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SEZÓNNÍ PEKAŘSKÉ VÝROBKY
( skladujte do 25° C )
OVĚŘIL a SCHVÁLIL: Ing. Miroslav Kubín (MOJT)

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

P E K A Ř S K É V Ý R O B K Y ( skladujte do 25° C )
název výrobku

Mazanec tukový

Mazanec tukový s rozinkami

Mazanec tukový s rozinkami a mandlemi

Mazanec máslový s rozinkami a mandlemi

Mazanec s náhradním sladidlem

hmot. (g)

druh, skupina

složení

210
400

jemné pečivo z
kynutého těsta

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, vaječná melanž, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka,emulgátor E 472e,E 471,
ječná sladová mouka,cukr,enzymy (do potravin):alfa amylasa,pentosanasa,lipasa,stabilizátor :E 170,látka zlepšující mouku E
300,kyselina E 330,antioxidant E 322,E 307,E 304), sůl

210 230
400

jemné pečivo z
kynutého těsta

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, vaječná melanž, rozinky,droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka,emulgátor E
472e,E 471, ječná sladová mouka,cukr,enzymy (do potravin):alfa amylasa,pentosanasa,lipasa,stabilizátor :E 170,látka zlepšující
mouku E 300,kyselina E 330,antioxidant E 322,E 307,E 304), sůl

400

jemné pečivo z
kynutého těsta

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, vaječná melanž, rozinky, plátky mandlí, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná
mouka,emulgátor E 472e,E 471, ječná sladová mouka,cukr,enzymy (do potravin):alfa amylasa,pentosanasa,lipasa,stabilizátor :E
170,látka zlepšující mouku E 300,kyselina E 330,antioxidant E 322,E 307,E 304), sůl

400 600
700

jemné pečivo z
kynutého těsta

460

jemné pečivo z
kynutého těsta

pšeničná mouka, voda, cukr, máslo 9 %, vaječná melanž, rozinky 7 %, droždí, plátky mandlí 2 %, zlepšující přípravek (pšeničná
mouka,emulgátor E 472e,E 471, ,ječná sladová mouka,cukr,enzymy (do potravin):alfa amylasa,pentosanasa,lipasa,stabilizátor :E
170,látka zlepšující mouku E 300,kyselina E 330,antioxidant E 322,E 307,E 304), sůl, etylvanilin, pasta s přích. citronu ( voda, cukr,
jablečná dřeň sterilizovaná, škrob, kyselina citronová,škrob bramborový, citronové aroma, konzervant sorban draselný)
pšeničná mouka, voda, řepkový olej,sladidlo - sorbit, vaječná melanž, droždí, pšeničný škrob, suš. odstředěné mléko, rozinky, cukr,
sůl, etylvanilín, pasta s přích. citronu (voda,glukozový sirup,cukr,jablečná dřeň,modifikovaný škrob bramborový E 1414,citronové
aroma,kyselina citronová,konzervant sorban draselný )

