Chléb konzumní s kmínem

1 200

Minimální
trvanlivost

Hmotnost g

CHLÉB

1 den

Složení

Pšeničná mouka a žitná mouka,voda, sůl jodidovaná ( jedlá sůl, jodičnan draselný ), droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka bobtnavá ,
zahušťovadlo (E 412) ,pšeničná mouka , emulgátor (E 471), vločky z bramborové kaše, regulátor kyselosti (E 170), pšeničná mouka sladová , neztužený rostlinný

Pšenično – žitný

tuk palmový, sušená syrovátka , látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), kmín (min. 0,2%)
Chléb konzumní kulatý

700, 500 1 den

Pšeničná mouka a žitná mouka,voda, sůl jodidovaná ( jedlá sůl, jodičnan draselný ), droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka bobtnavá ,

Pšenično - žitný

900

zahušťovadlo (E 412) ,pšeničná mouka , emulgátor (E 471), vločky z bramborové kaše, regulátor kyselosti (E 170), pšeničná mouka sladová , neztužený rostlinný

Chléb konzumní s kmín.

800

tuk palmový, sušená syrovátka , látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), kmín
1 den

Pšeničná mouka a žitná mouka,voda, sůl jodidovaná ( jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí, kmín (min. 0,3%), přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka
bobtnavá ,zahušťovadlo (E 412) , pšeničná mouka ,emulgátor (E 471), vločky z bramborové kaše, regulátor kyselosti (E 170), pšeničná mouka sladová , neztužený
rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka , látka zlepšující mouku (E 300), enzymy),

Pšenično – žitný
Chléb kmínový

500

1 den

Pšeničná mouka a žitná mouka,voda, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný) , droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka bobtnavá ,
zahušťovadlo (E 412) , pšeničná mouka , emulgátor (E 471), vločky z bramborové kaše, regulátor kyselosti (E 170), pšeničná mouka sladová , neztužený rostlinný

Pšenično - žitný

tuk palmový, sušená syrovátka , látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), kmín (min. 0,2%)
Chléb sedlácký

750

1 den

Pšeničná mouka a žitná mouka, voda, sušená bramborová kaše (min. 1,5%) (sušené bramborové vločky, emulgátor (E 471), regulátor kyselosti (E 450i),
antioxidant (E 304, E 223), barvivo (E 100)) , droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), zakyselovací přípravek (pšeničná mouka , kyselina (E 330,
E 270),emulgátor (E 471,E 472e), regulátor kyselosti (E 516,E 262), stabilizátor(E 412), sójová mouka , látka zlepšující mouku(E 300),enzymy) , přípravek

Pšenično – žitný

zlepšující mouku ( pšeničná mouka bobtnavá, zahušťovadlo (E 412), pšeničná mouka , emulgátor (E 471), vločky z bramborové kaše,regulátor kyselosti (E 170),
pšeničná mouka sladová , neztužený rostlinný tuk palmový , sušená syrovátka, látka zlepšující mouku (E 300), enzymy) , kmín
Chléb Venda

450

1 den

Pšeničná mouka a žitná mouka, voda, sušená bramborová kaše (min. 1,5%) (sušené bramborové vločky, emulgátor (E 471), regulátor kyselosti (E 450i),
antioxidant (E 304, E 223), barvivo (E 100)) , droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), zakyselovací přípravek (pšeničná mouka , kyselina (E 330,
E 270),emulgátor (E 471,E 472e), regulátor kyselosti (E 516,E 262), stabilizátor(E 412), sójová mouka , látka zlepšující mouku(E 300),enzymy) , přípravek
zlepšující mouku ( pšeničná mouka bobtnavá, zahušťovadlo (E 412), pšeničná mouka , emulgátor (E 471), vločky z bramborové kaše,regulátor kyselosti (E 170),

Pšenično - žitný

pšeničná mouka sladová , neztužený rostlinný tuk palmový , sušená syrovátka, látka zlepšující mouku (E 300), enzymy) , kmín
Chléb Venda kulatý

450

1 den

Pšeničná mouka a žitná mouka, voda,sušená bramborová kaše (min. 1,5%) (sušené bramborové vločky, emulgátor (E 471), regulátor kyselosti (E 450i),
antioxidant (E 304, E 223), barvivo (E 100)) , droždí, sůl jodidovaná ( jedlá sůl, jodičnan draselný ), zakyselovací přípravek (pšeničná mouka , kyselina (E 330,
E 270),emulgátor (E 471,E 472e), regulátor kyselosti(E 516,E 262),stabilizátor(E 412), sójová mouka ,látka zlepšující mouku(E 300),enzymy) , kmín, přípravek

Pšenično - žitný

zlepšující mouku ( pšeničná mouka bobtnavá, zahušťovadlo (E 412), pšeničná mouka , emulgátor (E 471), vločky z bramborové kaše,regulátor kyselosti (E 170),
pšeničná mouka sladová , neztužený rostlinný tuk palmový , sušená syrovátka, látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)
Chléb Vašek

750

1 den

Pšeničná mouka a žitná mouka, voda, sušená bramborová kaše (min. 1,5%) (sušené bramborové vločky, emulgátor (E 471), regulátor kyselosti (E 450i),
antioxidant (E 304, E 223), barvivo (E 100)) , droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), zakyselovací přípravek (pšeničná mouka , kyselina (E 330,
E 270),emulgátor (E 471,E 472e), regulátor kyselosti (E 516,E 262), stabilizátor(E 412), sójová mouka , látka zlepšující mouku(E 300),enzymy) , přípravek
zlepšující mouku ( pšeničná mouka bobtnavá, zahušťovadlo (E 412), pšeničná mouka , emulgátor (E 471), vločky z bramborové kaše,regulátor kyselosti (E 170),

Pšenično - žitný

pšeničná mouka sladová , neztužený rostlinný tuk palmový , sušená syrovátka, látka zlepšující mouku (E 300), enzymy) , kmín
Chléb Slunečnicový
Speciální

500

1 den

Pšeničná mouka, voda, cereální směs (sójová drť, pšeničná mouka, pšeničné vločky, pražená ječná sladová mouka, žitné vločky, sůl, pšeničný lepek, pražená
pšeničná sladová mouka , glukózový sirup ,ječná sladová mouka , kyselina ( E 330,E 270), kmín, regulátor kyselosti (E 262,E 516), emulgátor (E 472e,E 322),
stabilizátor (E 412), látka zlepšující. mouku (E 300),enzymy), loupané slunečnicové semeno (min.10%), droždí, přípravek zlepšující mouku( pšeničná mouka
bobtnavá , zahušťovadlo (E 412) , pšeničná mouka, emulgátor (E 471), vločky z bramborové kaše, regulátor kyselosti (E 170), pšeničná mouka sladová,
neztužený rotlinný tuk palmový, sušená syrovátka , látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), sůl jodidovaná ( jedlá sůl, jodičnan draselný) .

