
Podpis:             Ověřil a schválil:       Ing. Miroslav Kubín                                                   Podpis:

Datum: 19.06.2020 Datum: 19.06.2020

PK  název výrobku hmot. (g) druh, skupina složení nutriční hodnoty (na 100g výrobku)

33585 VÁNOČKA MALÁ BAL. 230 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, rozinky 

(rozinky, slunečnicový olej), droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1423kJ/337kcal, tuky 

8,8g, z toho nasycené mastné kyseliny 1g, 

sacharidy 56g, z toho cukry 11g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 8,9g, sůl 0,78g

33602 MAZANEC S ROZ. BAL. 230 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, rozinky 

2.8% (rozinky, slunečnicový olej), droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1418kJ/336kcal, tuky 

8,7g, z toho nasycené mastné kyseliny 1g, 

sacharidy 55g, z toho cukry 11g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 8,9g, sůl 0,77g

E-mail: info@inpeko.cz

l) oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako SO2.

f)  sójové boby (sója) a výrobky z nich

g) mléko a výrobky z něj (včetně laktosy)

i)  celer a výrobky z něj,

j)  hořčice a výrobky z ní,

Zpracoval: Ing. Martina Veselá
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JEMNÉ PEČIVO

INFOMACE O ALERGENECH

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

n) měkkýši  a výrobky z nich

SEZÓNNÍ VÝROBKY

d) ryby a výrobky z nich

e) jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

m) lupina  a výrobky z ní

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,

c)  vejce a výrobky z nich

k) sezamová semena (sezam) a výrobky z nich,
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33606
MAZANEC MÁS. ROZ-MAND 400G 

BAL.
400 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rozinky 7.8% (rozinky, slunečnicový olej), MÁSLO, cukr, 

VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, MANDLE LOUPANÉ 1.6%, rostlinný olej (řepkový), sůl, cukr 

vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor 

(E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný))

Energetická hodnota 1482kJ/352kcal, tuky 

11g, z toho nasycené mastné kyseliny 5,3g, 

sacharidy 54g, z toho cukry 15g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 8,6g, sůl 0,68g

33607
MAZANEC MÁS. ROZ-MAND 700G 

BAL.
700 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rozinky 7.8% (rozinky, slunečnicový olej), MÁSLO, cukr, 

VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, MANDLE LOUPANÉ 1.6%, rostlinný olej (řepkový), sůl, cukr 

vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor 

(E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný))

Energetická hodnota 1478kJ/351kcal, tuky 

11g, z toho nasycené mastné kyseliny 5,3g, 

sacharidy 54g, z toho cukry 15g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 8,6g, sůl 0,68g

33608 MAZANEC ROZ - MAND BAL. 400 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, rozinky 

2.7% (rozinky, slunečnicový olej), MANDLE LOUPANÉ 1.8%, droždí, sůl, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, 

cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující 

mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1330kJ/316kcal, tuky 

8,8g, z toho nasycené mastné kyseliny 1g, 

sacharidy 50g, z toho cukry 10g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 8,4g, sůl 0,7g

33609 MAZANEC S ROZINKAMI 400G BAL. 400 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, rozinky 

2.8% (rozinky, slunečnicový olej), droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1418kJ/336kcal, tuky 

8,7g, z toho nasycené mastné kyseliny 1g, 

sacharidy 55g, z toho cukry 11g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 8,9g, sůl 0,77g

33614
VÁNOČKA SVÁTEČNÍ ROZ-MAND 

BAL.
700 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, MÁSLO, cukr, rozinky 5.8% (rozinky, slunečnicový olej), 

VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, MANDLE LOUPANÉ 1.6%, rostlinný olej (řepkový), sůl, cukr 

vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor 

(E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný))

Energetická hodnota 1476kJ/351kcal, tuky 

11g, z toho nasycené mastné kyseliny 5,4g, 

sacharidy 54g, z toho cukry 14g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 8,7g, sůl 0,69g
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33616 VÁNOČKA SVÁT. ROZ. MA BAL. 400 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rozinky 7.8% (rozinky, slunečnicový olej), MÁSLO, cukr, 

VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, MANDLE LOUPANÉ 1.6%, rostlinný olej (řepkový), sůl, cukr 

vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor 

(E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný))

Energetická hodnota 1476kJ/351kcal, tuky 

11g, z toho nasycené mastné kyseliny 5,4g, 

sacharidy 54g, z toho cukry 14g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 8,7g, sůl 0,69g

33617 VÁNOČKA MÁSL. ROZ. MA BAL. 400 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rozinky 8.2% (rozinky, slunečnicový olej), cukr, VAJEČNÁ 

MELANŽ, MÁSLO 4.7%, droždí, MANDLE LOUPANÉ 1.6%, rostlinný olej (řepkový), sůl, 

cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný))

Energetická hodnota 1411kJ/335kcal, tuky 

8,3g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,6g, 

sacharidy 56g, z toho cukry 15g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 8,8g, sůl 0,69g

33680 KOLÁČ HALLOWEEN 50 jemné pečivo

meruňková náplň (meruňky 44%, cukr, voda, zahušťovadla (modif. škrob, guma gellan), 

regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citran sodný a vápenatý), barviva (beta 

karoten, paprikový extrakt), konzervant (sorban draselný), aroma), PŠENIČNÁ MOUKA, 

poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), aroma), voda, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, 

droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1483kJ/353kcal, tuky 

14g, z toho nasycené mastné kyseliny 3g, 

sacharidy 51g, z toho cukry 26g, vláknina 

0,6g, bílkoviny 5,3g, sůl 0,41g

34069
KOLEČKA LINEC. POLOMÁČENÁ 

BAL.
180

trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), margarín 

(rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina 

(kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, 

barvivo (annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), poleva tmavá 

(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně 

hydrogenovaný palmový tuk), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 

modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma)

Energetická hodnota 1996kJ/477kcal, tuky 

25g, z toho nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 58g, z toho cukry 33g, vláknina 0g, 

bílkoviny 5g, sůl 0,08g
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34227
BERÁNEK BISKUPSKÝ S TM. POL. 

BAL.
400

trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÁ MELANŽ, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), 

margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, 

kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ 

AROMA, barvivo (annatto E106b)), poleva tmavá 8.5% (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), rozinky (rozinky, 

slunečnicový olej), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový 

tuk), alginát červený (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát sodný), 

regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barvivo (E120), aroma), bílá 

poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový), SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová), jedlá sůl, aroma), pomocná látky (odlučovač) (rostlinný olej (řepkový, 

palmový), karnaubský vosk, emulgátor (slunečnicový lecitin), plně ztužený ricinový olej), 

kypřící prášek do pečiva (kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné), PŠENIČNÁ 

MOUKA, slunečnicový olej), konzervant (kyselina sorbová (E200))

Energetická hodnota 2039kJ/488kcal, tuky 

28g, z toho nasycené mastné kyseliny 13g, 

sacharidy 52g, z toho cukry 31g, vláknina 0g, 

bílkoviny 6,6g, sůl 0,29g

34228
BERÁNEK BISKUPSKÝ 400G 

KARTONEK BAL.
400 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÁ MELANŽ, cukr moučka (cukr moučka, 

kukuřičný škrob), margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban 

draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), poleva tmavá 

(cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), rozinky (rozinky, slunečnicový 

olej), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), 

alginát červený (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát 

sodný), regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barvivo 

(E120), aroma), bílá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový), 

SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR 

(SÓJOVÝ LECITIN E322), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), jedlá sůl, 

aroma), pomocná látky (odlučovač) (rostlinný olej (řepkový, palmový), 

karnaubský vosk, emulgátor (slunečnicový lecitin), plně ztužený ricinový olej), 

kypřící prášek do pečiva (kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné), 

PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicový olej), konzervant (kyselina sorbová (E200))

Energetická hodnota 2225kJ/533kcal, tuky 

31g, z toho nasycené mastné kyseliny 14g, 

sacharidy 57g, z toho cukry 34g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 7,1g, sůl 0,31g
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34229
BERÁNEK BISKUPSKÝ S TM 

POL.200G BAL.
200 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), margarín 

(rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, 

kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), VAJEČNÁ MELANŽ, rozinky 

(rozinky, slunečnicový olej), poleva tmavá 4.5% (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem 

tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), 

alginát červený (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát 

sodný), regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barvivo 

(E120), aroma), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný 

palmový tuk), rostlinný olej (řepkový), strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, 

droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVEK (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátor (E472e), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující 

mouku (E300), enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), 

protispékavá látka (E551))), kypřící prášek do pečiva (kypřící látky 

(difosforečnany, uhličitany sodné), PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicový olej)

Energetická hodnota 1965kJ/470kcal, tuky 

25g, z toho nasycené mastné kyseliny 11g, 

sacharidy 54g, z toho cukry 31g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 7g, sůl 0,31g

34286 BERÁNEK ŠLEHANÝ BALENÝ 400G 400 jemné pečivo

cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, zlepšující přípravek (glukózový 

sirup, emulgátory (E472b, E472a), SUŠENÉ MLÉKO), PŠENIČNÝ ŠKROB, 

kypřící látky (E450, E500), SUŠENÁ MLÉČNÁ SMĚS (SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

glukózový sirup, palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, 

E472c), barvivo (betakaroten)), sůl, stabilizátor (xantanová guma), vanilkové 

aroma, přírodní barvivo (betakaroten)), VAJEČNÁ MELANŽ, voda, rostlinný olej 

(řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA, strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, 

rostlinný olej (řepkový), sůl, ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVEK (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátor (E472e), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující mouku 

(E300), enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), 

protispékavá látka (E551)))

Energetická hodnota 1380kJ/327kcal, tuky 

8,2g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,2g, 

sacharidy 54g, z toho cukry 30g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 9,1g, sůl 1,1g
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34290
KAPŘÍK ŠLEHANÝ TM. POL. BAL. 

400G
400 jemné pečivo

VAJEČNÁ MELANŽ, PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, poleva tmavá (cukr, částečně 

ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), rostlinný olej (řepkový), voda, rostlinné oleje a tuky (palmový 

tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, 

voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátor (E472e), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující 

mouku (E300), enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), 

protispékavá látka (E551))), emulze na bázi rostlinných olejů (voda, cukr, 

emulgátor (E471, E475, E470a), nosič (E1520)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ 

ŠKROB, aroma), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 

modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný))

Energetická hodnota 1733kJ/414kcal, tuky 

20g, z toho nasycené mastné kyseliny 6,2g, 

sacharidy 50g, z toho cukry 30g, vláknina 

0,6g, bílkoviny 7,9g, sůl 0,14g

34293 STROMEČEK BISKUPSKÝ BAL. 400 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÁ MELANŽ, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), margarín 

(rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová 

E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), poleva 

tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), 

rozinky (rozinky, slunečnicový olej), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný 

palmový tuk), alginát červený (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát sodný), 

regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barvivo (E120), aroma), bílá poleva (cukr, 

částečně ztužený rostlinný tuk (palmový), SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), jedlá sůl, aroma), 

pomocná látky (odlučovač) (rostlinný olej (řepkový, palmový), karnaubský vosk, emulgátor (slunečnicový 

lecitin), plně ztužený ricinový olej), kypřící prášek do pečiva (kypřící látky (difosforečnany, uhličitany 

sodné), PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicový olej), konzervant (kyselina sorbová (E200))

Energetická hodnota 2039kJ/488kcal, tuky 

28g, z toho nasycené mastné kyseliny 13g, 

sacharidy 52g, z toho cukry 31g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 6,6g, sůl 0,29g

34429 KOLEKCE VÁN. CUKROVÍ 500G BAL. 500
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, 

kukuřičný škrob), strouhaný kokos, cukr, ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, 

švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), 

koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant 

(sorban draselný)), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), 

zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), VAJEČNÁ MELANŽ, LÍSKOVÁ JÁDRA, cukr 

vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)), odtučněný kakaový prášek, skořice mletá

Energetická hodnota 2197kJ/526kcal, tuky 

32g, z toho nasycené mastné kyseliny 16g, 

sacharidy 53g, z toho cukry 26g, vláknina 

1,4g, bílkoviny 6,1g, sůl 0,09g
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34431 KOLEKCE VÁN. CUKROVÍ 250G BAL. 250
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, 

kukuřičný škrob), strouhaný kokos, cukr, ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, 

švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), 

koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant 

(sorban draselný)), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), 

zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), VAJEČNÁ MELANŽ, LÍSKOVÁ JÁDRA, cukr 

vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)), odtučněný kakaový prášek, skořice mletá

Energetická hodnota 2197kJ/526kcal, tuky 

32g, z toho nasycené mastné kyseliny 16g, 

sacharidy 53g, z toho cukry 26g, vláknina 

1,4g, bílkoviny 6,1g, sůl 0,09g

34458 KOLEKCE VÁN. CUKROVÍ 400G BAL. 400
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, 

kukuřičný škrob), strouhaný kokos, cukr, ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, 

švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), 

koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant 

(sorban draselný)), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), 

zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), VAJEČNÁ MELANŽ, LÍSKOVÁ JÁDRA, cukr 

vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)), odtučněný kakaový prášek, skořice mletá

Energetická hodnota 2197kJ/526kcal, tuky 

32g, z toho nasycené mastné kyseliny 16g, 

sacharidy 53g, z toho cukry 26g, vláknina 

1,4g, bílkoviny 6,1g, sůl 0,09g

34449
VANILKOVÉ ROHLÍČKY S OŘECHY 

250G BAL
250

trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, 

kukuřičný škrob), JÁDRA VLAŠSKÝCH OŘECHŮ 5.5%, MÁSLO, VAJEČNÁ MELANŽ, cukr 

vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), skořice mletá, vanilka

Energetická hodnota 2648kJ/634kcal, tuky 

36g, z toho nasycené mastné kyseliny 16g, 

sacharidy 69g, z toho cukry 28g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 8,5g, sůl 0,08g

39921 MAZANEC 200G BAL. 200 jemné pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, rozinky 

(rozinky, slunečnicový olej), droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1416kJ/336kcal, tuky 

8,8g, z toho nasycené mastné kyseliny 1g, 

sacharidy 55g, z toho cukry 11g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 8,9g, sůl 0,78g

JEMNÉ PEČIVO SE SLADIDLEM
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33587 MAZANEC SE SLADIDLEM BAL. 460
jemné pečivo 

se sladidlem

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, Dia pekařská směs (fruktóza, PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor 

(E481), regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo (E412), rostlinný olej (řepkový), 

látka zlepšující mouku (E300), AROMA (MLÉKO), enzymy), margarín (rostlinný tuk 

(palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina 

citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo 

(annatto E106b)), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, citropasta 

(voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), 

citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný))

Energetická hodnota 1337kJ/317kcal, tuky 

7,3g, z toho nasycené mastné kyseliny 2,6g, 

sacharidy 54g, z toho cukry 7g, vláknina 0g, 

bílkoviny 9,1g, sůl 0,86g

34386
LINECKÉ ČAJOVÉ PEČIVO 

DVOUBAR.1KG
1000

cukrářské 

výrobky

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), 

voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant 

(sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), cukr 

moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, citropasta (voda, 

cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), 

citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), 

odtučněný kakaový prášek, cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma)

Energetická hodnota 2140kJ/513kcal, tuky 

31g, z toho nasycené mastné kyseliny 14g, 

sacharidy 52g, z toho cukry 17g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 7g, sůl 0,09g

34394 VANILKOVÉ ROHLÍČKY VOLNĚ 1KG 1000
cukrářské 

výrobky

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), 

voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant 

(sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), cukr 

moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), JÁDRA VLAŠSKÝCH OŘECHŮ, 

MÁSLO, VAJEČNÁ MELANŽ, cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

aroma), skořice mletá

Energetická hodnota kJ/kcal, tuky g, z toho 

nasycené mastné kyseliny g, sacharidy g, z 

toho cukry g, vláknina g, bílkoviny g, sůl g

34578 SNĚHOVÉ PUS.BAL.100G 100
cukrářské 

výrobky

cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), voda, vaječný bílek 

(VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo 

(E415), stabilizátor (E520)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

aroma), VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, barvivo (E141, E100)