min. trv. ALERGENY
(dny)
DLE SKUPIN

6

A,C
*F,K

6

A,C
*F,K

6

A,C,H
*F,K

15

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

15

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

Vánočka tuková bez rozinek

Vánočka tuková, vánočka tuková s rozinkami, vánočka
ústecká

Vánočka tuková s rozinkamia mandlemi

Věnec s mandlemi

Vánočka s máslem,rozinkami a mandlemi

Vánočka máslová s rozinkamia mandlemi, sváteční
vánočka s rozinkami a mandlemi

400

230 400
420 460

400 500
750

500

400

400,700,

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo

jemné pečivo
Vánočka tuková s sledidlem a cukrem, vánočka DIA

Velikonoční vajíčko

Třené banánky s ovocnou náplní polomáčené

Linecká kolečka

460,28

230,47

jemné pečivo z
bikupského těsta s
cukr.pol.tmavou a
model.hmotou

160

jemné pečivo z
třeného lineckého
těsta s náplní

160

jemné pečivo
z lineckého těsta s
náplní

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej 6,5 %, vaječná melanž, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka,emulgátor E 472e,E
471, ječná sladová mouka,cukr,enzymy (do potravin):alfa amylasa,pentosanasa,lipasa,stabilizátor :E 170,látka zlepšující mouku E
300,kyselina E 330,antioxidant E 322,E 307,E 304), sůl
pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej 6,5%, vaječná melanž, rozinky 2,5%,droždí, zlepšující přípravek (pšeničná
mouka,emulgátor E 472e,E 471, ječná sladová mouka,cukr,enzymy (do potravin):alfa amylasa,pentosanasa,lipasa,stabilizátor :E
170,látka zlepšující mouku E 300,kyselina E 330,antioxidant E 322,E 307,E 304), sůl
pšeničná mouka 53%,voda 18%,rozinky 7%,cukr 6%,řepkový olej 6%,vaječná melanž 5%,plátky mandlí 2%,droždí 2%,sůl (jedlá sůl
kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E 500),zlepšující přípravek (pšeničná mouka,emulgátor E 472e,E 471, ječná
sladová mouka,cukr,enzymy (do potravin):alfa amylasa,pentosanasa,lipasa,stabilizátor :E 170,látka zlepšující mouku E 300,kyselina
E 330,antioxidant E 322,E 307,E 304)
pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, vaječná melanž, rozinky, plátky mandlí, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná
mouka,emulgátor E 472e,E 471, ječná sladová mouka,cukr,enzymy (do potravin):alfa amylasa,pentosanasa,lipasa,stabilizátor :E
170,látka zlepšující mouku E 300,kyselina E 330,antioxidant E 322,E 307,E 304), sůl
pšeničná mouka, voda, cukr, máslo 9 %, vaječná melanž, rozinky 7 %, droždí, plátky mandlí 2 %, zlepšující přípravek (pšeničná
mouka,emulgátor E 472e,ječná sladová mouka,cukr,látka zlepšující mouku E 300,enzymy (do potravin):alfa
amylasa,pentosanasa,lipasa,stabilizátor :E 170), sůl, etylvanilin, pasta s přích. citronu ( voda, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná,
škrob, kyselina citronová,škrob bramborový, citronové aroma, konzervant sorban draselný)
pšeničná mouka 47%, voda 18%,máslo 8 %,rozinky 8 %,cukr 7%,vaječná melanž 6%,droždí 2%,plátky mandlí 2 %,řepkový olej
1%,sůl (jedlá sůl kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E 500),zlepšující přípravek (pšeničná mouka,emulgátor E
472e,E 471, ječná sladová mouka,cukr,enzymy (do potravin):alfa amylasa,pentosanasa,lipasa,stabilizátor :E 170,látka zlepšující
mouku E 300,kyselina E 330,antioxidant E 322,E 307,E 304),etylvanilin, pasta s příchutí citronu ( voda, cukr, jablečná dřeň
sterilizovaná, škrob, kyselina citronová,škrob bramborový, citronové aroma, konzervant sorban draselný)
pšeničná mouka 54%,voda 19%,řepkový olej 6%,sladidlo - sorbit 6%,droždí 4%,pšeničný škrob 3%,sušené odstředěné mléko
3%,rozinky 3%,cukr 1%,sůl (jedlá sůl kamenná,jodičnan draselný,protispékavé látky E 535,E 500),etylvanilín,pasta s přích. citronu
(voda,glukozový sirup,cukr,jablečná dřeň,modifikovaný škrob bramborový E 1414,citronové aroma,kyselina citronová,konzervant
sorban draselný )
pšeničná mouka,cukr,vaječná melanž,stolní margarín(rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá
sůl(0,1%),emulgátory E 471,E322,kyselina citronová,aroma,barvivo beta karoten),curářská poleva tmavá (cukr,ztužený rostlinný
tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin, aroma),rozinky,alginátové ovoce
(cukr,voda,škrobový sirup,želírující látka E 401,regulátory kyselosti E 341,E 339,emulgátor E 475,meruňkové aroma,barviva E 101,E
141),ztužený tuk,sušené mléko,fondantová hmota,vaječné bílky,prášek do pečiva,glukóza,voda,cukr vanilkový,rumové aroma
přírodní,přírodní barviva
pšeničná mouka, náplň (min. 20 %) ovocná směs (ovocné protlaky - jahoda, višeň, aronie, cukr, glukozový sirup, voda, želírující
látka pektin, kyselina citronová, aroma, povrch. konzervant kyselina sorbová), ztuž.. margarin (vyr. z rost. tuků a olejů), cukrářská
poleva tmavá(cukr, rostlinný tuk-částečně ztužený (ztužené rostlinné oleje, rostlinné oleje), kakaový prášek, emulgátor sojový
lecitin E322 a E476, aroma vanilka), cukr, voda, pasta s přích. citronu (voda,cukr, jablečná dřeň sterilizovaná,šrob,kyselina
citrónová,škrob bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban draselný), vaječný bílek, etylvanilin
pšeničná mouka, ovocná směs (ovocné protlaky - jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup, voda,pektin,kyselina citronová,kyselina
sorbová,aroma),cukr,stolní margarin (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl(0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta-karoten) ,voda, vaječná melanž, pasta s přích. citronu (voda,cukr, jablečná dřeň
sterilizovaná,šrob,kyselina citrónová,škrob bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban draselný),ethylvanilin

6

A,C
*F,K

6

A,C
*F,K

6

A,C,H
*F,K

6

A,C,H
*F,K

15

A,C,G,H

15

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

6

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

50

A,C,F,G

60

A, C

60

A,F

Linecká kolečka polomáčená

Linecká kolečka zdobená ( 3ks )

Čajové linecké koláčky

180

jemné pečivo
z lineckého těsta s
náplní a cukr. pol.
tmavou

210

jemné pečivo
z lineckého těsta s
náplní a cukr. pol.
tmavou a světlou a
ozdobou

420

jemné pečivo
z lineckého těsta s
náplní a cukr. pol.
tmavou

pšeničná mouka,ovocná směs (ovocné protlaky - jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup, voda,pektin,kyselina citronová,kyselina
sorbová,aroma), cukr, cukr. pol. tmavá (cukr,ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,
emulgátor sojový lecitin,aroma),tuk100%,voda,vaječná melanž,pasta s přích.citronu ( voda,cukr, jablečná dřeň
sterilizovaná,šrob,kyselina citrónová,škrob bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban draselný),ethylvanilin