Chléb Rychtářův

750

Minimální
trvanlivost

Hmotnost g

CHLÉB

1 den

Složení

Pšeničná mouka, voda, cereální směs (sójová drť, pšeničná mouka, pšeničné vločky, pražená ječná sladová mouka, žitné vločky, sůl, pšeničný lepek, pražená
pšeničná sladová mouka , glukózový sirup ,ječná sladová mouka , kyselina ( E 330,E 270), kmín, regulátor kyselosti (E 262,E 516), emulgátor (E 472e,E 322),

Speciální

stabilizátor (E 412), látka zlepšující. mouku (E 300),enzymy), droždí, posyp (sezamové semeno, lněné semeno, ovesné vločky-min. 1,8%), olejová emulze
(rostlinné oleje a tuky, ester vosku, lecitin , aroma, antioxidant E 307)
Chléb Dýňový

500

1 den

Pšeničná a žitná mouka, voda, sójová cereální směs ( pšeničná mouka, sójová drť, pšeničné otruby , kukuřičná krupice, pšeničná krupice, pšeničná mouka
celozrnná, ječná sladová mouka, len, cukr, pražená pšeničná sladová mouka, sušená syrovátka, glukóza, zahušťovadlo (E 412), emulgátor (E 472e), látka

Pšenično - žitný

zlepšující mouku (E 300), enzymy) , dýně loupaná (posyp min. 3%), dýně loupaná (min. 2%), sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný) , droždí, kvásek (žitná
300

Chléb pšenično – žitný

určen k
dopečení

mouka , voda) , tmavý sladový extrakt (ječný slad , voda, pšeničný slad ) .
Chléb konzumní s kmínem

Pšeničná mouka a žitná mouka, voda, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný) , droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka bobtnavá ,
zahušťovadlo (E 412) , pšeničná mouka , emulgátor (E 471), vločky z bramborové kaše, regulátor kyselosti (E 170), pšeničná mouka sladová , neztužený rostlinný
tuk palmový, sušená syrovátka , látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), kmín (min. 0,2%)

1 den

Žitná mouka, voda, žitný kvas ((žitná mouka, voda, kultura ), kyselina (mléčná, octová)) , přípravek ( pšeničný lepek, enzymy, látka zlepšující mouku (E 300) ),

Chléb žitný

droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný) , kmín.

Chléb se špaldou bez E

1 den

Pšeničná mouka, voda, vícezrnná směs (voda, špaldová zrna 43%, špaldová celozrnná mouka 6 %, sůl, žitná mouka ) , žitná mouka,

Chléb žitný

900
400

droždí, sůl jodidovaná ( jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku ( pšeničný lepek , enzym), etiketa z jedlého papíru (bramborový škrob, voda,
olivový olej, zkaramelizovaný cukr).
Chléb pšenično – žitný
VITAL chléb s žitnými klíčky 500

1 den

Pšeničná mouka, voda, směs (len, ovesné vločky, pšeničné vločky, žitné vločky , slunečnice loupaná, mouka pšeničná vlákninová, pšeničné otruby ), žitné klíčky
(sladové celozrnné žito) , žitná mouka, droždí, sůl jodidovaná ( jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka bobtnavá , zahušťovadlo
(E 412), pšeničná mouka , emulgátor (E 471), vločky z bramborové kaše, regulátor kyselosti (E 170), pšeničná mouka sladová , neztužený rostlinný tuk palmový,

Chléb speciální
Zrninový bochník

450

sušená syrovátka, látka zlepšující mouku (E 300), enzymmy).
4 dny Voda, směs ( ovesné a pšeničné vločky , sluečnice, len, sójové vločky , dýně, pufovaná pšeničná zrna , rostlinná vláknina, sezam ), slunečnicové semeno, řepkový olej,
sůl jodidovaná ( sůl jedlá, jodičnan draselný).

Rohlík

43

Minimalní
trvanlivost

Hmotnost g

BĚŽNÉ PEČIVO

1 den

Složení

Pšeničná mouka, voda, droždí, rostlinný olej řepkový, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku (pšeničná mouk a, ječná sladová mouka,
emulgátor (E 472e), glukóza, cukr, regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300) , enzymy)

Běžné pečivo pšeničné
Bulka

43

Bulka velká

75

1 den

Pšeničná mouka, voda, droždí, rostlinný olej řepkový, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný) , přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouk a, ječná sladová mouka,
emulgátor (E 472e), glukóza, cukr, regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300) , enzymy)

Běžné pečivo pšeničné
Raženka

43

1 den

ječná sladová mouka, emulgátor (E 472e), glukóza, cukr, regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)

Běžné pečivo pšeničné
Houska

Pšeničná mouka, voda, droždí, rostlinný olej řepkový, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnán draselný ), posyp ( mák min. 0,8%), přípravek zlepšující mouku (pšeničná mouk a,

50

1 den

100

1 den

60

1 den

100,129

1 den

Běžné pečivo pšeničné
Pletýnka sypaná mákem
Běžné pečivo pšeničné
Raženka
Běžné pečivo pšeničné
Pletýnka sypaná

Pšeničná mouka, voda, droždí, rostlinný olej řepkový, posyp ( sůl, kmín min. 1,5%), sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku (pšeničná
mouk a, ječná sladová mouka, e mulgátor (E 472e), glukóza, cukr, regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)

solí a kmínem
Běžné pečivo pšeničné
Rohlík se sýrem

60

1 den

100

1 den

Kornbageta

Pšeničná mouka, Eidamský sýr (mléko , sůl, posyp min. 30 %), voda, droždí, rostlinný olej řepkový, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku
(pšeničná mouk a, ječná sladová mouka, emulgátor (E 472e), glukóza, cukr, regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)

Běžné pečivo pšeničné

Pšeničná mouka, voda,posyp (žitná mouka, sezam, len, ovesné vločky), sójová cereální směs ( pšeničná mouka, sójová drť, pšeničné otruby , kukuřičná
krupice, pšeničná krupice, pšeničná mouka celozrnná, ječná sladová mouka, len, cukr, pražená pšeničná sladová mouka, sušená syrovátka , glukóza,

Běžné pečivo vícezrnné
Grahamové pečivo

zahušťovadlo (E412), emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy) , rostlinný olej řepkový, droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)
60

1 den

Pšeničná mouka celozrnná a pšeničná mouka, voda, rostlinný olej řepkový, droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka , emulgátor (E 481), pšeničná bobtnavá
mouka, regulátor kyselosti ( E 170, E 341), zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)

Běžné pečivo pšeničné
Rohlík cereální

60

Rohlík selský

56

1 den

Pšeničná mouka, voda, cereální směs ( pšeničná mouka , kukuřičná krupice, pražená ječná sladová mouka, pšeničné otruby , cukr, sójová mouka, sušená syrovátka,
len, kmín, ječná sladová mouka, žitná mouka, žitné vločky, pšeničné vločky , stabilizátor (E 412),glukóza, emulgátor (E 472 e), ovesné vločky , sůl, látka zlepšující
mouku (E 300), enzymy), stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky (palmový a řepkový), voda, emulgátory (E 471 a E 322),

Běžné pečivo vícezrnné

sůl, konzervant (E 200), máslové aroma , regulátor kyselosti (E 330), barvivo (E 160a) ), sezam loupaný (posyp min. 3%), droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)
Bageta šestizrnná
Běžné pečivo vícezrnné

