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PODPIS:

Alergeny jsou vždy uvedeny ve složení výrobku, pokud nejsou alergeny uvedeny ve složení mohou dále obsahovat alergeny, které jsou v následujícím seznamu zvýrazněné podtržením :
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 113/2005 Sb. : Seznam alergenních složek
a) obiloviny obsahující lepek (tj. pšenice, žito, ječmen, oves, pšenice špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy) a výrobky z nich,
b) korýši a výrobky z nich
c) vejce a výrobky z nich
d) ryby a výrobky z nich
e) jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
f) sójové boby (sója) a výrobky z nich
g) mléko a výrobky z něj (včetně laktosy)
h) suché skořápkové plody, tj. mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoiesis (Wangenh.) K.
Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), ořechy makadamie a queensland (Macadamia ternifolia), a výrobky z nich,
i) celer a výrobky z něj,
j) hořčice a výrobky z ní,
k) sezamová semena (sezam) a výrobky z nich,
l) oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako SO2.
m) lupina a výrobky z ní
* mohou obsahovat stopy ze stop alergenů

n) měkkýši a výrobky z nich

CUKRÁŘSKÉ ZÁKUSKY
název výrobku

CHLEBÍČEK BISKUPSKÝ

LISTOVÝ ROHLÍČEK OŘECHOVÝ

LISTOVÝ ROHLÍČEK TVAROHOVÝ

hmot. (g)

200

40

40

druh, skupina

jemné pečivo

složení
těsto biskupské 89%(pšeničná mouka,cukr,stolní margarín (nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej
řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban
draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),vaječná melanž,rozinky,alginátové ovoce(cukr,voda,škrobový sirup,
želírující látka E 401,regulátory kyselosti E 341,E 339,emulgátor E 471,pomerančové aroma, meruňkové aroma, višňové
aroma,barvivo kurkumin,měďnaté komplexy chlorofylinů,karmíny),cukrářská poleva tmavá 11% (cukr,plně ztužený rostlinný
palmový tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk

náplň ořechová 55% (cukr,lískové ořechy,extrudovaný oves,strouhanka (pšeničná mouka,voda,slunečnicový olej,droždí,sůl
jedlá,cukr,emulgátory E 322,E 471,E 472e,směs enzymů - hydrolázy,kypřící látka E 450,protispékavá látka E 170),sojová drť
pražená,kukuřičná krupice extrudovaná,sušená syrovátka,vanilínový cukr(cukr,aroma etylvanilin,slunečnicový olej),modifikovaný
jemné peč. z list. těsta škrob kukuřičný E 1422,skořice,sůl (jedlá sůl kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E 500),konzervant sorban
s náplní
draselný),voda,těsto listové 42,5% (pšeničná mouka,voda,tažný margarín - pláty (částečně hydrogenované rostlinné oleje a
tuky,voda,emulgátory E 471,E 322,antioxidant E 330,aroma,barviva E 160b,E 100),sůl (jedlá sůl kamenná,jodičnan
draselný,protispékavé látky E 535,E 500)),ocet),dohotovení 2,5% :vaječná melanž,cukr moučka
náplň tvarohová 55% (tvaroh,voda,stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob E 1414, kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup,
zahušťovadlo E 412, vanilin, aroma, sůl, barvivo beta karoten E 160a),těsto listové 42,5% (pšeničná mouka,voda,tažný margarín jemné peč. z list. těsta
pláty (částečně hydrogenované rostlinné oleje a tuky,voda,emulgátory E 471,E 322,antioxidant E 330,aroma,barviva E 160b,E
s náplní
100),sůl (jedlá sůl kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E 500)),ocet,dohotovení 2,5% :vaječná melanž,cukr moučka

min. trv. ALERGENY
(dny)
DLE SKUPIN

60

A,C,F,G
*A

5

A,C, F, G,H
*C,E,I,J,K,L,M

3

A,C,G

LISTOVÝ ROHLÍČEK POVIDLOVÝ

40

OPLATKOVÁ TRUBIČKA GRILIÁŠOVÁ

30

GRILIÁŠOVÁ TRUBIČKA

30

LIST. ŠÁTEČEK S VANILKOVÝM KRÉMEM

ŘEZ PERNÍK

50

120

ŘEZ PERNÍK S TMAVOU POLEVOU

120

DROBENKOVÝ KOLÁČ S NÁPLNÍ TVAROHOVOU

100

náplň švestková povidla 55% (švestkový lektvar, sušené švestky,glukózový sirup, jablečný protlak, modifikovaný škrob E 1422, cukr,
voda, kyselina E330, aroma),těsto listové 42,5% (pšeničná mouka,voda,tažný margarín - pláty (částečně hydrogenované rostlinné
jemné peč. z list. těsta
oleje a tuky,voda,emulgátory E 471,E 322,antioxidant E 330,aroma,barviva E 160b,E 100),sůl (jedlá sůl kamenná,jodičnan
s náplní
draselný,protispékavé látky E 535,E 500)),ocet),dohotovení 2,5% :vaječná melanž,cukr moučka
korpus opl.trubička 53% ( ),náplň do opl.trubiček 43% (margarín stolní (nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej
řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban
draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),voda, směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
cukr.výrobek s náplní
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
tukovou
160a,aroma),griliášová pasta (cukr,podzemnice),cukrářské drobečky suché (44003),cukrářská poleva tmavá 4% (cukr, ztužený
rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka ,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk

korpus gril.trubička 53%(cukr,voda,vaječné bílky,podzemnice,alaburky,cukrářské drobečky suché (PK 44003),náplň do gril.trubiček
cukr.výrobek s náplní 47% (rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový
tukovou
a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo
beta
karoten),voda)
krém-68%
(voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E
516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný
sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový
lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta cukr.výrobek s náplní karoten),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),těsto listové 30% (pšeničná mouka,voda,tažný margarín - pláty (částečně
tukovou
hydrogenované rostlinné oleje a tuky,voda,emulgátory E 471,E 322,antioxidant E 330,aroma,barviva E 160b,E 100),sůl (jedlá sůl
kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E 500)),ocet,),dohotovení 2 %: vaječná melanž,cukr moučka

jemné pečivo

těsto na perník 55% (směs na perník (pšeničná mouka,cukr,sušené vejce ,bramborový škrob,rýžová mouka,směs koření,kypřící
látky E 450,E 500,glukózový sirup,ječný sladový extrakt,pšeničné klíčky,sůl,emulgátor E 481,zahušťovadlo E 466,barvivo E
150c,stabilizátor E 516,aroma,kyselina E 330,regulátor kyselosti E 341),voda 31%,řepkový olej 14%

těsto na perník 45% (směs na perník (pšeničná mouka,cukr,sušené vejce,bramborový škrob,rýžová mouka,směs koření,kypřící
látky E 450,E 500,glukózový sirup,ječný sladový extrakt,pšeničné klíčky,sůl,emulgátor E 481,zahušťovadlo E 466,barvivo E
150c,stabilizátor E 516,aroma,kyselina E 330,regulátor kyselosti E 341),voda 25%,cukrářská poleva tmavá 18% (cukr, ztužený
jemné pečivo
rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný
tuk,řepkový olej 12%
rostlinný krém 31,7%(voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový
a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo
beta - karoten),pšeničná mouka 26,5%,cukr 21,4%,margarín A 10,7% (rostlinné tuky,ztužené rostlinné tuky,rostlinné
jemné pečivo s náplní
oleje,voda,emulgátory E 322,E 471,jedlá sůl 0,4%,konzervant E 200,máslové aroma,přírodní barvivo E 160a),tvaroh měkký
4%,etylvanilín,vaječná melanž,prášek do pečiva,dohotovení 3,7% plátky mandlí

5

A,C

2

E,F, G

2

C,E,F,G,H

2

A,C,G

3

A,C

3

A,C,F,G

2

A,C,F,G,H

TVAROHOVÝ ŘEZ

JABLKOVÝ ŘEZ

100

100

náplň s tvarohem 54% (tvaroh měkký,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka
,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný
tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),vaječná
melanž,cukr),plát šlehaný světlý 25% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E
jemné pečivo s náplní 471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin),těsto linecké 21% (pšeničná mouka,stolní margarín í
(nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl
0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),cukr,vaječná melanž,pasta
s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant
sorban
draselný),etylvanilin)
náplň jablečná
54% (náplň jablečná ( jablka,cukr,škrob,kyselina citronová,konzervant sorbát draselný,pyrosiřičitan sodný,aroma
jablko),pečivová strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl, cukr,zlepš.přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E
472e, ječná sladová mouka, cukr, látka zlepšující mouku E 300, enzymy (do potravin): alfa amylasa, pentosanasa, lipasa,
stabilizátor E170)),plát šlehaný světlý 25% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátor
E 471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin),těsto linecké 21% (pšeničná mouka,stolní margarín í
jemné pečivo s náplní
(nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl
0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),cukr,vaječná melanž,pasta
s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant
sorban draselný),etylvanilin)

3

A,C,G

3

A,C

2

C,F,G
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A,C,F,G,H

3

A,C

2

A,G

krém na rakvičky 57% (rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje RAKVIČKA S NÁPLNÍ

30

jemné pečivo ze
šlehaných hmot

řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e, sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda),korpus rakvička 43% (cukr,vaječný žloutek ,vaječná

melanž ,ztužený tuk,etylvanilin)

OŘECHOVÝ KOŠÍČEK

50

LISTOVÁ TRUBIČKA-KREMROLE s bílkovou náplní

30

LISTOVÝ ŘEZ S KRÉMEM

80

náplň ořechová 70% (vlašské ořechy mleté,cukr,sušené mléko odtučněné,glukóza,drobečky suché (44001),přírodní rumové
aroma),korpus - linecký košíček 19,5% (pšeničná mouka,stolní margarín (nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej
řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban
cukr.výrobek s náplní draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),cukr,vaječná melanž,pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň
sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin),cukrářská
ostatní
poleva tmavá 10,5% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový
lecitin,aroma),jádra vlašských ořechů,ztužený rostlinný tuk
korpus kremrole - těsto listové 62% (pšeničná mouka,voda,tažný margarín - pláty (částečně hydrogenované rostlinné oleje a
cukr.výrobek s náplní tuky,voda,emulgátory E 471,E 322,antioxidant E 330,aroma,barviva E 160b,E 100),sůl (jedlá sůl kamenná,jodičnan
draselný,protispékavé látky E 535,E 500)),ocet),náplň bílková 36% (cukr,vaječný bílek,voda,etylvanilin),dohotovení 2% : cukr
bílkovou
moučka
krém žloutkový 51% (voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující
látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený
kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené
tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
cukrářský výrobek s přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),ovocná směs 3% (směs ovocných dření,cukr,kyselina
náplní lehkou tukovou citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou),těsto
listové 30% (pšeničná mouka,voda,tažný margarín - pláty (částečně hydrogenované rostlinné oleje a tuky,voda,emulgátory E 471,E
322,antioxidant E 330,aroma,barviva E 160b,E 100),sůl (jedlá sůl kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E
500)),ocet,),fondánová hmota 16% (cukr,glukózový sirup,voda)

BANÁNEK S KRÉMEM TM.POL.