60

A,F,C,

60

A,F,C,

60

A,F,C,

60

A,F,G,H

90

A,C

150

C,G,F,

150

C,G,F,

cukr, vaječný bílek, voda, ethylvanilin,přírodní barviva

150

C

cukr, vaječný bílek, voda, ethylvanilin,přírodní barviva

150

C

cukr, vaječný bílek, voda, ethylvanilin,mletá skořice

150

C

pšeničná mouka,ovocná směs (ovocné protlaky - jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup, voda,pektin,kyselina citronová,kyselina
sorbová,aroma), cukr, stolní margarín (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl(0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta-karoten), cukr. pol. tmavá (cukr,ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma) cukr.poleva světlá (cukr,ztužený rostlinný tuk,sušené
mléko odstředěné,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,kyselina citronová,jedlá sůl,aroma), sušené mléko, fondanová
hmota, tuk ztužený, vaječná melanž, glukóza, etylvanilin, pasta s přích.citronu ( voda,cukr, jablečná dřeň sterilizovaná,šrob,kyselina
citrónová,škrob bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban draselný), přírodní rumové aroma, přírodní barviva
(chlorofyl,citrón,jahoda)
pšeničná mouka, ovocná směs (ovocné protlaky - jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup, voda,pektin,kyselina citronová,kyselina
sorbová,aroma),cukr,stolní margarin (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl(0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta-karoten) ,voda, vaječná melanž, pasta s přích. citronu (voda,cukr, jablečná dřeň
sterilizovaná,šrob,kyselina citrónová,škrob bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban draselný),ethylvanilin

pšeničná mouka,stolní margarin (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl (0,1%),emulgátory
jemné pečivo z
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta karoten), cukr.poleva tmavá (cukr,ztužený roztlinný tuk,kakaový prášek se
lineckého těsta s cukr.
sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma), cukr, tuk 100% ,kokos, vaječná melanž, jedlá sůl, voda,
polevou tmavou
ethylvanilin, skořice.
pšeničná mouka, stol. margarin (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,roztlinné oleje, jedlá sůl ( 0,1%),emulgátory E 471,E322
jemné pečivo z
kyselina citrónová,aroma,barvivo beta-karoten), cukr,vaječná melanž,podzemnice,ethylvanilin,skořice.
vaflového těsta

Linecké listy s kokosem

400

Vanilkové rohlíčky

250

Sněhové pečivo mix (cukr + poleva)

150

Sněhové pečivo s cukr. polevou tmavou

150

Sněhové pečivo syp. barevným cukrem

140

Sněhové pusinky

100

Sněhové pusinky se skořicí

100

Sněhové pusinky s jahodovou příchutí

100

trvanlivé pečivo ze
šlehaných hmot

cukr, vaječný bílek, voda, ethylvanilin,jahoda - aroma s příchutí (glukózový sirup, sirup z invertního cukru, jahodová dřeň ( 20% ),
koncentrát štávy z černé mrkve, kyselina citrónová, aroma, zahušťovadlo E1422, antioxidant E 300, paprikový extrakt)

150

C

Sněhové pusinky s pomerančovou příchutí

100

trvanlivé pečivo ze
šlehaných hmot

cukr, vaječný bílek, voda, ethylvanilin,pomeranč - aroma s příchutí (glukózový sirup, sirup z invertního cukru, voda, koncentrát
pomerančové šťávy ( 10% ), sušená pomerančová dřeň, emulgátor sojový lecitín,kyselina citrónová, aroam,barvivo E160a ,
maltodextrin, zahušťovadlo E413,antio xidant E 300, sorban draselný)

150

C,F

Sněhové pusinky s borůvkovou příchutí

100

trvanlivé pečivo ze
šlehaných hmot

cukr, vaječný bílek, voda, ethylvanilin,borůvka - aroma s příchutí (aromatické látky,přírodní aromatické látky,aroma
extrakt,voda,glukózový sirup, sirup z invertního cukru,etylalkohol,koncentrát borůvkové šťávy,zahušťovadlo E415,barvivo E 120,E
151)

150

C

Sněhové pusinky s citrónovou příchutí

100

trvanlivé pečivo ze
šlehaných hmot

cukr, vaječný bílek, voda, ethylvanilin,citron - aroma s příchutí (glukózový sirup, sirup z invertního cukru,koncentrát citronové šťávy
(23%),aroma,voda,zahušťovadlo E 1422,konzervant sorban draselný,barvivo E 100)

150

C

trvanlivé pečivo ze
šlehaných hmot
trvanlivé pečivo ze
šleh. hmot s cukr.
polevou tmavou
trvanlivé pečivo ze
šlehaných hmot
trvanlivé pečivo ze
šlehaných hmot
trvanlivé pečivo ze
šlehaných hmot

cukr, vaječný bílek,cukr. poleva tmavá (cukr,plně ztužený rostlinný tuk (palmový),kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),rostlinný tuk 100% (palmový),ethylvanilin,přírodní barviva
(citron,jahoda,chlorofyl)
cukr, vaječný bílek, cukr. poleva tmavá (cukr,plně ztužený rostlinný tuk (palmový),kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma), voda,rostlinný tuk 100% (palmový),ethylvanilin.