Energetická hodnota 1672kJ/394kcal, tuky 

<0.5g, z toho nasycené mastné kyseliny 

<0,1g, sacharidy 86g, z toho cukry 84g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,2g, sůl 0,09g

35056
SNĚHOVÉ PEČIVO SYPANÉ 

CUKREM 140G BAL.
140

cukrářské 

výrobky

cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), voda, vaječný bílek 

(VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo 

(E415), stabilizátor (E520)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

aroma), VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, barvivo (E141, E100)

Energetická hodnota 1578kJ/371kcal, tuky 

<0,5g, z toho nasycené mastné kyseliny 

<0,1g, sacharidy 91g, z toho cukry 90g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,9g, sůl 0,08g

CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY
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35057
SNĚHOVÉ PEČIVO S CUKR. 

POLEVOU TM.140G BAL
150

cukrářské 

výrobky

cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), poleva tmavá (cukr, 

částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), voda, vaječný bílek 

(VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo 

(E415), stabilizátor (E520)), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně 

hydrogenovaný palmový tuk), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

aroma), VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ

Energetická hodnota 1990kJ/472kcal, tuky 

13g, z toho nasycené mastné kyseliny 9g, 

sacharidy 85g, z toho cukry 84g, vláknina 

0,8g, bílkoviny 2,3g, sůl 0,10g

35058 SNĚHOVÉ PEČIVO MIX 150G BAL. 150
cukrářské 

výrobky

cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), voda, vaječný bílek 

(VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo 

(E415), stabilizátor (E520)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený 

rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), aroma), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně 

hydrogenovaný palmový tuk), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

aroma), VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, barvivo (E120, koncentráty (citrón, 

světlice barvířská)), barvivo (koncentráty (citrón, světlice barvířská)), 

barvivo (E141, E100)

Energetická hodnota 1873kJ/443kcal, tuky 

6,8g, z toho nasycené mastné kyseliny 4,6g, 

sacharidy 93g, z toho cukry 92g, vláknina 

<0,5g, bílkoviny 2,3g, sůl 0,09g

35059
SNĚHOVÉ PEČIVO SYPANÉ 

CUKREM 180G BAL. 
180

cukrářské 

výrobky

cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), voda, vaječný bílek 

(VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo 

(E415), stabilizátor (E520)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

aroma), VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, barvivo (E141, E100)

Energetická hodnota 1578kJ/371kcal, tuky 

<0,5g, z toho nasycené mastné kyseliny 

<0,1g, sacharidy 91g, z toho cukry 90g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,9g, sůl 0,08g

44042
TVAROHOVÝ DEZERT S JAHODAMI 

K150g BAL.
150

cukrářské 

výrobky

tvaroh měkký odtučněný 32.4% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), 

jahody 19.4%, voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ 

VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící 

látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), 

aroma, barvivo (E160a)), SMETANA, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), cukr, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), glukózový sirup, 

PŠENIČNÁ MOUKA, želírující látka (E406), barvivo (E120, koncentráty (citrón, 

světlice barvířská)), kyselina citrónová

Energetická hodnota 638kJ/151kcal, tuky 

3,4g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,9g, 

sacharidy 25g, z toho cukry 20g, vláknina 

<0,5g, bílkoviny 5,4g, sůl 0,16g

44096 KOKOSKY ROZVAŽOVANÉ 1000G 1000
cukrářské 

výrobky

cukr, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), 

zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), strouhaný kokos 24.7%, ovocná náplň 

(ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT 

(OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný))

Energetická hodnota 1643kJ/392kcal, tuky 

16g, z toho nasycené mastné kyseliny 14g, 

sacharidy 56g, z toho cukry 52g, vláknina 

3,5g, bílkoviny 4,0g, sůl 0,10g
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44581 KUŘÁTKO S FONDÁN. POL. 40G 40
cukrářské 

výrobky

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, vaječný bílek (VAJEČNÝ 

BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor 

(E520)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, voda, PŠENIČNÁ MOUKA, jahodový protlak 

(glukózo-fruktózový sirup, cukr, višňový protlak, jablečný protlak, jahodový 

protlak, aróniový protlak, modifikovaný bramborový škrob E1414, kyselina 

(kyselina citrónová E330), aroma, voda), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, 

rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka 

(pektin), koncentrát z černé mrkve, antioxidant (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, 

konzervant (sorban draselný)), aroma, PŠENIČNÝ ŠKROB, kyselina citrónová, 

barvivo (E102)

