tuk, voda, emulgátor:/ 

E471, E475, E322 sojový, konzervant: E200, aroma: máslové, barvivo: E160a), máslo, cukr, aroma: vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, 

ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk, ovocná náplň ( ovocné protlaky:/ jablko, červený rybíz, 

aronie/, cukr, glukózový sirup, voda, želírující látka: E440, kyselina: E330).rozinky, tuzemák, arašídy, lískové ořechy Poleva: tuková poleva tmavá 

(cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový, Posyp: arašídy, lískové ořechy 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA, 

ARAŠÍDY,SKOŘÁPKOVÉ PLODY (lískové 

ořechy)

7211  

8901

Likérová špička                                        

Minišpička likérová

55     

20

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Korpus: vaječné bílky, pšeničná mouka, vaječné žloutky, cukr, voda, pšeničný škrob. Tmavá náplň: rostlinný tuk ( neztužené a částečně 

ztužené rostlinné tuky a oleje: / palmový, řepkový/, voda, emulgátory:/ polyglycerolové estery mastných kyselin, monoa diglyceridy mastných 

kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,25%, konzervant: E202, aroma: máslové, regulátor kyselosti: E330, barvivo: beta-karoten, světlá náplň: voda, 

směs ( mléko plnotučné sušené, cukr, sušené podmáslí, sušený mléčný výrobek : / laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový, živočišný 

tuk mléčný, kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený rostlinný olej palmový, aroma/, emulgátor: E472a, barvivo: E160a, zahušťovadlo: E466, 

aroma), aroma: rumové. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený 

rostlinný tuk palmový.

 LEPEK(pšeničný), MLÉKO, SÓJA,VEJCE



7161     

7162

Maceška                                                 

Minimaceška

55     

30

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpus: korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, 

E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  

rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené 

rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. 

Poleva tmavá: ( (cukr, ztužený rostlinný tuk palmový, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Poleva 

světlá: (cukr, rostlinný tuk palmový, sojová mouka, sušená syrovátka, emulgátor: E322, aroma). Posyp: kokos.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA

8276      

8275

Malinový řez                                              

Minimalinový řez

100    

30   

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, E500ii/, 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej.  rostlinný krém (voda, ztužený 

rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, E340/, 

aroma, barvivo: E160a), malinový ztužovač cukr, lyofilizované kousky malin(glukozový sirup,40%maliny)želatina(vepřová),sušené 

maliny(3%)kyselina(E330),maltodextrin,sušená řepa,aroma.  Poleva: voda, gelová poleva ( cukr, zahušťovadlo: / E407, E410, E415, E440/, 

kyselina: E330, regulátor kyselosti: / E331, E340/, stabilizátor: E508), barvivo: E120.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA

8914 Medovník řez 100

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Med, pšeničná mouka, cukr, kondenzované mléko, smetana, bramborový škrob, rostlinný tuk ( smetanový zákys, slunečnicový lecitin, barvivo: 

beta-karoten, sůl, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, vitamín:/ A, D/, mono- a diglyceridy mastných kyselin), vlašské ořechy, vejce.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO,SKOŘÁPKOVÉ 

PLODY( vlašské ořechy), VEJCE

8278 Oříšková pochoutka                               70

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, E500ii/, 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej.  rostlinný krém (voda, ztužený 

rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, E340/, 

aroma, barvivo: E160a), kakaooříšková náplň ( cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek, sušená syrovátka, lískooříšková pasta 2%, emulgátor: E322 

sojový, aroma).Poleva: světlá: (cukr, rostlinný tuk palmový, sojová mouka, sušená syrovátka, emulgátor: E322 sojový, aroma). Posyp: lískové 

ořechy

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA,SKOŘÁPKOVÉ PLODY (lískové 

ořechy)

8939 Jahodové pokušení 125

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: Korpusová směs světlá :( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící 

látka: / E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, 

olej).korpusová směs tmavá ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ 

E450ii, E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový 

olej.  rostlinný krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, 

stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), jahodový ztužovač ( cukr, škrob, sušené jahody, kyselina: E330, modifikovaný škrob: 

E1414, aroma, sůl, barvivo: E162), jahody mražené 13%.jogurtový ztužovač: ( cukr dextróza, modifikovaný škrob: E1414, sušený jogurt, želatina, 

kyselina: E330)  Poleva: : voda, cukr, agar, 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO

8940 Mandarinkové pokušení 125

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus. Korpusová směs světlá (Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící 

látka: / E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, 

olej).korpusová směs tmavá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, 

E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej 

rostlinný krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, 

stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), smetana, meruňková náplň (voda, cukr, meruňky 25%, jablečný protla, zahušťovadla: / 

modifikovaný kukuřičný škrob, gelanová guma,/, regulátor kyselosti: E330, citronan vápenatý, aroma, konzervant: sorban draselný, citronan sodný, 

barvivo: beta-karoten), jogurtový ztužovač (cukr dextróza, modifikovaný škrob: E1414, sušený jogurt 7%, želatina, kyselina: E330, aroma,sůl) 

kompotované mandarinky,  Poleva: Poleva: voda, cukr, agar, 

LEPEK(pšenicný),  VEJCE, MLÉKO

8941 Borůvkové potěšení 125

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpu: Korpusová směs světlá :( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící 

látka: / E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, 

olej).korpusová směs tmavá ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, 

E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový 

ole:Náplň: jog. ztužovač : ( cukr dextróza, modifikovaný škrob: E1414, sušený jogurt, želatina, kyselina: E330) borůvkový  ztužovač cukr, 

odtučněný jogurt v prášku, dextroza, susené podmáslí, , modifikovaný škrob, vepřová želatina, ovocné součásti, sušené borůvky a sušená 

borůvková štava, maltodextrin, aroma, okyselovací prostředek kyselina citronová, zahuštovadlo karubin, sušené odtučněné mléko, barvivo 

červená řepa, rostlinná krém :rostlinný krém: (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 

sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma,barvivo: E160a), smetana,mražené borůvky, Poleva: voda, cukr, agar, 

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO



8942 Malinové potěšení 125

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: Korpusová směs světlá :( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící 

látka: / E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, 

olej).korpusová směs tmavá ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ 

E450ii, E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový 

olej , rostlinný krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, 

stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), malinový ztužovač ( cukr, sušené maliny: / maltodextriny, maliny 2,5%, cukr, 

zahušťovadla:/ E1412, E401), želatina, sušené maliny 3%,regulátor kyselosti: E330, maltodextriny, sušená červená řepa, aroma), maliny mražené 

10%.jogurtový ztužovač : ( cukr dextróza, modifikovaný škrob: E1414, sušený jogurt, želatina, kyselina: E330)  Poleva: Poleva: voda, cukr, agar, 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO

8943 Lesní pochoutka 125

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

korpus: cukrářská směs( cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kakao, kypřící látka: / E450, E500/, aroma), voda, řepkový olej. Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové,  borův. ztužovač cukr, 

odtučněný jogurt v prášku, dextroza, susené podmáslí, , modifikovaný škrob, vepřová želatina, ovocné součásti, sušené borůvky a sušená 

borůvková štava, maltodextrin, aroma, okyselovací prostředek kyselina citronová, zahuštovadlo karubin, sušené odtučněné mléko, barvivo 

červená řepa, rostlinná krém :rostlinný krém: (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 

sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma,barvivo: E160a), smetana,mražené borůvky, mražené maliny , Poleva: voda, 

cukr, agar, 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO

8266 Piškotový rohlíček 50

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: vaječné bílky, pšeničná mouka, vaječné žloutky, cukr, voda, pšeničný škrob, lískové ořechy.  Náplň: voda, cukr, krémový prášek ( 

kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/),  mléko, vanilkový cukr,  rostlinný krém (voda, ztužený rostlinný 

palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma, 

barvivo: E160a). smetana.

 LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO,SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY (lískové ořechy , 

vlašské ořechy)

7197 Pražská koule 50

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Korpus: vaječné bílky, pšeničná mouka, vaječné žloutky, cukr, voda, pšeničný škrob. Náplň:ztužený rostlinný tuk palmový, máslo, fondán ( 

cukr, glukózový sirup),kakaový prášek. Poleva: voda, cukr, arašídy,  tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 

sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.

 LEPEK(pšeničný), VEJCE,ARAŠÍDY, 

SÓJA

8928      

8905

Punčový řez                                             

Miniřez punčový

60     

30

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: korpusová směs ( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / 

E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej, pšeničná 

mouka, barvivo: E 120, cukr, voda,aroma:/ punčové, rumové/,ovocná náplň ( ovocné protlaky:/ jablko, červený rybíz, aronie/, cukr, glukózový sirup, 

voda, želírující látka: E440, kyselina: E330). Poleva: fondán (cukr,glukózový sirup), voda, barvivo: E120,

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO

7002 Roláda arašídová 80

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové,arašídy 0,5%. Posyp: 

arašídy:0,7%

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, 

ARAŠÍDY

7001      

7159

Roláda kokosová                                       

Miniroláda kokosová

80     

25

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda. Náplň: voda, směs na krémy 

( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Ovocná náplň: směs 

ovocných dření: / jablečná, rybízová, malinová/, cukr, glukózový sirup, želírující látka,: E440, regulátor kyselosti:E330, aroma rybízové. Posyp: 

kokos 0,5% .

LEPEK,(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO



7003      

7167

Roláda kakaová                                        

Miniroláda kakaová

80     

30

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, 

glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, 

ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený 

rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA

7214 Střecha 80

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Korpus světlý: cukrářská směs ( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící 

látka: / E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, Korpus tmavý: 

cukrářská směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b, E477, E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450i, E500ii/, 

glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/E401, E415/), vejce, voda. Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové.  alginátové ovoce ( cukr, 

voda, škrobový sirup, želírující látka: E401, regulátor kyselosti:/ E341, E339/, emulgátor: E475, aromový olej višňový a pomerančový, barvivo: 

E120, E100),aroma: punčové, Barvivo: E120.  Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, 

aroma), ztužený rostlinný tuk palmový

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA

9085   Minišáteček listový
50     

25 

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: pšeničná mouka,olej rostlinný(palmový,řepkový)částečně ztužený tuk rostlinný(palmový)voda,emulgátory mono a diglyceridy mastných 

kyselin,lecitin(řepka),sůl (0,1%), konzervant: kyselina sorbová,regulátor kyselosti:kyselina citronová,aroma,barvivo beta karoten, voda, žloutky, 

ocet.  Náplň: voda, cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), máslo, rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma),  mléko, vanilkový cukr, aroma: rumové. Posyp: cukr

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO

7194 Štafetka                                                      
50     

25

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Korpus: vaječné bílky, cukr, pšeničná mouka, arašídy. Náplň: voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené 

mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný 

tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové 

estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor 

kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové.  krokantová pasta ( cukr, smetana, ztužený rostlinný tuk palmový, sojová 

mouka), Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový

 LEPEK(pšeničný), VEJCE,ARAŠÍDY, 

SÓJA

8988     

9097

Věneček fondánový                                  

Minivěněček fondánový

60     

30

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus:vejce, voda, pšeničná mouka ,řepkový olej, kypřící prášek (pšeničná mouka, pyrofosforečnan disodný, jedlá soda, slunečnicový olej), 

sůl. Náplň: voda, cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), máslo, rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma),  mléko, vanilkový cukr, aroma: rumové. Poleva: fondán 15% ( 

cukr, glukózový sirup), voda.

 LEPEK(pšeničný),VEJCE, MLÉKO

8989      

8987

Věneček kakaový                                      

Minivěneček kakaový

60     

30

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus:vejce, voda, pšeničná mouka ,řepkový olej, kypřící prášek (pšeničná mouka, pyrofosforečnan disodný, jedlá soda, slunečnicový olej), 

sůl. Náplň: voda, cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), máslo, rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma),  mléko, vanilkový cukr, aroma: rumové.  Poleva: tuková poleva 

tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový

 LEPEK(pšeničný),  VEJCE,MLÉKO, SÓJA

8990 Věneček se šlehačkou 70

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus:vejce, voda, pšeničná mouka ,řepkový olej, kypřící prášek (pšeničná mouka, pyrofosforečnan disodný, jedlá soda, slunečnicový olej), 

sůl. Náplň: voda, cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), máslo, rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma),  mléko, vanilkový cukr, aroma: rumové,  smetana, ztužovač ( 

dexróza, maltodextrin, cukr, želatina, zahušťovadlo:/ E1422, E415/, sůl, aroma), rostlinný krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, 

cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma, barvivo: E160a). Poleva: 

fondán 15% ( cukr, glukózový sirup), voda.

 LEPEK(pšeničný),VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9001      

8229

Větrník fondánový                                          

Minivětrník fondánový

120    

45

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Vejce, pšeničná mouka, voda, olej, sůl, kypřící prášek ( pšeničná mouka, pyrofosforečnan disodný, jedlá soda, slunečnicový olej). Náplň: voda, 

cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/),  mléko, vanilkový cukr,  rostlinný krém (voda, 

ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, 

E340/, aroma, barvivo: E160a), smetana, cukr.  ztužovač ( dexróza, maltodextrin, cukr, želatina, zahušťovadlo:/ E1422, E415/, sůl, aroma).  

Poleva: fondán 15% ( cukr, glukózový sirup), voda, aroma: karamelové ( aroma extrakt, aromatické látky, karamel, glukózový sirup, sirup z 

inverního cukru, barvivo: E150c, ethylalkohol, kyselina: E300). 

 LEPEK(pšeničný),  VEJCE,MLÉKO, SÓJA



9002 Větrník kakaový                                        120

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Vejce, pšeničná mouka, voda, olej, sůl, kypřící prášek ( pšeničná mouka, pyrofosforečnan disodný, jedlá soda, slunečnicový olej). Náplň: voda, 

cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), mléko, vanilkový cukr,  rostlinný krém (voda, 

ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, 

E340/, aroma, barvivo: E160a), smetana, cukr.  ztužovač ( dexróza, maltodextrin, cukr, želatina, zahušťovadlo:/ E1422, E415/, sůl, aroma). 

Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový

 LEPEK(pšeničný), VEJCE,MLÉKO, SÓJA

9115  

9109

Minimozart řez                              

Mozart řez

30     

70

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpusová směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / 

E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda), korpusová směs 

tmavá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, glukózový 

sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda). Náplň: máslo, voda, ochucovací 

přípravek 1 (cukr, sušené mléko, rostlinný olej palmový, glukózový sirup, sušená syrovátka, ztužený rostlinný tuk kokosový, zahušťovadlo: E401, 

emulgátor: E472e, aroma), ochucovací přípravek 2 (cukr, rostlinný olej palmový, sušené mléko, glukózový sirup, modifikovaný bramborový škrob: 

E1414, sušená syrovátka, aroma,ztužený rostlinný tuk kokosový, zahušťovadlo: E401, emulgátor: E472a, barvivo:/ E150c, E101/, regulátor 

kyselosti: E341, pšeničná mouka), kakaový prášek, potahovací hmota (cukr, sušené mléko, glukózový sirup, fondán /cukr, glukózový sirup, 

voda/, voda, barvivo). Ozdoba: houslový klíč (tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma)

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, SÓJA, MLÉKO

4494 Perník 90

Jemné 

pečivo z 

litých hmot

Cukrářská směs ( pšeničná mouka, cukr, sušená vejce, bramborový škrob, rýžová mouka, směs koření, kypřící látka: / E450, E500/, glukózový 

sirup, ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, sůl, emulgátor: E481, zahušťovadlo: E433, barvivo: E150c, stabilizátor: E516, aroma, kyselina: 

E330, regulátor kyselosti: E341), voda, řepkový olej, kypřící prášek ( pšeničná mouka, pyrofosforečnan disodný, jedlá soda, slunečnicový olej). 

Posyp: cukr

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE

4495 Makovec 90

Jemné 

pečivo z 

litých hmot

Těsto: Pekařská směs ( mák, cukr, maltodextrin, bramborová bobtnavá mouka, sušený vaječný bílek, stabilizátor: / E401, E1422/, koření, aroma, 

konzervant: kyselina sorbová), pekařská směs II. ( pšeničná mouka, cukr, sušený vaječný bílek, mléčný cukr, kypřící látky: / fosforečnan 

sodíku, uhličitan sodíku/, emulgátor: / E475, E471/, zahušťovadlo: xanthan, sůl, koření, aroma), voda, řepkový olej. Posyp: cukr

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO

4490 Strouhaný koláč 140

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Těsto: pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: E330, 

konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, voda, žloutky, kypřící prášek ( pšeničná mouka, pyrofosforečnan disodný, jedlá soda, slunečnicový 

olej). Náplň: tvaroh, cukr, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: E330, 

konzervant: E202, barvivo: E160b), vaječné bílky,vaječné žloutky.

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA

4493 Špaldový řez 85g

Jemné 

pečivo z 

litých hmot

Cukr,celozrná špaldová mouka(27,3%), slunečnicová semínka (12,4%) ,bramborový škrob, pšeničná mouka, kypřící látky(E450,E500), 

aroma(obsahuje mléko) tapiokový dextrin a tapiokový škrob, sůl , zahuštovadla(E415,E412) , emulgátor(E471),crustex:cukr, glukozový sirup, 

rostlinný tuk(palmový), laktoza, pitná voda, emulgátory (E475,E322),řepkový  olej, slunečnice, mandle, vejce 

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, 

,SKOŘÁPKOVÉ PLODY(vlašské ořechy) 

lískové ořechy)

4491 Jablečný závin 140

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Těsto: pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: E330, 

konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, voda, žloutky, kypřící prášek ( pšeničná mouka, pyrofosforečn) jablečné řezy, lískové ořechy,skořice, 

cukr,

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, 

,SKOŘÁPKOVÉ PLODY( lískové ořechy)

9093 Jahodový košíček 130g

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 Linecký korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: 

E330, konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob 

bramborový, aroma citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr.  Náplň: voda, cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. 

Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), máslo, rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma),  

mléko, vanilkový cukr, aroma: rumové. Ovoce: čerstvé jahody. 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, 

8281 Čmelák 120g

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

 Korpus tmavý: cukrářská směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b, E477, E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ 

E450i, E500ii/, glukózový sirup,  mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/E401, E415/), vejce, voda. Náplň: voda, 

cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), sušené mléko, vanilkový cukr,  rostlinný krém 

(voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, 

E340/, aroma, barvivo: E160a). smetana , kompotované broskve ( broskve , voda, cukr). Poleva: voda, gelová poleva ( cukr, zahušťovadlo: / E407, 

E410, E415, E440/, kyselina: E330, regulátor kyselosti: / E331, E340/, stabilizátor: E508).tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, 

emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), mandle

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, 

,SKOŘÁPKOVÉ PLODY( MANDLE)

7929 Panna cotta 100g

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Cukr,mléko, smetana, živočišná želatina(hovězí) škrob, zahuštovadlo, karagenan, aroma,  Poleva: voda, gelová poleva ( cukr, zahušťovadlo: / 

E407, E410, E415, E440/, kyselina: E330, regulátor kyselosti: / E331, E340/, stabilizátor: E508), barvivo: E120.jahoda, boruvka, čokoládové 

ozdoby ( cukr,kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilka, sojový lecitin)

 MLÉKO, soja

7292 Panna cotta s jah. Přelivem 80

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Cukr,mléko, smetana, živočišná želatina(hovězí) škrob, zahuštovadlo, karagenan, aroma,  Poleva: voda, gelová poleva ( cukr, zahušťovadlo: / 

E407, E410, E415, E440/, kyselina: E330, regulátor kyselosti: / E331, E340/, stabilizátor: E508), barvivo: E120., jahoda, medunka
 MLÉKO 



7293 Muffin s jah. Náplní 75g

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

 Korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látk:pšeničná 

mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl jedlá  

jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. a: / E450i, E500ii/, sušená 

vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda,  řepkový olej. Poleva: voda, gelová poleva ( 

cukr, zahušťovadlo: / E407, E410, E415, E440/, kyselina: E330, regulátor kyselosti: / E331, E340/, stabilizátor: E508), barvivo: E120. rostlinný 

krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, 

E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), jahodový ztužovač ( cukr, škrob, sušené jahody)

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, soja

7294 Muffin čokoládový 70g

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: / 

E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma.vejce, voda,řepkový olej 

rostlinný krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, 

stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), jahodový ztužovač ( cukr, škrob, sušené jahody.

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, soja

7297 Srdíčko mandlové 130g

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové.mléčná bílkovina, 

modelovací hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: 

mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek.Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, s

7298 Srdícko s jah. Gelem 130g

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové.. čokoládové ozdoby ( 

cukr,kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilka, sojový lecitin), ená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, 

barvivo: E160a), vejce, voda,  řepkový olej. Poleva: voda, gelová poleva ( cukr, zahušťovadlo: / E407, E410, E415, E440/, kyselina: E330, 

regulátor kyselosti: / E331, E340/, stabilizátor: E508), barvivo: E120

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, soja

7004 Sylvie 100g

cukrářský 

výrobek 

ostatní

korpus:  Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma, vejce, voda,řepkový 

olej.nápln: tvaroh, máslo, cukr moučka,vanilínový cukr ( cukr, aroma) jahoda, borůvka, kompotované broskve ( broskve , voda, cukr). poleva: 

tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, soja

8227 Mecháček 100g

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus [špenátová směs (cukr, pšeničná mouka, sušené mléko, cizrnová mouka, kypřící látka /E450,E500/, sušený špenát /1,4%/ , kukuřičná 

mouka, sušený vaječný bílek, barvivo /E141,E101/, sůl, stabilizátor /E415/, glukóza, glukózový sirup), voda, vaječná melanž, olej]. Náplň [jogurt 

(smetana, sušené mléko odstředěné, jogurtová kultůra), ztužovač (cukr, glukózový sirup, plně ztužený rostlinný tuk /palmojádrový/, modifikovaný 

bramborový škrob /E1414/, emulgátor/E471, E472a/, želatina /hovězí/, mléčná bílkovina, stabilizátor /E340, E415/, aroma), citrónový koncentrát 

(voda, citrónová šťáva z koncentrátu, kyselina citronová E330, konzervant /benzoan sodný E211, aroma), voda]. Dozdoba: malina, borůvka

LEPEK (pšeničný)  VEJCE, MLÉKO

9132 Srdce ovocné bal. 200

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.   Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Posyp: kokos. Ovoce: dle 

sezóny a kompotované: kompotovaný ananas 22% ( ananas, voda, cukr), kompotované meruňky 22% ( meruňky, voda, cukr), kompotované 

mandarinky 22% ( mandarinky, voda, cukr), jahody, kiwi. Poleva: voda, cukr, agar, .

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO

Cukrářské výrobky polotrvanlivé a trvanlivé



4900 Banánek třený 75

Jemné 

pečivo z 

lineckého 

těsta

Linecký korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: 

E330, konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob 

bramborový, aroma citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr. Ovocná náplň: směs ovocných dření: / jablečná, rybízová, malinová/, cukr, 

glukózový sirup, želírující látka,: E440, regulátor kyselosti:E330, aroma rybízové.  Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, 

emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový

LEPEK (pšeničný)  VEJCE, SÓJA

4907 Linecké srdíčko 80

Jemné 

pečivo z 

lineckého 

těsta

Linecký korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: 

E330, konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob 

bramborový, aroma citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr. Ovocná náplň: směs ovocných dření: / jablečná, rybízová, malinová/, cukr, 

glukózový sirup, želírující látka,: E440, regulátor kyselosti:E330, aroma rybízové.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, SÓJA

4906 Linecká srdíčka 4 ks balené 160

Jemné 

pečivo z 

lineckého 

těsta

Linecký korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: 

E330, konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob 

bramborový, aroma citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr. Ovocná náplň: směs ovocných dření: / jablečná, rybízová, malinová/, cukr, 

glukózový sirup, želírující látka,: E440, regulátor kyselosti:E330, aroma rybízové.  

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, SÓJA

4914 Linecké srdíčko - Mamince 110

Jemné 

pečivo z 

lineckého 

těsta

Linecký korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: E330, 

konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob 

bramborový, aroma citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr. Ovocná náplň: směs ovocných dření: / jablečná, rybízová, malinová/, cukr, 

glukózový sirup, želírující látka,: E440, regulátor kyselosti:E330, aroma rybízové. Poleva kakaová: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený tuk, kakao, 

emulgátor /E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Poleva růžová (cukr, plně ztužený rostlinný tuk /palmojádrový/, rostlinný 

olej /palnový/, sušené mléko, sušená syrovátka, emulgátor E322 - sojový, aroma, barvivo /E120/). Dozdoba: cukr moučka, sušené mléko, 

voda, fondán (cukr, glukózový sirup, voda), glukózový sirup, barvivo

LEPEK (pšeničný), SÓJA, VEJCE, MLÉKO

4807   

4808

Bábovička sfruktózou bal.                     

Bábovka s fruktózou bal.

120  

300

Jemné 

pečivo ze 

šlehaných 

hmot

Těsto:pšeničná mouka, sladidla: sorbitol, acesulfan k, suš.vejce, pšen. škrob, kypřící látka:/ E 450, E 500, E 341/,emulgátory: E 472b, E 477, 

suš.mléko, suš.syrovátka, modifikovaný škrob: E1414, sůl, stab.: E 516, aroma, barvivo:(E160a)
LEPEK(pšeničný) , MLÉKO, VEJCE

4809 Bábovička šlehaná bal. 120

Jemné 

pečivo ze 

šlehaných 

hmot

 Korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda,  řepkový olej.
LEPEK(pšeničný) , MLÉKO, VEJCE

4992 Perník mikulášský 190
Trvanlivé 

pečivo

Pšeničná mouka, ovocná směs ( směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin, konzervant:/ roztok lihu 

a sorbanu draselného, oxid siřičitý/, cukr), poleva cukrářská tmavá ( cukr, rostlinný tuk pamový, sušená syrovátka, kakaový prášek, sušené 

mléko, emulgátor:/ sojový lecitin , E476/) voda, včelí med, vejce, amonium, perníkové koření ( skořice, koriandr, hřebíček, badián, anýz, fenykl, 

nové koření, muškátový ořech i květ, pomerančová kůra), jedlá soda, kyselina: E507. 

LEPEK(pšeničný) , MLÉKO, SÓJA, VEJCE

4537 Sněhová kolečka sypaná bal. 130
Trvanlivé 

pečivo

Korpus:cukr, bílek sušený pasterovaný, voda, vanilkový cukr, kyselina E330, Posyp: cukr, barviva:/E102, E110, E122, E129/ Barviva mohou 

nepříznivě ovlivnovat činnost a pozornost dětí
 VEJCE, 

4993 perník plněný 60
Trvanlivé 

pečivo

Pšeničná mouka,cukr,  ovocná náplň 18%( ovocné protlaky. / jablko, višeň, arónie/, cukr, glukózový sirup, želírující látka: E440, voda, 

modifikovaný škrob: E1422, kyselina: citrónová, aroma), tmavá poleva 16%( cukr,plně ztužený pamojádrový tuk, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátor: sojový lecitin, aroma),  glukózo-fruktózový sirup, vejce, pekařský med 1% kypřící látky:uhličitany amonné, uhličitany 

sodné), pitná voda, perníkové koření.

LEPEK(pšeničný),  SÓJA, VEJCE

4850 Modelovací hmota balená                        100

cukrářský 

výrobek 

ostatní

modelovací hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: mandlové, 

barviva: /E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
 LEPEK(pšeničný),MLÉKO 

9007  

9008
Přízdoba jedlý papír

4441 Roláda piškotová 200

Jemné 

pečivo ze 

šlehaných 

hmot

korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda. Ovocná náplň: směs 

ovocných dření: / jablečná, rybízová, malinová/, cukr, glukózový sirup, želírující látka,: E440, regulátor kyselosti:E330, aroma rybízové.  

LEPEK(pšeničný) , MLÉKO, VEJCE



4810     

4824

Marokánka                                                 

Marokánky balené 4 ks

40     

160

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: cukr,sojová drť, voda, arašídy, pšeničná mouka, proslazená pomerančová kůra ( pomerančová kůra glukózo-fruktózový sirup, cukr, 

kyselina citrónová, sorban draselný), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), sušené mléko odtučněné, proslazená směs ( směs ovoce, 

glukózo-fruktózový sirup, cukr, kyselina citrónová, sorban draselný),alginát alginátové ovoce ( cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka: E401, 

regulátor kyselosti:/ E341, E339/, emulgátor: E475, aromový olej višňový a pomerančový,  barvivo: /E100, E120/). ochucovací přípravek ( voda, 

cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob bramborový, aroma citrónové, konzervant: E202), rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ 

palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo: E160b). Poleva: tuková poleva tmavá 

(cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

LEPEK(pšeničný) , SÓJA, 

ARAŠÍDY,MLÉKO

4912 Linecký čertík 65

Jemné 

pečivo z 

lineckého 

těsta

Linecký korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: 

E330, konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob 

bramborový, aroma citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr. Ovocná náplň: směs ovocných dření: / jablečná, rybízová, malinová/, cukr, 

glukózový sirup, želírující látka,: E440, regulátor kyselosti:E330, aroma rybízové.   Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, 

emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Zdobení:cukr moučka, bílky, barviva:/E102,  E122, E129/ Barviva mohou 

nepříznivě ovlivnovat činnost a pozornost dětí

LEPEK(pšeničný) , SÓJA, Vejce, 

4913 Čokoládové sušenky s kokosem 250

Jemné 

pečivo z 

lineckého 

těsta

Korpus:pšeničná mouka,rostlinný olej ( řepkový a palmový v různém poměru) rostlinný tuk ( palmový, plně ztužený řepkový) emulgátor (E471, 

E322), zahustovadlo ( E415), přírodní aroma, balicí plyn dusík, cukr moučka, čokoládový prášek 92% ( cukr, kakao, kakaová hmota ) sušené 

plnotučné mléko, citrusová vláknina,vejce, kokos, vanilinový cukr, sůl, 

Lepek( pšenicný) , Vejce, Mléko, 

 Dorty čokoládové

7245    

9337   

9336         

Čokoládový srdce                       

Čokoládový dort s karafiáty                     

Čokoládový dort s kopretinami                                 

1800   

1200  

1200   

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpus:  Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící 

látka: / E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma, vejce, 

voda,řepkový olej.  Náplň: voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: 

E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. 

(netužené a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy 

mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, 

aroma: vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Ozdoba: 

modelovací hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda, aroma: mandlové, 

barviva: /E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9339  

9200  

9329

Čokoládový dort                                

Čokoládový dort s jahodami                  

Čokoládový batul s jahodami

1200  

450    

725

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma, vejce, voda,řepkový 

olej.  Náplň: voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, 

barvivo: E160),  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené 

a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných 

kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: 

vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Ozdoba: 

cukr,kakaová hmota, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin.Čerstvé jahody.

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9308    

9309    

9325  

9201

Čokoládový dort s třešněmi střední          

Čokoládový dort s třešněmi batul            

Čokoládový dort s třešněmi velký      

Čokoládový dort

1200  

600   

1700 

1350

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, 

glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda,řepkový olej.  Náplň: 

voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: 

E160),  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a 

ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných 

kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: 

vanilkové, tuková Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk 

palmový. Ozdoba:čokoládové hobliny ( cukr,kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilka, sojový lecitin).modelovací hmota: sušené mléko, 

cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda, aroma: mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, 

E129, E133, E120/,kakaový prášek, kompotované třešně  kompotované třešně ( třešně, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina: E330, barvivo: 

E127, aroma). Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný) ,VEJCE,MLÉKO, SÓJA



9338 Čokoládový dort 1200

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpus. Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma, vejce, voda,řepkový 

olej.  Náplň: voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, 

barvivo: E160),  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené 

a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných 

kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: 

vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

Ozdoba:čokoládové hobliny ( cukr,kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilka, sojový lecitin).modelovací hmota: sušené mléko, cukr, 

fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda, aroma: mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, E129, 

E133, E120/,kakaový prášek, kompotované třešně  kompotované třešně ( třešně, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina: E330, barvivo: E127, 

aroma). Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9335 Čokoládový dort 1200

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, 

glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda,řepkový olej.  Náplň: 

voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: 

E160),  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a 

ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných 

kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: 

vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Ozdoba: 

cukr,kakaová hmota, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin.

LEPEK(pšeničný) VEJCE,MLÉKO, SÓJA

9201 Čokoládový dort 1200

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škro,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: / 

E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma, vejce, voda,řepkový 

olej.  Náplň: voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: 

E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. 

(netužené a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy 

mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, 

aroma: vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Ozdoba: 

cukr,kakaová hmota, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin.Kompotované třešně:(třešně,cukr,glukozo-

fruktózový sirup,kyselina:E 330,barvivo:E 127,aroma)Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný) VEJCE,MLÉKO, SÓJA

8164    

8173     

8180    

8181    

Čokoládový batul srdíčko                        

Čokoládový batul                                     

Čokoládový dort střední                          

Čokoládový dort velký                             

600    

600    

1200  

1700  

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma, vejce, voda, řepkový 

olej. Náplň: voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: 

E160),  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a 

ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných 

kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: 

vanilkové, tuková Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk 

palmový. Ozdoba: alginátové ovoce ( cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka: E401, regulátor kyselosti:/ E341, E339/, emulgátor: E475, 

aromový olej pomerančový, barvivo: E100).

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

    9250           

9260     

9261    

Dvojsrdce čokoládové                                                                      

Podkova čokoládová                                     

Čokoládový dort dvoupatrový                                  

   2400     

1900  

2650    

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpus:  Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma, vejce, voda,řepkový 

olej.  Náplň: voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: 

E160),  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a 

ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných 

kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: 

vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

Ozdoba:čokoládové hobliny ( cukr,kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilka, sojový lecitin).modelovací hmota: sušené mléko, cukr, 

fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda, aroma: mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, E129, 

E133, E120/,kakaový prášek, kompotované třešně  kompotované třešně ( třešně, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina: E330, barvivo: E127, 

aroma). Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný) ,VEJCE,MLÉKO, SÓJA



9350  

9351

Sacher dort                                           

Batul sacher

1600  

800

cukrařský 

výrobek

korpus: cukrářská směs( cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kakao, kypřící látka: / E450, E500/, aroma), voda, řepkový olej. Náplň ovocná ( 

směs ovoce:/ meruňky, jablka/, cukr, glukózový sirup, voda, zahušťující látka: E1422, E466, kyselina: E330, aroma meruňkové, barvivo: přírodní 

extrakt z mrkve, konzervant: E202).  Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), 

ztužený rostlinný tuk palmový. Náplň: smetana, cukr, kakao, ztužovaž:( dexróza, maltodextrin, cukr, želatina, zahušťovadlo:/ E1422, E415/, sůl, 

aroma).