Kokosky
Máslová srdíčka

Dvoubarevné pečivo

150
250 400

200

trv. pečivo ze šleh.
hmot
jemné pečivo
z lineckého máslového
těsta
jemné pečivo
z lineckého těsta

Marokánky bal. 2 ks

80

cukrářský výrobek
ostatní

Kokosový kmen

100

nečokoládová
cukrovinka

Vanilkové rohlíčky duo

250

jemné pečivo
z vaflového těsta

Šlehačkový pohár malina

110

cukr, kokos 32,7%,vaječné bílky, ovocná směs (ovocné protlaky - jahoda, višeň, aronie), cukr, glukozový sirup, voda, pektin,
kyselina citronová,kyselina sorbová,aroma)
pšeničná mouka, máslo min. 30%, cukr, vaječná melanž, kakao, pasta s příchutí citrónu (voda,cukr,jablečná dřeň
sterilizovaná,škrob,kyselina citrónová,škrob bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban draselný), ethylvanilin.
pšeničná mouka,stolní margarin (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl (0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta karoten),cukr, vaječná melanž, kakao, pasta s příchutí citrónu (voda,cukr,
jablečná dřeň sterilizovaná,šrob,kyselina citrónová,škrob bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban draselný), ethylvanilin.
cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový
lecitin,aroma),alaburky,alginátové ovoce (cukr,voda,škrobový sirup,želírující látka E 401,regulátory kyselosti E 341,E 339,emulgátor
E 475,meruňkové aroma,barvivo E 101),pšeničná mouka,podzemnice,glukóza,cukr.drobečky suché (44033),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),sušené mléko plnotučné
cukr, kokos 21,1%, glukóza, sušené mléko, cukr. poleva tmavá (cukr ,ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku ,sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin,aroma), ethylvanilin , kakaový prášek, rumové aroma (voda, synt. arom. látky,
zahušťovadlo E415, konz. E210, kys. E260), přírodní barviva , voda
pšeničná mouka,stolní margarin (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl (0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta karoten),cukr, vaječná melanž,podzemnice,kakaový prášek,ethylvanilin,skořice

šlehačka,maliny,plát světlý (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,RP pasta(voda,cukr,emulgátory E 471,E 475,E
570,nosič E 1520 ),citropasta (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citrónová,škrob bramborový,citrónové
cukrářský výrobek se
aroma,konzervant sorban draselný),etylvanilin),fond malina (cukr,glukózový sirup,želatina,kousky malin 34,8%,kyselina
šlehačkovou náplní
citronová,barvivo - extrakt z červené řepy,kyselina askorbová,aroma,sůl),voda
šlehačka,tvaroh měkký,plát světlý,tmavý (vaječná melanž,pšeničná mouka,cukr,řepkový olej,RP pasta(voda,cukr,emulgátory E
cukrářský výrobek se 471,E 475,E 570,nosič E 1520 ),citropasta (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citrónová,škrob
šlehačkovou náplní bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban draselný),kakaový prášek,etylvanilin),kakaový prášek

Šlehačkový pohár čoko

110

Palačinka s náplní tvarohovou

100

cukrářský výrobek s
náplní

Palačinka s náplní ovocnou

100

cukrářský výrobek s
náplní

Palačinka s náplní příchuť čoko

100

cukrářský výrobek s
náplní

palačinkové těsto (voda,pšeničná mouka,vaječná melanž,cukr,sůl),náplň (tvaroh měkký,voda,stabilizátor tvarohu(cukr,
modifikovaný škrob E 1414, kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahušťovadlo E 412, vanilin, aroma, sůl, barvivo beta karoten
E 160a))
palačinkové těsto (voda,pšeničná mouka,vaječná melanž,cukr,sůl),náplň (směs ovocných dření,cukr,kyselina citronová,želírující
látka pektin,koncentrát z černé mrkve,vyrobeno z chem.konzervovaného polotovaru,povrchově konzervováno sorbanem
draselným)
palačinkové těsto (voda,pšeničná mouka,vaječná melanž,cukr,sůl),náplň (cukr,rostlinný olej,pšeničná krupice,rýžová
mouka,modifikovaný škrob E 1412,glukózový sirup,sušená syrovátka,sušené vejce,kypřící látky E 450,E 500,E 341,aroma,sušené
mléko,pšeničná sladová mouka,karamelizovaný cukr,ječný sladový extrakt,stabilizátor E 516,barvivo E 150c)

Palačinka s náplní příchuť likér

100

cukrářský výrobek s
náplní

palačinkové těsto (voda,pšeničná mouka,vaječná melanž,cukr,sůl),náplň (voda,cukr,glukozo - fruktozový sirup,modifikovaný škrob
E 1442,stabilizátor E 460,E 466,sůl,palmový tuk,konzervant E 202,barvivo E 171,E 160a,E 101,kyselina E 330,E
322ii,aroma,emulgátor E 471,E 475)