Energetická hodnota 1719kJ/406kcal, tuky 

3,7g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,6g, 

sacharidy 88g, z toho cukry 77g, vláknina 

<0,5g, bílkoviny 5,1g, sůl 0,10g

44582 KUŘÁTKO S TMAVOU POL. 40G 40
cukrářské 

výrobky

cukr, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB 

(palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), vaječný bílek 

(VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), 

stabilizátor (E520)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, voda, PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinné 

oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), jahodový 

protlak (glukózo-fruktózový sirup, cukr, višňový protlak, jablečný protlak, jahodový 

protlak, aróniový protlak, modifikovaný bramborový škrob E1414, kyselina 

(kyselina citrónová E330), aroma, voda), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, 

rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka 

(pektin), koncentrát z černé mrkve, antioxidant (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, 

konzervant (sorban draselný)), PŠENIČNÝ ŠKROB, kyselina citrónová

Energetická hodnota 1867kJ/446kcal, tuky 

21g, z toho nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 57g, z toho cukry 49g, vláknina 

1,0g, bílkoviny 5,7g, sůl 0,13g

44585
KUŘÁTKA VELIKONOČNÍ - MIX 4KS 

160G BAL.
160

cukrářské 

výrobky

cukr, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), 

zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), fondánová hmota (cukr, glukózový 

sirup, voda), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený 

rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), 

aroma), voda, PŠENIČNÁ MOUKA, jahodový protlak (glukózo-fruktózový sirup, 

cukr, višňový protlak, jablečný protlak, jahodový protlak, aróniový protlak, 

modifikovaný bramborový škrob E1414, kyselina (kyselina citrónová E330), 

aroma, voda), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný 

palmový tuk), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

antioxidant (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), 

PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma, kyselina citrónová, barvivo (E102)

Energetická hodnota 1793kJ/426kcal, tuky 

13g, z toho nasycené mastné kyseliny 6,5g, 

sacharidy 72g, z toho cukry 63g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 5,4g, sůl 0,12g

TĚSTA
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34014 LISTOVÉ TĚSTO BAL. 400 těsto

PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný margarín 80% (rostlinný tuk (palmový), 

částečně hydrogenovaný palmový tuk, rostlinný olej (řepkový), voda, 

emulgátor (mono-,diglyceridy mast. kyselin, polyglycerolové estery), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), sůl, konzervant (kyselina sorbová), 

máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), voda, sůl, kvasný ocet lihový.

Energetická hodnota 1661/399kJ/kcal, tuky 

29g, z toho nasycené mastné kyseliny 14g, 

sacharidy 29g, z toho cukry 0,5g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 5,1g, sůl 0,47g

34015 LINECKÉ TĚSTO BAL. 400 těsto

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), 

voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant 

(sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr 

moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, citropasta (voda, 

cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), 

citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), cukr 

vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma).

Energetická hodnota 1892/453kJ/kcal, tuky 

26g, z toho nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 48g, z toho cukry 15g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 6,4g, sůl 0,08g

34016 VAFLOVÉ TĚSTO BAL. 400 těsto

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová 

E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo 

(annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), JÁDRA 

VLAŠSKÝCH OŘECHŮ, MÁSLO, VAJEČNÁ MELANŽ, cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), skořice mletá.

Energetická hodnota 2005/480kJ/kcal, tuky 

29g, z toho nasycené mastné kyseliny 13g, 

sacharidy 48g, z toho cukry 16g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 6,7g, sůl 0,06g

34017 KOKOSOVÉ TĚSTO BAL. 400 těsto

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), 

voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant 

(sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), strouhaný 

kokos, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr 

vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta (voda, cukr, jablečná 

dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, 

kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), skořice mletá.

Energetická hodnota 2184/525kJ/kcal, tuky 

36g, z toho nasycené mastné kyseliny 44g, 

sacharidy 44g, z toho cukry 18g, vláknina 

2,3g, bílkoviny 5,4g, sůl 0,07g

34018 KAKAOVÉ TĚSTO BAL. 400 těsto

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), 

voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant 

(sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr 

moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, odtučněný 

kakaový prášek, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 

modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

aroma).