LEPEK(pšeničný) ,VEJCE,MLÉKO, SÓJA

9352   

9353

Čokoládový dort s ovocem                  

Čokoládový batul s ovocem

1400  

700

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma, Cukr, pšeničná 

mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: / E450, E500, sušená 

vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma,E415/), vejce, voda,řepkový olej.  Náplň: 

voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  

rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené 

rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, 

tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Poleva: tuková 

poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Ozdoba: cukr,kakaová 

hmota, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin.Čerstvé jahody,maliny, borůvky

LEPEK(pšeničný) ,VEJCE,MLÉKO, SÓJA

Kokosové

9235          

9233     

9234 

9237   

9238  

9239  

9236

Kokosový dort                                                                      

Kokosový batul srdce                                        

Kokosový dort                                          

Kokosový dort                                    

Kokosový dort velký                           

Kokosový batul                                  

Srdce kokosové

1200      

600   

1200    

1200 

1700 

600  

1800

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Posyp: kokos 5% .Ozdoba:  

modelovací hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: mandlové, 

barviva: /E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek.Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí

LEPEK(pšeničný) ,VEJCE, MLÉKO

9311     

9312     

9326

Kokosový dort střední                               

Kokosový dort vekký                                

Kokosový batul

1200   

1700   

600

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Posyp: kokos 10%. 

Ozdoba:  ovoce: jahody, nektarinky,broskve, kiwi. čokoládové ozdoby ( cukr,kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilka, sojový lecitin), 

čokoládové trubičky (  cukr,kakaová hmota, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin)

LEPEK(pšeničný) ,VEJCE, MLÉKO, SÓJA

  9330  

9331  

Kokosový dort tmavý s ovocem          

Kokosový batul tmavý s ovocem 

1400   

700

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma, Cukr, pšeničná 

mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: / E450, E500, sušená 

vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma,E415/), vejce, voda,řepkový olej.  Náplň: 

voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  

rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené 

rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, 

tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Poleva: tuková 

poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Ozdoba: cukr, sušené 

plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin.Čerstvé jahody,maliny, borůvky, kornoutek

LEPEK(pšeničný) ,VEJCE, MLÉKO, SÓJA



9368  

9369  

Kokosový dort                                                                      

Kokosový batul

1400   

700

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus: pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), 

sůl jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Posyp: kokos 5% 

.Ozdoba:r, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin

LEPEK(pšeničný) ,VEJCE, MLÉKO, SÓJA

Vanilkové

9231 Vanilkový batul srdíčko                                                                       600

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, smléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Ozdoba:  modelovací 

hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: mandlové, barviva: 

/E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 

sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9305     

9306     

9328    

9228  

9229  

9230

Vanilkový dort střední                                 

Vanilkový dort velký                                 

Vanilkový batul                                                                   

Vanilkový dort                                   

Vanilkový  dort velký                         

Vanilkový batul                                 

1200   

1700    

600   

1200 

1800 

600

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  

rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené 

rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. 

Ozdoba:  modelovací hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: 

mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, 

emulgátor/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. . čokoládové trubičky (  cukr,kakaová hmota, sušené plnotučné 

mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin),čokoládové hobliny ( cukr,kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilka, sojový 

lecitin  .Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEKpšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9346
                                            

Vanilkový dort                                   
1200

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  

rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené 

rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. 

Ozdoba:   čokoládové trubičky (  cukr,kakaová hmota, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin).

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9349 Vanilkový dort s jahodami 1400

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové.Jahody 14%. Poleva: 

tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

Ozdoba:čokoládové hobliny ( cukr,kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilka, sojový lecitin).

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9350 Vanilkový dort 1200

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  

rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené 

rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. 

Ozdoba: vějíře  (  cukr,kakaová hmota, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin). Perličky ( (cukr, pšeničná 

mouka, rýžový škrob, arabská guma, barvovo: E 174 ). 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA



9345 Vanilkový dort 1200

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, řépkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. 

(netužené a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy 

mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, 

aroma: vanilkové. Ozdoba:  cukr,kakaová hmota, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9266         

9232     

  Podkova vanilková                                                                   

Srdce vanilkové                                         

   1900    

1800    

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Ozdoba:  modelovací 

hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: mandlové, barviva: 

/E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 

sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový, alginátové ovoce ( cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka: E401, regulátor kyselosti:/ 

E341, E339/, emulgátor: E475, aromový olej višňový, barvivo: E100).Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9356  

9357   

Vanilkový dort s makronkami               

Vanilkový batul s makronkami

1400  

700  

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus: pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), 

sůl jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Posyp: kokos 5% .Ozdoba: 

, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin.Čerstvé jahody

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9354  

9355 

Vanilkový dort s jahodami                

Vanilkový batul s jahodami

1400  

700  

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus: pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), 

sůl jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové.Ozdoba: r, sušené 

plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin.Čerstvé jahody,

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9358  

9359   

Tvarohový dort světlý s ovocem         

Tvarohový batul světlý s ovocem

1400  

700  

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus: pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. Náplň: tvaroh, máslo, 

cukr, vanilkový cukr. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný 

tuk palmový ,Čerstvé ovoce:jahody, borůvky, maliny, kornoutek

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9360     

9361

Tvarohový dort tmavý s ovocem    

Tvarohový batul tmavý s ovocem

1400  

700  

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma, vejce, voda, Náplň: 

tvaroh, máslo, cukr, vanilkový cukr. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), 

ztužený rostlinný tuk palmový.Čerstvé ovoce: maliny, jahody, borůvky

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

Ořechové

7261  

9211 

9212      

7257    

7258

Ořechový batul                                 

Srdce ořechové                                          

Srdce ořechový  batul                            

Ořechový dort střední                             

Ořechový dort velký

600 

1800    

600     

1200   

1700

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové.Jahody 14%. Poleva: 

tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

Ozdoba:čokoládové hobliny ( cukr,kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilka, sojový lecitin).

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA,SKOŘÁPKOVÉ PLODY( vlašské 

ořech



9332    

9333

Ořechový dort                                           

Ořechový dort

1600   

800

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, lískové ořechy 10%, 

Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA,SKOŘÁPKOVÉ PLODY( lískové 

ořechy)

9340   

9341

Ořechový dort                                           

Ořechový dort

1200   

1200

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, lískové ořechy 10%, 

Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA,SKOŘÁPKOVÉ PLODY( lískové 

ořechy)

9342    

9343

Ořechový dort                                           

Ořechový dort

1200   

1200

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, lískové ořechy 10%, 

Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA,SKOŘÁPKOVÉ PLODY( lískové 

ořechy)

9265  

9211  

9212

Podkova ořechová                            

Srdce ořechové                                

Srdce ořechové batul

1900  

1800 

600

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, lískové ořechy 10%. 

modelovací hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: mandlové, 

barviva: /E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek. Ozdoba:čokoládové hobliny ( cukr,kakaová hmota, kakaové máslo, 

přírodní vanilka, sojový lecitin). Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA,SKOŘÁPKOVÉ PLODY( vlašské 

ořechy, lískové ořechy)

9332  

9333  

Ořechový dort                                           

Ořechový batul

1600   

800

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus:pšeničná mouka,cukr, vlašské ořechy (24%),kypřící látky ( difosforečnany E450 ) emulgátor (glukozový sirup sušený, E 472 b, E 477, 

sojová mouka,  sůl jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) vejce, voda, , vejce, voda, olej.  Náplň: voda, směs na krémy ( cukr, 

škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( kokosový, 

palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, 

řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, 

konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, Ozdoba: lískové a vlašské ořechy

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA,SKOŘÁPKOVÉ PLODY( vlašské 

ořechy, lískové ořechy)

9332  

9333  

Ořechový dort s malinami                                        

Ořechový batul s malinami

1600   

800

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus:pšeničná mouka,cukr, vlašské ořechy (24%),kypřící látky ( difosforečnany E450 ) emulgátor (glukozový sirup sušený, E 472 b, E 477, 

sojová mouka,  sůl jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) vejce, voda, , vejce, voda, olej.  Náplň: voda, směs na krémy ( cukr, 

škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( kokosový, 

palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, 

řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, 

konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, Ozdoba: lískové a vlašské ořechy, 

poleva:tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.Čerstvé 

ovoce : maliny

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA,SKOŘÁPKOVÉ PLODY( vlašské 

ořechy, lískové ořechy)

Ovocné



8944  

8949    

Dort jahodové potěšení                                                   

Batul jahodové potěšení

1500    

750

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.  vejce, voda, 

olej).korpusová směs tmavá ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ 

E450ii, E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový 

olej.  rostlinný krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, 

stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), jahodový ztužovač ( cukr, škrob, sušené jahody, kyselina: E330, modifikovaný škrob: 

E1414, aroma, sůl, barvivo: E162), jahody mražené 13%.jogurtový ztužovač: ( cukr dextróza, modifikovaný škrob: E1414, sušený jogurt, želatina, 

kyselina: E330, aroma, sůl)  Poleva: : voda, cukr, agar,  

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

8945     

8950

Dort mandarinkové potěšení                                       

Batul mandarinkový potěšení

1500    

750

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus.pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma,.  vejce, voda, olej).korpusová směs tmavá ( cukr, 

pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, glukózový sirup, sušené 

mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej rostlinný krém (voda, ztužený 

rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, E340/, 

aroma, barvivo: E160a), smetana, meruňková náplň ( voda, cukr, meruňky 25%, jablečný protla, zahušťovadla: / modifikovaný kukuřičný škrob, 

gelanová guma,/, regulátor kyselosti: E330, citronan vápenatý, aroma, konzervant: sorban draselný, citronan sodný, barvivo: beta-karoten), 

jogurtový ztužovač : ( cukr dextróza, modifikovaný škrob: E1414, sušený jogurt, želatina, kyselina: E330, aroma., sůl) kompotované mandarinky, 

Poleva: voda, cukr, agar, Mandle

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(mandle)

8946   

8951

Dort borůvkové potěšení                                            

Batul borůvkové potěšení

1500    

750

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpu: Korpusová směs světlá :( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící 

látka: / E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej).korpusová 

směs tmavá ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, 

glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový ole:Náplň: jog. 

ztužovač (cukr dextróza, modifikovaný škrob: E1414, sušený jogurt, želatina, kyselina: E330, aroma,sůl) borůvkový  ztužovač cukr, odtučněný 

jogurt v prášku, dextroza, susené podmáslí, , modifikovaný škrob, vepřová želatina, ovocné součásti, sušené borůvky a sušená borůvková štava, 

maltodextrin, aroma, okyselovací prostředek kyselina citronová, zahuštovadlo karubin, sušené odtučněné mléko, barvivo červená řepa, rostlinná 

krém :rostlinný krém: (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, 

stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma,barvivo: E160a), smetana,mražené borůvky, Poleva: voda, cukr, agar, mandle

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(mandle)

8947     

8952

Dort malinové potěšení                                            

Batul  malinové potěšení

1500    

750

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: Korpusová směs světlá :( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící 

látka: / E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, 

olej).korpusová směs tmavá ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, 

E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej , 

rostlinný krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, 

stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), malinový ztužovač ( cukr, sušené maliny: / maltodextriny, maliny 2,5%, cukr, 

zahušťovadla:/ E1412, E401), želatina, sušené maliny 3%,regulátor kyselosti: E330, maltodextriny, sušená červená řepa, aroma), maliny mražené 

10%.jogurtový ztužovač : ( cukr dextróza, modifikovaný škrob: E1414, sušený jogurt, želatina, kyselina: E330, aroma, sůl)  Poleva: Poleva: 

voda, cukr, agar, 

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(mandle)

8948     

8953

Dort lesní pochoutka                                           

Batul lesní pochoutka

1500    

750

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

korpus: cukrářská směs( cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kakao, kypřící látka: / E450, E500/, aroma), voda, řepkový olej. Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové,  borův. ztužovač cukr, 

odtučněný jogurt v prášku, dextroza, susené podmáslí, , modifikovaný škrob, vepřová želatina, ovocné součásti, sušené borůvky a sušená 

borůvková štava, maltodextrin, aroma, okyselovací prostředek kyselina citronová, zahuštovadlo karubin, sušené odtučněné mléko, barvivo 

červená řepa, rostlinná krém :rostlinný krém: (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 

sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma,barvivo: E160a), smetana,mražené borůvky, mražené maliny , Poleva: voda, 

cukr, agar, mandle

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9223    

8224     

9225  

Tutti frutti dort                                           

Tutti frutti batul                                          

Ovocné srdce

1800 

800   

1500 

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, olej. Náplň: voda, cukr, krémový prášek 

( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), máslo, rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, 

ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), sušené mléko, vanilkový cukr, aroma: rumové, mandle, kompotovaný ananas 22% ( ananas, voda, cukr), 

kompotované meruňky 22% ( meruňky, voda, cukr), kompotované mandarinky 22% ( mandarinky, voda, cukr), čerstvé jahody, kiwi. Poleva: voda, 

cukr, agar posyp: mandle

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(mandle)



9319 Ovocný dort 1700

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 korpus :pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), 

sůl jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Posyp: kokos. Ovoce: dle 

sezóny. Poleva: voda, cukr, agar, barvivo: E101.  Ozdoba: čokoládové kytičky ( cukr, kakaový prášek, kakaové máslo, sojový lecitin, aroma: 

přírodní vanilkové ),   trubičky (cukr,kakaová hmota, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin).

LEPEK(pšeničný) , MLÉKO, VEJCE, SÓJA

9324 Jubilejní dort - číslice

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.   Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Posyp: kokos. Ovoce: dle 

sezóny a kompotované: kompotovaný ananas 22% ( ananas, voda, cukr), kompotované meruňky 22% ( meruňky, voda, cukr), kompotované 

mandarinky 22% ( mandarinky, voda, cukr),  kompotované jahody 22% ( jahody, voda, cukr, kyselina: E330), kiwi. Poleva: voda, cukr, agar, 

barvivo: E101.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO

9226  

9347

Ovocný dort malina deluxe              

Ovocný batul malina deluxe

2000  

1000

cukrářský 

výrobek

Korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.   Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, Ovoce:mražné 

maliny,poleva:voda,gelová poleva(cukr,zahuštovadlo:/E 407,E 410,E 415,E 440/,kyselina:E 330,REGULÁTOR KYSELOSTI:/E 331,E 

340/,stabilizátor:E 508)barvivo:E120 posyp: lískové ořechy

LEPEK(pšeničný) , MLÉKO, VEJCE, 

SÓJA,SKOŘÁPKOVÉ PLODY(vlašské 

ořechy, lískové ořechy)

9227  Ovocný sen 2000
cukrařský 

výrobek

Korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. .  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, Ovoce:čerstvé 

jahody,víno,jablko kiwi,kompotované mandarinky 22%(mandarinky,voda,cukr),poleva:voda,gelová poleva(cukr,zahuštovadlo:/E 407,E 410,E 415,E 

440/,kyselina:E 330,REGULÁTOR KYSELOSTI:/E 331,E 340/,stabilizátor:E 508)barvivo:E120,posyp:čokoládové hobliny:(cukr,kakaová 

hmota,přírodní vanilka,sójový lecitin)

LEPEK(pšeničný),VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9252 Ovocné srdce tmavé 1900
cukrařský 

výrobek

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, Ovoce:čerstvé jahody a 

borůvky,poleva:voda,cukr,agar,posyp:čokoládové hobliny:(cukr,kakaová hmota,přírodní vanilka,sójový lecitin)(cukr,kakaová hmota,přírodní 

vanilka,sójový lecitin)

LEPEK (pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA

Šlehačkové

8207  

8225

Harlekýn batul                                          

Harlekýn dort

600    

1250

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma, vejce, voda, řepkový 

olej. Náplň:  smetana, cukr, kakao, ztužovaž:( dexróza, maltodextrin, cukr, želatina, zahušťovadlo:/ E1422, E415/, sůl, aroma), rostlinný krém 

(voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, 

E466, E340/, aroma, barvivo: E160a). Posyp: lískové ořechy. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 

sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk. 

LEPEK(pšeničný) , MLÉKO, VEJCE, 

SÓJA,SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové 

ořechy, vlašské ořechy))



9016 Aprikot 1200

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. . rostlinný krém (voda, 

ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, 

E340/, aroma, barvivo: E160a), smetana, meruňková náplň ( voda, cukr, meruňky 25%, jablečný protla, zahušťovadla: / modifikovaný kukuřičný 

škrob, gelanová guma,/, regulátor kyselosti: E330, citronan vápenatý, aroma, konzervant: sorban draselný, citronan sodný, barvivo: beta-karoten), 

Náplň: voda, cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), máslo, rostlinný tuk ( kokosový, 

palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), sušené mléko, vanilkový cukr, aroma: rumové, meruňkový ztužovač ( 

(cukr, meruňkový prášek,: / sušené meruňky, maltodextrin, kukuřičný škrob, cukr, aroma: přírodní/, želatina, kyselina: E330, aroma, barvivo: E101 

), meruňky kompotované ( meruňky, voda, cukr), Poleva: voda, gelová poleva ( cukr, zahušťovadlo: / E407, E410, E415, E440/, kyselina: E330, 

regulátor kyselosti: / E331, E340/, stabilizátor: E508). Ozdoba čokoládová ( cukr, kakaový prášek, kakaové máslo, sojový lecitin, aroma: přírodní 

vanilkové ).