VĚNEČEK S KRÉMEM

VĚNEČEK PAŘÍŽSKÝ

ŠÁTEČEK

40

40 60

50

35

krém kakaový 56% (voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující
látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený
kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené
tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
cukrářský výrobek s diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
náplní lehkou tukovou kyselina citronová,barvivo beta - karoten),kakaový prášek 1,5%,rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické
látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),korpus banánek 30% (voda,vaječná
melanž,pšeničná mouka,řepkový olej,sůl (jedlá sůl kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E 500),prášek do
pečiva),cukrářská poleva tmavá 12% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk
krém žloutkový 56% (voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující
látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený
kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené
tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
cukrářský výrobek s diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
náplní lehkou tukovou kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg)),korpus věneček 21% (voda,vaječná melanž,pšeničná
mouka,řepkový olej,sůl (jedlá sůl kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E 500),prášek do pečiva),fondánová hmota
13% (cukr,glukózový sirup,voda)
krém žloutkový a krém lehký tmavý 62% (voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená
syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a
živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K
(neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné
cukrářský výrobek s bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),oříško - čokoládová pasta (rostlinné
náplní lehkou tukovou oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma,voda),rumové
aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren
max.0,0004mg/kg)),korpus věneček 19% (voda,vaječná melanž,pšeničná mouka,řepkový olej,sůl (jedlá sůl kamenná,jodičnan
draselný,protispékavé látky E 535,E 500),prášek do pečiva),cukrářská poleva tmavá 19% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk

krém lehký 57% (rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
cukrářský výrobek s 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,těsto listové 39% (pšeničná mouka,voda,tažný margarín - pláty
náplní lehkou tukovou (částečně hydrogenované rostlinné oleje a tuky,voda,emulgátory E 471,E 322,antioxidant E 330,aroma,barviva E 160b,E 100),sůl
(jedlá sůl kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E 500)),ocet),vaječná melanž 2%,cukr moučka 2%
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plát šlehaný tmavý 40% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,kakaový prášek,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E
471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,krém tukový lehký 30% (voda,stolní margarín
(nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl
0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),směs na krém
cukrářský výrobek s (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg)),poleva agarová 27% (voda,cukr,glukóza
bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo kurkuma),osyp : mletá podzemnice 3%

plát šlehaný tmavý 40% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,kakaový prášek,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E
471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,krém tukový lehký 30% (voda,stolní margarín
(nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl
0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),směs na krém
cukrářský výrobek s
(cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou
mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg)),poleva agarová 27% (voda,cukr,glukóza
bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo kurkuma),osyp : mletá podzemnice 3%

cukrářský výrobek s
náplní tukovou

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

krém tukový lehký 45% (voda,stolní margarín (nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono
a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky
určené k aromatizaci),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E
401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený
kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),griliášová pasta
14%(podzemnice,vaječný bílek,alaburky,pšeničná mouka),korpus jádrový rohlíček 23% (cukr,vaječný
bílek,alaburky,podzemnice,cukrářské drobečky suché (44003),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň
sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),cukrářská poleva tmavá
18% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový
lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk
krém lehký žloutkový 32%,krém lehký tmavý 27% (rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné
bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E
1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně
identické aroma;barvivo E 160a,aroma),kakao vařené,korpus větrník 20% (voda,vaječná melanž,pšeničná mouka,řepkový olej,sůl
(jedlá sůl kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E 500),prášek do pečiva),fondánová hmota 20% (cukr,glukózový
sirup,voda),kulér
krém na špičky 49% (glukózový sirup,kakaový prášek,mléko odstředěné sušené,mouka sojová,voda,emulgátor E 322,přírodně
identické aroma - čokoládové),stolní margarín (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl 0,1%,emulgátory
E 471,E 322,kyselina citronová,aroma,barvivo beta karoten),cukrářská poleva tmavá 25% (cukr,ztužený rostlinný tuk, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka ,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk,náplň do špiček 18% (
mléko (68%),cukr,emulgátor E 472b,stabilizátor E 466,sušené mléko odstředěné,přírodní barvivo E 100,E
101,etylvanilin),voda,fondánová hmota (cukr,glukózový sirup,voda),Tuzemský krásnobřezenský likér (líh,aroma,cukr,kulér E
150a,arovanillon),korpus bufler 8% (vaječný bílek,vaječný žloutek,pšeničná mouka,cukr,voda,pšeničný škrob)
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plát šlehaný světlý 40% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E
570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,poleva agarová 27% (voda,cukr,glukóza
bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo kurkuma),krém lehký tukový 21% (voda,stolní margarín (nehydrogenované oleje a tuky
80%,tuk palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina
cukrářský výrobek s citronová,konzervant sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob
náplní lehkou tukovou E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně
identické aroma;barvivo E 160a,aroma),kompotované ovoce - mandarínky 10%,ovocná směs meruňková 7% (voda,meruňky
40%(meruňky a mer.pyré),cukr,glukózo - fruktózový sirup,zahušťovadla : modifikovaný kukuřičný škrob,gelanová guma,kyselina
citronová,regulátor kyselosti : citronan vápenatý a citronan sodný,aroma,konzervant sorbát draselný,barvivo beta karoten),osyp :
kokos strouhaný 2%
plát šlehaný světlý 40% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E
570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,poleva agarová 27% (voda,cukr,glukóza
bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo kurkuma),krém lehký tukový 21% (voda,stolní margarín (nehydrogenované oleje a tuky
80%,tuk palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina
cukrářský výrobek s citronová,konzervant sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob
náplní lehkou tukovou E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně
identické aroma;barvivo E 160a,aroma),kompotované ovoce - mandarínky 10%,ovocná směs meruňková 7% (voda,meruňky
40%(meruňky a mer.pyré),cukr,glukózo - fruktózový sirup,zahušťovadla : modifikovaný kukuřičný škrob,gelanová guma,kyselina
citronová,regulátor kyselosti : citronan vápenatý a citronan sodný,aroma,konzervant sorbát draselný,barvivo beta karoten),osyp :
kokos strouhaný 2%
krém lehký 89%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
cukrářský výrobek s 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,kompotované ovoce (v sezóně čerstvé),jahodový protlak (směs
náplní lehkou tukovou ovocných dření,cukr,glukózový sirup,zahušťovadlo modifikovaný škrob E 1442,barvivo aronie,kyselina citronová,jahodové
aroma),ovocná směs (ovocné protlaky - jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup,voda,pektin,kyselina citronová,kyselina
sorbová,aroma),cukr,glukóza bramborová,Zeesan jogurt (cukr,dextróza,modifikovaný škrob E 1414,sušený jogurt,želatina,kyselina
Ekrém
330,sůl),agar,plát
šlehaný
světlý 11%
(vaječná
melanž,pšeničnáoleje
mouka,cukr,řepkový
olej,voda,RPřepkový,voda,emulgátor
pasta (voda,cukr,emulgátor
E
lehký tukový 43%
(voda,stolní
margarín
(nehydrogenované
a tuky 80%,tuk palmový,olej
mono
a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky
určené k aromatizaci),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E
401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený
cukrářský výrobek s kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),rumové aroma (voda,líh,sirup z
náplní lehkou tukovou invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),alginátové
ovoce 9%(cukr,voda,škrobový sirup, želírující látka E 401,regulátory kyselosti E 341,E 339,emulgátor E 471,pomerančové aroma,
meruňkové aroma, višňové aroma,barvivo kurkumin,měďnaté komplexy chlorofylinů,karmíny),Caronda (),plát šlehaný světlý a
tmavý 31% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,kakaový prášek,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E
570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,cukrářská poleva tmavá 14% (cukr, ztužený rostlinný
plát šlehaný světlý 45% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E
570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,krém světlý 27%,krém tmavý 28% (voda,směs na krém
(cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
cukrářský výrobek s olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
náplní lehkou tukovou řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),máslo,oříško čokoládová pasta (rostlinné oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné mléko,emulgátor sojový
lecitin,aroma)
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cukrářský výrobek s
náplní ostatní

krém žloutkový 34% (voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující
látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený
kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené
tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),kompotované ovoce 30%,korpus - linecký košíček velký 28%
(pšeničná mouka,stolní margarín í (nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono a
diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky
určené k aromatizaci),cukr,vaječná melanž,pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina
citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin),poleva agarová 8% (voda,cukr,glukóza
bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo kurkuma)

300

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

kompotované ovoce 37% (v sezóně čerstvé),poleva agarová 37% (voda,cukr,glukóza bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo
kurkuma),korpus mini dortík 26% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E
475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin

70

cukrářský výrobek
ostatní

OVOCNÝ ŽELÉ ŘEZ

110

cukrářský výrobek
ostatní

BETLÉMSKÁ HVĚZDA

160

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

PUNČOVÁ HRUDKA

80

cukr.výrobek

kompotované ovoce 36% (v sezóně čerstvé),poleva agarová 36% (voda,cukr,glukóza bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo
kurkuma),kyselina citronová,korpus šlehaný tmavý 28% (směs(cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,kakao,emulgátor (E 472b,E
477,E 472a,E 475,E 471),kypřící látka (E 450i,E 500ii),glukózový sirup,sušené mléko,sušená vejce,karobová mouka,rýžový
škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná melanž,voda,ovocná směs 6% (ovocné protlaky - jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový
sirup,voda,pektin,kyselina citronová,kyselina sorbová,aroma)
kompotované ovoce 26% (v sezóně čerstvé),poleva agarová 24% (voda,cukr,glukóza bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo
kurkuma),kyselina citronová,korpus šlehaný světlý 23% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E
471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E
415,barvivo E 160a)vaječná melanž,voda),krém žloutkový 21% (voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných
kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické
látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),ovocná směs 6% (ovocné protlaky kompotované ovoce 37%(v sezóně čerstvé),agarová poleva 34%(voda,cukr,glukóza bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo
kurkuma),korpus mini dortík 29% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E
475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin
cukrářská poleva tmavá 35%(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor
sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk,punčový rozvar 24%(cukr,voda,rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního
cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),výtažek punč,kyselina
citronová),rozinky 19%,Tuzemský krásnobřezenský likér 17%(líh,aroma,cukr,kulér E 150a,arovanillon),cukrářské drobečky vlhké
(44002),podzemnice 2%,přírodní barvivo
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METRO ŘEZ

80

HRUDKA METRO

80

DEZERT METRO VOLNĚ

1 kg

LINEC. KOŠÍČEK S MÁSLOVOU NÁPLNÍ

50

KOŠÍČEK S OVOCEM

50

plát šlehaný světlý a tmavý 36% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,kakaový prášek,RP pasta
(voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina
citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,cukrářské drobečky metro 33% ( 44005 cukr,směs na piškot(pšeničná mouka,cukr,sušený vaječný bílek a žloutek,emulgátory E 472b,E 477,sušené mléko,kypřící látky E
450a,E 500,sojová mouka,jedlá sůl,glukozový sirup,zahušťovadlo guma guar,aroma,barvivo beta karoten),rostlinné tuky částečně
cukr.výrobek s náplní ztužené,(emulgátory E 322,E 471,E 475,sůl),rostlinný olej,tmavá poleva(cukr,ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek,kakaová
tukovou
hmota,sušená syrovátka,emulgátory E 322 - sojový,E 476,aroma),škrobový sirup,voda,sušený mléčný přípravek(sušená
syrovátka,rostlinný tuk,glukozový sirup,sušené mléko,stabilizátor E 451),kokos,zvlhčující látka : glycerol,aroma,líh,konzervant
propionan sodný,kyselina sorbová,jedlá želatina),krém světlý 24% (voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
(cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
cukrářské drobečky metro 96% ( 44005 - cukr,směs na piškot(pšeničná mouka,cukr,sušený vaječný bílek a žloutek,emulgátory E
472b,E 477,sušené mléko,kypřící látky E 450a,E 500,sojová mouka,jedlá sůl,glukozový sirup,zahušťovadlo guma
guar,aroma,barvivo beta karoten),rostlinné tuky částečně ztužené,(emulgátory E 322,E 471,E 475,sůl),rostlinný olej,tmavá
poleva(cukr,ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek,kakaová hmota,sušená syrovátka,emulgátory E 322 - sojový,E
cukr.výrobek
476,aroma),škrobový sirup,voda,sušený mléčný přípravek(sušená syrovátka,rostlinný tuk,glukozový sirup,sušené mléko,stabilizátor
E 451),kokos,zvlhčující látka : glycerol,aroma,líh,konzervant propionan sodný,kyselina sorbová,jedlá želatina),posyp : strouhaný
kokos 4%
cukrářský trvanlivý výrobek s náplní tukovou(12%) a tmavou polevou(8,5%),cukr,směs na piškot(pšeničná mouka,cukr,sušený
vaječný bílek a žloutek,emulgátory E 472b,E 477,sušené mléko,kypřící látky E 450a,E 500,sojová mouka,jedlá sůl,glukozový
sirup,zahušťovadlo guma guar,aroma,barvivo beta karoten),rostlinné tuky částečně ztužené,(emulgátory E 322,E 471,E
cukr.výrobek s náplní 475,sůl),rostlinný olej,tmavá poleva(cukr,ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek,kakaová hmota,sušená syrovátka,emulgátory E 322 tukovou
sojový,E 476,aroma),škrobový sirup,voda,sušený mléčný přípravek(sušená syrovátka,rostlinný tuk,glukozový sirup,sušené
mléko,stabilizátor E 451),kokos,zvlhčující látka : glycerol,aroma,líh,konzervant propionan sodný,kyselina sorbová,jedlá želatina
krém světlý 36% (voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery
mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
cukr.výrobek s
160a,aroma),máslo 3%),korpus linecký košíček 19%(pšeničná mouka,stolní margarín (nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk
másl.náplní
palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant
sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),cukr,vaječná melanž,pasta s příchutí citronu
(voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban
draselný),etylvanilin),ovocná směs 17%(směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z
chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou),cukrářská poleva tmavá 12%(cukr, ztužený
krém žloutkový 38% (voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující
látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený
kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené
tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),kompotované ovce 34%,korpus linecký košíček 17%
cukrářský výrobek s
(pšeničná mouka,stolní margarín (nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono a
náplní lehkou tukovou
diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky
určené k aromatizaci),cukr,vaječná melanž,pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina
citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin),poleva agarová 11% (voda,cukr,glukóza
bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo kurkuma),kyselina citronová
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korpus linecký koláček 47%(pšeničná mouka,stolní margarín (nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej
řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban
draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),cukr,vaječná melanž,pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň
sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin),krém světlý 36%
(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných
kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
cukr.výrobek s náplní aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
lehkou tukovou
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
160a,aroma),máslo),cukrářská poleva tmavá 13%(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk,krokant 2%(cukr,smetana,alaburky),podzemnice 2%

mléčná modelovací hmota 49%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové
aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),náplň kávová 40% (cukr,kakao, sojová mouka,rostlinný tuk,sušené
mléko,modifikovaný kukuřičný škrob E 1412,kávové aroma,glukózový sirup,sušená syrovátka),voda,margarín K (neztužené a
cukr.výrobek s náplní ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
lehkou tukovou
kyselina citronová,barvivo beta - karoten),cukrářská poleva tmavá 11% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk

MODELOVANÉ VÝROBKY-BRAMBORY

40

cukr.výrobek s
másl.náplní

PRAŽSKA KOULE

50

cukrářský výrobek s
tukovou náplní

LASKONKA KOKOSOVÁ

40

mléčná modelovací hmota 36%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové
aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),krém světlý 34% (voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
(cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,korpus bufler 22% (vaječný bílek,vaječný žloutek,pšeničná
mouka,cukr,voda,pšeničný škrob),kakaový prášek 4%,cukr moučka 4%

krém tukový tmavý 33%(fondánová hmota (cukr,glukózový sirup,voda),ztužený rostlinný tuk,máslo,kakaový prášek),korpus bufler
30% (vaječný bílek,vaječný žloutek,pšeničná mouka,cukr,voda,pšeničný škrob),podzemnice 18%,cukr 13%,voda 6%

krém světlý 60% (voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery
mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
cukrářský výrobek s plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
náplní lehkou tukovou bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
160a,aroma),máslo),korpus laskonka 36%(cukr,kokos strouhaný 10%,vaječný bílek),krokant 4%(cukr,smetana,alaburky)
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krém světlý 45% (voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery
mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
cukrářský výrobek s bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
náplní lehkou tukovou 160a,aroma),máslo),kávová pasta (glukózový sirup,kávový extrakt,barvivo E 150b,mletá káva,rostlinný olej,aromata),plát bezé
45%(vaječný bílek,cukr,pšeničná mouka,podzemnice),cukrářská poleva tmavá 11% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk

cukrářský výrobek s
náplní

korpus kokoska 33%(cukr,kokos strouhaný,vaječný bílek,ovocná směs (směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka
pektin,vyrobeno z chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou),krém světlý 28%
(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných
kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
160a,aroma),máslo),korpus linecký koláček 16%(pšeničná mouka,stolní margarín (nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk
palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant
sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),cukr,vaječná melanž,pasta s příchutí citronu
(voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban
draselný),etylvanilin),ovocná směs 13%(směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z
chem.konzervovaného
polotovaru,povrchově
sorbovou),cukrářská
poleva tmavá 8% (cukr, ztužený estery
krém světlý 59% (voda,margarín
K (neztužené konzervováno
a ztužené tukykyselinou
a oleje - palmový
a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové

mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
cukr.výrobek s náplní 160a,aroma),máslo,rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),korpus šáteček 36%(pšeničná mouka,cukr,vaječná melanž,voda,podzemnice mletá,pasta
lehkou máslovou
s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant
sorban draselný),etylvanilin),cukrářská poleva tmavá 5% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk

plát šlehaný světlý 26% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E
570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,cukrářské drobečky vlhké 24% (44002),cukrářská poleva
tmavá 18% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový
lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk,mléčná modelovací hmota 12%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený
tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový sirup,voda),etylvanilin,voda),krém světlý 9% (voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a
oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
cukr.výrobek s náplní diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená
lehkou tukovou
syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a
živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo),ovocná
směs 6%(ovocné protlaky - jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup,voda,pektin,kyselina citronová,kyselina
sorbová,aroma),Caronda 3% (),rumové aroma 2%(voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové
aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg)
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krém na střechy 52% (voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové
estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina
sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E
1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek cukrářský výrobek s laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně
náplní lehkou tukovou identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,alginátové ovoce(cukr,voda,škrobový sirup, želírující látka E 401,regulátory kyselosti
E 341,E 339,emulgátor E 471,pomerančové aroma, meruňkové aroma, višňové aroma,barvivo kurkumin,měďnaté komplexy
chlorofylinů,karmíny ),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),plát šlehaný světlý,tmavý 32% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový
olej,voda,kakaový prášek,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu
(voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban
náplň ovocenka 68%(kompotované ovoce,rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné
bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,gel neutral (cukr,voda,glukózový sirup,želírující
cukr.výrobek s náplní
látka E 440,kyselina citronová,aroma),tvaroh měkký),korpus šlehaný světlý 32% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový
ostatní
škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené
mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,voda)
kompotované ovoce 26% (v sezóně čerstvé),agarová poleva 23% (voda,cukr,glukóza bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo
kurkuma),korpus šlehaný světlý 22% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E
472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E
160a),vaječná melanž,voda),krém žloutkový 21% (voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
cukr.výrobek s náplní bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
ostatní
160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných
kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické
látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),ovocná směs 6% (ovocné protlaky jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup,voda,pektin,kyselina citronová,kyselina sorbová,aroma),podzemnice,lískové
ořechy,kyselina citronová
krém světlý 50% (voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery
mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
cukrářský výrobek s 160a,aroma),máslo,plát šlehaný tmavý 38% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,kakaový prášek,RP pasta
náplní lehkou tukovou (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina
citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,cukrářská poleva tmavá 9% (cukr, ztužený
rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný
tuk,kakaový prášek 3%