Cupcake vanilka

65

cukrářský výrobek

těsto : směs na muffiny (cukr,pšeničná mouka,modifikovaný kukuřičný škrob,řepkový olej,syrovátka,kypřící prášek E 541,E
500,emulgátory E 477,E 471,pšeničný lepek,sůl,ochucovadlo,vaječný prášek),vaječná melanž,řepkový olej,voda,máslový krém :
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 20%,voda,ozdoba z modelovací hmoty :
(cukr,sušené mléko plnotučné,bramborová glukóza,ztužený tuk,fondánová hmota (cukr,glukózový
sirup,voda),etylvanilin,voda,přírodní barvivo (dle druhu ozdoby)

60

C,H,

60

A,C,G

90

A,F,

60

A, E, F, G

30

C,F,G,H

90

A,C,E

3

A,C.G

3

A,C.G

3

A,C,G

3

A,C

3

A,C,G

3

A,C

2

A,C,G
*F

Cupcake tmavý

65

cukrářský výrobek

KUŘÁTKO S FONDÁNOVOU POLEVOU

40

cukrářský výrobek s
náplní bílkovou

KUŘÁTKO S TMAVOU POLEVOU

Vánoční cukroví, 3 druhy

Vánoční cukroví

Vánoční cukroví - učni

40

cukrářský výrobek s
náplní bílkovou

těsto : směs na muffiny tmavá (cukr,pšeničná mouka,kakaový pprášek se sníženým obsahem tuku,modifikovaný kukuřičný
škrob,řepkový olej,syrovátka,kypřící prášek E 541,E 500,emulgátory E 477,E 481,sůl,pšeničný lepek,barvivo E
150c,ochucovadlo,vaječný prášek),vaječná melanž,řepkový olej,voda,máslový krém : 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 20%,voda,ozdoba z cukrářské polevy tmavé (cukr ,ztužený rostlinný tuk, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku ,sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin,aroma)
fondánová hmota (cukr,glukózový sirup,voda),cukr, vaječný bílek,vaječný žloutek,pšeničná mouka,voda,protlak ovocný,ovocná
směs (ovocné protlaky - jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup,voda,pektin,kyselina citronová,kyselina
sorbová,aroma),rumové aroma, pšeničný škrob,kyselina citronová,přírodní barvivo
cukr,cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,sušená syrovátka,emulgátor
sojový lecitin,aroma),vaječný bílek,vaječný žloutek,pšeničná mouka,voda,protlak ovocný,ztužený tuk,ovocná směs (ovocné
protlaky - jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup,voda,pektin,kyselina citronová,kyselina sorbová,aroma),rumové aroma,
pšeničný škrob,kyselina citronová,přírodní barvivo

pšeničná mouka,stolní margarín (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl(0,1%),emulgátory
jemné pečivo
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta-karoten),cukr,vaječná melanž,podzemnice,etylvanilín,pasta s příchutí citronu
400
z lineckého a vaflového
(voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citrónová,škrob bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban
těsta
draselný),kakaový prášek,skořice
pšeničná mouka,stolní margarin(rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl(0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta-karoten),cukr,náplň s příchutí ořechovo-nugátovou (cukr,rostlinný olej, pšeničná
krupice,rýžová mouka,modifikovaný škrob E 1412,glukózový sirup,sušená syrovátka,sušené vejce,kypřící látky E 450,E 500,E
341,aroma,sušené mléko,pšeničná sladová mouka,karamelizovaný cukr,ječný sladový extrakt,stabilizátor E 516,barvivo E
150c),ovocná směs (ovocné protlaky-jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup, voda,pektin,kyselina citronová,kyselina
jemné pečivo
200 400 z lineckého,vaflového sorbová,aroma),cukrářská pol.tmavá(cukr,ztužený roztlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem
600 1kg těsta s náplní a cukr. tuku,suš.syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),vaječná melanž,ztužený tuk,podzemnice,vaječnáý bílek,kakaový
prášek,ethylvanilin,voda,kokos,cukrářská pol.světlá (cukr,ztužený rostlinný tuk,suš.mléko odstředěné,suš.syrovátka,sojový
pol. tmavou
lecitin,kyselina citronová,sůl,aroma),pasta s přích.citronu (voda,cukr,jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina citrónová,škrob
bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban draselný),skořice