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, SÓJA, MLÉKO

9263   

9372

Kubánský dort                                     

Kubánský batul
1400

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

korpus: Korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) 

kypřící látka: / E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma, vejce, 

voda, řepkový olej. Náplň:  smetana, cukr, kakao, ztužovaž:( dexróza, maltodextrin, cukr, želatina, zahušťovadlo:/ E1422, E415/, sůl, aroma), 

banány, ovocná náplň ( ovocné protlaky:/ jablko, červený rybíz, aronie/, cukr, glukózový sirup, voda, želírující látka: E440, kyselina: E330). Poleva: 

tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.čokoládové 

filigramy:(cukr,kakaová hmota,přírodní vanilka,sójový lecitin)

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, SÓJA

8241 Pohádka dort 1200

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma,vejce, voda, řepkový 

olej. Náplň:  smetana, cukr, kakao, ztužovaž:( dexróza, maltodextrin, cukr, želatina, zahušťovadlo:/ E1422, E415/, sůl, aroma). Poleva: tuková 

poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk palmový, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. rostlinný krém 

(voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, 

E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), smetana,alginátové ovoce(cukr,voda,škrobový sirup,želírující látka:E 401,regulátor kyselosti:/E 341,E 

339/.EMULGÁTOR:E 475,aromový olej višńový,barvivo:E 100)čokoládové hobliny:(cukr,kakaová hmota,přírodní vanilka,sójový lecitin)

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9275    

9276

 Dort s ovocem a jahodovým gelem  

Batul s ovocem a jahodovým gelem

1400g 

700g

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící 

látka: / E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),  vejce, voda, olej.  

rostlinný krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, 

stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), jahodový ztužovač ( cukr, škrob, sušené jahody, kyselina: E330, modifikovaný škrob: 

E1414, aroma, sůl, barvivo: E162), jahody mražené 13%. c poleva.čerstvé ovoce jshody, borůvky, maliny,: čokoládová:(cukr,kakaový 

prášek,kakaové máslo,sójový lecitin,aroma:přírodní vanilkové)

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9273  

9274

Dort s ovocem a šlehačkou                              

Batul s ovocem a šlehačkou

1200g 

600g

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma,  vejce, voda, olej.  

rostlinný krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, 

stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), malinový ztužovač ( cukr, sušené maliny: / maltodextriny, maliny 2,5%, cukr, 

zahušťovadla:/ E1412, E401), žeatina, sušené maliny 3%,regulátor kyselosti: E330, maltodextriny, sušená červená řepa, aroma),  Poleva: voda, 

gelová poleva ( cukr, zahušťovaodový ztužovač ( cukr, škrob, sušené jahody, kyselina: E330, modifikovaný škrob: E1414, aroma, sůl, barvivo: 

E162), jahody mražené 13%.  Poleva: voda, gelová poleva ( cukr, zahušťovadlo: / E407, E410, E415, E440/, kyselina: E330, regulátor kyselosti: / 

E331, E340/, stabilizátor: E508), barvivo: E120.čerstvé ovoce maliny, jahody , borúvky,

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9064 Šlehačkovo-krémový dort s ovocem 1500

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, E500ii/, 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej.  rostlinný krém (voda, ztužený 

rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, E340/, 

aroma, barvivo: E160a), jahodový ztužovač ( cukr, škrob, sušené jahody, kyselina: E330, modifikovaný škrob: E1414, aroma, sůl, barvivo: E162), 

jahody mražené 13%.  Poleva: voda, gelová poleva ( cukr, zahušťovadlo: / E407, E410, E415, E440/, kyselina: E330, regulátor kyselosti: / E331, 

E340/, stabilizátor: E508), barvivo: E120.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9205  

9370

Šlehačkový dort čokoládový                 

Šlehačkový batul čokoládový

1100   

550   

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

korpus :Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),, vejce, voda, řepkový olej. 

Náplň: smetana, čokoláda ( cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulfátor: sojový lecitin, vanilín), ztužovač ( cukr, želatina, sušené 

odtučněné mléko, modifikovaný škrob, aroma), Posyp: kakaový prášek, čokoládové hobliny ( cukr, kakaová hmota, přírodní vanilka, sojový 

lecitin).  Ozdoba: čokoládový trojúhelník ( cukr, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, aroma: přírodní vanilkové, sojový 

lecitin)

LEPEK (pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA        



9202 Schwarzwaldský dort 1600

Cukrařský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

korpus: cukrářská směs( cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kakao, kypřící látka: / E450, E500/, aroma), voda, řepkový olej. Náplň: smetana, 

ztužovač ( dexróza, maltodextrin, cukr, želatina, zahušťovadlo:/ E1422, E415/, sůl, aroma), voda, višňová náplň ( višně 50%, cukr, glukózo-

fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: / citronan vápenatý, kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, aroma), 

ochucovací přípravek ( originál švarcvaldská pálenka 55%, glukózový sirup, voda, sirup z inverního cukru, zahušťovadlo: E413, aroma: přírodní), 

ztužovač II. ( cukr, želatina). Posyp: čokoládové hobliny ( cukr, kakaová hmota, přírodní vanilka, sojový lecitin).  kompotované třešně  

kompotované třešně ( třešně, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina: E330, barvivo: E127, aroma).

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA        

9203   

9204  

Borůvkový dort                                  

Borůvkový batul

1400  

700

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

 Korpusová směs světlá :( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / 

E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej).korpusová směs 

tmavá ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, glukózový 

sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej, Náplň: rostlinný krém 

(voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, 

E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), smetana,  ztužovaž:( dexróza, maltodextrin, cukr, želatina, zahušťovadlo:/ E1422, E415/, sůl, aroma), 

.Náplń borůvková:borůvky 35%,voda,cukr,jablečná dřeň,(přináší 15%ovoce),modifikovaný škrob,zahušťovadlo:guma gellen;regulátory 

kyselosti:kyselina citronová,citronany vápenaté a citronany sodné;konzervant:sorban draselný;aroma Ozdoba: čokoládový filigram ( cukr, kakaová 

hmota, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, aroma: přírodní vanilkové, sojový lecithin.

LEPEK (pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA        

9251   

9362  

Amálka dort                                            

Amálka batul

1400  

700   

Cukrařský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma,vejce, voda, řepkový 

olej. Náplň:  smetana, rostlinný krém ( voda, plně ztužený rostlinný tuk palmojádrový, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 

472e sojový/, aroma, barvivo: E160a), cukr, kakao, ztužovaž:( dexróza, maltodextrin, cukr, želatina, zahušťovadlo:/ E1422, E415/, sůl, aroma). 

Ovoce:  jahody,  kompotované mandarinky 22% ( mandarinky, voda, cukr), kiwi. Poleva: cukr, voda, glukózový sirup, želírovací látka: E440ii, 

kyselina: E330, přírodní aroma s meruňkovou příchutí.

MLÉKO     VEJCE       SÓJA       

LEPEK(,PŠENIČNÁ MOUKA,PŠENIČNÝ 

ŠKROB) 

9209 Jogurtový dort s ovocem 1 500

Cukrařský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

 Korpus tmavý: cukrářská směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b, E477, E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ 

E450i, E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/E401, E415/), vejce, voda.  rostlinný 

krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ 

E460, E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), ztužovač ( cukr dextróza, modifikovaný škrob: E1414, sušený jogurt, želatina, kyselina: E330), 

kompotované mandarinky ( mandarinky, voda, cukr). Poleva: voda, gelová poleva ( cukr, zahušťovadlo: / E407, E410, E415, E440/, kyselina: 

E330, regulátor kyselosti: / E331, E340/, stabilizátor: E508). mandle

LEPEK (pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA , 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(mandle)

9206  

9207

Karamelový dort                               

Karamelový batul
1 100

Cukrařský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.  rostlinný krém (voda, 

ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, 

E340/, aroma, barvivo: E160a), smetana, Aroma karamelové:(aroma extrakt,aromatické látky,karamel,glukózový sirup,sirup z invertního 

cukru,barvivo E150c,ethylalkohol,kyselina E300),Ozdoba čokoládová:(cukr,kakaový prášek,kakaové máslo,sójový lecitin,aroma:přírodní 

vanilkové,Poleva karamel:/cukr,glukózo-fruktózový sirup,voda)modifikovaný škrob,zahušťovadlo:agar,konzervant:sorban 

draselný,aroma,okyselovadlo:kyselina citrónová,barvivo:výtažek z košenily.čerstvý pomeranč.

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA      

9208  

9371

Latté dort                                                

Latte batul

1200  

600

Cukrařský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

 korpus Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob,, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: 

/ E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma,vejce, voda,  řepkový 

olej. rostlinný krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, 

stabilizátor:/ E460, E466, E340/, aroma, barvivo: E160a), smetana, latté:cukr,sušené odtučněné mléko,hovězí želatina,pražená 

káva,karamel,aroma(mléčná složka)Ozdoba čokoládová:(cukr,kakaový prášek,kakaové máslo,sójový lecitin,aroma:přírodní vanilkové)

 LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA       

9344 Šlehačkový speciál 1200

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, E500ii/, 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej.  rostlinný krém (voda, ztužený 

rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, E340/, 

aroma, barvivo: E160a), jahodový ztužovač ( cukr, škrob, sušené jahody, kyselina: E330, modifikovaný škrob: E1414, aroma, sůl, barvivo: E162), 

Ovoce: pomeranč, meruňky ( meruňky, voda, cukr), kiwi, kompotované třešně ( třešně, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina: E330, barvivo: 

E127, aroma).  Poleva: voda, gelová poleva ( cukr, zahušťovadlo: / E407, E410, E415, E440/, kyselina: E330, regulátor kyselosti: / E331, E340/, 

stabilizátor: E508). . Ozdoba čokoládová ( cukr, kakaový prášek, kakaové máslo, sojový lecitin, aroma: přírodní vanilkové ),  Ozdoba:  trubičky 

(cukr,kakaová hmota, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin).

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA        

Dětské



           

9375     

9376    

9378

                                                                                                                                                          

Ponny                                                      

Kočárek                                                   

Ryba

       

1800   

1800   

1800  

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. .  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, 

ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

8125    

8123    

8033     

8126  

9268  

Beruška batul                                          

Myš batul                                                 

Sluníčko                                                     

Sluníčko batul                                  

Ježek s čokoládovým krémem

600    

600     

1200    

600  

1400

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Posyp: kokos 10%. 

Ozdoba:  ovoce: jahody, nektarinky,broskve, kiwi. čokoládové ozdoby ( cukr,kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilka, sojový lecitin), 

čokoládové trubičky (  cukr,kakaová hmota, sušené plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin)

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

8134   

9267     

9365

Autíčko                                                     

Medvídek                                                   

Louka

1500   

1500  

1500

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.   Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Ozdoba:  modelovací 

hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: mandlové, barviva: 

/E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, 

E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

8122 Vláček 1800

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. , ztužený rostlinný tuk 

palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery 

mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 

330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Ozdoba: lentilky ( mléčná čokoláda 53%: /cukr, kakaová hmota, sušené mléko, kakaové 

máslo, rostlinný tuk, palmový/, cukr, pšeničný škrob, leštící látky: / arabská guma, šelak, karnaubský vosk, včelí vosk/, maltodextrin, barviva: / 

směs karotenů, kurkumin, karmíny, betakaroten, mědňat´é komplexy chlorofylů a chlorofilinů/). 

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9134 Krtina 500

cukrářský 

výrobek 

ostatní

korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, 

glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej. Náplň: 

cukr, vaječné bílky, kyselina: E330, rostlinný krém (voda, ztužený rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, 

E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466,  tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, 

aroma).Ozdoba: modelovací hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda, 

aroma: mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9242  

9241  

9244  

9245

Panenka                                           

Halloween                                        

Hello Kitty                                        

Mamince

1200 

800  

700  

700

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. .  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Ozdoba:  modelovací 

hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: mandlové, barviva: 

/E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, 

E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, SÓJA, MLÉKO



8093    

9317     

9318          

9363          

8127    

8117     

8118  

9249  

9240   

9321

Míč                                                            

Srdce modelované                                     

Myš vanilková modelovaná                                                         

Smajlík                                                                                                                 

Kočka                                                      

Hřiště fotbalové malé                                

Hřiště fotbalové velké                      r  

Sýr a myš                                          

Pavučina                                       

Beruška batul modelovana

1700      

2000   

700      

600        

1300    

1600    

3200 

1700 

1400 

700 

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.   Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Ozdoba:  modelovací 

hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: mandlové, barviva: 

/E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, 

E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9277
Dort s modelovací hmotou a jedlým 

papírem

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 korpus: pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), 

sůl jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové.Ozdoba: r, sušené 

plnotučné mléko,kakaové máslo, aroma: vanilkové, sojový lecitin.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

Speciální

7300 Kniha 1800

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, 

ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený 

rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Ozdoba: modelovací hmota: sušené mléko, cukr, 

fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda, aroma: mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, E129, 

E133, E120/,kakaový prášek. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9256   

9557             

Punčový dort s fondánem                                          

Punčový batul s fondánem                                                                                                            

1600    

800

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: korpusová směs ( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / 

E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej, pšeničná 

mouka, barvivo: E 120, cukr, voda,aroma:/ punčové, rumové/,ovocná náplň ( ovocné protlaky:/ jablko, červený rybíz, aronie/, cukr, glukózový sirup, 

voda, želírující látka: E440, kyselina: E330). Poleva: fondán (cukr,glukózový sirup), voda, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, 

emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

9258  

9559

Punčový dort s kakaovou polevou                                          

Punčový batul s kakaovou polevou                                                                                                         

1600    

800

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: korpusová směs ( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / 

E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej, pšeničná 

mouka, barvivo: E 120, cukr, voda,aroma:/ punčové, rumové/,ovocná náplň ( ovocné protlaky:/ jablko, červený rybíz, aronie/, cukr, glukózový sirup, 

voda, želírující látka: E440, kyselina: E330). Poleva: fondán (cukr,glukózový sirup), voda, tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, 

emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.tuková poleva tmavá:(cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 

sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

8109                              

9373 

8108

Košík čokoládový s mod. rúžemi                                                   

Košík čokoládový s mod. houbami                                         

Košík čokoládový s ovocem                                        

1800    

1800 

1800

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, 

ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Poleva 33%: tuková poleva tmavá (cukr, 

ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Ozdoba: modelovací hmota: sušené mléko, 

cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda, aroma: mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, 

E129, E133, E120/,kakaový prášek. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.Ovoce:jahody čerstvé,kiwi,víno hroznové,banán,jablko

LEPEK(pšeničný , VEJCE, MLÉKO, SÓJA



8913
Medovník dort                                          

Medovník batul

1600   

600

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Med, pšeničná mouka, cukr, kondenzované mléko, smetana, bramborový škrob, rostlinný tuk ( smetanový zákys, slunečnicový lecitin, barvivo: 

beta-karoten, sůl, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, vitamín:/ A, D/, mono- a diglyceridy mastných kyselin), vlašské ořechy, vejce.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(vlašské ořechy) 

9111 Mozart                                                                                 

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpusová směs světlá :( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / 

E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda).korpusová směs 

tmavá ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, glukózový 

sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda). Náplň: máslo, voda, ochucovací 

přípravek 1 ( cukr, sušené mléko, rostlinný olej palmový, glukózový sirup, sušená syrovátka, ztužený rostlinný tuk kokosový, zahušťovadlo: E401, 

emulgátor: E472e, aroma), ochucovací přípravek 2 ( cukr, rostlinný olej palmový, sušené mléko, glukózový sirup, modifikovaný bramborový škrob: 

E1414, sušená syrovátka, aroma,ztužený rostlinný tuk kokosový, zahušťovadlo: E401, emulgátor: E472a, barvivo:/ E150c, E101/, regulátor 

kyselosti: E341, pšeničná mouka), kakaový prášek. potahovací hmota ( cukr, sušené mléko, glukózový sirup, stabilizátor: E415, aroma, barvivo: 

E171), voda, ztužený rostlinný tuk palmový. Ozdoba: houslový klíč ( tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 

sojový, E476/, aroma), Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

Svatební 

7225 Grand dvoupatrový dort                          2500

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusov:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), 

sůl jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. . Náplň: voda, směs 

na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, 

ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový, lískové ořechy.  Poleva: tuková poleva 

tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Ozdoba: modelovací hmota: 

sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda, aroma: mandlové, barviva: /E102, 

E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek.  alginátové ovoce ( cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka: E401, regulátor kyselosti:/ E341, 

E339/, emulgátor: E475, aromový olej višňový, barvivo: E120). Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy, 

vlašské ořechy))

8098 Patrový dort s ovocem 5500

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  

rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené 

rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. 

Ovoce 20%: hroznové víno, pomeranč, kiwi, jahody.

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO

9367     

9381    

9383

Patrový dort s růžemi                                

Svatební dort modelovaný                       

Svatební dort s růžemi

4000   

6000   

6000

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), 

sůl jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej.   Náplň: voda, směs 

na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  

rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené 

rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. 

Ozdoba:  modelovací hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: 

mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/. Perličky srříbrné  (cukr, pšeničná mouka, rýžový škrob, arabská guma, barvovo: E 

174 ). Barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO

Svatební dort modrá růže
cca   

5000

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. j.  Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Ozdoba:  modelovací 

hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: mandlové, barviva: 

/E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO



9380    

9379

Svatební dort s jahodami                         

Svatební dort s růžema
5000

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl 

jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. . Náplň: voda, směs na 

krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný 

tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, tuková poleva tmavá (cukr, 

ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Poleva 33%: tuková poleva tmavá (cukr, 

ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Ozdoba: modelovací hmota: sušené mléko, 

cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda, aroma: mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, 

E129, E133, E120/,kakaový prášek. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.Ovoce:jahody čerstvé,kiwi,víno hroznové,banán,jablko

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO, SÓJA

8096 Svatební srdce třípatrové                        5500

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 Korpus:pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), 

sůl jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. j.  Náplň: voda, směs 

na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( 

kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a 

oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, 

sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Stříbrné perličky (cukr, 

pšeničná mouka, rýžový škrob, arabská guma, barvovo: E 174 ). 