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

krém lehký s karamelem 39% (rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),vařený karamel 13%,voda),krém žloutkový 37% (voda,směs na krém
(cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rumové aroma
(voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren
max.0,0004mg/kg),plát šlehaný tmavý 20% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,kakaový prášek,RP pasta
(voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina
citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin
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krém světlý 42% (voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery
mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
cukrářský výrobek s 160a,aroma),máslo,plát šlehaný tmavý 38% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,kakaový prášek,RP pasta
náplní lehkou tukovou (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina
citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,cukrářská poleva tmavá 10% (cukr, ztužený
rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný
tuk,lísková pasta 8%(lískové oříšky,cukr),lískové oříšky celkem 7%

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

cukrářský výrobek s
náplní bílkovou

korpus šlehaný světlý 36% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,punčový rozvar 31%(cukr,voda,rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),punčové aroma (rozpouštědla- voda,glycerol
20%,propylenglykol 1,9%,aromatické složky - aromatické látky,aromatické přípravky,konzervační látka E 202,bez antioxidantů a
barviv),kyselina citronová),fondánová hmota 23% (cukr,glukózový sirup,voda),ovocná směs 8% (směs ovocných dření,cukr,kyselina
citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou
sorbovou),cukrářská poleva tmavá 2% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk
krém bílkový na indiány 48%(cukr,vaječný bílek,voda,jahodový protlak (směs ovocných dření,cukr,glukózový sirup,zahušťovadlo
modifikovaný škrob E 1442,barvivo aronie,kyselina citronová,jahodové aroma),ovocná směs (ovocné protlaky jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup,voda,pektin,kyselina citronová,kyselina sorbová,aroma),kyselina citronová),fondánová
hmota 34% (cukr,glukózový sirup,voda),,korpus bufler 16% (vaječný bílek,vaječný žloutek,pšeničná mouka,cukr,voda,pšeničný
škrob),rumové aroma 1,5% (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),přírodní barvivo kurkuma

náplň ovocná kornoutek 54%(cukr,voda,vaječný bílek,jahodový protlak (směs ovocných dření,cukr,glukózový sirup,zahušťovadlo
modifikovaný škrob E 1442,barvivo aronie,kyselina citronová,jahodové aroma),kyselina citronová),korpus kornoutek
cukr.výrobek s náplní 30%(cukr,vaječný bílek,podzemnice,vlašské ořechy,řepkový olej),poleva tmavá 16% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se
bílkovou
sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk
plát šlehaný světlý a tmavý 35% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,kakaový prášek,RP pasta
(voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina
citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,krém světlý 33% (voda,margarín K
(neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
cukr.výrobek s náplní kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená
lehkou tukovou
syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a
živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo
3%),ovocná směs 13% (směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z chem.konzervovaného
polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou),cukrářská poleva tmavá 10% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk,griliášová pasta
6%(podzemnice,cukr),kakaový prášek 2%,rumové aroma 1%(voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
plát šlehaný světlý 60% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E
cukrářský výrobek s 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,ovocná směs 40%(ovocné protlaky náplní ovocnou
jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup,voda,pektin,kyselina citronová,kyselina sorbová,aroma)

2

A,C.F,G,H

3

A,C.F,G

2

A,C

2

C,F,G,H

3

A,C,E,F,G

3

A,C

OVOCNÁ ROLÁDA

60

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

ROLÁDA KOKOSOVÁ

50

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

ROSTLINNÝ KRÉM V PORCÍCH

10

rostl.krém

KUBÁNSKÝ DORT

SACHR DORT

ŠODO CHLEBÍČEK

85

70

60

JEŽEK

35

SNĚHURKA KRÁJENÁ

60

HARLEKÝN KRÁJENÝ

50

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

plát šlehaný světlý 38% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E
570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob
bramborový,citronové aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin,kompotované ovoce 28%(v sezóně čerstvé),náplň Míša
27%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový
a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo
beta - karoten),voda,Zeesan jogurt (cukr,dextróza,modifikovaný škrob E 1414,sušený jogurt,želatina,kyselina E 330,sůl),cukrářská
krém světlý 39% (voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery
mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
160a,aroma),máslo,plát šlehaný světlý 38% (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta
(voda,cukr,emulgátor
E 471,E
475,E 570,nosič
E 1520),pasta
s příchutí citronu
(voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina
(voda,zcela hydrogenované
rostlinné
oleje a tuky,tuky
- palmojádrový,oleje
- řepkový,slunečnicový,kukuřicový
a sójový v různém
poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda
banány 40%,krém lehký tmavý 27%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),oříško - čokoládová pasta (rostlinné oleje,cukr,kakao s 10 - 12
(26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma,voda),korpus šlehaný tmavý 20% (směs
(cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,kakao,emulgátor (E 472b,E 477,E 472a,E 475,E 471),kypřící látka (E 450i,E 500ii),glukózový
sirup,sušené mléko,sušená vejce,karobová mouka,rýžový škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná melanž,voda),cukrářská poleva
tmavá 9% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový
lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk,ovocná směs 4% (směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z
chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou)
korpus sachr 51%(vaječná melanž,cukr,řepkový olej,pšeničná mouka,kakaový prášek,pšeničná mouka hrubá),krém lehký
30%(voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v
různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta karoten),voda,ovocná směs 11%(směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z
chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou),cukrářská poleva tmavá 8% (cukr, ztužený
rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk

krém lehký žloutkový 64%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
160a,aroma),korpus šodo chlebíček - korpus šlehaný světlý 28% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový
škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené
mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,voda,kompotované ovoce 8%(v sezóně čerstvé)

krém lehký 58%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
cukrářský výrobek s
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,korpus ježek 42%(cukr,cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený
náplní lehkou tukovou
rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),cukr
moučka,voda,vaječný bílek)
cukrářský výrobek s
náplní ostatní
cukrářský výrobek s
náplní ostatní

viz. dorty
viz. dorty

3

A, C, F, G

3

A,C,G,H

1

F

1

A,C,F,G,H

3

A,C,F,G

1

A,C,F,G

1

C,F,G

1
1

FLORIDA DORT KRÁJENÝ

70

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

OZDOBY Z MLÉČNÉ MODEL. HMOTY

30

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

MODEL VÝROBKY Z PLÁTU 11-S ML

100

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

MODEL VYROBKY Z BUFLER-HLADKÉ

100

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

HROMÁDKA

MAROKÁNKA

40

40

VIŠŇOVÝ DORT KRÁJENÝ

110

TŘENÝ MERÁNEK

60

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

cukrářský výrobek
ostatní

viz. dorty

1

cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby)

30

G

9

A,C,E,F,G

9

E,F,G

2

A,C,F,G

60

A,E,F,G

3

A,C,G

60

A,C,F, G

mléčná modelovací hmota 51%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),náplň pišingrová 24%(griliášová pasta(podzemnice,cukr),cukrářská
poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový
lecitin,aroma),cukr,ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek,etylvanilin),plát šlehaný světlý 21% (vaječná melanž,pšeničná
mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí citronu
(voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban
draselný),etylvanilin,cukrářská poleva tmavá 4% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
mléčná modelovací hmota 59%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),náplň pišingrová 24%(griliášová pasta(podzemnice,cukr),cukrářská
poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový
lecitin,aroma),cukr,ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek,etylvanilin),korpus bufler 15% (vaječný bílek,vaječný žloutek,pšeničná
mouka,cukr,voda,pšeničný škrob),cukr moučka 2%
krém lehký 46%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,banány 23%,korpus bufler 17%(vaječný bílek,vaječný
žloutek,pšeničná mouka,cukr,voda,pšeničný škrob),cukrářské drobečky suché 14%(44001),kakaový prášek
cukrářská poleva tmavá 22%(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor
sojový lecitin,aroma),cukr 21%,alaburky 13%,alginátové ovoce 12%(cukr,voda,škrobový sirup,želírující látka alginan sodný
1,1%,regulátory kyselosti E 341,E 339,emulgátor E 471,aroma meruňkové,barvivo E 141),pšeničná mouka 6%,podzemnice
6%,cukrářské drobečky nestandart (44003) 6%,bramborová glukóza 5%,stolní margarín 5%(nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk
palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant
sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),sušené mléko plnotučné 4%

korpus šlehaný světlý a tmavý 39% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E
472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E
160a),(směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,kakao,emulgátor (E 472b,E 477,E 472a,E 475,E 471),kypřící látka (E 450i,E
500ii),glukózový sirup,sušené mléko,sušená vejce,karobová mouka,rýžový škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná
melanž,voda),krém žloutkový a krém kakaový 37%(voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
cukrářský výrobek plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
ostatní
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných
kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),kakaový prášek 1,6%,rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),višně ve vlastní
šťávě 19%,gel fixační neutral 3%(cukr,voda,glukózový sirup,želírující látka E 440,kyselina citronová,aroma),voda
těsto linecké třené 69%(pšeničná mouka 47%,stolní margarín 36% (nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej
řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban
draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),cukr 14%,vaječná melanž 3%,etylvanilín,pasta s příchutí citronu
(voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban
jemné pečivo z
třeného těsta s náplní draselný),ovocná směs 24%(směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z chem.konzervovaného
polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou),cukrářská poleva tmavá 7% (cukr,plně ztužený rostlinný palmový
tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk

MÍŠA ŘEZ

60

cukrářský výrobek
ostatní

krém Míša 67%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,Zeesan jogurt (cukr,dextróza,modifikovaný škrob E 1414,sušený
jogurt,želatina,kyselina E 330,sůl),korpus šlehaný světlý 21% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory
E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E
415,barvivo E 160a),vaječná melanž,voda,kompotované ovoce 8%(v sezóně čerstvé),cukrářská poleva tmavá 4% (cukr, ztužený
rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk

3

A,C,F,G

MINIZÁKUSKY
MINIVĚNEČEK

20

viz. základní výrobky

2

MINIROHLÍČEK JÁDROVÝ

20

viz. základní výrobky

3

MINIŠPIČKA

20

viz. základní výrobky

3

MINILASKONKA

15

viz. základní výrobky

3

MINIROLÁDA s cukr. polevou tmavou

20

viz. základní výrobky

3

MINIPOCHOUTKA oříšková

30

viz. základní výrobky

3

MINIŘEZ PUNČOVÝ

30

viz. základní výrobky

3

MINIROLÁDA KOKOSOVÁ

25

viz. základní výrobky

3

MINIŠTAFETKA

25

viz. základní výrobky

3

70

korpus Medánek 47%(pšeničná mouka,cukr,vlašské ořechy,strouhaný perník(mouka pšeničná,cukr,fruktózo - glukózový
sirup,vejce,med,kypřící látky E 503ii,E 500ii,voda,koření),emulgátory (E 472b,E 477,glukózový sirup sušený,sušené odtučněné
mléko),pšeničný škrob,kypřící látky E 450,E 500ii,sůl jedlá jodidovaná(sůl jedlá,jodičnan draselný),kyselina E 330,zahušťovadlo E
415,barvivo E 160a,aroma),náplň Medánek 43%(směs (cukr,mléko sušené plnotučné,modifikovaný škrob E1414,laktóza,rostlinné a
mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma,želírující
látky E 401,E 516,emulgátor E 472a,kypřící látka E 450,barvivo E 160a,etylvanilin),voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a
oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
kyselina citronová,barvivo beta - karoten),med,vařený karamel),osyp 10%(vlašské ořechy,drobečky Medánek (44004),strouhaný
perník)

3

A,G,H

3

A,C,F,G

ŘEZY

ŘEZ MEDÁNEK

ŘEZ CAPPUCCINO

90

cukrářský výrobek
ostatní

cukrářský výrobek
ostatní

náplň Capuccino 72%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),náplň višňová (višně 35%,glukózo - fruktózový sirup,jablečné pyré
15%ovoce,modifikovaný škrob,zahušťovadlo guma gellan,regulátory kyselosti :kyselina citronová,citronany vápenaté,citronany
sodné,cukr,konzervant sorban draselný,aroma,koncentráty ibišek,mrkev),stabilizátor a dochucovač krému (cukr,sušený glukózový
sirup,dextróza,želatina,mokka prášek,sůl,aroma - obsahuje pšenici),voda),korpus šlehaný světlý 24%(směs (cukr,pšeničná
mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená
vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,voda,dohotovení : cukrářská
poleva (tyčinky) 4%(cukr,hydrogenované rostlinné tuky,kakaový prášek 10 - 12%,emulgátor sojový lecitin,aroma)

ŘEZ MALINA

70

cukrářský výrobek
ostatní

ŘEZ CITRON

70g

cukrářský výrobek
ostatní

ŘEZ ANANAS

70

cukrářský výrobek
ostatní

ŘEZ TIRAMISU

ŘEZ LIKÉROVÝ

DEZERT MARINA

70 100

70

1000

cukrářský výrobek
ostatní

cukrářský výrobek
ostatní

cukrářský výrobek
ostatní

náplň Malina 63%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),fond Malina (cukr,sušený glukózový sirup,želatina,kousky malin (35%
ovoce),kyselina citronová,barvící rostlinný koncentrát,kyselina askorbová,aroma,sůl),voda),korpus šlehaný světlý 27% (směs
(cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená
vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,voda,dohotovení : cukrářská
poleva světlá 5%(cukr,ztužený rostlinný tuk,sušené mléko odstředěné,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,kyselina
citronová,jedlá sůl,aroma),Decor gel bílý 5%(glukózový sirup,pitná voda,želírovací přípravky pektin a xanthan,zahušťovadla alginát
sodný a karagenan,regulátory kyselosti kyselina citronová a citrát sodný,barvivo oxid titaničitý,konzervant sorbát draselný,aroma)
náplň Citron 61%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),fond Citron (cukr,sušený glukózový sirup,želatina,ovocný citronový
prášek,kyselina citronová,aroma,emulgátor sojový lecitin,mléčná bílkovina,sůl),voda),plát šlehaný světlý 35%(vaječná
melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí
citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban
draselný),etylvanilin,dohotovení : Decor gel bílý 4%(glukózový sirup,pitná voda,želírovací přípravky pektin a xanthan,zahušťovadla
alginát sodný a karagenan,regulátory kyselosti kyselina citronová a citrát sodný,barvivo oxid titaničitý,konzervant sorbát
náplň Ananas 73%,z toho kompot ananas plátky 32%,(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné
bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),fond Citron (cukr,sušený glukózový
sirup,želatina,ovocný citronový prášek,kyselina citronová,aroma,emulgátor sojový lecitin,mléčná bílkovina,sůl),voda),korpus
šlehaný světlý 23% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící
látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,dohotovení : Decor gel bílý 4%(glukózový sirup,pitná voda,želírovací přípravky pektin a xanthan,zahušťovadla alginát
sodný a karagenan,regulátory kyselosti kyselina citronová a citrát sodný,barvivo oxid titaničitý,konzervant sorbát
draselný,aroma),přírodní barvivo(citron)
náplň Tiramisu 62%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),fond Tiramisu (cukr,sušené Mascarpone 32%,maltodextrin,želatina,aroma obsahuje soju,barvící ovocné a rostlinné extrakty,sůl),voda),plát šlehaný světlý a tmavý 35%(vaječná melanž,pšeničná
mouka,cukr,řepkový olej,voda,kakaový prášek,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí
citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban
draselný),etylvanilin,dohotovení : kakaový prášek 3%
náplň Likér 67%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),fond Likér (cukr,sušený glukózový sirup,želatina,sušený vaječný žloutek
14%,aroma - obsahuje pšenici,barvivo beta - karoten,sůl),voda),Tuzemský krásnobřezenský likér (líh,aroma,cukr,kulér E
150a,arovanillon),korpus šlehaný světlý 28% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E
472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E
160a),vaječná melanž,voda,dohotovení : Decor gel čoko 5%(glukózový sirup,pitná voda,nízkotučný kakaový prášek,modifikované
škroby,barvivo amoniakový karamel,konzervant sorban draselný,aroma)
fondánová hmota 31% (cukr,glukózový sirup,voda),cukrářská poleva tmavá 19%(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),cukrářské drobečky suché 18% (44001),lískové ořechy
13%,škrobový sirup 10%,ztužený rostlinný tuk 4%,cukrářská poleva světlá 3%(cukr,ztužený rostlinný tuk,sušené mléko
odstředěné,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,kyselina citronová,jedlá sůl,aroma),Tuzemský krásnobřezenský likér
2%(líh,aroma,cukr,kulér E 150a,arovanillon)
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3

A,C,F,G

3

A,C,F,G

3

A,C,F,G

3

A, C, G

30

F,G,H

DEZERTNÍ KULIČKY

1000

cukrářský výrobek
ostatní

fondánová hmota 20% (cukr,glukózový sirup,voda),Tuzemský krásnobřezenský likér 20%(líh,aroma,cukr,kulér E
150a,arovanillon),cukrářské drobečky suché 20% (44001),cukrářská poleva tmavá 14%(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),škrobový sirup 6%,ztužený rostlinný tuk 6%,posyp :
kokos strouhaný 14%
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A,C,G,H

3

A,C,F,G,H

VÝROBKY SE SLADIDLEM

VĚNEČEK SE SLADIDLEM

MĚCHURKA SE SLADIDLEM

ROLÁDA OŘECHOVÁ SE SLADIDLEM

DIANA KOKOSOVÝ ŘEZ SE SLADIDLEM

DIANA POVIDLOVÝ ŘEZ SE SLADIDLEM

40

60

50

70

70

krém Věneček se sladidlem 76%(voda,Diana Vanilkrém (fruktóza 41%,modifikovaný bramborový škrob,sušené mléko,palmový
olej,zahušťovadlo E 401,sušená syrovátka,sůl,barviva E 160a,E 101,aroma),margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový
a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),sladidlo
cukrářský výrobek se kandisin,rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma sladidlem
obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),korpus věneček 21% (voda,vaječná melanž,pšeničná mouka,řepkový olej,sůl (jedlá sůl
kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E 500),prášek do pečiva),posyp : kokos strouhaný 3%