500

pšeničná mouka,stolní margarín (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl(0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta-karoten),cukr,ovocná směs (ovocné protlaky-jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový
sirup, voda,pektin,kyselina citronová,kyselina sorbová,aroma),fondanová hmota,cukrářská poleva tmavá(cukr,ztužený roztlinný
tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,suš.syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),lískové ořechy,ovocná směs s
příchutí meruněk (směs ovocných dření,cukr,karotkový protlak,škrobový sirup,želírující látka pektin,kyselina citronová,meruňkové
a rumové aroma,kyselina sorbová),náplň s příchutí ořechovo - nugátovou (cukr,rostlinný olej,pšeničná krupice,rýžová
jemné pečivo z
lineckého a lin.třeného mouka,modifikovaný škrob E 1412,glukózový sirup,sušená syrovátka,sušené vejce,kypřící látky E 450,E 500,E 341,aroma,sušené
těsta s cukr.polevou mléko,pšeničná sladová mouka,karamelizovaný cukr,ječný sladový extrakt,stabilizátor E 516,barvivo E 150c),vaječná
tmavou a světlou,s melanž,škrobový sirup,cukrářská poleva světlá (cukr,ztužený rostlinný tuk,suš.mléko odstředěné,suš.syrovátka,sojový
různými náplněmi lecitin,kyselina citronová,sůl,aroma),ztužený tuk,etylvanilin,kakaový prášek,pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň
sterilizovaná,škrob,kyselina citrónová,škrob bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban draselný),Krásnobřezenský tuzemský
likér,sušené mléko plnotučné,strouhaný kokos,bramborová glukóza,skořice,přírodní rumové aroma,přírodní barviva chlorofyl,kurkuma,višeň

2

A,C,F,G
*F

5

A, C

5

A, C, F,G

150

A,C,E

60

A,C,E,F,G,H

60

A,C,F,G,H

Vánoční cukroví - učni

Vánoční cukroví speciál

200

1000

pšeničná mouka,stolní margarín (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl(0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta-karoten),cukr,ovocná směs (ovocné protlaky-jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový
sirup, voda,pektin,kyselina citronová,kyselina sorbová,aroma),fondanová hmota,cukrářská poleva tmavá(cukr,ztužený roztlinný
tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,suš.syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),lískové ořechy,ovocná směs s
příchutí meruněk (směs ovocných dření,cukr,karotkový protlak,škrobový sirup,želírující látka pektin,kyselina citronová,meruňkové
a rumové aroma,kyselina sorbová),náplň s příchutí ořechovo - nugátovou (cukr,rostlinný olej,pšeničná krupice,rýžová
jemné pečivo z
lineckého a lin.třeného mouka,modifikovaný škrob E 1412,glukózový sirup,sušená syrovátka,sušené vejce,kypřící látky E 450,E 500,E 341,aroma,sušené
těsta s cukr.polevou mléko,pšeničná sladová mouka,karamelizovaný cukr,ječný sladový extrakt,stabilizátor E 516,barvivo E 150c),vaječná
tmavou a světlou,s melanž,škrobový sirup,cukrářská poleva světlá (cukr,ztužený rostlinný tuk,suš.mléko odstředěné,suš.syrovátka,sojový
různými náplněmi lecitin,kyselina citronová,sůl,aroma),ztužený tuk,etylvanilin,kakaový prášek,pasta s příchutí citronu (voda,cukr,jablečná dřeň
sterilizovaná,škrob,kyselina citrónová,škrob bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban draselný),Krásnobřezenský tuzemský
likér,sušené mléko plnotučné,strouhaný kokos,bramborová glukóza,skořice,přírodní rumové aroma,přírodní barviva chlorofyl,kurkuma,višeň

pšeničná mouka,ovocná směs(ovocné protlaky-jahoda,višeň,aronie,cukr,glukozový sirup,voda,pektin,kyselina citronová,kyselina
sorbová aroma),stolní margarín (rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl (0,1%),emulgátory E471,E322,kyselina
citrónová,aroma,barvivo beta karoten),cukr,cukr.pol.tmavá (cukr,ztužený rostlinný tuk,kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku,sušená syrovátka,emulgátor sojový lecitin,aroma),ztužený tuk,fondanová hmota,drobečky suché 44001 (korpus světlý pšeničná mouka,vaječná melanž,cukr,řepkový olej,voda,RP pasta (voda,cukr,emulgátory E 471,E 475,E 570,nosič E
jemné pečivo
z lineckého,vaflového 1520),voda,kokos strouhaný,podzemnice,pasta s příchutí citronu (voda,cukr, jablečná dřeň sterilizovaná,škrob,kyselina
těsta,s náplní, cukr. citrónová,škrob bramborový,citrónové aroma,konzervant sorban draselný),máslo,vaječná melanž,vaječné bílky,škrobový
pol. tmavou,šlehaných sirup,Krásnobřezenský tuzemský likér,lískové ořechy,směs na krém (cukr, E 1414, mléko sušené plnotučné, sušená syrovátka, E
401, E 516, E 450,sušený mléčný výrobek (laktóza, rostlinné a mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, sušený kukuřičný sirup,
hmot a másla
hydrogenovaný rostlinný olej, přírodně identické aroma), E 160a, aroma),cukr.poleva bílá (cukr,rostlinný tuk,mléko
odstředěné,syrovátka,sojový lecitin,aroma - etylvanilin),posyp - cukrářské tyčinky,rostlinný
krém,kakao,ethylvanilin,alaburky,skořice