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO

Cukrářské korpusy

4505   

4502

Dortový korpus tmavý balený                     

Dortový korpus tmavý - batul balený

450    

225

Jemné 

pečivo ze 

šlehaných 

hmot

korpus: Cukr, pšeničná mouka,kakaový prášek, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: / 

E450, E500, sušená vejce,jedlá sů jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E150c) zahustovadlo( E415),aroma.vejce, voda,řepkový olej
LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO

4504     

4503

Dortový korpus světlý balený                     

Dortový korpus světlý - batul balený

450    

225

Jemné 

pečivo ze 

šlehaných 

hmot

 Korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látk:pšeničná 

mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl jedlá  

jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. a: / E450i, E500ii/, sušená 

vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda,  řepkový olej.

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO

4506  

4507 

Dortový korpus ořechový                   

Dortový batul ořechový

600  

300  

Jemné 

pečivo ze 

šlehaných 

hmot

korpus:pšeničná mouka,cukr, vlašské ořechy (24%),kypřící látky ( difosforečnany E450 ) emulgátor (glukozový sirup sušený, E 472 b, E 477, 

sojová mouka,  sůl jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) vejce, voda, , vejce, voda, olej.  

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA,SKOŘÁPKOVÉ PLODY( vlašské 

ořechy, lískové ořechy)

4706     

4707    

4708           

Linecký košíček - korpus                          

Linecký košíček korpus 15 ks balený                       

Linecké minikošíčky bal.

15    

225      

160

Jemné 

pečivo z 

lineckého 

těsta

 pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: E330, konzervant: 

E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob bramborový, aroma 

citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, SÓJA

4822    

4828    

4801    

4849

Laskony korpus balené                             

Minilaskony korpus balené                        

Laskona korpus 1 pár ( 2 kusy)                  

Minilaskona  korpus 

120    

125    

15    

1000

Jemné 

pečivo ze 

šlehaných 

hmot

 cukr, kokos, vaječné bílky, voda, ztužený rostlinný tuk palmový, pšeničná mouka, cukrářská směs ( cukr, sušený vaječný bílek, kyselina: 

E330).
 LEPEK(pšeničný),VEJCE 

4003 Kremrole korpus 30

Jemné 

pečivo z 

listového 

těsta

 pšeničná mouka,olej rostlinný( palmový, řepkový,)částečně ztužený tuk rostlinný(palmový),voda,emulgátory mono a diglyceridy mastných 

kyselin,lecitin(řepka) sůl 0,1%, , konzervant: kyselina sorbová, regulátor kyselosti:kyselina citronová,aroma,barviva beta karoten. voda, žloutky, 

ocet.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE

4401    

4403

Rakvička korpus                                           

Rakvičky korpus 10 ks balené

18    

180

Jemné 

pečivo ze 

šlehaných 

hmot

Cukr, vaječné žloutky, pšeničná mouka, ztužený rostlinný tuk  LEPEK(pšeničný),VEJCE 

4401    

4403
Kokosky balené 200g

Jemné 

pečivo
Cukr, kokos, vaječné bílky VEJCE

8253 Věneček korpus 30

Jemné 

pečivo z 

pálené 

hmoty

Vejce, pšeničná mouka, voda, olej, sůl, kypřící prášek ( pšeničná mouka, pyrofosforečnan disodný, jedlá soda, slunečnicový olej).  LEPEK(pšeničný),VEJCE



8257 Větrník korpus 50

Jemné 

pečivo z 

pálené 

hmoty

Vejce, pšeničná mouka, voda, olej, sůl, kypřící prášek ( pšeničná mouka, pyrofosforečnan disodný, jedlá soda, slunečnicový olej). LEPEK(pšeničný),VEJCE

9150 Linecké těsto 500
Linecké 

těsto

 pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: E330, konzervant: 

E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob bramborový, aroma 

citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, SÓJA

9255 Listové těsto 500 Listové těsto

 pšeničná mouka,olej rostlinný( palmový, řepkový,)částečně ztužený tuk rostlinný(palmový),voda,emulgátory mono a diglyceridy mastných 

kyselin,lecitin(řepka) sůl 0,1%, , konzervant: kyselina sorbová, regulátor kyselosti:kyselina citronová,aroma,barviva beta karoten. voda, žloutky, 

ocet.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE

6004    

6005    

6006    

6007

Makronka korpus -zelená                            

Makronka korpus- hnědá                      

Makronka korpus- oranžová               

Makronka korpus -červená 

6

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: cukrářská směs ( mandle / 21%/, pšeničný škrob, sušené vaječné bílky, emulgátory: / E475, E471/, zahuštovadlo: E415, aroma), voda, 

barvivo: E155, E133./  E110, E124, E122 , Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí

LEPEK(pšeničný) VEJCE, , SKOŘÁPKOVÉ  

PLODY (mandle) 

Nové a inovované výrobky

9109   

9115

Mozart řez                                                

Miniřez mozart                                    

70      

30

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpusová směs světlá :( Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / 

E450i, E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda).korpusová směs 

tmavá ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, glukózový 

sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda). Náplň: máslo, voda, ochucovací 

přípravek 1 ( cukr, sušené mléko, rostlinný olej palmový, glukózový sirup, sušená syrovátka, ztužený rostlinný tuk kokosový, zahušťovadlo: E401, 

emulgátor: E472e, aroma), ochucovací přípravek 2 ( cukr, rostlinný olej palmový, sušené mléko, glukózový sirup, modifikovaný bramborový škrob: 

E1414, sušená syrovátka, aroma,ztužený rostlinný tuk kokosový, zahušťovadlo: E401, emulgátor: E472a, barvivo:/ E150c, E101/, regulátor 

kyselosti: E341, pšeničná mouka), kakaový prášek. potahovací hmota ( cukr, sušené mléko, glukózový sirup, stabilizátor: E415, aroma, barvivo: 

E171), voda, ztužený rostlinný tuk palmový. Ozdoba: houslový klíč ( tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 

sojový, E476/, aroma), Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, SÓJA, MLÉKO

7175 Balkánský řez                              80

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 Korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda.Směs na krémy ( cukr, 

škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/,  mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( kokosový, 

palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, 

řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, 

konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové.  směs ovocných dření: / jablečná, 

rybízová, malinová/, cukr, glukózový sirup, želírující látka,: E440, regulátor kyselosti:E330, aroma rybízové. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, 

ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.čokoládové filigramy:(cukr,kakaová 

hmota,přírodní vanilka,sójový lecitin)rum,ná mouka, rýžový škrob, arabská guma, barvovo: E 174 ). 

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, SÓJA, MLÉKO

9417 Tvarohová pochoutka s tmavou pol. 130 tvaroh Tvaroh 75%, cukr, tmavá poleva(cukr,rostlinný tuk palmový, kakao, emulgátor:sojový lecitin, aroma:vanilin)mléko smetana voda, vanilínový cukr. MLÉKO, soja

9418  Jogurt bilý neslazený 200  kys.mléčný výrobekjogurt(mléko,smetana jogurtová kultura) MLÉKO

9404  Jogurt višňový 200kys.mléčný výrobek

Jogurt(mléko,smetana, jogurtová kultura)ovocná náplň 10% (višně 35% , voda ,cukr ,jablečný protlak 15%, zahušťovadlo   :/modifikovaný 

kukuřičný škrob, gelanová guma/, regulátor kyselosti:/kyselina citrónová, citronan vápenatý/, konzervant:/sorban draselný, citronan sodný/, aroma), 

cukr

MLÉKO

9401   jogurt borůvkový 200kys.mléčný výrobek

jogurt(mléko,smetana,jogurtová kultura)ovocná náplň 10%(borůvky 35%,voda,cukr,jablečný protlak 15%                                                                                                                                               

zahušťovadlo:/modifikovaný kukuřičný škrob,gelanová guma/,regulátor kyselosti:/kyselina citrónová,citronan vápenatý/ konzervant:sorban 

draselný,aroma,citronan sodný ),cukr

MLÉKO

9402   jogurt jahodový 200kys.mléčný výrobek

jogurt(mléko,smetana,jogurtová kultura)ovocná náplň 10%(jahody 35%,voda,cukr,jablečný protlak 15%                                                                                                                                               

zahušťovadlo:/modifikovaný kukuřičný škrob,gelanová guma/,regulátor kyselosti:/ kyselina citrónová,citronan vápenatý,konzervant:sorban 

draselný,aroma,citronan sodný barvivo:karmín),cukr.

MLÉKO

9403  Jogurt meruňkový 200kys.mléčný výrobek

jogurt(mléko,smetana,jogurtová kultura)ovocná náplň 10%(voda,cukr,meruňky 25%,jablečný protlak 15%                                                                                                                                               

zahušťovadlo:/modifikovaný kukuřičný škrob,gelanová guma/,regulátor kyselosti:kyselina citrónová,citronan vápenatý,aroma,konzervant:/sorban 

draselný,citronan sodný/,barvivo:beta karoten)cukr

MLÉKO

9420 Jogurt malinový 200kys.mléčný výrobek

Jogurt(mléko,smetana,jogurtová kultura)ovocná náplň 10%(voda,cukr,maliny 25%,jablečný protlak 15%                                                                                                                                               

zahušťovadlo:/modifikovaný kukuřičný škrob,gelanová guma/,regulátor kyselosti:kyselina citrónová,citronan vápenatý,aroma,konzervant:/sorban 

draselný,citronan sodný/,barvivo:beta karoten)cukr

MLÉKO

Výrobky pro podnikové prodejny



9111 Ovocná kostka malina 100

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, E500ii/, 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej.  rostlinný krém (voda, ztužený 

rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, E340/, 

aroma, barvivo: E160a), malinový ztužovač ( cukr, sušené maliny: / maltodextriny, maliny 2,5%, cukr, zahušťovadla:/ E1412, E401), žeatina, 

sušené maliny 3%,regulátor kyselosti: E330, maltodextriny, sušená červená řepa, aroma), maliny mražené 10%.  Poleva: voda, gelová poleva ( 

cukr, zahušťovadlo: / E407, E410, E415, E440/, kyselina: E330, regulátor kyselosti: / E331, E340/, stabilizátor: E508), barvivo: E120.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, SÓJA, MLÉKO

8260 Ovocná kostka jahoda 100

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

šlehačkovou

Korpus: Cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, E500ii/, 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, olej.  rostlinný krém (voda, ztužený 

rostlinný palmojádrový tuk 25%, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 472e sojový/, stabilizátor:/ E460, E466, E340/, 

aroma, barvivo: E160a), jahodový ztužovač ( cukr, škrob, sušené jahody, kyselina: E330, modifikovaný škrob: E1414, aroma, sůl, barvivo: E162), 

jahody mražené 13%.  Poleva: voda, gelová poleva ( cukr, zahušťovadlo: / E407, E410, E415, E440/, kyselina: E330, regulátor kyselosti: / E331, 

E340/, stabilizátor: E508), barvivo: E120.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA

8815 Řez Melánie 90

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus::pšeničná mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), 

sůl jedlá  jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. . Náplň: voda, 

cukr, krémový prášek ( kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), máslo, rostlinný tuk ( kokosový, palmový, 

rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), mléko, vanilkový cukr, aroma: rumové. Ovoce: jahody, kiwi, kompotované 

mandarinky 22% ( mandarinky, voda, cukr), hroznové víno, borůvky. Poleva: voda, směs na polevu (cukr, zahušťovadla: / E407, E410, E415, 

E440/, kyselina: citrónová, regulátor kyselosti:/ E331, E340/, stabilizátor: E508)

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, MLÉKO

8814 Řez amálka 90

cukrářský 

výrobek 

ostatní

korpus: korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, 

E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej. 

Náplň:  smetana, rostlinný krém ( voda, plně ztužený rostlinný tuk palmojádrový, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor: / E472b, E322 sojový, E 

472e sojový/, aroma, barvivo: E160a), cukr, kakao, ztužovaž:( dexróza, maltodextrin, cukr, želatina, zahušťovadlo:/ E1422, E415/, sůl, aroma). 

Ovoce:  jahody,  kompotované mandarinky 22% ( mandarinky, voda, cukr), kiwi. Poleva: cukr, voda, glukózový sirup, želírovací látka: E440ii, 

kyselina: E330, přírodní aroma s meruňkovou příchutí.

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA

1020
Croiassant s lískooříškovým 

krémem
90

jemné 

pečivo 

plundrové

Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, cukr; olej rostlinný (palmový, řepkový), častečně ztužený tuk rostlinný (palmový), voda, 

emulgátory mono  a diglyceridy mastných kyselin, lecitin (řepka), sůl(0,1%), konzervant: kyselina sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citronová, 

aroma, barvivo: beta-karoten; zlepšující přípravek(sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, 

mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl); zlepšující přípravek(pšeničná mouka, emulgátro E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 

kyselosti/E170,E341/, zahušťovadlo E412, rostlinný olej/řepkový/, látka zlepšující mouku E300, enzymy);sůl.Náplň: kakaooříšková pasta(cukr, 

rostlinný tuk palmový, kakao, sušené syrovátka, lískooříšková pasta, emulgátor: E322 sojový lecitin, aroma)

LEPEK(pšeničný) VEJCE, MLÉKO, SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy)

4493 Špaldový řez 85

jemné 

pečivo z 

litých hmot

Těsto: Cukr,celozrná špaldová mouka(27,3%),slunečnicová semínka(12,4%), bramborový škrob, pšeničná mouka, kypřící látky(E450,E500), 

aroma(obsahuje mléko)tapiokovýdextrin a tapiokovýškrob, sůl, zahuštovadla(E415, E412,) emulgátor(E471), cukr,glukózový sirup, rostlinný 

tuk)palmový) laktóza, pitná voda, emulgátory,(e475, E322),sůl, slunečnicová semínka, mandlové lupínky, melanž

LEPEK(pšeničný) MLÉKO, VEJCE, SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(mandle)

1021 Croiassant se žloutkovým krémem 100

jemné 

pečivo 

plundrové

Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, cukr; olej rostlinný (palmový, řepkový), častečně ztužený tuk rostlinný (palmový), voda, 

emulgátory mono  a diglyceridy mastných kyselin, lecitin (řepka), sůl(0,1%), konzervant: kyselina sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citronová, 

aroma, barvivo: beta-karoten; zlepšující přípravek(sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor E322, pšeničná mouka, 

mléčná bílkovina, barvivo E160a, sůl); zlepšující přípravek(pšeničná mouka, emulgátro E481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 

kyselosti/E170,E341/, zahušťovadlo E412, rostlinný olej/řepkový/, látka zlepšující mouku E300, enzymy);sůl.Náplň: voda, cukr, krémový prášek ( 

kukuřičný škrob, aroma: ethylvanilín. Barvivo: / riboflavin, směs karoteinů/), máslo, rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, 

ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), sušené mléko, vanilkový cukr, aroma: rumové. 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA

Plněné housky a bagety

1023 Plněná bageta šunková                            140 lahůdky

Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek

 ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka diastatická, emulgátor: E472e,

 dextroza, cukr, regulátor kyselosti: E341, látka zlepšující mouku: E300, enzymy),

 sůl, cukr. Nápln:vepřová kýta, voda, jedlá sůl, stabilizátory:difosforečnany, dusitan sodný, 

glukozový sirup, antioxidant,:askorban sodný, aroma,obsah čisté svalové bílkoviny

min. 16%, šunka kategorie nejvyšší jakosti.ve  100g hotov.. výrob. vyrobeno z 90 g 

vepřové kýty, Pom.máslo:zakysana smetana,suš.mléko,bram.škrob,jedlá sůl, paprika

LEPEK(pšeničný) VEJCE, HOŘČICE, 

MLÉKO, SEZAM



1024 Plněná bageta salámová                           140 lahůdky

Těsto: pšeničná mouka, voda, sojová cereální směs 13% ( pšeničná mouka, sojová drť

 vločky:/ ovesné, sojové pšeničné /, kukuřičná krupice, lněné semeno, pšeničná

 sladová mouka pražená, pšeničná bílkovina, chlebové koření:/ kmín, fenikl,

 koriandr/, ječná sladová mouka, pohanka, emulgátor: E472e, regulátor kyselosti: E263),

 droždí, zlepšující přípravek ( pšeničná mouka, emulgátor: E 481, pšeničná mouka bobtnavá

, regulátor kyselosti:/ E170, E341/, zahušťovadlo: E412, řepkový olej

, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), sůl, ječná sladová mouka.

 Posyp: pohankové vločky, jáhlové vločky, sezam, len, kukuřičná mouka. 

vepřové maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, cukr, směs koření, stabilizátor: Nápln:Poličan:

dusitan sodný,, startovací kultury, antioxidant: erythorban sodný, Paprikáš: vepřové maso, 

vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, směs koření, cukr, stabilizátor,E250, startovací kultury,

paprikový exktrakt, antioxidant E316, Pom.máslo:zakysana smetana,suš.mléko,bram.škrob,jedlá sůl, 

 paprika. 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, HOŘČICE, 

MLÉKO, SEZAM

1000 Plněná houska se šunkou a sýrem 90 lahůdky

Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek ( pšeničná mouka, sladový výtažek, emulgátor: E471, látka 

zlepšující mouku: E300, enzym: / hydrolasy, oxidoreduktasy/), cukr. Náplň: máslo, sýr ( mléko, sůl, mlékárenské kultury), šunkový salám ( vepřová 

kýta 80%, voda, sůl, konzervant: E250, cukr, stabilizátory:/ E451, E450/, antioxidant: E316, zahušťovadla:/ E1420, E407a/, sušená zelenina, směs 

koření).