náplň Měchurka se sladidlem 71%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
cukrářský výrobek se
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,kakaový prášek,sladidlo kandisin),korpus větrník 26% (voda,vaječná
sladidlem
melanž,pšeničná mouka,řepkový olej,sůl (jedlá sůl kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E 500),prášek do
pečiva),posyp : kokos strouhaný 3%
krém se sladidlem 55%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové
estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina
sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),Diana Vanilkrém (fruktóza 41%,modifikovaný
cukrářský výrobek se bramborový škrob,sušené mléko,palmový olej,zahušťovadlo E 401,sušená syrovátka,sůl,barviva E 160a,E 101,aroma),lískové
sladidlem
oříšky),plát se sladidlem 41%(vaječný bílek,vaječné žloutky,práškový sorbit,lískové oříšky,sušený pšeničný lepek),posyp : mleté
lískové oříšky 4%
Diana cukrářská směs 37%(pšeničná mouka,pšeničný škrob,fruktóza,sušená vejce,isomaltulóza,emulgátor (E472b,E477,E
471),kypřící látka (E450,E 500,E 341),sušené mléko,glukózový sirup,sušená syrovátka,stabilizátor (E 516,E 466),aroma,barvivo E
160a),krém se sladidlem K 33%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
cukrářský výrobek se sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),Diana
Vanilkrém (fruktóza 41%,modifikovaný bramborový škrob,sušené mléko,palmový olej,zahušťovadlo E 401,sušená
sladidlem
syrovátka,sůl,barviva E 160a,E 101,aroma),práškový sorbit),náplň Diana linecká žlutá 24%(voda,jablečná dřeň,fruktóza,stabilizátor
(E 1422,E 401),kyselina E 330,konzervant E 202,barvivo (E 160a,E 100,E 120),aroma,balicí plyn dusík E941),posyp : kokos strouhaný
5%

krém se sladidlem P 43%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),tvaroh měkký,voda,práškový sorbit),Diana cukrářská směs 38%(pšeničná
cukrářský výrobek se mouka,pšeničný škrob,fruktóza,sušená vejce,isomaltulóza,emulgátor (E472b,E477,E 471),kypřící látka (E450,E 500,E 341),sušené
mléko,glukózový sirup,sušená syrovátka,stabilizátor (E 516,E 466),aroma,barvivo E 160a),náplň Diana švestková povidla
sladidlem
15%(švestky,voda,fruktóza,jablečná vláknina,stabilizátor (E 1422,E 412),barvivo (E 150d),kyselina (E 330),aroma,konzervant (E
202),balicí plyn (E 941),posyp : plátky mandlí 4%

DIANA MERUŇKOVÝ ŘEZ SE SLADIDLEM

DIA ŘEZ OŘÍŠKOVÝ SE SLADIDLEM

BATUL OŘECHOVÝ SE SLADIDLEM

DORT OŘECHOVÝ SE SLADIDLEM

krém se sladidlem M 43%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),tvaroh měkký,voda,práškový sorbit),Diana cukrářská směs 38%(pšeničná
cukrářský výrobek se mouka,pšeničný škrob,fruktóza,sušená vejce,isomaltulóza,emulgátor (E472b,E477,E 471),kypřící látka (E450,E 500,E 341),sušené
mléko,glukózový sirup,sušená syrovátka,stabilizátor (E 516,E 466),aroma,barvivo E 160a),náplň Diana linecká žlutá
sladidlem
24%(voda,jablečná dřeň,fruktóza,stabilizátor (E 1422,E 401),kyselina E 330,konzervant E 202,barvivo (E 160a,E 100,E
120),aroma,balicí plyn dusík E941)

70

krém se sladidlem 55%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové
estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina
sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),Diana Vanilkrém (fruktóza 41%,modifikovaný
cukrářský výrobek se bramborový škrob,sušené mléko,palmový olej,zahušťovadlo E 401,sušená syrovátka,sůl,barviva E 160a,E 101,aroma),lískové
sladidlem
oříšky),plát se sladidlem 41%(vaječný bílek,vaječné žloutky,práškový sorbit,lískové oříšky,sušený pšeničný lepek),posyp : mleté
lískové oříšky 4%

50

krém se sladidlem 47%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové
estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina
sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),Diana Vanilkrém (fruktóza 41%,modifikovaný
cukrářský výrobek se bramborový škrob,sušené mléko,palmový olej,zahušťovadlo E 401,sušená syrovátka,sůl,barviva E 160a,E 101,aroma),lískové
sladidlem
oříšky),korpus se sladidlem 43%(vaječný bílek,vaječné žloutky,práškový sorbit,lískové oříšky,sušený pšeničný lepek),posyp : mleté
lískové oříšky 5%,podzemnice 5%

450

krém se sladidlem 47%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové
estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina
sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),Diana Vanilkrém (fruktóza 41%,modifikovaný
cukrářský výrobek se bramborový škrob,sušené mléko,palmový olej,zahušťovadlo E 401,sušená syrovátka,sůl,barviva E 160a,E 101,aroma),lískové
sladidlem
oříšky),korpus se sladidlem 43%(vaječný bílek,vaječné žloutky,práškový sorbit,lískové oříšky,sušený pšeničný lepek),posyp : mleté
lískové oříšky 5%,podzemnice 5%

1000

3

A,C,F,G

3

A,C,G,H

3

A,C,E,G,H

3

A,C,E,G,H

3

A,C,F,G,H

DORTY STANDARDNÍ (celé)

BATUL ČOKO

630

krém tmavý 52% (voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery
mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
cukr.výrobek s náplní 160a,aroma),oříško - čokoládová pasta (rostlinné oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné
mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma),korpus šlehaný světlý 34% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový
lehkou tukovou
škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené
mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,voda,cukrářská poleva tmavá 9%(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk,mléčná modelovací
hmota 5%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby)

BATUL KOKOSOVÝ

DORT ELEGÁN

KOKOSOVÝ MLS DORT

DORT KOLOMBÍNA

660

850

1000

1250

korpus šlehaný světlý 33% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém kokosový 28% a krém světlý 25%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
cukr.výrobek s náplní (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
lehkou tukovou
mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,kokosová pasta 9%(kokos,cukr),rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),mléčná
modelovací hmota 9%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),posyp : kokos strouhaný 5%
krém celkem 52%,krém lehký 35% a krém lehký tmavý 17%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné
bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),oříško - čokoládová pasta (rostlinné
oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma),korpus šlehaný
tmavý 24%(směs(cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,kakao,emulgátor (E 472b,E 477,E 472a,E 475,E 471),kypřící látka (E 450i,E
500ii),glukózový sirup,sušené mléko,sušená vejce,karobová mouka,rýžový škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná
cukr.výrobek s náplní
melanž,voda,náplň s příchutí vaječného likéru 13%(voda,cukr,glukózový sirup,modifikovaný škrob,stabilizátory E 460,E
lehkou tukovou
466,rostlinný hydrogenovaný tuk,sůl,konzervant E 202,barviva E 171,160a,101,okyselující přípravky E 330,332,aroma,emulgátory E
471,E 475 ),náplň višňová 7%(višně 35%,glukózo - fruktózový sirup,voda,jablečné pyré 15%,modifikovaný kukuřičný
škrob,zahušťovadlo : guma gellan,regulátory kyselosti - kyselina citronová,citronan vápenatý a sodný,cukr,konzervant sorban
draselný,aroma,koncentráty - ibišek,mrkev),kakaový prášek 4%

krém lehký 45%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,korpus šlehaný tmavý 22%(směs(cukr,pšeničná mouka,pšeničný
škrob,kakao,emulgátor (E 472b,E 477,E 472a,E 475,E 471),kypřící látka (E 450i,E 500ii),glukózový sirup,sušené mléko,sušená
cukr.výrobek s náplní
vejce,karobová mouka,rýžový škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná melanž,voda,kokos cukrářský 20%(cukr,glukózový
lehkou tukovou
sirup,voda,kokos 5%,modifikovaný škrob E 1442,barvivo E 171,kyselina E 270,regulátor kyselosti E 325,E 331,zahušťovadlo E
418,aroma),cukrářská poleva tmavá 13%(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk
krém žloutkový 36% (voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující
látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený
kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené
tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
cukr.výrobek s náplní kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),krém lehký tmavý 34%(rostlinný krém (voda,zcela
lehkou tukovou
hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém
poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta karoten),voda,oříško - čokoládová pasta (rostlinné oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné
mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma),skořice,korpus šlehaný tmavý 17%(směs(cukr,pšeničná mouka,pšeničný
škrob,kakao,emulgátor (E 472b,E 477,E 472a,E 475,E 471),kypřící látka (E 450i,E 500ii),glukózový sirup,sušené mléko,sušená
vejce,karobová mouka,rýžový škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná melanž,voda,posyp : vlašské ořechy drcené 9%,cukrářská
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A,C,G,H

3

A,C,F,G,H

3

A,C,F,G

3

A,C,F,G,H

DORT KOKOSOVÝ

DORT PATROVÝ KOKOSOVÝ

DORT OŘECHOVÝ - KALY

BATUL OVOCNÝ

1350

korpus šlehaný světlý 33% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém kokosový 28% a krém světlý 25%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
cukrářský výrobek s (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,kokosová pasta 9%(kokos,cukr),rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),mléčná
modelovací hmota 9%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),posyp : kokos strouhaný 5%

3

A,C,G,H

2050

korpus šlehaný světlý 33% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém kokosový 28% a krém světlý 25%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
cukrářský výrobek s (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,kokosová pasta 9%(kokos,cukr),rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),mléčná
modelovací hmota 9%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),posyp : kokos strouhaný 5%

3

A,C,G,H

3

A, C, E, G, H

3

A, C, E, G, H
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500

korpus šlehaný světlý 33% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém ořechový 30% a krém světlý 22%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
cukrářský výrobek s
(cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou
mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,lísková pasta (lískové oříšky,cukr),rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),mléčná
modelovací hmota 9%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),posyp : lískové oříšky 3%,podzemnice 3% (celkový obsah oříšků ve
výrobku
: 10,5%)světlý 29% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
korpus šlehaný

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,poleva agarová 21% (voda,cukr,glukóza bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo kurkuma),kyselina
citronová,kompotované ovoce 19%(s sezóně čerstvé),krém žloutkový 18% (voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E
1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně
identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rumové aroma
(voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren
max.0,0004mg/kg)),ovocná směs 7% (směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z
chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou),osyp : lískové oříšky 3%,podzemnice 3%