150

1 den

Pšeničná mouka, voda, cereální směs ( pšeničná mouka , kukuřičná krupice, pražená ječná sladová mouka, pšeničné otruby ,cukr, sójová mouka,sušená syrovátka,
len, kmín, ječná sladová mouka, žitná mouka, žitné vločky, pšeničné vločky , stabilizátor (E 412),glukóza, emulgátor (E 472 e), ovesné vločky , sůl, látka
zlepšující mouku (E 300), enzymy), stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory (E 471 a E 322), sůl, konzervant (E 200),
máslové aroma , regulátor kyselosti (E 330), barvivo (E160 a)), sezam loupaný a lněné semeno (posyp min. 3 %),droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný) , ječná
sladová mouka nediastatická

Bageta tmavá

90

Minimalní
trvanlivost

Hmotnost g

BĚŽNÉ PEČIVO

1 den

Složení

Pšeničná mouka a žitná mouka, voda, směs ( pšeničný lepek, sůl, žitná celozrnná mouka, žitná bobtnavá mouka, pšeničná mouka , emulgátory ( E 472e, E 322),
ječná sladová mouka , regulátor kyselosti (E 341), kyselina (E 270, E 330), rostlinný olej řepkový neztužený, enzymy, látka zlepšující mouku (E 300)), droždí, rostlinný olej
řepkový, kmín.

Běžné pečivo pšenično – žitné
Bageta soft

90

1 den

Pšeničná mouka, voda, rostlinný olej řepkový, droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouk a, emulgátor (E 481 a E 471),
regulátor kyselosti (E 170), látka zlepšující mouku (E 300) , enzymy)

Běžné pečivo pšeničné
Rustikální pečivo

70

1 den

Pšeničná mouka, voda, cereální směs ( pšeničná mouka, slunečnice, žitná mouka , tykev, ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, pšeničný lepek, stabilizátor (E 412),
pražená pšeničná sladová mouka, glukózový sirup, hrachové otruby, glukóza, emulgátor (E 472e), regulátor kyselosti (E 263, E 270), ječná sladová mouka,

Běžné pečivo speciální

látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), dýně loupaná a loupané slunečnicové semeno (posyp min. 4%), stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový
a řepkový), emulgátory (E 471 a E 322), sůl, konzervant (E 200), máslové aroma , regulátor kyselosti (E 330),barvivo (E 160 a)), droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan
draselný)
Rohlík sójový

60

1 den

Pšeničná mouka, voda, sójová cereální směs ( pšeničná mouka, sójová drť, pšeničné otruby , kukuřičná krupice, pšeničná krupice, pšeničná mouka celozrnná,

Vitarohlík

ječná sladová mouka, len, cukr, pražená pšeničná sladová mouka, sušená syrovátka, glukóza, zahušťovadlo (E 412), emulgátor (E 472e), látka zlepšující mouku

Běžné pečivo vícezrnné

(E 300), enzymy) , rostlinný olej řepkový, droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)

Banketka cereální

30

1 den

Pšeničná mouka, voda, tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl ,emulgátor (lecitíny , E 471), regulátor kyselosti (E 330),
aroma,barvivo (E 160 a)), směs ( pšeničná mouka , len, slunečnice, sůl, pšeničné otruby , cukr, sušená syrovátka, sójová mouka, ječná sladová mouka, stabilizátor (E 412),
pražená pšeničná sladová mouka , glukóza, emulgátor (E 472e), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), droždí, rostlinný olej řepkový, ječná sladová mouka

Běžné pečivo speciální

nediastatická, kmín
Croissant cereální

60

1 den

Pšeničná mouka,voda,tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl , emulgátor (lecit íny ,E 471), regulátor kyselosti (E 330),
aroma,barvivo (E 160 a)), směs ( pšeničná mouka , len, slunečnice, sůl, pšeničné otruby , cukr, sušená syrovátka, sójová mouka, ječná sladová mouka, stabilizátor (E 412),
pražená pšeničná sladová mouka , glukóza, emulgátor (E 472e), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), droždí, rostlinný olej řepkový, ječná sladová mouka

Běžné pečivo speciální

nediastatická, kmín
Croissant cereální sypaný

61

1 den

Pšeničná mouka,voda,tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl , emulgátor (lecit íny ,E 471), regulátor kyselosti (E 330),
aroma,barvivo (E 160 a)), posyp ( min. 9% - slunečnicové semeno, len, sezamové semeno, ovesné vločky), směs ( pšeničná mouka , len, slunečnice, sůl, pšeničné otruby ,
cukr, sušená syrovátka, sójová mouka, ječná sladová mouka, stabilizátor (E 412), pražená pšeničná sladová mouka , glukóza, emulgátor (E 472e),

Běžné pečivo speciální

látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), droždí, rostlinný olej řepkový, ječná sladová mouka nediastatická, kmín
Dalamánek

60, 120

1 den

Pšeničná mouka a žitná mouka, voda, směs ( pšeničný lepek, sůl, žitná celozrnná mouka, žitná bobtnavá mouka, pšeničná mouka , emulgátory ( E 472e, E 322),
ječná sladová mouka , regulátor kyselosti (E 341), kyselina (E 270, E 330), rostlinný olej řepkový neztužený, enzymy, látka zlepšující mouku (E 300)), droždí, rostlinný olej
řepkový, posyp ( sůl, kmín min. 0,5 %), kmín.

Běžné pečivo pšenično – žitné

obsah soli vč. posypu do 4 %
Přerovský bandurek

60

1 den

Pšeničná mouka, voda, sladová směs (pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, sójový šrot, ovesné vločky, lněné semínko, celozrnná pšeničná mouka ,
slunečnicová semena, sůl, pšeničná mouka, ječná sladová mouka, ječný sladový extrakt, žitná bobtnavá mouka, rostlinný olej řepkový neztužený), posyp ( sezam, lněné

Běžné pečivo vícezrnné

semeno), rostlinný olej řepkový, droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka, emulgátor (E 481), pšeničná bobtnavá mouka , regulátor kyselosti (E 170, E 341),
Zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)

Veka

360, 400

Minimalní
trvanlivost

Hmotnost g

BĚŽNÉ PEČIVO

1 den

Složení

Pšeničná mouka,voda, stolní margarín ( neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový),voda, emulgátory (E 471 a E 322), sůl, konzervant (E 200),
máslové aroma, regulátor kyselosti (E 330), barvivo E 160a)), droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), cukr, přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka, ječná
sladová mouka , emulgátor (E 472e), glukóza, cukr, regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), přípravek zlepšující mouku (pšeničná mouka ,

Běžné pečivo pšeničné

emulgátor (E 481), pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (E 170 a E 341), zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku (E 300), enzymy).
Bulka se sýrem

60

1 den

Pšeničná mouka, Eidamský sýr ( mléko , sůl, plátek min. 18%), voda, droždí, rostlinný olej řepkový, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku
( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor (E 472e), glukóza, cukr,regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)

Běžné pečivo pšeničné
Banketka Gusto Grande

30

1 den

Pšeničná mouka, voda, tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl, emulgátory (lecitíny, E 471), regulátor
kyselosti (E 330), aroma, barvivo (E 160a)), směs ( pšeničná krupice, pšeničná mouka , směs sušené zeleniny ( červená paprika, cibule, rajčatový prášek), sušený
pšeničný kvas ( pšeničná mouka , startovací kultura), sůl, sušené droždí, pšeničný lepek, kořenící přípravek ( směs sušené zeleniny a bylin), glukóza, kvasnicový extrakt,
regulátor kyselosti E 262, rostlinný olej řepkový, kyselina E 270, enzymy, pšeničná sladová mouka , aroma, látka zlepšující mouku E 300), Eidamský sýr

Běžné pečivo speciální

( mléko , sůl), lněné semeno, rostlinný olej řepkový, droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný )
Rohlík žitný

60

1 den

sladová , sušený ocet, stabilizátor (E 412), látka zlepšující mouku (E 300), enzym (lepek) ) , voda, pšeničná mouka, droždí.