LEPEK(pšeničný), MLÉKO

1001
Plněná houska cereální se šunkou a 

sýrem
105 lahůdky

Těsto: pšeničná mouka, voda, cereální směs (pšeničná trhanka, žitná mouka, len, sojová drť, pražená pšeničnásladová mouka, pšeničná 

mouka, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt, sůl, směs koření, glukózový sirup, regulátor kyselosti: /E170, E270/, emulgátor: E471, látka 

zlepšující mouku: E300, enzymy), řepkový olej, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, slad, emulgátor: stearoyllaktylát vápenatý, látka 

zlepšující mouku: E 300, enzym), mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: 

betakaroten). Posyp 1,7%: sezam. Náplň: máslo, sýr ( mléko, sůl, mlékárenské kultury), šunkový salám ( vepřová kýta 80%, voda, sůl, 

konzervant: E250, cukr, stabilizátory:/ E451, E450/, antioxidant: E316, zahušťovadla:/ E1420, E407a/, sušená zelenina, směs koření).

LEPEK(pšeničný, ječný), MLÉKO, SÓJA, 

SEZAM

1025 Plněná houska se salámem a sýrem 100 lahůdky

Těsto: voda, pšeničná mouka, žiná mouka, sůl, droždí, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), zlepšující 

přípravek (žitná mouka, pšeničný lepek,bramborové vločky, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy), ocet, kmín 0,25%. Posyp: žitná mouka, 

pšeničný škrob. máslo, Posyp: sýr (mléko, sůl, mlékárenské kultury, konzervant. E252, barvivo: E160b). máslo, 
LEPEK(pšeničný,žitný ) MLÉKO, 

1022 Plněná bageta sýrová 180 lahůdky

Těsto: pšeničná mouka, voda, cereální směs 20%(pšeničná mouka, sojová drť, vločky/ovesné, sojové,

pšeničné/, kukuřičná krupice, lněné semeno, pšeničnámouka sladová pražená, pšeničná bílkovina, chlebov

koření/kmín, fenikl, koriandr/, pohanka, emulgátor:E472e,reg.kys.:E263), droždí, zlepšující přípravek(pšeničná mouka

emulgátor:E481, pšeničná mouka bobtnavá, reg.kys:/E170,E341/zahušťovadlo:E412, řepk.olej, látka zlepš. mouku:E300, enzymy);sůl, ječná slad. 

mouka, pomazánkové máslo:(zakys. smetana, suš..

mléko, brambor. škrob, jedlá sůl);NáplnSýr: pasterované mléko, jedlá sůl, cibule, pivní aroma,

 mlékarenské kultury, barvivo: beta-karoten, mikrobiální syřidlo, pivo(voda,

ječný slad, chmel) SÝR:pasterované mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, mikrobialní 

syridlo, Pom.máslo:zakysana smetana,suš.mléko,bram.škrob,jedlá sůl, paprika 

LEPEK(pšeničný,žitný ) MLÉKO, Soja

Vánoce cukroví tukové

4972 Kokosová srdíčka 180 čaj.pečivo

těsto:pšeničná mouka,cukr,rostliné tuky(palmové)rostlinný olej(řepkový)voda,emulgátory,polyglycerolové estery mastných kyselin,mono-

diglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin,jedlá sůl,konzervant:kyselina sorbová,máslová aroma,regulátor kyselosti:kyselina 

citronová,barvivo:beta karoten,cukr,máslo,skořice,kokos,vanilkový cukr,vejce pasterovaná,ochucovací přípravek(voda,cukr,jablečná 

dřen,škrob,kyselinaE330 škrob bramborový,aroma:citronové,konzervan E202)

LEPEK(pšeničný),VEJCE, SÓJA, MLÉKO

4973 Vaflové  rohlíčky 180 čaj.pečivo

Mouka pšeničná, rostlinné oleje a tuky((palmový a řepkový olej, částečně ztužený palmový olej), voda, emulgátory: sojóvý lecitin, mono a 

diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyseli-nami sůl(0,4%) konzervant kys. sorbová, regulátor kyselosti kys. citrónová, 

aroma, barvivo annato), cukr, vejce, vlašský ořech,vanilkový cukr

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, 

ARAŠÍDY, SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové 

ořechy)

4974 Linecká kolečka s ovoc.náplní 210 čaj.pečivo

těsto:pšeničná mouka,,rostlinný tuk(rostlinné tuky a oleje,emulgátory:/E471,E475 E322 sojový/sůl,kyselina:E300)konzervant:E202,barvivo:E 

160a,aroma)cukr,máslo,vejce pasterovaná,vanilkový cukr,ochucovací přípravek(voda,cukr,jablečná dřen,škrob,kyselinaE330 škrob 

bramborový,aroma:citronové,konzervan E202)Nápln:ovocná nápln(jablečná,rybízová a malinovádřeň,cukr,glukozový sirup,želírující 

látka:E440,kyselina:E330,aroma:rybízové)

LEPEK(pšeničný), VEJCE  SOJA, MLÉKO



4940 Čajové pečivo 250 čaj.pečivo

Složení: Pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk( rostlinnýtukpalmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátory / polyglycerolové estery mastných 

kyselin, mono- digliceridymastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl, konzervant:

kyselina sorbová, aroma: máslové, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, barvivo: betakaroten),máslo, vejce pasterovaná, lískové 

ořechy,arašídy, kokos, ovocná směs (ovocné protlaky, cukr, škrob: E1422, želírujíc ílátka: E440, 

kyselina: E330,aroma), tmavá tuková poleva (cukr, rostlinný tuk palmový, kakaový prášek, emulgátor:E322,vanilín, E476),kakaový prášek,sušené 

bílky, ochucovací přípravek(voda, cukr,

jablečná dřeň,škrob, kyselina: E330,poleva růžová (cukr, rostlinný tuk palmový,

sušené mléko,syrovátka;emulgátor: E322,  barvivo: E124),skořice.čokoládový prášek 92% cukr, kakao, kakaová hmota ) sušené plnotučné 

mléko,citrusová vláknina,vejce, kokos, vanilinový cukr, sůl, 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy)

4898 Čajové pečivo 450 čaj.pečivo

těsto:pšeničná mouka,cukr,rostliný tuk,(rostlinný tuk palmový,rostlinný olej řepkový,voda,emulgátory/polyglycerolové estery mastných 

kyselin,mono-digliceridymastných kyselin,slunečnicový lecitin/sůl,konzervant:kyselina sorbová,aroma: máslové,regulátor kyselosti:kyselina 

citronová,barvivo:betakaroten)máslo,vejce pasterovaná,lískové ořechy,arašídy,kokos,džem směs(ovocné protlaky,škrob E1422,želírující 

látka:E440,kyselina E330,aroma)tmavá tuková poleva(cukr,rost.tuk,kakaový prášek,sušené bílky,náplň s lískooříškovou příchutí(cukr,rostlinný 

tuk,kakaový prášek,syrovátka,emulgátor:E322,aroma(lískové ořechy,vanilka,sůl)vanilkový cukr,řepkový olej,sušené mléko,ochucovací 

přípravek(voda,cukr,jablečná dřeň,škrob,kyselina:E330,aroma:citronové,konzervant:E202)poleva růžová(cukr,rostlinný tuk,sušené 

mléko,syrovátka:emulgátor:E322,aroma,barvivo:E124)aroma:rumové,skořice,suš.mléko,cukr,glukozový 

sirup,emulgátor:E322,barviva:(E104,E129,E131,aroma vanilin) BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný, MLÉKO, VEJCE, SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy)

4971 Pracny 180 čaj.pečivo
těsto:pšeničná mouka, máslo, rostlinný tuk(rostlinné tuky a oleje ,voda,emulgátory:/E471,E475 E322 sojový/  sůl ,konzervant:E202 aroma 

máslové,(barvivo:E 160a,)cukr,lískové ořechy, žloutek pasterizovan, kakao, skořice

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy) 

4967 Čokoládové sušenky 180

Korpus:pšeničná mouka,rostlinný olej ( řepkový a palmový v různém poměru) rostlinný tuk ( palmový, plně ztužený řepkový) emulgátor (E471, 

E322), zahustovadlo ( E415), přírodní aroma, balicí plyn dusík, cukr moučka, čokoládový prášek 92% ( cukr, kakao, kakaová hmota ) sušené 

plnotučné mléko, citrusová vláknina,vejce, kokos, vanilinový cukr, sůl, tmavá poleva 

( cukr, rostlinný tuk palmovojádrový, kakao, emulgátor:

 SOJOVÝ LECITIN, aroma: vanilin), 

LEPEK(pšeničný) , VEJCE, MLÉKO, SÓJA 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy) 

Velikonoce

9146 Modelované tvary- Zajíc 100

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: cukrářská směs ( pšeničná mouka, pšeničný škrob, fruktóza, sušená vejce, isomaltulóza, emulgátor:/ E472b, E477, E471/, kypřící 

látka:/ E450, E500, E341/, sušené mléko, glukózový sirup, sušená syrovátka, stabilizátor: /E516, E466/, aroma, barvivo,: E160a), voda. Náplň:  

rostlinný krém,( voda, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, zvlhčující látka: sorbitol, mléčná bílkovina, emulgátor:/ E472b, E322 sojový, E472e 

sojový/, stabilizátory:/ E460, E466, E340, E461/, aroma, barvivo:E160a), voda, směs na krémy ( náhradní sladidlo: E420, modifikovaný škrob: 

E160a, sušená syrovátka, sušené podmáslí, zahušťovadlo: E401, želírující látka: / E516, E450ii /, barvivo: E160a, aroma, náhradní sladidlo: 

E954),lískové ořechy 12%, kakao. Poleva: kakaová ( kakaová pasta, sladidlo: maltitol, kakaové máslo, emulgátor: E322 sojový, 

aroma:vanilkové), ztužený rostlinný tuk BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný), VEJCE, ARAŠÍDY, 

SÓJA, MLÉKO, SKOŘÁPKOVÉ 

PLODY(lískové ořechy, vlašské ořechy))

9148 Modelované tvary- Kuřátko 100

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: cukrářská směs ( pšeničná mouka, pšeničný škrob, fruktóza, sušená vejce, isomaltulóza, emulgátor:/ E472b, E477, E471/, kypřící 

látka:/ E450, E500, E341/, sušené mléko, glukózový sirup, sušená syrovátka, stabilizátor: /E516, E466/, aroma, barvivo,: E160a), voda. Náplň:  

rostlinný krém,( voda, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, zvlhčující látka: sorbitol, mléčná bílkovina, emulgátor:/ E472b, E322 sojový, E472e 

sojový/, stabilizátory:/ E460, E466, E340, E461/, aroma, barvivo:E160a), voda, směs na krémy ( náhradní sladidlo: E420, modifikovaný škrob: 

E160a, sušená syrovátka, sušené podmáslí, zahušťovadlo: E401, želírující látka: / E516, E450ii /, barvivo: E160a, aroma, náhradní sladidlo: 

E954),lískové ořechy 12%, kakao. Poleva: kakaová ( kakaová pasta, sladidlo: maltitol, kakaové máslo, emulgátor: E322 sojový, 

aroma:vanilkové), ztužený rostlinný tuk

LEPEK(pšeničný), VEJCE, ARAŠÍDY, 

SÓJA, MLÉKO, SKOŘÁPKOVÉ 

PLODY(lískové ořechy)

8090 Velikonoční ošatka 250

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  

rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené 

rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. 

Ozdoba:  modelovací hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: 

mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek. Posyp: kokos,  tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, 

kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, SÓJA, MLÉKO



7173 Jarní dortík 60

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

korpus: korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471/, kypřící látka:/ E450ii, 

E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  

rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené 

rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové, 

ozdoba:mod. hmota: suš. mléko, cukr, fondán (cukr, glukózový sirup) škrobový sirup (pšenič . a bram.škrob ),voda, aroma mandlové, barviva:/ E 

102, E 110, E 122E, E 129, E 133, E 120/ Barviva mohou ovlivńovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, SÓJA, MLÉKO

7877 Velikonoční dortík- zajíc 170

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

 korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda, řepkový olej.  Náplň: voda, 

směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  

rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené 

rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. 

Ozdoba:  modelovací hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: 

mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek. Posyp: kokos,  tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, 

kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

LEPEK(pšeničný)  VEJCE, SÓJA, MLÉKO

8143 Velikonoční kuřátko 30

Cukrářský 

výrobek s 

náplní 

bílkovou

Korpus: vaječné bílky, pšeničná mouka, vaječné žloutky, cukr, voda, pšeničný škrob. Náplň: cukr, vaječné bílky, kyselina: E330. Poleva 

citrónová: cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, přírodní citrónový prášek, emulgátor: sojový 

lecitin, aroma: citrónové, barvivo: E160a, kyselina citrónová.

 LEPEK(pšeničný),VEJCE, SÓJA

4910 Linecké vajíčko 40

Jemné 

pečivo z 

lineckého 

těsta

Linecký korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: 

E330, konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob 

bramborový, aroma citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr. Ovocná náplň: směs ovocných dření: / jablečná, rybízová, malinová/, cukr, 

glukózový sirup, želírující látka,: E440, regulátor kyselosti:E330, aroma rybízové.  

LEPEK(pšeničný), VEJCE , MLÉKO

7247 Velikonoční oválek 60

cukrářský 

výrobek s 

náplní 

tukovou

Linecký korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk ( rostlinné tuky a oleje:/ palmový a řepkový/, emulgátor:/ E471, E475, E322 sojový/, kyselina: 

E330, konzervant: E202, barvivo: E160b), cukr, vejce, ochucovací přípravek ( voda, cukr, jablečná dřeň, škrob pšeničný, kyselina: E330, škrob 

bramborový, aroma citrónové, konzervant: E202), vanilkový cukr. Náplň: voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, 

sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený 

rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / 

polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, 

regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), cukr, aroma: vanilkové. Poleva: tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, 

emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.modelovací hmota: sušené mléko, cukr, fondán ( cukr, glukózový sirup), 

škrobový sirup ( pšeničný a bramborový škrob), voda. aroma: mandlové, barviva: /E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,kakaový prášek. 

Posyp: kokos,  tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao, emulgátor:/ E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový. 

Barviva mohou ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

 LEPEK(pšeničný),VEJCE, SÓJA

4480 Zajíc piškotový s fruktózou 100

Jemné 

pečivo ze 

šlehaných 

hmot

Těsto:pšeničná mouka, sladidla: sorbitol, acesulfan k, suš.vejce, pšen. škrob, kypřící látka:/ E 450, E 500, E 341/,emulgátory: E 472b, E 477, 

suš.mléko, suš.syrovátka, modifikovaný škrob: E1414, sůl, stab.: E 516, aroma, barvivo:(E160a)
LEPEK(pšeničný), VEJCE  SOJA, MLÉKO

4481 Zajíc piškotový s kakaovou polevou 120

Jemné 

pečivo ze 

šlehaných 

hmot

Těsto:cukr. Směs(cukr, pšen.mouka, pšen.škrob, emulgátor:(E 472b, E 471, E 472a, E 475, E 481)kypřící látka:/E 450,E 500), suš mléko, 

suš.vejce, sůl, gluk.sirup, aroma, stab.E415, barvivo:E 160 a) vejce, rostlinný olej, voda Poleva:plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový) kakaový 

prášek, emulgátor (sójový lecitin a polyglycerol - poliricin-oleát), aroma, ztužený rostlinný tuk palmový

LEPEK(pšeničný), VEJCE  SOJA, MLÉKO

4482 Beránek piškotový s fruktózou 300

Jemné 

pečivo ze 

šlehaných 

hmot

Těsto:pšeničná mouka, sladidla: sorbitol, acesulfan k, suš.vejce, pšen. škrob, kypřící látka:/ E 450, E 500, E 341/,emulgátory: E 472b, E 477, 

suš.mléko, suš.syrovátka, modifikovaný škrob: E1414, sůl, stab.: E 516, aroma, barvivo:(E160a)
LEPEK(pšeničný), VEJCE  SOJA, MLÉKO



8936 Beránek modelovaný 200

cukrářský 

výrobek 

ostatní

Korpus: cukrářská směs ( pšeničná mouka, pšeničný škrob, fruktóza, sušená vejce, isomaltulóza, emulgátor:/ E472b, E477, E471/, kypřící 

látka:/ E450, E500, E341/, sušené mléko, glukózový sirup, sušená syrovátka, stabilizátor: /E516, E466/, aroma, barvivo,: E160a), voda. Náplň:  

rostlinný krém,( voda, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, zvlhčující látka: sorbitol, mléčná bílkovina, emulgátor:/ E472b, E322 sojový, E472e 

sojový/, stabilizátory:/ E460, E466, E340, E461/, aroma, barvivo:E160a), voda, směs na krémy ( náhradní sladidlo: E420, modifikovaný škrob: 

E160a, sušená syrovátka, sušené podmáslí, zahušťovadlo: E401, želírující látka: / E516, E450ii /, barvivo: E160a, aroma, náhradní sladidlo: 

E954),lískové ořechy 12%, kakao.: Poleva:cukr ztužený rostlinný tuk (palmojádrový) kakaový prášek, emulgátor (sójový lecitin a polyglycerol - 

poliricin-oleát), aroma, ztužený rostlinný tuk palmový BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný) MLÉKO, 