Energetická hodnota 1962/470kJ/kcal, tuky 

29g, z toho nasycené mastné kyseliny 14g, 

sacharidy 46g, z toho cukry 15g, vláknina 

0,5g, bílkoviny 6,2g, sůl 0,08g
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34019 OŘECHOVÉ TĚSTO BAL. 400 těsto

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), 

voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant 

(sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr 

moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), LÍSKOVÁ JÁDRA, VAJEČNÁ MELANŽ, 

cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), skořice mletá.

Energetická hodnota 2118/509kJ/kcal, tuky 

34g, z toho nasycené mastné kyseliny 14g, 

sacharidy 44g, z toho cukry 19g, vláknina 1g, 

bílkoviny 6,0g, sůl 0,10g
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SV
Číslo

výtisku:

min. 

trv. 

(dny)

ALERGENY 

DLE SKUPIN
STOPY ALERGENŮ

6 a, c e, f, g, h, k

10 a, c e, f, g, h, k

l) oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako SO2.

f)  sójové boby (sója) a výrobky z nich

g) mléko a výrobky z něj (včetně laktosy)

i)  celer a výrobky z něj,

j)  hořčice a výrobky z ní,

03

JEMNÉ PEČIVO

INFOMACE O ALERGENECH

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

n) měkkýši  a výrobky z nich

SEZÓNNÍ VÝROBKY

d) ryby a výrobky z nich

e) jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

m) lupina  a výrobky z ní

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,

c)  vejce a výrobky z nich

k) sezamová semena (sezam) a výrobky z nich,
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SV
Číslo

výtisku:

03

10 a, c, g, h a, f, h, k

10 a, c, g, h a, f, h, k

6 a, c, h e, f, g, h, k

10 a, c e, f, g, h, k

10 a, c, g, h e, f, h, k
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SV
Číslo

výtisku:

03

10 a, c, g, h e, f, h, k

10 a, c, g, h e, f, h, k

1 a, c, f, g e, h, k
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SV
Číslo

výtisku:

03

60 a, c, f, g, l e, h

60 a, c, f, g e, h
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SV
Číslo

výtisku:

03

60 a, c, f, g e, h, k

10 a, c, g e, f, h,k
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SV
Číslo

výtisku:

03

60 a, c, f, g e, h, k

60 a, c, f, g e, h

60 a, c, g, h, l e, f, h, i, j, k 
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SV
Číslo

výtisku:

03

60 a, c, g, h, l e, f, h, i, j, k 

60 a, c, g, h, l e, f, h, i, j, k 

90 a, c, g, h e, f, i, j, k

3 a, c e, g, f, h, k

JEMNÉ PEČIVO SE SLADIDLEM

Vydání: První      Změna: 0 Platnost od: 31.7.2009 Stránka 19 z 24



SV
Číslo

výtisku:

03

6 a, c, g e, f, h, k, m

60 a, c, g e, f, h

90 a, c, g, h e, f, i, j, k

150 a, c e, f, g, h

150 a, c e, f, g, h

CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Vydání: První      Změna: 0 Platnost od: 31.7.2009 Stránka 20 z 24



SV
Číslo

výtisku:

03

150 a, c, f, g e, h

150 a, c, f, g e, h

150 a, c e, f, g, h

1

a, b, c, d, e, 

f, g, h, i, j, 

k

-

30 c, l a, e, f, g, h
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SV
Číslo

výtisku:

03

6

a, b, c, d, e, 

f, g, h, i, j, 

k, l, n

-

6 a, c, g, f, l e, h

6

a, b, c, d, e, 

f, g, h, i, j, 

k, l, n

-

TĚSTA
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SV
Číslo

výtisku:

03

5 a c, e, f, L

5 a, c, g e, f, h

5 a, c, g, h e, f, i, j, k

5 a, c, g e, f, h, i, j, k

5 a, c, g e, f, h
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SV
Číslo

výtisku:

03

5 a, c, g, h e, f, h, i, j, k
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