Běžné pečivo speciální
Švédská kostka

Žitná směs 66 % (žitná mouka 63%, pšeničný lepek , slunečnicová semínka, lněná semínka, jáhly, jedlá sůl, předželatinovaná žitná mouka 2%, sušený žitný kvas, mouka ječná

90

1 den

Pšeničná mouka, voda, švédská směs ( slunečnicové semeno, lněné semeno, sezamové semeno, pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka, emulgátory (E 472e,
E 471), jedlá sůl, žitná bobtnavá mouka, sušená syrovátka, sójová mouka , cukr, dextróza, protispékavá látka (E 170), regulátor kyselosti (E 330), pšeničný lepek , stabilizátor

Běžné pečivo vícezrnné

(E 412), enzym, přípravek zlepšující mouku (E 300)) , droždí, rostlinný olej řepkový, posyp ( sezamové semeno, len), sůl jodidovaná ( jedlá sůl, jodičnan draselný) ,
přípravek zlepšujícímouku ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka , emulgátor (E 472e), glukóza, cukr, regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy).
Ciabatta

90

1 den

Rohlík se sýrem
Běžné pečivo pšeničné

Pšeničná mouka, voda, ciabatta směs ( pšeničný lepek, sůl, pšeničná mouka, žitná celozrnná mouka, emulgátor (E 472e, lecitin), protispékavá látka (E 341),
koření, regulátor kyselosti (E 300, E 270), rostlinný olej slunečnicový, enzymy, látka zlepšující mouku (E 300)) , rostlinný olej řepkový, droždí.

Běžné pečivo pšeničné
60

1 den

Pšeničná mouka, Eidamský sýr (mléko , sůl, posyp min. 30 %), voda, droždí, rostlinný olej řepkový, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku
(pšeničná mouk a, ječná sladová mouka, emulgátor (E 472e), glukóza, cukr, regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)

Martinovský loupák

40

Minimální
trvanlivost

Hmotnost g

JEMNÉ PEČIVO

1 den

Složení

Pšeničná mouka, voda, tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, kokos, slunečnice v různém poměru), voda, sůl, emulgátor ( E 471), regulátor kyselosti (E 330),
barvivo (E 160a), aroma máslové) , stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory (E 471 a E 322), sůl, konzervant
(E 200), máslové aroma , regulátor kyselosti (E 330), barvivo (E 160a)) , droždí, vejce, ječná sladová mouka diastatická, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný) ,

Jemné pečivo

přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka, emulgátor (E 481), pšeničná bobtnavá mouka , regulátor kyselosti (E 170,E 341), zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej
řepkový, látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)
Makovka

43

1 den

Pšeničná mouka, voda, stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory (E 471 a e 322), sůl, konzervant (E 200),
máslové aroma , regulátor kyselosti (E 330), barvivo (E 160a)), cukr, přípravek zlepšující mouku( pšeničná mouka , cukr, sušené mléko,ječná sladová mouka,sušená syrovátka ,

72

emulgátor (E 471), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), droždí, vejce, mák ( posyp min. 0,5 %), s ůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), přípravek zlepšující

Jemné pečivo

mouku ( pšeničná mouka , emulgátor (E 481), pšeničná bobtnavá mouka ,regulátor kyselosti (E 170,E 341), zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej řepkový, látka zlepšující
mouku (E 300),enzymy)
Šáteček

50

1 den

Pšeničná mouka, tvarohová náplň 34% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu ( cukr, škrob, modifikovaný škrob (E 1414), sušená syrovátka, sušený vaječný bílek,
modifikovaný škrob (E 1442),vanilkové aroma, sůl jedlá, regulátor kyselosti (E 330),barvivo (E 160a(ii)), cukr, citropasta ( voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň,

s náplní tvarohovou

modifikovaný škrob (E 1414),citrónové aroma, kyselina citrónová (E 330),konzervant (E 202) , vanilkový cukr (cukr, ethylvanilin, slunečnicový olej)) , voda, cukr, stolní
margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový),voda, emulgátory (E 471 a E 322),sůl jedlá, konzervant (E 200), máslové aroma , regulátor kyselosti

Jemné pečivo tukové

(E 330), barvivo (E 160a)), máslo, droždí, vejce, vanilkový cukr (cukr, ethylvanilin, slunečnicový olej) , sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující
mouku ( pšeničná mouka, emulgátor (E 481), pšeničná bobtnavá mouka , regulátor kyselosti (E 170,E 341), zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej řepkový, látka zlepšující
Šáteček

50

l den

( E 300), enzymy).
Pšeničná mouka, povidlová náplň 27% (povidla (cukr, švestkové pyré 31,5%, voda, pšeničná vláknina , zahušťovadla: pektiny (E 440) a alginát sodný ( E 401), regulátory
kyselosti : kyselina citrónová (E 330) a citronan vápenatý (E 333),barvivo: amoniak-sulfitový karamel (E 150d), aroma, skořice), pšeničný škrob), voda, cukr, stolní

s náplní povidlovou

margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory (E 471 a E 322), sůl jedlá, konzervant (E 200), máslové aroma , regulátor
kyselosti (E 330), barvivo (E 160a)), máslo, droždí, vejce, vanilkový cukr (cukr, ethylvanilin, slunečnicový olej), sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný) , přípravek
zlepšující mouku ( pšeničná mouka , emulgátor (E 481), pšeničná bobtnavá mouka ,regulátor kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo (E 412),rostlinný olej řepkový, látka

Jemné pečivo tukové

zlepšující mouku (E 300),enzymy).
Šáteček

50

1 den

Pšeničná mouka, ovocná náplň 34% ( voda , meruňky 40%(meruňka kusová,zahuštěné meruňkové pyré), glukóza, fruktósový sirup, cukr, modifikovaný škrob, zahušťovadlo

s náplní ovocnou

(E 418),regulátory kyselosti (E 330, E 333, E 331), aroma ,konzervant (E 202),barvivo (E 160a)), voda,cukr,máslo, stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje

Jemné pečivo tukové

(palmový a řepkový),v oda ,emulgátory (E 471 a E 322), sůl jedlá, konzervant (E 200), máslové aroma , regulátor kyselosti (E 330), barvivo (E 160a), droždí, vejce,
vanilkový cukr (cukr, ethylvanilin, slunečnicový olej) , sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka , emulgátor (E 481),
pšeničná bobtnavá mouka , regulátor kyselosti (E 170,E 341), zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku (E 300), enzymy) .