DORT OVOCNÝ

1320

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

BATUL HARLEKÝN

600

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

DORT HARLEKÝN

BATUL KARAMELOVÝ

DORT KARAMELOVÝ

BATUL SNĚHURKA

1200

600

1200

720

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

korpus šlehaný světlý 29% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,agarová poleva 21% (voda,cukr,glukóza bramborová,agar,tekuté přírodní barvivo kurkuma),kyselina
citronová,kompotované ovoce 19%(s sezóně čerstvé),krém žloutkový 18% (voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E
1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně
identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rumové aroma
(voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren
max.0,0004mg/kg)),ovocná směs 7% (směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z
chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou),osyp : lískové oříšky 3%,podzemnice 3%
korpus šlehaný tmavý 33%(cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,kakao,emulgátor (E 472b,E 477,E 472a,E 475,E 471),kypřící látka
(E 450i,E 500ii),glukózový sirup,sušené mléko,sušená vejce,karobová mouka,rýžový škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná
melanž,voda,krém lehký 33% a krém lehký tmavý 29%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné
bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,oříško - čokoládová pasta (rostlinné
oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma),cukrářská poleva
tmavá 5%(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový
lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk
korpus šlehaný tmavý 33%(cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,kakao,emulgátor (E 472b,E 477,E 472a,E 475,E 471),kypřící látka
(E 450i,E 500ii),glukózový sirup,sušené mléko,sušená vejce,karobová mouka,rýžový škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná
melanž,voda,krém lehký 33% a krém lehký tmavý 29%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné
bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,oříško - čokoládová pasta (rostlinné
oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma),cukrářská poleva
tmavá 5%(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový
lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk

krém lehký karamelový 57%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
cukrářský výrobek s 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),vařený karamel 16%,voda,korpus šlehaný světlý 34% (směs (cukr,pšeničná
náplní lehkou tukovou mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená
vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,vlašské ořechy drcené 9%

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

cukrářský výrobek s
náplní ostatní

krém lehký karamelový 57%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),vařený karamel 16%,voda,korpus šlehaný světlý 34% (směs (cukr,pšeničná
mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená
vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,vlašské ořechy drcené 9%
krém lehký 46%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,korpus šlehaný světlý 30% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný
škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový
sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,kompotované ovoce 14%(v sezóně čerstvé),ovocná
směs 10%(směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z chem.konzervovaného
polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou)

3

A, C, E, G, H

2

A,C,F,G,H

2

A,C,F,G,H

2

A,C,F,G,H

2

A,C,F,G,H

2

A,C,F,G

DORT SNĚHURKA (také šlehačkový)

1440

DORT S TMAVOU POLEVOU (také vanilkočokoládový)

1350

DORT PATROVÝ

2050
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cukrářský výrobek s
náplní ostatní

krém lehký 46%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,korpus šlehaný světlý 30% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný
škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový
sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,kompotované ovoce 14%(v sezóně čerstvé),ovocná
směs 10%(směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z chem.konzervovaného
polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou)

krém světlý 48%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery
mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
cukrářský výrobek s 160a,aroma),máslo,rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma náplní lehkou tukovou obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),korpus šlehaný světlý 33% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový
škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené
mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,voda,cukrářská poleva tmavá 11%(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk,mléčná modelovací
hmota 8%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby)
korpus šlehaný světlý 31% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém kokosový 26% a krém světlý 23%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
cukrářský výrobek s (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,kokosová pasta 8%(kokos,cukr),rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),mléčná
modelovací hmota 8%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),posyp : kokos strouhaný 4%,cukrářské cukrové
kuličky(cukr,mouka,rýžový škrob,maltodextrin,barvivo : E 174,E 100,E 120)
korpus šlehaný světlý 40% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,punčový rozvar 33%(cukr,voda,rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),punčové aroma (rozpouštědla- voda,glycerol
cukrářský výrobek s 20%,propylenglykol 1,9%,aromatické složky - aromatické látky,aromatické přípravky,konzervační látka E 202,bez antioxidantů a
barviv),kyselina citronová),fondánová hmota 15% (cukr,glukózový sirup,voda),ovocná směs 8% (směs ovocných dření,cukr,kyselina
náplní ostatní
citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou
sorbovou),cukrářská poleva tmavá 4% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk
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korpus šlehaný světlý 40% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,punčový rozvar 33%(cukr,voda,rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),punčové aroma (rozpouštědla- voda,glycerol
20%,propylenglykol 1,9%,aromatické složky - aromatické látky,aromatické přípravky,konzervační látka E 202,bez antioxidantů a
barviv),kyselina citronová),fondánová hmota 15% (cukr,glukózový sirup,voda),ovocná směs 8% (směs ovocných dření,cukr,kyselina
citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou
sorbovou),cukrářská poleva tmavá 4% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk
krém lehký pařížský 72%(smetana 33%,oříško - čokoládová pasta (rostlinné oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky
(12%),sušené odtučněné mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma),voda),korpus šlehaný tmavý 20%(směs(cukr,pšeničná
mouka,pšeničný škrob,kakao,emulgátor (E 472b,E 477,E 472a,E 475,E 471),kypřící látka (E 450i,E 500ii),glukózový sirup,sušené
mléko,sušená vejce,karobová mouka,rýžový škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná melanž,voda,cukrářská poleva tmavá 8%
(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený
rostlinný tuk
banány 40%,krém lehký tmavý 27%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),oříško - čokoládová pasta (rostlinné oleje,cukr,kakao s 10 - 12
(26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma),voda),korpus šlehaný tmavý
20%(směs(cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,kakao,emulgátor (E 472b,E 477,E 472a,E 475,E 471),kypřící látka (E 450i,E
500ii),glukózový sirup,sušené mléko,sušená vejce,karobová mouka,rýžový škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná
melanž,voda),cukrářská poleva tmavá 9% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk,ovocná směs 4% (směs ovocných dření,cukr,kyselina
citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou)
krém Míša 57%(rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),voda,Zeesan jogurt (cukr,dextróza,modifikovaný škrob E 1414,sušený
jogurt,želatina,kyselina E 330,sůl),korpus šlehaný tmavý 28%(směs(cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,kakao,emulgátor (E
472b,E 477,E 472a,E 475,E 471),kypřící látka (E 450i,E 500ii),glukózový sirup,sušené mléko,sušená vejce,karobová mouka,rýžový
škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná melanž,voda,kompotované ovoce 7%(v sezóně čerstvé),cukrářská poleva tmavá 5%
(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený
rostlinný tuk,dekorační cukrářské tyčinky 3%(cukr,hydrogenované rostlinné tuky,kakaový prášek (10 - 12%),emulgátor sojový
lecitin,aroma)
krém lehký s karamelem 40% (rostlinný krém (voda,zcela hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E
472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta - karoten),karamel vařený 11%,voda,krém žloutkový 32% (voda,směs na krém
(cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rumové aroma
(voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren
max.0,0004mg/kg),korpus šlehaný tmavý 24%(směs(cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,kakao,emulgátor (E 472b,E 477,E
472a,E 475,E 471),kypřící látka (E 450i,E 500ii),glukózový sirup,sušené mléko,sušená vejce,karobová mouka,rýžový
škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná melanž,lískové oříšky 2%,podzemnice 2%
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korpus šlehaný světlý 43%(směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém tmavý 40%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
cukrářský výrobek s sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
náplní lehkou tukovou (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,oříško - čokoládová pasta (rostlinné oleje,cukr,kakao s 10 - 12
(26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma),voda),cukrářská poleva tmavá 11% (cukr,
ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený
rostlinný tuk,mléčná modelovací hmota 6%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota
korpus šlehaný světlý 33% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém ořechový 30% a krém světlý 22%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
cukrářský výrobek s (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,lísková pasta (lískové oříšky,cukr),rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),mléčná
modelovací hmota 9%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),posyp : lískové oříšky 3%,podzemnice 3% (celkový obsah oříšků ve
výrobku : 10,5%)
kompotované ovoce 28%(v sezóně čerstvé),krém žloutkový 28% (voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko
sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a
mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných
cukrářský výrobek s kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické
náplní ostatní
látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),krém lehký 24%(rostlinný krém (voda,zcela
hydrogenované rostlinné oleje a tuky,tuky - palmojádrový,oleje - řepkový,slunečnicový,kukuřicový a sójový v různém
poměru,cukr,stabilizátory E 420ii,E 463,mléčné bílkoviny,emulgátory E 472e,sojový lecitin,sůl,aromata,barvivo beta karoten),voda,korpus šlehaný světlý 18% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E
472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E
korpus šlehaný světlý a tmavý 39% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E
472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E
160a),(směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,kakao,emulgátor (E 472b,E 477,E 472a,E 475,E 471),kypřící látka (E 450i,E
500ii),glukózový sirup,sušené mléko,sušená vejce,karobová mouka,rýžový škrob,zahušťovadlo (E 401,E 415),vaječná
melanž,voda),krém žloutkový a krém kakaový 37%(voda,směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
cukrářský výrobek plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
ostatní
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
160a,aroma),margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných
kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),kakaový prášek 1,6%,rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),višně ve vlastní
šťávě 21%,gel fixační neutral 3%(cukr,voda,glukózový sirup,želírující látka E 440,kyselina citronová,aroma),voda
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mléčná modelovací hmota 42%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),korpus šlehaný světlý 35%(směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný
škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový
sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,voda,krém světlý 23%(voda,margarín K (neztužené a
ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
cukrářský výrobek s
diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
náplní lehkou tukovou
kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená
syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a
živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,rumové
aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren
max.0,0004mg/kg)
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krém světlý 42%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery
mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
cukrářský výrobek s 160a,aroma),máslo,rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma náplní lehkou tukovou obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),korpus šlehaný světlý 38%(směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový
škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené
mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,voda,mléčná modelovací hmota 20%(cukr,sušené mléko
plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle
druhu ozdoby)
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mléčná modelovací hmota 43%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),korpus šlehaný světlý 28%(směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný
škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový
sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,voda,krém tmavý 23%(voda,margarín K (neztužené a
ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a
cukrářský výrobek s diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti
náplní lehkou tukovou kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená
syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a
živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,oříško čokoládová pasta (rostlinné oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné mléko,emulgátor sojový
lecitin,aroma),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),voda),cukrářská poleva tmavá 6% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk
krém světlý a tmavý 58%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové
estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina
sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E
1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně
cukrářský výrobek s identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,oříško - čokoládová pasta (rostlinné oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky
náplní lehkou tukovou (12%),sušené odtučněné mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické
látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),voda),mléčná modelovací hmota
22%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),korpus šlehaný světlý 20%(směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný
škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový
sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž
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korpus šlehaný světlý 34% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém kokosový 28% a krém světlý 17%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
cukrářský výrobek s (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,kokosová pasta 9%(kokos,cukr),rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),mléčná
modelovací hmota 9%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),posyp : kokos strouhaný 8%,cukrářské cukrové kuličky
3%(cukr,mouka,rýžový škrob,maltodextrin,barvivo : E 174,E 100,E 120)
korpus šlehaný světlý 34% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém kokosový 28% a krém světlý 17%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
cukrářský výrobek s (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,kokosová pasta 9%(kokos,cukr),rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),mléčná
modelovací hmota 9%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),posyp : kokos strouhaný 8%,cukrářské cukrové kuličky
3%(cukr,mouka,rýžový škrob,maltodextrin,barvivo : E 174,E 100,E 120)
korpus šlehaný světlý 34% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém kokosový 26% a krém světlý 23%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
cukrářský výrobek s (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,kokosová pasta 8%(kokos,cukr),rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),mléčná
modelovací hmota 5%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),posyp : kokos strouhaný 4%
krém světlý a tmavý 44%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové
estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina
sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E
1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně
cukrářský výrobek s identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,oříško - čokoládová pasta (rostlinné oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky
náplní lehkou tukovou (12%),sušené odtučněné mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické
látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),voda),korpus šlehaný světlý 36%(směs
(cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená
vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,voda,cukrářská poleva tmavá
11% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový
lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk,mléčná modelovací hmota 9%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený
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krém tmavý 50%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery
mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
cukrářský výrobek s 160a,aroma),máslo,oříško - čokoládová pasta (rostlinné oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné
náplní lehkou tukovou mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),voda),korpus šlehaný světlý 36%(směs (cukr,pšeničná
mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E 481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená
vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná melanž,voda,cukrářská poleva tmavá 9%
(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený
rostlinný tuk,mléčná modelovací hmota 5%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota
korpus šlehaný světlý 34% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém ořechový 29% a krém světlý 20%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
cukrářský výrobek s (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,lísková pasta (lískové oříšky,cukr),rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),mléčná
modelovací hmota 9%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),posyp : lískové oříšky 3%,podzemnice 3% (celkový obsah oříšků ve
výrobku : 10,5%),cukrářské cukrové kuličky 2%(cukr,mouka,rýžový škrob,maltodextrin,barvivo : E 174,E 100,E 120)
korpus šlehaný světlý 35% (směs (cukr,pšeničná mouka,pšeničný škrob,rýžový škrob,emulgátory E 471,E 475,E 472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém ořechový 29% a krém světlý 18%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
cukrářský výrobek s
(cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou
mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,lísková pasta (lískové oříšky,cukr),rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),mléčná
modelovací hmota 10%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),posyp : lískové oříšky 3%,podzemnice 3% (celkový obsah oříšků ve
výrobku
: 10,5%),cukrářské
cukrové
kuličky 2%(cukr,mouka,rýžový
škrob,maltodextrin,barvivo
: E E174,E
korpus šlehaný
světlý 37% (směs
(cukr,pšeničná
mouka,pšeničný škrob,rýžový
škrob,emulgátory
471,E100,E
475,E120)
472a,E 472b,E
481,kypřící látky E 450i,E 500ii,sušená vejce,sůl,glukózový sirup,aroma,sušené mléko,stabilizátor E 415,barvivo E 160a),vaječná
melanž,voda,krém ořechový 27% a krém světlý 24%(voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a
řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá
sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém
cukrářský výrobek s (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený
náplní lehkou tukovou mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný
olej,přírodně identické aroma;barvivo E 160a,aroma),máslo,lísková pasta (lískové oříšky,cukr),rumové aroma (voda,líh,sirup z
invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),mléčná
modelovací hmota 6%(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby),posyp : lískové oříšky 3%,podzemnice 3% (celkový obsah oříšků ve
výrobku : 10,5%)
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DORT MODELOVANÝ