VEJCE,SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové 

ořechy), SOJA

4489
Beránek biskupsky mini se světlou 

polevou
170

Jemné 

pečivo z 

třeného 

těsta

Složení: mouka pš., vejce pasterovaná, cukr, rostl.tuky( palmové) rost.olej( řepkopvý) voda, emulg:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono-

digliceridy mastných kyselin a slun. lecitin, jed. sůl(0,25%),konzervant kys. sorbová,máslová aroma, regulátor kyselosti: kys. citrónová,barv. beta-

karoten,,rost. tuk(kokosový a palmový v různém poměru, rostl. olej( řepkový,plně ztužený,rost. tuk(palmový) , aroma,pom. kůra:glukózo-fruktózový 

sirup,sacharóza,reg. kyselosti(E 300)konz.:(E 220), rozinky,alginát:cukr,voda,glukóza,fruktóza, želírující látka,alg. sodný(E401, reg. 

kyselosti(E340iiii, E 339iii, E270)emulg. E471,barv.(E120)maltodextrin) aroma,kan. směs: zel. a ovoce v 

růz.poměru(cuketa(40%),dýně(20%)pom.kůra(15%)mrkev(10%)angr.(10%) rozinky(5%)cukr,gluk.-frukt. sirup,regulátor kyselosti(kys. 

citrónová)konzer.(sorban draselný),barvivo)mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů)kypřidlo: E450 ,E 500,barvivo: E102, E 110,E 110,E124 

Poleva světlá: (cukr, rostlinný tuk palmový, sojová mouka, sušená syrovátka, emulgátor: E322, aroma)

LEPEK(pšeničný),VEJCE, MLÉKO

4991
Beránek biskupsky mini  s kakaovou 

polevou
170

Jemné 

pečivo z 

třeného 

těsta

Složení: mouka pš., vejce pasterovaná, cukr, rostl.tuky( palmové) rost.olej( řepkopvý) voda, emulg:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono-

digliceridy mastných kyselin a slun. lecitin, jed. sůl(0,25%),konzervant kys. sorbová,máslová aroma, regulátor kyselosti: kys. citrónová,barv. beta-

karoten,,rost. tuk(kokosový a palmový v různém poměru, rostl. olej( řepkový,plně ztužený,rost. tuk(palmový) , aroma,pom. kůra:glukózo-fruktózový 

sirup,sacharóza,reg. kyselosti(E 300)konz.:(E 220), rozinky,alginát: cukr, voda,glukóza,fruktóza, želírující látka,alg. sodný(E401, reg. 

kyselosti(E340iiii, E 339iii, E270)emulg. E471,barv.(E120)maltodextrin) aroma,kan. směs: zel. a ovoce v růz. poměru 

(cuketa(40%),dýně(20%)pom.kůra(15%)mrkev(10%)angr.(10%) rozinky(5%)cukr,gluk.-frukt. sirup,regulátor kyselosti(kys. citrónová)konzer.(sorban 

draselný),barvivo)mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů)kypřidlo: E450 ,E 500,barvivo: E102, E 110,E 110,E124 , Poleva:cukr ztužený 

rostlinný tuk (palmojádrový) kakaový prášek, emulgátor (sójový lecitin a polyglycerol - poliricin-oleát), aroma, ztužený rostlinný tuk palmový.  

BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK,(PŠENIČNÁ MOUKA,) MLÉKO, 

VEJCE, SÓJA

4483 Beránek piškotový 300

Jemné 

pečivo ze 

šlehaných 

hmot

 Korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látk:pšeničná 

mouka,cukr, pšeničný škrob, emulgátor: /  E472b, E477,glukozový sirup,sojová mouka. E450) kypřící látka: ( E450, E500), sůl jedlá  

jodidovanál,(sůl jedlá, jodičnan draselný) barvivo (E160a) zahustovadlo ( E415) ,aroma, vejce, voda, řepkový olej. a: / E450i, E500ii/, sušená 

vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda,  řepkový olej.

LEPEK(pšeničný), VEJCE  SOJA, MLÉKO

4488
Beránek biskupsky s kakaovou 

polevou
500

Jemné 

pečivo z 

třeného 

těsta

Složení: mouka pš., vejce pasterovaná, cukr, rostl.tuky( palmové)rost.olej( řepkopvý) voda, emulg:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono-

digliceridy mastných kyselin a slun. lecitin, jed. sůl(0,25%),konzervant kys. sorbová,máslová aroma, regulátor kyselosti: kys. citrónová,barv. beta-

karoten,,rost. tuk(kokosový a palmový v různém poměru, rostl. olej( řepkový,plně ztužený,rost. tuk(palmový) , aroma,pom. kůra:glukózo-fruktózový 

sirup,sacharóza,reg. kyselosti(E 300)konz.:(E 220), rozinky,alginát: cukr, voda,glukóza,fruktóza, želírující látka,alg. sodný(E401, reg. 

kyselosti(E340iiii, E 339iii, E270)emulg. E471,barv.(E120)maltodextrin) aroma,kan. směs: zel. a ovoce v růz. poměru 

(cuketa(40%),dýně(20%)pom.kůra(15%)mrkev(10%)angr.(10%) rozinky(5%)cukr,gluk.-frukt. sirup,regulátor kyselosti(kys. citrónová)konzer.(sorban 

draselný),barvivo)mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů)kypřidlo: E450 ,E 500,barvivo: E102, E 110,E 110,E124 Poleva:cukr, ztužený 

rostlinný tuk (palmojádrový) kakaový prášek, emulgátor (sójový lecitin a polyglycerol - poliricin-oleát), aroma, ztužený rostlinný tuk palmový.  

BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný),  VEJCE, SÓJA, 

4997 Zajíc biskupský s kakaovou polevou 200

Jemné 

pečivo z 

třeného 

těsta

Složení: mouka pš., vejce pasterovaná, cukr, rostl.tuky( palmové)rost.olej( řepkopvý) voda, emulg:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono-

digliceridy mastných kyselin a slun. lecitin, jed. sůl(0,25%),konzervant kys. sorbová,máslová aroma, regulátor kyselosti: kys. citrónová,barv. beta-

karoten,,rost. tuk(kokosový a palmový v různém poměru, rostl. olej( řepkový,plně ztužený,rost. tuk(palmový) , aroma,pom. kůra:glukózo-fruktózový 

sirup,sacharóza,reg. kyselosti(E 300)konz.:(E 220), rozinky,alginát: cukr, voda,glukóza,fruktóza, želírující látka,alg. sodný(E401, reg. 

kyselosti(E340iiii, E 339iii, E270)emulg. E471,barv.(E120)maltodextrin) aroma,kan. směs: zel. a ovoce v růz. poměru ( 

cuketa(40%),dýně(20%)pom.kůra(15%)mrkev(10%)angr.(10%) rozinky(5%)cukr,gluk.-frukt. sirup,regulátor kyselosti(kys. citrónová)konzer.(sorban 

draselný),barvivo)mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů)kypřidlo: E450 ,E 500,barvivo: E102, E 110,E 110,E124 Poleva:cukr, ztužený 

rostlinný tuk (palmojádrový) kakaový prášek, emulgátor (sójový lecitin a polyglycerol - poliricin-oleát), aroma, ztužený rostlinný tuk palmový.  

BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný),  VEJCE, SÓJA, 

Vánoční cukroví



4983 Máslové pečivo ořechy 1000 čaj.pečivo

Těsto:pšeničná mouka, máslo, cukr, lískové ořechy, vlašské ořechy, vejce,nápln: cukr,neztužený rostlinný tuk(palmový,RSPO MB, shea olej, v 

různém poměru) sušená syrovátka,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,pasta z lískových ořechů (2,6%) emulgátor(:sojový lecitin), 

aroma,rostlinné tuky (palmové), rostlinný ole(j řepkový)voda,emulgátory mastných kyselin,mono-diglyceridy mastných kyselin a slun. lecitin,jedlá 

súl(0,25%), konzervant:kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti:kyselina citronocá, barvivo:karoteny 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy, 

vlašské ořechy, mandle)

4984 Máslové pečivo dortíčky 1000 čaj.pečivo

Těsto:pšeničná mouka, máslo, cukr, lískové ořechy, vlašské ořechy, vejce, kakao,nápln(rostlin.tuk, cukr, vejce,pražená káva, aroma:alžírská 

káva),  rostlinné tuky (palmové), rostlinný ole(j řepkový)voda,emulgátory mastných kyselin,mono-diglyceridy mastných kyselin a slun. lecitin,jedlá 

súl(0,25%), konzervant:kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti:kyselina citronocá, barvivo:karoteny poleva::cukr, ztužený rostlinný 

tuk (palmojádrový) kakaový prášek, emulgátor (sójový lecitin a polyglycerol - poliricin-oleát), aroma, ztužený rostlinný tuk palmový, mandle

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy, 

vlašské ořechy, mandle)

4985 Máslové pečivo kytičky 1000 čaj.pečivo
Těsto:pšeničná mouka,máslo,cukr, žloutky,ovocná  protlak (jablko), glukozový sirup,ovocný protlak(červený rybíz) ovocný protlak (aronie) 

modifikovaný škrob E1422, kyselina E330,želírující látka E440(i), přírodní aroma, voda
LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE  

4986 Máslov pečivo  pracinky 1000 čaj.pečivo Korpus: ( pšeničná mouka,máslo, cukr, lískové ořechy, vejce, kakao, hřebíček
LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy)   

4987 Máslové pečivo kuličky 1000 čaj.pečivo

Složení:pšeničná  mouka,máslo, vejce, cukr, lískový ořech, kypřící prášek( pšeničná mouka, pyrofosforečnan disodný, jedlá soda, 

slunečnicový olej).
LEPEK(pšeničný,), MLÉKO, VEJCE, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy)  

4999 Máslové pečivo rohlíčky 1000 čaj.pečivo
Složení:pšeničná mouka ,máslo,  vejce, cukr, lískový ořech, vlašské ořechy, aroma 

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy, 

vlašské ořechy)

8923 Srdíčko Lunetik 80

cukrářský 

výrobek 

ostatní

 Korpusová směs ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor: / E471, E475, E472a, E472b, E481/, kypřící látka: / E450i, 

E500ii/, sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor, E 415, barvivo: E160a), vejce, voda. Náplň:krémový 

prášek(kukuřičný škrob) voda, směs na krémy ( cukr, škrob: / bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob: E1404, 

emulgátor: E471, barvivo: E160),  rostlinný tuk ( kokosový, palmový, rostlinný olej: řepkový, ztužený rostlinný tuk palmový, aroma), máslo, rostlinný 

tuk ll. (netužené a ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátory: / polyglycerolové estery mastných kyselin, mono a 

diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin/, sůl 0,2%, konzervant: E202, aroma máslové, regulátor kyselosti: E 330, barvivo: beta-karoten), 

cukr, aroma: vanilkové. Ovocná náplň: směs ovocných dření: / jablečná, rybízová, malinová/, cukr, glukózový sirup, želírující látka,: E440, regulátor 

kyselosti:E330, aroma rybízové.Poleva:cukr, ztužený rostlinný tuk (palmojádrový) kakaový prášek, emulgátor (sójový lecitin a polyglycerol - poliricin-

oleát), aroma, ztužený rostlinný tuk palmový.barviva: /E102, E110 , E122E, E129, E133, E120/,podzemnice , BARVIVA MOHOU NEPŘÍZNIVĚ 

OVLIVŇOVAT ČINNOST A POZORNOST DĚTÍ.

LEPEK(pšeničný), MLÉKO, VEJCE, SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy, 

vlašské ořechy, mandle)

Buchty cukrářské

4360 Babiččiny buchty tvarohové 76g

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: Pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátor:/ E471,E475,  E322 

sojový/, sůl, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo: annato) pekařská směs ( pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sojová 

mouka, emulgátor: / E322 sojový, E471/, aroma: vanilkové, citronové, vanilkové/, náhradní sladidlo: E950, barvivo: E160a, kyselina: E300), cukr, 

droždí. Náplň 45%: tvaroh 50%, cukr, ztužovač tvarohu: ( cukr, modifikovaný škrob, sušené mléko, glukózový sirup, zahušťovadlo: / E407, E466/, 

emulgátor: / E471, E472e/, regulátor kyselosti: E450, sůl, aroma: vanilkové, karamelové, smetanové, barvivo: E160a, E104), vaječné žloutky. 

Mašlování: rostlinný tuk (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátor:/ E471,E475, E322 sojový/, sůl, kyselina: 

E330, konzervant: E202, barvivo: annato), máslo. Posyp: cukr.  

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA

4361 Babiččiny buchty makové 76g

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: Pš. mouka, voda, rostlinný tuk (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátor:/ E471,E475, E322 sojový/, 

sůl, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo: annato), pekařská směs ( pš. mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sojová mouka, emulgátor: 

/ E322 sojový, E471/, aroma: vanilkové, citronové, vanilkové/, náhradní sladidlo: E950, barvivo: E160a, kyselina: E300), cukr, droždí. Náplň 45%:  

mák 35%, voda, cukr, ovocná náplň ( směs ovocných dření, cukr, kyselina:E330, želírující látka:pektin, barvivo: E163), piškotové drobečky  ( cukr, 

pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, kakao, emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471, E481/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, 

glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej, sušené mléko, 

vanillinový cukr, skořice. Mašlování: rostlinný tuk (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátor:/ E471,E475, E322 

sojový/, sůl, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo: annato), máslo. Posyp: cukr. 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA

4362 Babiččiny buchty povidlové 76g

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: Pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk  (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátor:/ E471,E475, E322 

sojový/, sůl, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo: annato),pekařská směs ( pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sojová 

mouka, emulgátor: / E322 sojový, E471/, aroma: vanilkové, citronové, vanilkové/, náhradní sladidlo: E950, barvivo: E160a, kyselina: E300), cukr, 

droždí. Náplň 45%:  Povidlová (švestkový lekvar, jablečný protlak, suš. švestky, glukozový sirup, cukr, voda, kyselina: E330, aroma).  Mašlování: 

rostlinný tuk  (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátor:/ E471,E475, E322 sojový/, sůl, kyselina: E330, 

konzervant: E202, barvivo: annato), máslo. Posyp: cukr.

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA

Koblihy



4337 Kobliha ovocná 60

Jemné 

pečivo 

kynuté

 Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs( pšeničná mouka, rostlinný tuk palmový, cukr, pšeničný lepek, sušená vejce, sůl, kypřidla: / E 

450, E 500/, emulgátory: / E 481, E 472e, E 471/, sušený vaječný bílek, aroma, barvivo: E 160a, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy, laktosa, 

pšeničné škroby), řepkový olej, vejce, droždí, tuzemák. Náplň 30% : malinová náplň (ovocné protlaky: /jablko, malina/, cukr, glukozový sirup, 

želírující látka: E440, voda, modifikovaný škrob: E1422, kyselina: E330, aroma). Posyp: moučkový cukr. 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO

4338 Kobliha  malinová 60

Jemné 

pečivo 

kynuté

 Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs( pšeničná mouka, rostlinný tuk palmový, cukr, pšeničný lepek, sušená vejce, sůl, kypřidla: / E 

450, E 500/, emulgátory: / E 481, E 472e, E 471/, sušený vaječný bílek, aroma, barvivo: E 160a, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy, laktosa, 

pšeničné škroby), řepkový olej, vejce, droždí, tuzemák. Náplň 30% : malinová náplň (ovocné protlaky: /jablko, malina/, cukr, glukozový sirup, 

želírující látka: E440, voda, modifikovaný škrob: E1422, kyselina: E330, aroma). Posyp: moučkový cukr. 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO

4310 Kobliha  kakaooříšková 60

Jemné  

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs( pšeničná mouka, rostlinný tuk palmový, cukr, pšeničný lepek, sušená vejce, sůl, kypřidla: / E 

450, E 500/, emulgátory: / E 481, E 472e, E 471/, sušený vaječný bílek, aroma, barvivo: E 160a, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy, laktosa, 

pšeničné škroby), řepkový olej, vejce, droždí, tuzemák. Náplň 30%: kakaooříšková pasta (cukr, rostlInný tuk palmový, kakao, sušená syrovátka, 

lískooříšková pasta, emulgátor : E 322 sojový, aroma). Poleva:  tuková poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk palmový, kakao, emulgátor:/ 

E322 sojový, E476/, aroma), ztužený rostlinný tuk palmový.

LEPEK(pšeničný),  VEJCE, MLÉKO, SÓJA, 

SKOŘÁPKOVÉ PLODY(lískové ořechy)

4336
Kobliha vídeňská  s pudinkovým 

krémem
65

Jemné 

pečivo 

kynuté

 Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs( pšeničná mouka, rostlinný tuk palmový, cukr, pšeničný lepek, sušená vejce, sůl, kypřidla: / E 

450, E 500/, emulgátory: / E 481, E 472e, E 471/, sušený vaječný bílek, aroma, barvivo: E 160a, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy, laktosa, 

pšeničné škroby), řepkový olej, vejce, droždí, tuzemák. Náplň 30%: ( voda, cukr, glukozový sirup, zahušťovadla: / E 1442, E 460i, E 466, E 407, 

E 415/, sůl, barvivo: E 171, E 160aii, E 100/, aroma, konzervant: E 202, regulátor kyselosti: E 334), ovocná náplň ( ovocné protlaky : / jablko, višeň, 

aronie/, cukr, glukozový sirup, voda, želírující látka: E 440, kyselina: E 330, aroma). 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO

4333 Koblihový cop se skořicí 50

Jemné  

pečivo 

kynuté

 Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs( pšeničná mouka, rostlinný tuk palmový, cukr, pšeničný lepek, sušená vejce, sůl, kypřidla: / E 

450, E 500/, emulgátory: / E 481, E 472e, E 471/, sušený vaječný bílek, aroma, barvivo: E 160a, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy, laktosa, 

pšeničné škroby), řepkový olej, vejce, droždí, tuzemák. Posyp: cukr, skořice 0,5%

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO

4304 Koblihový rohlík pudinkový 90

Jemné 

smažené 

pečivo

 Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs( pšeničná mouka, rostlinný tuk palmový, cukr, pšeničný lepek, sušená vejce, sůl, kypřidla: / E 

450, E 500/, emulgátory: / E 481, E 472e, E 471/, sušený vaječný bílek, aroma, barvivo: E 160a, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy, laktosa, 

pšeničné škroby), řepkový olej, vejce, droždí, tuzemák. Náplň 30%:  ( voda, cukr, glukozový sirup, zahušťovadla: / E 1442, E 460i, E 466, E 407, 

E 415/, sůl, barvivo: E 171, E 160aii, E 100/, aroma, konzervant: E 202, regulátor kyselosti: E 334). Poleva: cukr, ztužený rostl. tuk, kakao, 

emukgátor: / E 322 sojový, E 476/, aroma). 