Croissant

50

1 den

látka zlepšující mouku (E 300,enzymy), sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný )

těsta listového
Babiččin vdolek

Pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru),voda, sůl, emulgátory (lecitíny , E 471), regulátor kyselosti (E 330),
aroma, barvivo(E 160 a)), voda, vejce, cukr, droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničný lepek, pšeničná mouka , emulgátor (E 472e), barvivo (E 160a),

Jemné pečivo z kynutého
100

1 den

Pšeničná mouka, povidlová náplň 29% (povidla (cukr, švestkové pyré 31,5%, voda, pšeničná vláknina , zahušťovadla: pektiny (E 440) a alginát sodný ( E 401), regulátory
kyselosti : kyselina citrónová (E 330) a citronan vápenatý (E 333),barvivo: amoniak-sulfitový karamel (E 150d), aroma, skořice), pšeničný škrob) ,
tvarohová náplň 22% ( tvaroh, cukr ,rozinky, citropasta (voda, glukózový sirup, jablečná dřeň, modifikovaný škrob (E 1414), citrónové aroma, kyselina

Jemné pečivo

citrónová (E 330), konzervant (E 202), vanilkový cukr ( cukr, ethylvanilin, slunečnicový olej)), voda, cukr, stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje(palmový
a řepkový),voda , emulgátor (E 471 a E 322),sůl jedlá, konzervant (E 200), máslové aroma ,regulátor kyselosti (E 330),barvivo (E 160 a)), máslo,droždí, vejce,
vanilkový cukr ( cukr, ethyvanilin, slunečnicový olej ), sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka, emulgátor (E 481),
pšeničná bobtnavá mouka , regulátor kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)

Müsli šnek

80

Minimální
trvanlivost

Hmotnost g

JEMNÉ PEČIVO

1 den

Složení

Pšeničná mouka, voda, cereální směs ( zlepšující přípravek (dextróza , lepek pšeničný, syrovátka sušená ,olej rostlinný (řepkový, palmový), mouka sójová, plně ztužený
rostlinný olej (palmový), emulgátor (E 471), glukózový sirup, aroma, mléčný protein , látka zlepšující mouku (E 300, E 920), enzym (lepek) , barvivo(E 100), lněná semínka,
slunečnicová semínka , vločky ovesné, vločky pšeničné, vločky žitné, sezamová semínky,trhanka pšeničná, mouka pšeničná ) ,rozinky,cukr, stolní margarín (neztužené a zutžené

Jemné pečivo

rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový),voda, emulgátor (E 471 a E 322),sůl, konzervant (E 200), máslové aroma, regulátor kyselosti (E 330), barvivo(E 160 a)) , droždí,
ovesné vločky, sůl jodidovaná ( jedlá sůl, jodičnan draselný), vejce, skořice
Listové tyčinky

10

2 dny

Pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl, emulgátory (lecitíny,E 471), regulátor kyselosti (E 330),
aroma, barvivo(E 160 a)), voda, vejce (E 330), posyp ( sůl, kmín min. 1 %), sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), cukr, ocet (voda, ocet, aroma, karamel E 150 c)

Jemné pečivo listové
Svatební koláč

40, 50 2 dny

obsah soli vč. posypu do 4%
Pšeničná mouka, tvarohová náplň 30 % (tvaroh, cukr, rozinky, citropasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob (E 1414), citrónové aroma ,
kyselina citrónová (E 330), aroma, konzervant (E 202)), vanilkový cukr (cukr, ethylvanilin, slunečnicový olej)) , voda,ovocná náplň 8% (cukr, jablka, meruňky,regulátor

s tvarohovou náplní

kyselosti (E 330), antioxidant (E 300), želírující látka – pektin (E 440),barvivo (E 160 a), konzervant (E 202), zbytkový oxid siřičitý ), máslo, cukr, přípravek zlepšující mouku
( pšeničná mouka , cukr, sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka ,emulgátor (E 471), látka zlepšující mouku (E 300),enzymy), droždí, vejce, cukr moučka,

Jemné pečivo máslové

vanilkový cukr ( cukr, ethylvanilin, slunečnicový olej) , sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)
Koláček svatební

20

2 dny

Pšeničná mouka, tvarohová náplň 27% ( tvaroh, cukr, rozinky, citropasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, kovaný škrob (E 1414), citrónové aroma, kyselina
citrónová (E 330),konzervant (E 202), vanilkový cukr ( cukr, ethyvanilin, slunečnicový olej)), máslo, voda,ovocná náplň 8% (cukr, jablka, meruňky, regulátor kyselosti

s tvarohovou náplní

(E 330), antioxidant (E 300), želírující látka – pektin (E 440), barvivo(E 160 a),konzervant (E 202), zbytkový oxid siřičitý) , cukr, vejce, cukr moučka, vanilkový cukr
(cukr, ethyvanilin, slunečnicový olej) , sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka , cukr, sušené mléko, ječná sladová
mouka, sušená syrovátka, emulgátor (E 471), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy) , sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)

Jemné pečivo máslové
Hřeben

60

1 den

Pšeničná mouka,ořechová náplň 30%(cukr, vlašské ořechy 30%, sušená syrovátka, bobtnavá mouka bramborová,kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, aroma,antioxidant

Jemné pečivo z kynutého

(E 300), voda,strouhanka (pšeničná mouka , droždí,řepkový olej, sůl jodidovaná,přípravek zlepšující mouku (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor (E 472e),

těsta listového

glukóza, cukr, regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)), tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru),voda,
sůl, emulgátory (lecitíny, E 471), regulátor kyselosti (E 330), aroma, barvivo(E 160 a)), voda, vejce, cukr, droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničný lepek, pšeničná
mouka , emulgátor (E 472e), barvivo (E 160a), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)

Hřeben s náplní makovou

90

1 den

Pšeničná mouka, maková náplň 37%(mák, voda, cukr, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr,kyselina citrónová (E 330) , želírující látka (E 440), barvivo (E 163),aroma,
konzervant E 200, zbytkový oxid siřičitý ),citropasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob E 1414, citrónové aroma, kyselina citrónová E 300,
konzervant E 202), sušené mléko(mléčné proteiny, kokosový olej, laktóza, vitamíny), vanilkový cukr (cukr, ethylvanilin, slunečnicový olej), voda, cukr, stolní margarín
(neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový),voda, emulgátory (E 471 a E 322), sůl jedlá, konzervant E 200, máslové aroma, regulátor kyselosti E 330,

Jemné pečivo

barvivo E 160a), vejce, droždí, sušené mléko (mléčné proteiny, kokosový olej , laktóza, vitamíny) , sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný) , přípravek zlepšující mouku
( pšeničná mouka , emulgátor E 481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti E 170 a E 341, zahušťovadlo E 412, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující
mouku . E 300, enzymy)
Croissant s náplní
pudinkovou