60

A,C,F,G,H

30

A,C,E,F,G,H

5

A,C

5

A,C

5

A,C,E

5

A,C

5

A,C,H

5

A,C,H

T Ě S T A ( skladujte do 8° C )
Těsto listové

400

polotovar-těsto

Těsto linecké

400

polotovar-těsto

Těsto vaflové

400

polotovar-těsto

Těsto kakaové

400

polotovar-těsto

Těsto kokosové

400

polotovar-těsto

Těsto linecké ořechové

400

polotovar-těsto

V Ý R O B K Y K U C H Y N Ě ( skladujte do 8° C )

pšeničná mouka,tažný margarín (rostlinné tuky,voda,rostlinný olej,sůl 0,1%,emulgátory E 471,E 322,regulátory kyselosti E 330,E
331,aroma,barvivo beta karoten),vaječná melanž,sůl,ocet
pšeničná mouka,stolní margarín (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl (0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta karoten),cukr,vaječná melanž,pasta s příchutí citronu (voda,glukozový
sirup,cukr,jablečná dřeň,modifikovaný škrob bramborový E 1414,citronové aroma,kyselina citronová,konzervant sorban
draselný),etylvanilin
pšeničná mouka,stolní margarín (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl (0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta karoten),cukr,podzemnice,vaječná melanž,etylvanilin,skořice
pšeničná mouka,stolní margarín (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl (0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta karoten),cukr,vaječná melanž,kakaový prášek,pasta s příchutí citronu
(voda,glukozový sirup,cukr,jablečná dřeň,modifikovaný škrob bramborový E 1414,citronové aroma,kyselina citronová,konzervant
sorban draselný),etylvanilin
pšeničná mouka,stolní margarín (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl (0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta karoten),kokos strouhaný 15%,cukr,vaječná melanž,pasta s příchutí citronu
(voda,glukozový sirup,cukr,jablečná dřeň,modifikovaný škrob bramborový E 1414,citronové aroma,kyselina citronová,konzervant
sorban draselný),etylvanilin,skořice
pšeničná mouka,stolní margarín (rostlinné tuky,voda,rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje,jedlá sůl (0,1%),emulgátory
E471,E322,kyselina citrónová,aroma,barvivo beta karoten),cukr,ořechy lískové 11%,vaječná melanž,etylvanilin,skořice

Smaženka

135

Topinka s lutenicí

200

Bageta s kuřecími nugetami

Bageta vícezrnná tm. sýr

Bageta vícezrnná tm. šunka,sýr

Bageta světlá sezam šunka,sýr

120

220

220

220

smažený chléb,vaječná melanž,rostlinný olej,cibule,paprika,okurka,hořčice plnotučná (hořčičné
semeno,ocet,cukr,sůl,koření,konzervant E 211,přírodní barvivo lutein),petrželka
smažený chléb,lutenice (brambory vařené,rajčatový protlak (pitná voda,rajčatový protlak zahuštěný 29%hm.,cukr,modifikovaný
kukuřičný škrob,soja,stabilizátor E 250,E 327,E 309,E 450),zelenina sterilovaná (řezená,antioxidant E 224,regulátor kyselosti
kyselina citronová,pitná voda,kvasný ocet,sůl,sucrakoza,konzervant benzoan sodný E 211),výrobní salám (strojně oddělené kuřecí
maso 66%,drůbeží kůže,bramborový škrob,stabilizátory E 450iii,E 262i,dextroza,zahušťovadlo E 407,E 415,pšeničná
vláknina,antioxidanty E 316,E 300,regulátor kyselosti E 330,sůl,ochucovadlo E 621,E 633,zlepšující prostředek E 250),rostlinný
olej,feferony kulaté sterilované (feferony,pitná voda,ocet kvasný,benzoan sodný,rostlinný olej),česneková pasta 30% (česnek,sůl
jedlá),sůl jedlá,pepř mletý