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO, SÓJA

4323 Koblihová kapsa jablečná 70

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs( pšeničná mouka, rostlinný tuk palmový, cukr, pšeničný lepek, sušená vejce, sůl, kypřidla: / E 

450, E 500/, emulgátory: / E 481, E 472e, E 471/, sušený vaječný bílek, aroma, barvivo: E 160a, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy, laktosa, 

pšeničné škroby), řepkový olej, vejce, droždí, tuzemák. Posyp: cukr, skořice 0,5% Náplň 25%:( jablka, voda, cukr, modifikovaný škrob: E1442, 

jablečná příchuť, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, antioxidant: sodík).

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO

4324 Koblihová kapsa maková 70

Jemné 

pečivo 

kynuté

Těsto: pšeničná mouka, voda, pekařská směs( pšeničná mouka, rostlinný tuk palmový, cukr, pšeničný lepek, sušená vejce, sůl, kypřidla: / E 

450, E 500/, emulgátory: / E 481, E 472e, E 471/, sušený vaječný bílek, aroma, barvivo: E 160a, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy, laktosa, 

pšeničné škroby), řepkový olej, vejce, droždí, tuzemák. Náplň 25% :  mák 35%, voda, cukr, ovocná náplň ( směs ovocných dření, cukr, 

kyselina:E330, želírující látka:pektin, barvivo: E163), piškotové drobečky  ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, kakao, 

emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471, E481/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová 

mouka, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej.sušené mléko, vanillinový cukr, skořice

LEPEK(pšeničný), VEJCE, MLÉKO

Koláče cukrářské

2848 Koláč borůvkový 50

jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový. olej, zlepšující přípravek:pšeničný lepek, pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,enzymy, 

sušený kvas, (pšeničná mouka, startovací kvas) ječná sladová mouka, látka zlepšující mouku( E300),droždí, sůl, rostlinný olej(řepkový a 

palmový v různém poměru) rostlinný tuk(palmový plně ztužený řepkový)emulgátor (E471, E322) zahuštovadlo(E415) přírodní aroma, balicí plyn 

dusík, Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň: 45%: borůvková 

náplň ( borůvky 35%, voda, jablečný protlak, cukr, zahušťovadla: / modifikovaný kukuřičný škrob, E 418/, Kyselina: E 330, citronan vápenatý/, 

konzervant E 202, aroma, citronan sodný).  Posyp: pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk  (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, 

řepkový/, voda, emulgátor:/ E471,E475, E322 sojový/, sůl, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo: annato),

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA



2841 Koláč makový 50

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, 

emulgátor: E471, sušená syrovátka, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), sůl, pekařský přípravek (sojová mouka, emulgátor: E322 sojový, 

glukozový sirup, pšeničná mouka, sušená syrovátka, barvivo: E160a, sůl), Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: 

E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň: 40%  mák 35%, voda, cukr, ovocná náplň ( směs ovocných dření, cukr, kyselina:E330, 

želírující látka:pektin, barvivo: E163), piškotové drobečky  ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, kakao, emulgátor:/ 

E472b,E477,E472a, E475, E471, E481/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, 

zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej, sušené mléko, vanillinový cukr, skořice. Posyp: pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk  

(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátor:/ E471,E475, E322 sojový/, sůl, kyselina: E330, konzervant: E202, 

barvivo: annato),

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA

2850 Koláč malinový s tvarohem 50

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový. olej, zlepšující přípravek:pšeničný lepek, pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,enzymy, 

sušený kvas, (pšeničná mouka, startovací kvas) ječná sladová mouka, látka zlepšující mouku( E300),droždí, sůl, rostlinný olej(řepkový a 

palmový v různém poměru) rostlinný tuk(palmový plně ztužený řepkový)emulgátor (E471, E322) zahuštovadlo(E415) přírodní aroma, balicí plyn 

dusík, Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň 35%: malinová 

náplň ( maliny, voda, jablečný protlak, zahušťovadlo: / kukuřičný škrob, gelanová guma/, regulátor kyselosti: / kyselina citronová, citronan 

vápenatý/, aroma, konzervant: sorban draselný, barvivo: karmín), tvarohová náplň 8% ( tvaroh 50%, voda, ztužovač tvarohu ( cukr, modifikovaný 

škrob: / E 1412, E 1422, E 1414/, sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina: E 330, barvivo: E 160a).

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA

2849 Koláč meruňkový 50

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, 

emulgátor: E471, sušená syrovátka, látka zlepšující mouku: E300, enzymy), sůl, pekařský přípravek (sojová mouka, emulgátor: E322 sojový, 

glukozový sirup, pšeničná mouka, sušená syrovátka, barvivo: E160a, sůl), Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: 

E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň 40%: meruňkový gel ( meruňky, glukózový sirup, modifik. škrob: E1422, cukr, voda, 

kyselina: E330, konzervant: E202, zahušťovadlo: E418, aroma: přírodně identické).   . Posyp: pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk  (částečně 

ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátor:/ E471,E475, E322 sojový/, sůl, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo: 

annato),

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA

2842 Koláč povidlový 50

jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový. olej, zlepšující přípravek:pšeničný lepek, pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,enzymy, 

sušený kvas, (pšeničná mouka, startovací kvas) ječná sladová mouka, látka zlepšující mouku( E300),droždí, sůl, rostlinný olej(řepkový a 

palmový v různém poměru) rostlinný tuk(palmový plně ztužený řepkový)emulgátor (E471, E322) zahuštovadlo(E415) přírodní aroma, balicí plyn 

dusík, Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň 40%:  Cukr, 

švestkové pyré zahuštěné 31,5% (přináší 170 % ovoce), voda, pšeničná vláknina, zahušťovadlo: pektiny, alginan sodný ; regulátory kyselosti: 

kyselina citrónová, citronany vápenaté; karamel; aromata, skořice. Posyp: mandle. 

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA, SKOŘÁPKOVÉ PLODY(mandle)

2852 Koláč jablečný 50

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto:  pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový. olej, zlepšující přípravek:pšeničný lepek, pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,enzymy, 

sušený kvas, (pšeničná mouka, startovací kvas) ječná sladová mouka, látka zlepšující mouku( E300),droždí, sůl, rostlinný olej(řepkový a 

palmový v různém poměru) rostlinný tuk(palmový plně ztužený řepkový)emulgátor (E471, E322) zahuštovadlo(E415) přírodní aroma, balicí plyn 

dusík, Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň 40%: štrůdlové 

jablko ( voda, jablka 27%, cukr, rozinky, jablečná dřeň 5,8%, modifikovaný škrob, jablečný koncentrát 0,57%, zahušťovadlo: guma gellan, regulátor 

kyselosti: / kyselina citronová, citronan vápenatý, citronan sodný/, konzervant: sorban draselný, aromata, koření)  . Posyp: pšeničná mouka, cukr, 

rostlinný tuk  (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátor:/ E471,E475, E322 sojový/, sůl, kyselina: E330, 

konzervant: E202, barvivo: annato),

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA

2840 Koláč tvarohový 120

jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový. olej, zlepšující přípravek:pšeničný lepek, pšeničná mouka,pšeničná sladová mouka,enzymy, 

sušený kvas, (pšeničná mouka, startovací kvas) ječná sladová mouka, látka zlepšující mouku( E300),droždí, sůl, rostlinný olej(řepkový a 

palmový v různém poměru) rostlinný tuk(palmový plně ztužený řepkový)emulgátor (E471, E322) zahuštovadlo(E415) přírodní aroma, balicí plyn 

dusík, Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň 40%: tvaroh 

75%, voda, cukr, ztužovač tvarohu: ( cukr, modifikovaný škrob, sušené mléko, glukózový sirup, zahušťovadlo: / E407, E466/, emulgátor: / E471, 

E472e/, regulátor kyselosti: E450, sůl, aroma: vanilkové, karamelové, smetanové, barvivo: E160a, E104), vaječné žloutky. .Posyp: rozinky. 

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA



2999 Svatební koláčky balené - 8 ks 160

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: pšeničná  mouka, voda, řepkový olej, cukr, droždí, sušené mléko, pekařský přípravek ( (sojová mouka, emulgátor: E322 sojový, 

glukozový sirup, pšeničná mouka, sušená syrovátka, barvivo E 160a, sůl), ochucovací přípravek (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina: E 

330, bramborový škrob, aroma: citronové, konzrvant: E 202 ), sůl, vanilkový cukr, zlepšující přípravek (ječná sladová mouka, emulgátor: / E 472e, 

E 471/, regulátor kyselosti: / E 263, E 341/, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy), Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, 

emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň 10%: maková ( mák 35%, voda, cukr, ovocná náplň ( směs ovocných dření, 

cukr, kyselina:E330, želírující látka:pektin, barvivo: E163), piškotové drobečky  ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, kakao, 

emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471, E481/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová 

mouka, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej, sušené mléko, vanillinový cukr, skořice.  Povidlová 10% (švestkový lekvar, 

jablečný protlak, sušené švestky, glukozový sirup, cukr, voda, kyselina: E330, aroma). Meruňková 10% ( voda, meruňky, jablečný protlak, cukr, 

zahušťovadlo:  / kukuřičný škrob, gelanová guma/, regulátor kyselosti: / kyselina citronová, citronan vápenatý/, aroma, konzervant: sorban 

draselný, barvivo: betakaroten). Tvarohová 10% ( tvaroh 50%, voda, cukr, ztužovač tvarohu: ( cukr, modifikovaný škrob, sušené mléko, glukózový 

sirup, zahušťovadlo: / E407, E466/, emulgátor: / E471, E472e/, regulátor kyselosti: E450, sůl, aroma: vanilkové, karamelové, smetanové, barvivo: 

E160a, E104), vaječné žloutky.  Posyp: pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk  (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, 

emulgátor:/ E471,E475, E322 sojový/, sůl, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo: annato), rozinky, mandle. 

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA, SKOŘÁPKOVÉ PLODY(mandle)

2992 Svatební koláčky mix 1000

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: pšeničná  mouka, voda, řepkový olej, cukr, droždí, sušené mléko, pekařský přípravek ( (sojová mouka, emulgátor: E322 sojový, 

glukozový sirup, pšeničná mouka, sušená syrovátka, barvivo E 160a, sůl), ochucovací přípravek (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina: E 

330, bramborový škrob, aroma: citronové, konzrvant: E 202 ), sůl, vanilkový cukr, zlepšující přípravek (ječná sladová mouka, emulgátor: / E 472e, 

E 471/, regulátor kyselosti: / E 263, E 341/, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy), Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, 

emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň 10%: maková ( mák 35%, voda, cukr, ovocná náplň ( směs ovocných dření, 

cukr, kyselina:E330, želírující látka:pektin, barvivo: E163), piškotové drobečky  ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, kakao, 

emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471, E481/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová 

mouka, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej, sušené mléko, vanillinový cukr, skořice.  Povidlová 10% (švestkový lekvar, 

jablečný protlak, sušené švestky, glukozový sirup, cukr, voda, kyselina: E330, aroma). Meruňková 10% ( voda, meruňky, jablečný protlak, cukr, 

zahušťovadlo:  / kukuřičný škrob, gelanová guma/, regulátor kyselosti: / kyselina citronová, citronan vápenatý/, aroma, konzervant: sorban 

draselný, barvivo: betakaroten). Tvarohová 10% ( tvaroh 50%, voda, cukr, ztužovač tvarohu: ( cukr, modifikovaný škrob, sušené mléko, glukózový 

sirup, zahušťovadlo: / E407, E466/, emulgátor: / E471, E472e/, regulátor kyselosti: E450, sůl, aroma: vanilkové, karamelové, smetanové, barvivo: 

E160a, E104), vaječné žloutky. Posyp: pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk  (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, 

emulgátor:/ E471,E475, E322 sojový/, sůl, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo: annato), rozinky, mandle. 

LEPEK(pšeničná mouka, ječná sladová 

mouka, pšeničný škrob), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA, MANDLE

2994 Svatební koláčky makové 1000

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

 Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, cukr, droždí, sušené mléko, pekařský přípravek ( (sojová mouka, emulgátor:E322 sojový, 

glukozový sirup, pšeničná mouka, sušená syrovátka, barvivo E 160a, sůl), ochucovací přípravek (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina: E 

330, bramborový škrob, aroma: citronové, konzrvant: E 202 ), sůl, vanilkový cukr, zlepšující přípravek (ječná sladová mouka, emulgátor: / E 472e, 

E 471/, regulátor kyselosti: / E 263, E 341/, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy), Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, 

emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň: 40%  ( mák 35%, voda, cukr, ovocná náplň ( směs ovocných dření, cukr, 

kyselina:E330, želírující látka:pektin, barvivo: E163), piškotové drobečky  ( cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, kakao, 

emulgátor:/ E472b,E477,E472a, E475, E471, E481/, kypřící látka:/ E450ii, E500ii/, glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová 

mouka, zahušťovadlo:/ E401, E415/), vejce, voda, řepkový olej, sušené mléko, vanillinový cukr, skořice. Posyp: pšeničná mouka, cukr, rostlinný 

tuk (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátor:/ E471,E475, E322 sojový/, sůl, kyselina: E330, konzervant: 

E202, barvivo: annato).

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO

2996 Svatební koláčky povidlové 1000

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

 Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, cukr, droždí, sušené mléko, pekařský přípravek ( (sojová mouka, emulgátor: E322 sojový, 

glukozový sirup, pšeničná mouka, sušená syrovátka, barvivo E 160a, sůl), ochucovací přípravek (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina: E 

330, bramborový škrob, aroma: citronové, konzrvant: E 202 ), sůl, vanilkový cukr, zlepšující přípravek (ječná sladová mouka, emulgátor: / E 472e, 

E 471/, regulátor kyselosti: / E 263, E 341/, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy), Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, 

emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň 40%:  švestková povidla (švestkový lekvar, jablečný protlak, sušené švestky, 

glukozový sirup, cukr, voda, kyselina: E330, aroma). Posyp: mandle. 

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA

2993 Svatební koláčky meruňkové 1000

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, cukr, droždí, sušené mléko, pekařský přípravek ( (sojová mouka, emulgátor:E322 sojový, 

glukozový sirup, pšeničná mouka, sušená syrovátka, barvivo E 160a, sůl), ochucovací přípravek (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina: E 

330, bramborový škrob, aroma: citronové, konzrvant: E 202 ), sůl, vanilkový cukr, zlepšující přípravek (ječná sladová mouka, emulgátor: / E 472e, 

E 471/, regulátor kyselosti: / E 263, E 341/, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy), Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, 

emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň 40%: meruňková náplň ( voda, meruňky, jablečný protlak, cukr, zahušťovadlo: / 

kukuřičný škrob, gelanová guma/, regulátor kyselosti: / kyselina citronová, citronan vápenatý/, aroma, konzervant: sorban draselný, barvivo: 

betakaroten.Posyp: pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk  (částečně ztužené rostlinné tuky a oleje:/ palmový, řepkový/, voda, emulgátor:/ 

E471,E475, E322 sojový/, sůl, kyselina: E330, konzervant: E202, barvivo: annato),

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA



2995 Svatební koláčky tvarohové 1000

Jemné 

pečivo z 

kynutého 

těsta

Těsto: pšeničná mouka, voda ,řepkový olej, cukr, droždí, sušené mléko, pekařský přípravek ( (sojová mouka, emulgátor E322 sojový, 

glukozový sirup, pšeničná mouka, sušená syrovátka, barvivo E 160a, sůl), ochucovací přípravek (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina: E 

330, bramborový škrob, aroma: citronové, konzrvant: E 202 ), sůl, vanilkový cukr, zlepšující přípravek (ječná sladová mouka, emulgátor: / E 472e, 

E 471/, regulátor kyselosti: / E 263, E 341/, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy), Mašlovací přípravek (mléčná bílkovina, sušená vejce, 

emulgátor: E339, aroma: vanilkové, barvivo: beta-karoten). Náplň 40%: tvaroh 50%, voda, cukr, ztužovač tvarohu: ( cukr, modifikovaný škrob, 

sušené mléko, glukózový sirup, zahušťovadlo: / E407, E466/, emulgátor: / E471, E472e/, regulátor kyselosti: E450, sůl, aroma: vanilkové, 

karamelové, smetanové, barvivo: E160a, E104), vaječné žloutky.Posyp: rozinky. 

LEPEK(pšeničný, ječný), VEJCE, MLÉKO, 

SÓJA