70

1 den

Pšeničná mouka, vanilková náplň 27% (voda, vanilkový pudink ( cukr, modifikovaný škrob E 1414, sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, dextróza,neztužený
palmový tuk, zahušťovadlo (E 404, E 401 ), emulgátor ( E 472a ), aroma, sůl, barvivo ( E 160 a,E 101,E 120 ), pšeničná bílkovina ), cukr), tažný margarín
(rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl, emulgátory (lecitíny , E 471), regulátor kyselosti (E 330), aroma, barvivo(E 160 a)),

Jemné pečivo

voda, nerozpustný cukr (hroznový cukr, pšeničný škrob , ztužený rostlinný tuk palmový, regulátor kyselosti (E 341, E 470b),aroma), vejce, cukr, droždí, přípravek

z kynutého těsta

zlepšující mouku ( pšeničný lepek, pšeničná mouka , emulgátor (E 472e), barvivo(E 160a),látka zlepšující mouku (E 300), enzymy) , sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)

listového

Croissant s náplní

70

Minimální
trvanlivost

Hmotnost g

JEMNÉ PEČIVO

1 den

Složení

Pšeničná mouka, náplňový krém 26%(cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej v různém poměru), sušná syrovátka , kakaový prášek, pasta z lískových ořechů ,
aroma, emulgátor ( sójový lecitin ), jedlá sůl, vanilkový extrakt), tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl,

kakaooříškovou

emulgátory (lecitíny , E 471), regulátor kyselosti (E 330), aroma, barvivo(E 160 a)), voda, vejce, cukr, droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničný lepek, pšeničná mouka,
Jemné pečivo

emulgátor (E 472e), barvivo(E 160a), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy) , sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný) , poleva ( poleva ( cukr, ztužený

z kynutého těsta

rostlinný tuk ( palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru ), kakaový prášek, emulgátor ( sójový lecitin , E 476), vanilkový extrakt), rostlinné oleje a tuky

listového
Twister cibulový

50

1 den

( palmový a částečně ztužený palmový)).
Pšeničná mouka, tažný margarín ( rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl, emulgátory (lecitíny , E 471), regulátor kyselosti (E 330),
aroma, barvivo(E 160 a)), voda, cibule restovaná min. 3% (cibule, rostlinný olej palmový, pšeničná mouka, sůl), vejce, cukr, droždí, sezam a len (posyp min. 3%),

Jemné pečivo z kynutého

sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný) , přípravek zlepšující mouku ( pšeničný lepek , pšeničná mouka , emulgátor (E 472e), barvivo (E 160a), látka zlepšující

těsta listového

mouku (E 300), enzymy)
Pšeničná mouka, pizza náplň 26%(voda, náplň ( zahušťovadlo (E 1422), cukr, rajčatový prášek, sůl jodidovaná, sušená zelenina, sušený bílek , zahušťovadlo (E 412),

Pizza šnek

50

1 den

regulátor kyselosti (E 330), koření, barvivo (E 101, E120)) , tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl, emulgátory
Jemné pečivo z kynutého

(lecitíny , E 471), regulátor kyselosti (E 330), aroma, barvivo(E 160 a)), Eidamský sýr ( mléko, sůl jedlá, posyp min. 7%), voda, vejce, cukr, droždí, přípravek

těsta listového

zlepšující mouku ( pšeničný lepek, pšeničná mouka , emulgátor (E 472e), barvivo (E 160a), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan

Šnek se sýrovou náplní

50

1 den

draselný)
Pšeničná mouka, sýrová náplň 26%(voda, náplň(modifikovaný škrob, sůl jodidovaná , sušený rostlinný tuk (palmový olej,glukosový sirup, mléčný protein ,(E 451 a E 341),
syrovátka, sušený bílek, cukr, aroma, sušená zelenina, sušený sýr, kvasnicový etrakt, regulátor (E 330), barvivo (E 160a), tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma,

Jemné pečivo z kynutého

řepka, slunečnice v různém poměru),voda, sůl, emulgátory (lecitíny , E 471), regulátor kyselosti (E 330), aroma, barvivo(E 160 a)), Eidamský sýr ( mléko , sůl jedlá ,

těsta listového

min. 7%), voda, vejce, cukr, droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničný lepek, pšeničná mouka , emulgátor (E 472e), barvivo (E 160a), látka zlepšující mouku (E 300),
enzymy), sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)

Koblihy fritované

50

1 den

Pšeničná mouka, ovocná náplň meruňková 20% (cukr, jablka, meruňky, regulátor kyselosti (E 330), antioxidant (E 300), želírující látka – pektin (E 440), barvivo(E 160 a),

Kobliha s náplní ovocnou

konzervant (E 202), zbytkový oxid siřičitý ), voda, palmový tuk (rafinovaný rostlinný olej palmový ) , koblihová směs ( cukr, pšeničná mouka,

Jemné pečivo smažené

sušená vejce , sůl, emulgátor (E 472 e,E 482), kypřící látka (E 450,E 500), látka zlepšující mouku (E 300, E 920), barvivo (E 160 a), regulátor kyselosti
(E 341), aroma (ethylvanilin, rumové aroma), enzym), řepkový olej, droždí, cukr, tuzemák ( voda, jemný líh, barvivo (E 150 a), rumové a vanilkové aroma, cukr),
olejová emulze (rostlinné oleje a tuky, ester vosku, lecitin, aroma, antioxidant E 307), nerozpustný cukr (hroznový cukr, pšeničný škrob , ztužený rostlinný tuk palmový,
regulátor kyselosti (E 341, E 470b),aroma)

Kobliha s kakaooříškovou

50

1 den

Pšeničná mouka, náplň s příchutí lískových oříšků 19% (cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej v různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek,
lískooříšková pasta , aroma , emulgátor ( sójový lecitin), sůl, vanilkový extrakt), voda, palmový tuk ( rafinovaný rostlinný olej palmový ) ,

náplní

koblihová směs ( cukr, pšeničná mouka, sušená vejce , sůl, emulgátor (E 472 e,E 482), kypřící látka (E 450, E 500), látka zlepšující mouku (E 300, E 920), barvivo
(E 160 a ), regulátor kyselosti (E 341), aroma (ethylvanilin, rumové aroma), enzym) , řepkový olej, droždí, poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový,

Jemné pečivo smažené

řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek ,emulgátor ( sójový lecitin, E 476), vanilkový extrakt), tuzemák (voda, jemný líh, barvivo (E 150a), rumové
a vanilkové aroma, cukr), olejová emulze (rostlinné oleje a tuky, ester vosku, lecitin, aroma, antioxidant E 307), rostlinné oleje a tuky (palmový a částečně ztužený palmový)
Vruty se skořicí

70

1 den

Pšeničná mouka, voda, palmový tuk ( rafinovaný rostlinný olej palmový ) , vanilkový cukr (cukr, ezthylvanilin, slunečnicový ole j),
koblihová směs (cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, sůl , emulgátor ( E 472 e, E 482), kypřící látka (E 450, E 500), látka zlepšující mouku (E 300, E 920), barvivo (E 160 a),

Jemné pečivo smažené

regulátor kyselosti (E 341), aroma ( ethylvanilin, rumové aroma), enzym), řepkový olej, droždí, skořice ( posyp min. 1,5% ), tuzemák (voda, jemný líh, barvivo (E 150 a),
rumové a vanilkové aroma, cukr) , olejová emulze (rostlinné oleje a tuky, ester vosku, lecitin, aroma, antioxidant E 307 ).