dle zak.

S MOTIVEM NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA - například:

dle zak.

ŽÁBA, MAŠINKA, MÍČ, POHÁDKOVÉ POSTAVY apod.

dle zak.

krém tmavý 38% (voda,margarín K (neztužené a ztužené tuky a oleje - palmový a řepkový,voda,emulgátory:polyglycerolové estery
mastných kyselin,mono a diglyceridymastnýchkyselin,slunečnicový lecitin,jedlá sůl 0,2%,konzervant kyselina sorbová,máslové
aroma,regulátor kyselosti kyselina citronová,barvivo beta - karoten),směs na krém (cukr,modifikovaný škrob E 1414,mléko sušené
plnotučné,sušená syrovátka ,želírující látky E 401,E 516,kypřící látka E 450,sušený mléčný výrobek - laktóza,rostlinné a mléčné
bílkoviny,rostlinný a živočišný tuk,sušený kukuřičný sirup,hydrogenovaný rostlinný olej,přírodně identické aroma;barvivo E
cukrářský výrobek s 160a,aroma),máslo,oříško - čokoládová pasta (rostlinné oleje,cukr,kakao s 10 - 12 (26%),lískové oříšky (12%),sušené odtučněné
náplní lehkou tukovou mléko,emulgátor sojový lecitin,aroma),rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické
přípravky,kouřové aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),voda),plát šlehaný tmavý 34% (vaječná melanž,pšeničná
mouka,cukr,řepkový olej,voda,kakaový prášek,RP pasta (voda,cukr,emulgátor E 471,E 475,E 570,nosič E 1520),pasta s příchutí
citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban
draselný),etylvanilin,cukrářská poleva tmavá 15% (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená
syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk,mléčná modelovací hmota 13%(cukr,sušené mléko
plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle
cukrářský výrobek - dle
dle výběru typu dortu
přání zák.
cukrářský výrobek - dle
dle výběru typu dortu
přání zák.
cukrářský výrobek - dle
dle výběru typu dortu
přání zák.
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CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY s prodlouženou trvanlivostí
KOKOSOVÝ KMEN

LINECKÉ KOLEČKO

LINECKÉ S OVOCNOU SMĚSÍ

TŘENÉ RŮŽIČKY

100

40

40 160

170 300

jemné pečivo

cukr 42%,kokos 19%,glukóza bramborová 18%,sušené mléko plnotučné 7%,voda 4%,cukrářská poleva tmavá 3%(cukr, ztužený
rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný
tuk,etylvanilin,kakaový prášek,rumové aroma (voda,líh,sirup z invertního cukru,aromatické látky,aromatické přípravky,kouřové
aroma - obsahujebenzoapyren max.0,0004mg/kg),přírodní barviva (dle druhu ozdoby)

těsto linecké 71%(pšeničná mouka 48%,stolní margarín 32%(nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej
řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban
draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),cukr 15%,vaječná melanž 6%,pasta s příchutí citronu
jemné pečivo z
(voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban
lineckého těsta s náplní draselný),etylvanilin),ovocná směs 27% (směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z
chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou),posyp : cukr moučka 2%
těsto linecké 71%(pšeničná mouka 48%,stolní margarín 32%(nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej
řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban
draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),cukr 15%,vaječná melanž 6%,pasta s příchutí citronu
jemné pečivo z
(voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban
lineckého těsta s náplní
draselný),etylvanilin),ovocná směs 27% (směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z
chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou),posyp : cukr moučka 2%

jemné pečivo z
třeného lineckého
těsta

těsto linecké třené 92%(pšeničná mouka 47%,stolní margarín 36% (nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej
řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban
draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),cukr 14%,vaječná melanž 3%,etylvanilín,pasta s příchutí citronu
(voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban
draselný),alginátové ovoce 8%(cukr,voda,škrobový sirup, želírující látka E 401,regulátory kyselosti E 341,E 339,emulgátor E
471,pomerančové aroma, meruňkové aroma, višňové aroma,barvivo kurkumin,měďnaté komplexy chlorofylinů,karmíny )

TŘENÝ MERÁNEK S POLEVOU TMAVOU

60

jemné pečivo

MAROKÁNKA

40

jemné pečivo

KOKOSKY

150

jemné pečivo

těsto linecké třené 69%(pšeničná mouka 47%,stolní margarín 36% (nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej
řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban
draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k aromatizaci),cukr 14%,vaječná melanž 3%,etylvanilín,pasta s příchutí citronu
(voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citronová,škrob bramborový,citronové aroma,konzervant sorban
draselný),ovocná směs 24%(směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující látka pektin,vyrobeno z chem.konzervovaného
polotovaru,povrchově konzervováno kyselinou sorbovou),cukrářská poleva tmavá 7% (cukr,plně ztužený rostlinný palmový
tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený rostlinný tuk
cukrářská poleva tmavá 22%(cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor
sojový lecitin,aroma),cukr 21%,alaburky 13%,alginátové ovoce 12%(cukr,voda,škrobový sirup, želírující látka E 401,regulátory
kyselosti E 341,E 339,emulgátor E 471,pomerančové aroma, meruňkové aroma, višňové aroma,barvivo kurkumin,měďnaté
komplexy chlorofylinů,karmíny ),pšeničná mouka 6%,podzemnice 6%,cukrářské drobečky nestandart (44003) 6%,bramborová
glukóza,stolní margarín 5%(nehydrogenované oleje a tuky 80%,tuk palmový,olej řepkový,voda,emulgátor mono a diglyceridy
mastných kyselin E 471,E 322,sůl 0,2%,kyselina citronová,konzervant sorban draselný,přírodní barvivo annato,látky určené k
aromatizaci),sušené mléko plnotučné 4%
cukr 49%,kokos strouhaný 25%,vaječné bílky 25%,ovocná směs 1%(ovocné protlaky -jahoda,višeň,aronie,cukr,glukózový
sirup,voda,pektin,kyselina citronová,kyselina sorbová,aroma)
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