pekařský výrobek s
náplní

pekařský výrobek s
náplní

pekařský výrobek s
náplní

pekařský výrobek s
náplní

bageta : pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl , zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E 472e, protispékavá
látka fosforečnan vápníku, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), posyp : sezam,kuřecí nugety smažené : kuřecí maso
43%,obalovací směs 30%(pšeničná mouka,voda,sůl,droždí,extrakty koření,koření,řepkový ojej,modifikovaný bramborový
škrob,dextroza),kuřecí kůže,pitná voda,kuřecí maso strojně oddělené 3%,bramborový škrob,jedlá sůl,stabilizátor :
trifosforečnany,hroznový cukr,látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný,koření,aroma,extrakty koření,petrželový dressing :
majonéza (voda,řepkový olej,ocet kvasný lihový,modifikovaný škrob,vejce,cukr,jedlá sůl,hořčičné semínko,stabilizátory E 412,E
415,E 410,maltodextrin,koření,barvivo E 160a,konzervanty E 202,E 211),petržel kadeřavá 6%,cukr,okurka sterilovaná,sýr
Eidam(pasterované mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury,syřidlo),paprika červená
bageta : pšeničná mouka,voda,vločková směs (len,pšeničná trhanka, slunečnice, vločky ovesné, žitné a pšeničné, otruby pšeničné,
pražený ječmen, pražený žitný slad), droždí, sůl, řepkový olej, chlebové koření (kmín,koriandr,fenykl), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E 472e, ječná sladová mouka, cukr, látka zlepšující mouku E 300, enzymy (do potravin): alfa amylasa,
pentosanasa,lipasa,stabilizátor E170), posyp : sezam,len,sůl,pšeničné otruby,chlebové koření,sýr Eidam : pasterované mléko,jedlá
sůl,sýrařské kultury,syřidlo,petrželový dressing : majonéza (voda,řepkový olej,ocet kvasný lihový,modifikovaný
škrob,vejce,cukr,jedlá sůl,hořčičné semínko,stabilizátory E 412,E 415,E 410,maltodextrin,koření,barvivo E 160a,konzervanty E
202,E 211),petržel kadeřavá 6%,cukr,okurka sterilovaná,paprika červená
bageta : pšeničná mouka,voda,vločková směs (len,pšeničná trhanka, slunečnice, vločky ovesné, žitné a pšeničné, otruby pšeničné,
pražený ječmen, pražený žitný slad), droždí, sůl, řepkový olej, chlebové koření (kmín,koriandr,fenykl), zlepšující přípravek
(pšeničná mouka, emulgátor E 472e, ječná sladová mouka, cukr, látka zlepšující mouku E 300, enzymy (do potravin): alfa amylasa,
pentosanasa,lipasa,stabilizátor E170), posyp : sezam,len,sůl,pšeničné otruby,chlebové koření,kuřecí šunka : kuřecí maso
51%,voda,bramborový škrob,jedlá sůl,konzervant dusitan sodný,stabilizátor trifosforečnany,látka zvýrazńující chuť a vůni glutaman
sodný,antioxidant erythorban sodný,kuřecí bílkovina,glukóza,kořeninový přípravek,želírující látka guma Euchema,sýr Eidam :
pasterované mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury,syřidlo,petrželový dressing : majonéza (voda,řepkový olej,ocet kvasný
lihový,modifikovaný škrob,vejce,cukr,jedlá sůl,hořčičné semínko,stabilizátory E 412,E 415,E 410,maltodextrin,koření,barvivo E
160a,konzervanty E 202,E 211),petržel kadeřavá 6%,cukr,okurka sterilovaná,paprika červená

bageta : pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E 472e, ječná
sladová mouka, cukr, látka zlepšující mouku E 300, enzymy (do potravin): alfa amylasa, pentosanasa, lipasa, stabilizátor
E170),posyp : sezam,kuřecí šunka : kuřecí maso 51%,voda,bramborový škrob,jedlá sůl,konzervant dusitan sodný,stabilizátor
trifosforečnany,látka zvýrazńující chuť a vůni glutaman sodný,antioxidant erythorban sodný,kuřecí bílkovina,glukóza,kořeninový
přípravek,želírující látka guma Euchema,sýr Eidam : pasterované mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury,syřidlo,petrželový dressing :
majonéza (voda,řepkový olej,ocet kvasný lihový,modifikovaný škrob,vejce,cukr,jedlá sůl,hořčičné semínko,stabilizátory E 412,E
415,E 410,maltodextrin,koření,barvivo E 160a,konzervanty E 202,E 211),petržel kadeřavá 6%,cukr,okurka sterilovaná,paprika
červená
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2

A,F
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A,C,G,J,K

3

A,C,G,K

3

A,C,G,K

3

A,C,G,K

Bageta světlá šunka,sýr

Kynutý knedlík
Knedlík bramborový

220

300 600
500

pekařský výrobek s
náplní

bageta : pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E 472e, ječná
sladová mouka, cukr, látka zlepšující mouku E 300, enzymy (do potravin): alfa amylasa, pentosanasa, lipasa, stabilizátor
E170),kuřecí šunka : kuřecí maso 51%,voda,bramborový škrob,jedlá sůl,konzervant dusitan sodný,stabilizátor trifosforečnany,látka
zvýrazńující chuť a vůni glutaman sodný,antioxidant erythorban sodný,kuřecí bílkovina,glukóza,kořeninový přípravek,želírující látka
guma Euchema,sýr Eidam : pasterované mléko,jedlá sůl,sýrařské kultury,syřidlo,petrželový dressing : majonéza (voda,řepkový
olej,ocet kvasný lihový,modifikovaný škrob,vejce,cukr,jedlá sůl,hořčičné semínko,stabilizátory E 412,E 415,E
410,maltodextrin,koření,barvivo E 160a,konzervanty E 202,E 211),petržel kadeřavá 6%,cukr,okurka sterilovaná,paprika červená

pšeničná mouka hrubá 64,4%, voda 32,2%, sůl 1,03%, stab. přípravek,Lactocid 1% (kvasný ocet přírodní E260, kyselina mléčná
E270, mléčnan sodný E325), droždí 0,97%, sušená směs z mléka a škrobu Synthova 0,4%
sušená směs 53 % (bramborová kaše, pšeničná mouka, pšeničný škrob,sušené mléko, sušená neslazená vejce), voda 46 %, stab.
přípravek Lactocid 1 %
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