Krémka

80

Minimální
trvanlivost

Hmotnost g

JEMNÉ PEČIVO

1 den

Složení

Pšeničná mouka, vanilková náplň 30% (voda, vanilkový pudink ( cukr, modifikovaný škrob E 1414, sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, dextróza,neztužený
palmový tuk, zahušťovadlo (E 404, E 401 ), emulgátor ( E 472a ), aroma, sůl, barvivo ( E 160 a,E 101,E 120 ), pšeničná bílkovina ), voda, palmový tuk (rafinovaný
rostlinný olej palmový ) , koblihová směs ( cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, sůl, emulgátor (E 472 e,E 482),kypřící látka

Jemné pečivo smažené

(E 450,E 500), látka zlepšující mouku (E 300,E 920), barvivo (E 160 a),regulátor kyselosti (E 341), aroma( ethylvanilin, rumové aroma),enzym), řepkový olej, droždí, cukr
moučka, tuzemák ( voda, jemný líh, barvivo (E 150a), rumové a vanilkové aroma, cukr) , nerozpustný cukr (hroznový cukr, pšeničný škrob , ztužený rostlinný tuk palmový,
regulátor kyselosti (E 341, E 470b),aroma), olejová emulze (rostlinné oleje a tuky,ester vosku, lecitin, aroma, antioxidant E 307)
Mřížka s náplní

70

1 den

Tvarohová náplň 38%( tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, škrob, modifikovaný škrob (E 1414 a E 1410), sušená syrovátka , sušený bílek , modifikovaný škrob

tvarohovou

(E 1422), vanilkové aroma, sůl jedlá, regulátor kyselosti (E 330)) , cukr, citropasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob (E 1414), citrónové

Jemné pečivo

aroma, kyselina citrónová E 330, konzervant E 202), vanilkový cukr (cukr, ethylvanilin, slunečnicový olej)), pšeničná mouka, tažný margarín ( rostlinné oleje a tuky

z kynutého těsta

(palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl, emulgátory (lecitíny , E 471), regulátor kyselosti (E 330), aroma, barvivo(E 160 a)), voda, vejce, cukr, droždí,

listového

nerozpustný cukr ( posyp-hroznový cukr, pšeničný škrob , ztužený rostlinný tuk palmový, regulátor kyselosti (E 341 a E 470b), aroma) , přípravek zlepšující mouku
( pšeničný lepek, pšeničná mouka , emulgátor (E 472e), barvivo(E 160a), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy) , sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)

Mřížka s náplní

70

1 den

Meruňková náplň 38% (voda, meruňky 40% , glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob, zahušťovadlo (E 418), regulátory kyselosti (E 330,
E 333 a E 331), aroma,, konzervant (E 202) , barvivo (E 160a)), pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru),

meruňkovou
Jemné pečivo

voda, sůl, emulgátory (lecitíny , E 471), regulátor kyselosti (E 330), aroma, barvivo(E 160 a)), voda, vejce, cukr, droždí, nerozpustný cukr (posyp-

z kynutého těsta

hroznový cukr, pšeničný škrob , ztužený rostlinný tuk palmový, regulátor kyselosti (E 341 a E 470b), aroma) , přípravek zlepšující mouku ( pšeničný

listového

lepek, pšeničná mouka , emulgátor (E 472e), barvivo(E 160a), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy) , sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)

Mřížka s náplní

70

1 den

Borůvková náplň 38% (borůvky 35%, cukr, voda, jablečná dřeň, modifikovaný škrob, zahušťovadlo (E 418), regulátory kyselosti (E 330, E333 a E 331),

borůvkovou

konzervant (E 202) , aroma), pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl,

Jemné pečivo

emulgátory (lecitíny , E 471), regulátor kyselosti (E 330), aroma, barvivo (E 160 a)), voda, vejce, cukr, droždí, nerozpustný cukr (posyp-

z kynutého těsta

hroznový cukr, pšeničný škrob , ztužený rostlinný tuk palmový, regulátor kyselosti (E 341 a E 470b), aroma) , přípravek zlepšující mouku ( pšeničný
lepek, pšeničná mouka , emulgátor (E 472e), barvivo(E 160a), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy) , sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)

listového
Mřížka s náplní jahodovou
a pudinkovou

70

1 den

Pšeničná mouka, jahodová náplň 20 % ( cukr, jahody ( 50%), voda, zahušťovadlo (E 1442, E 460 a E 415), aroma, koncentrát z červené mrkve, regulátor
kyselosti (E 330), konzervat (E 202)), vanilková náplň 20% (voda, vanilkový pudink ( cukr, modifikovaný škrob E 1414,
sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, dextróza, neztužený palmový tuk, zahušťovadlo (E 404, E 401 ),
emulgátor ( E 472a ), aroma, sůl, barvivo ( E 160 a,E 101,E 120 ), pšeničná bílkovina ), cukr, konzervant (E202)),

Jemné pečivo

tažný margarín (rostlinné tuky (palmový neztužený), rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový),voda, sůl, emulgátory (lecitíny, E 471),regulátor kyselosti (E 330),

z kynutého těsta

aroma, barvivo(E 160 a)), voda, cukr, směs (3% - pšeničný lepek, sušené odstředěné mléko, sušená vejce, emulgátor (E 472e), aroma, látka zlepšující mouku

listového

(E 300), sušené droždí, enzymy), droždí, vejce, přípravek zlepšující mouku ( pšeničný lepek, pšeničná mouka , emulgátor (E 472e), barvivo (E 160a), látka zlepšující
mouku (E 300), enzymy), sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)

Hřeben s náplní

65

Minimální
trvanlivost

Hmotnost g

JEMNÉ PEČIVO

1 den

Složení

Pšeničná mouka, nivová náplň 24% ( voda, niva (mléko , sůl) , bešamel (pšeničná mouka, škrobová zahušťovadla (E 1414, E 1422), sušená syrovátka, sušená
vejce , sůl, kypřící látka (E 450, E 500), zahušťovadlo (E 401), sušená zelenina), tvaroh, sýrová náplň ( rostlinný olej palmový, kukuřičný škrob, pšeničná mouka ,

nivovou

glukózový sirup, glukóza, sušená syrovátka , směs sušené zeleniny (cibule, česnek, petržel), sůl, kukuřičná mouka, sýrový prášek ( 2,8%), modifikovaný
Jemné pečivo

bramborový škrob (E 1414), sušený vaječný bílek, kypřící látka (E 450, E 500), látka zvýrazňující chuť a vůni (E 621), kvasnicový extrakt, aroma), koření

z kynutého těsta

( sušená zelenina (mrkev, pastiňák, celer, pórek, petržel), cukr, pepř, kukuřičný škrob, sójová bílkovina , riboflavin, sůl), sůl), tažný margarín

listového

(rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl, emulgátory (lecitíny, E 471), regulátor kyselosti (E 330), aroma ,
barvivo (E 160a)), pohankový cereál (pohanka (min. 45%), bramborové vločky, sójové vločk y, jáhly z prosa, len, pšeničná mouka celozrnná, pražená žitná
sladová mouka, pšeničná mouka, pšeničný lepek, kmín, stabilizátor (E 412), emulgátor (E 471), kypřící látka (E 500), regulátor kyselosti (E 270), látka
zlepšující mouku (E 300), enzymy), posyp (sezam, len min. 2%), droždí, řepkový olej, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný )

Hřeben se zelím a slaninou

65

1 den

Pšeničná mouka, náplň 30% (anglická slanina 50% (vepřový bok 94%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant (E 250), glukózový sirup, stabilizátory (E 450, E 451),
antioxidant (E 301)), zelí kysané 42% (zelí kysané, voda, sůl, ocet), cibule restovaná (cibule, rostlinný olej palmový, pšeničná mouka, sůl), koření
( sušená zelenina (mrkev, pastiňák, celer, pórek, petržel), cukr, pepř, kukuřičný škrob, sójová bílkovina , riboflavin, sůl)), voda, tažný margarín

Jemné pečivo
z kynutého těsta

(rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl, emulgátory (lecitíny, E 471), regulátor kyselosti (E 330),
aroma, barvivo (E 160a)), pohankový cereál (pohanka (min. 45%), bramborové vločky, sójové vločk y, jáhly z prosa, len, pšeničná mouka celozrnná, pražená

listového

žitná sladová mouka , p šeničná mouka, pšeničný lepek, kmín, stabilizátor (E 412), emulgátor (E 471), kypřící látka (E 500), regulátor kyselosti (E 270), látka
zlepšující mouku (E 300), enzymy), posyp min. 2% (

Kapsa s náplní

65

1 den

Eidamský sýr ( mléko , sůl jedlá ), len), droždí, řepkový olej, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)

Pšeničná mouka, voda, škvarková náplň 18% ( škvarky, sůl jodidovaná), tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl,

škvarkovou

emulgátory (lecitíny, E 471), regulátor kyselosti (E 330), aroma, barvivo (E 160a)), pohankový cereál (pohanka (min. 45%), bramborové vločky,

Jemné pečivo

sójové vločk y, jáhly z prosa, len, pšeničná mouka celozrnná, pražená žitná sladová mouka, pšeničná mouka, pšeničný lepek, kmín, stabilizátor (E 412), emulgátor (E 471),

z kynutého těsta

kypřící látka (E 500), regulátor kyselosti (E 270), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), droždí, řepkový olej, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)

listového
Mazánek

100

1 den

Pšeničná mouka, voda, poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek , emulgátor ( sójový lecitin,
E 476), vanilkový extrakt), stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory (E 471 a e 322), sůl, konzervant (E 200),
máslové aroma , regulátor kyselosti (E 330), barvivo (E 160a)), cukr, přípravek zlepšující mouku( pšeničná mouka , cukr, sušené mléko,ječná sladová mouka,sušená syrovátka ,

Jemné pečivo

emulgátor (E 471),látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), droždí, vejce, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka ,emulgátor
(E 481), pšeničná bobtnavá mouka ,regulátor kyselosti (E 170,E 341), zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku (E 300),enzymy)
Velikonoční jidáš

72

1 den

Pšeničná mouka, voda, stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátory (E 471 a e 322), sůl, konzervant (E 200),
máslové aroma , regulátor kyselosti (E 330), barvivo (E 160a)), cukr, přípravek zlepšující mouku( pšeničná mouka , cukr, sušené mléko,ječná sladová mouka,sušená syrovátka ,
emulgátor (E 471), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), droždí, vejce, s ůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ) , přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka ,emulgátor

Jemné pečivo

(E 481), pšeničná bobtnavá mouka ,regulátor kyselosti (E 170,E 341), zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku (E 300),enzymy)
Anglický rohlík

65

1 den

Pšeničná mouka , slanina ( „posyp“ min. 15% - vepřové maso ( 94%), voda, sůl jedlá, konzervant (E 250), glukózový sirup, stabilizátory (E 450, E 451 ), antioxidant
(E 301), barvivo kulér (E 150d)), sýr („posyp“ min. 13%, mléko , sůl ), voda, sádlo , cukr, droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku
( pšeničná mouka , emulgátor (E 481), pšeničná mouka bobtnavá , regulátor kyselosti (E 170,E 341), zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej řepkový, látka zlepšující

Jemné pečivo

mouku (E 300), enzymy)

Tlačený koláč s náplní

75

Minimální
trvanlivost

Hmotnost g

JEMNÉ PEČIVO

1 den

Složení

Ořechová náplň 45% (cukr, vlašské ořechy 30%, sušená syrovátka, bobtnavá mouka bramborová, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, aroma, antioxidant
(E 300), voda, strouhanka (pšeničná mouka , voda, droždí, řepkový olej, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), přípravek zlepšující mouku (pšeničná mouka, ječná

ořechovou

sladová mouka, emulgátor (E 472e), glukóza, cukr, regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)), pšeničná mouka, voda, cukr, sádlo, stolní margarín
( neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový),voda, emulgátory (E 471 a E 322), sůl, konzervant (E 200), máslové aroma , regulátor kyselosti

Jemné pečivo

(E 330), barvivo E 160a)), droždí, máslo, vejce, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka, emulgátor (E 481), pšeničná
bobtnavá mouka , regulátor kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej (řepkový),látka zlepšující mouku (E 300, enzymy), vanilkový cukr ( cukr, ethylvanilín,
slunečnicový olej).
Tlačený koláč s náplní

75

makovou

1 den

Maková náplň 45 % ( mák, voda, cukr, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr,kyselina citrónová (E 330) , želírující látka (E 440), barvivo (E 163),aroma,
konzervant E 200, zbytkový oxid siřičitý ), citropasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob E 1414, citrónové aroma, kyselina citrónová E 300,
konzervant E 202), sušené mléko(mléčné proteiny, kokosový olej, laktóza, vitamíny), vanilkový cukr (cukr, ethylvanilin, slunečnicový olej)), pšeničná mouka, voda,cukr,sádlo,

Jemné pečivo

stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový),voda,emulgátory (E 471 a E 322), sůl, konzervant (E 200), máslové aroma , regulátor kyselosti
(E 330), barvivo E 160a)), droždí, máslo, vejce, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný ), přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka, emulgátor (E 481), pšeničná
bobtnavá mouka , regulátor kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo (E 412), rostlinný olej (řepkový),látka zlepšující mouku (E 300, enzymy), vanilkový cukr ( cukr, ethylvanilín,
slunečnicový olej).
Alergeny jsou zvýrazněny tučně. Skladovací podmínky: teplota max. 35°C, vlhkost max. 80%

Aktualizováno 16.11.2018

