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Hmotnost: 90 g
Výrobek: 85900 Spotřebujte do 4 dní
ANANASOVÝ DORT KR.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: ananas kostky (ananas, voda, cukr, regulátor kyselosti: E330), agarový roztok 18.7% (voda, cukr, glukozový cukr
(glukozový sirup, voda), agar)), voda, cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ,
PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330,
zahušťovadlo: E415), VEJCE, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516,
regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma,
emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), MÁSLO, posyp
(cukr, rýže putovaná).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 60 g
Výrobek: 85040 Spotřebujte do 4 dní
BANÁNEK MOCCA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém kávový 35.7% (šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b,
E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), voda, cukrářská směs (rostlinný olej palmový, MLÉKO SUŠENÉ,
glukozový sirup, SYROVÁTKA SUŠENÁ, škrob bramborový, rostlinný tuk kokosový, SLADOVÁ MOUKA PRAŽENÁ, cukr
karamelizovaný, kakaový prášek, aroma, sůl, želírující látka: E401, emulgátor: E472a, barvivo: E101), cukr)), voda, poleva
fondánová 18.3% (cukr, fondant (cukr, glukozový sirup, voda), voda (voda, voda), PALOMA (kukuřičná mouka, VEJCE SUŠENÁ
, škrob bramborový, škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný tuk kokosový, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, zahušťovadlo:
E1422, kypřící látka: E450, E500, emulgátor: E322), olej řepkový, Krém základní 5% (voda, vanilkový krém (cukr, modifikovaný
škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK,
sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, lupina, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 70 g
Výrobek: 85060 Spotřebujte do 3 dní
BANÁNEK POVIDLOŇ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: Krém jogurtový 34% (SMETANA 33%, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma,
emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), voda, ztužovač šlehačky (cukr, SUŠENÝ
JOGURT, želatina vepřová, aroma, sůl, modifikovaný škrob: E1414, regulátor kyselosti: E330), voda)), voda, švestková povidla
(voda, švestková povidla, cukr, jablka, škrob kukuřičný, kyselina citronová E330, švestkové aroma, rumové aroma, barvivo: E150d,
zahušťovadlo: E466, konzervant: sorban draselný E202), PALOMA (kukuřičná mouka, VEJCE SUŠENÁ, škrob bramborový,
škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný tuk kokosový, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, zahušťovadlo: E1422, kypřící látka:
E450, E500, emulgátor: E322), poleva čokoládová 9.7% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota,
SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), olej řepkový, cukr.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 70 g
Výrobek: 85200 Spotřebujte do 3 dní
BEZÉ ROLÁDA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: Krém šlehačkový základní 48% (SMETANA 33%, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ
BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), voda)), VAJEČNÝ
BÍLEK, cukr, MOUKA PŠENIČNÁ, ARAŠÍDY, cukrářská směs (slunečnicové semeno, PŠENIČNÉ KLÍČKY, cukr, aroma,
SÓJOVÝ ŠROT, SYROVÁTKA SUŠENÁ, PODMÁSLÍ SUŠENÉ, regulátor kyselosti: E330, modifikovaný škrob: E1414),
cukrářské drobečky (PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, voda, olej řepkový, cukr, glukozový sirup, MLÉKO
SUŠENÉ, sůl, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, E500ii, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
zahušťovadlo: E415), cukr, koření: skořice.
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

ořechy
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Hmotnost: 550 g
Výrobek: 85201 Spotřebujte do 3 dní
BEZÉ ROLÁDA v celku
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: Krém šlehačkový základní 48% (SMETANA 33%, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ
BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), voda)), VAJEČNÝ
BÍLEK, cukr, MOUKA PŠENIČNÁ, ARAŠÍDY, cukrářská směs (slunečnicové semeno, PŠENIČNÉ KLÍČKY, cukr, aroma,
SÓJOVÝ ŠROT, SYROVÁTKA SUŠENÁ, PODMÁSLÍ SUŠENÉ, regulátor kyselosti: E330, modifikovaný škrob: E1414),
cukrářské drobečky (PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, voda, olej řepkový, cukr, glukozový sirup, MLÉKO
SUŠENÉ, sůl, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, E500ii, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
zahušťovadlo: E415), cukr, koření: skořice.
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

ořechy

Hmotnost: 100 g
Výrobek: 85780 Spotřebujte do 3 dní
DORT FLORIDA KR.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: voda, kompot mandarinkový (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti: E330), SMETANA 33%, šlehačka rostlinná
slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340,
barvivo: E160a), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl,
aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415),
VEJCE, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný
tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti:
E450ii, barvivo: E160a), decor šupinky (cukr, rostlinný tuk palmový, kakaový prášek, kakaové máslo, emulgátor: E322).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 75 g
Výrobek: 85810 Spotřebujte do 3 dní
DORT HARLEKÝN KR.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: Krém šlehačkový základní 27% (SMETANA 33%, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ
BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), voda)), Krém šlehačkový
pařížský 27% (SMETANA 33%, cukr, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), kakaový prášek)), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup,
MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakaový prášek, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, E500ii, látka
zlepšující mouku: E300, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a), VEJCE, voda, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový,
kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 85 g
Výrobek: 85830 Spotřebujte do 3 dní
DORT KUBÁNSKÝ KR.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: banány čerstvé, Krém šlehačkový pařížský 28% (SMETANA 33%, cukr, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový,
kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), kakaový prášek)), cukrářská směs (PŠENIČNÁ
MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakaový prášek, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477,
kypřící látka: E450i, E500ii, látka zlepšující mouku: E300, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a), VEJCE, džem rybízový (ovocný
protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr, glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330, konzervant:
E200), POLEVA ČOKO.TM. 7.0% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy
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Hmotnost: 100 g
Výrobek: 85790 Spotřebujte do 3 dní
DORT NAPOLEON KR.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: voda, cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakaový
prášek, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, E500ii, látka zlepšující mouku: E300, zahušťovadlo: E415,
barvivo: E160a), VEJCE, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b,
E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), SMETANA 33%, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob
E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK,
sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), decor šupinky (cukr,
rostlinný tuk palmový, kakaový prášek, kakaové máslo, emulgátor: E322), ztužovač šlehačky (cukr, glukóza, želatina vepřová,
přírodní barvivo, jahody sušené, aroma, karamelový sirup, sůl, regulátor kyselosti: E330).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 90 g
Výrobek: 85890 Spotřebujte do 4 dní
DORT OVO MIX
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: AGAROVÝ ROZTOK 17.0% (voda, cukr, glukozový cukr (glukozový sirup, voda), agar)), voda, kompot jahodový
(jahody, voda, cukr, barvivo: E124, regulátor kyselosti: E330), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup,
MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor
kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), VEJCE, ananas kostky (ananas, voda, cukr, regulátor kyselosti: E330), kiwi čerstvé,
vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk
palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii,
barvivo: E160a), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471,
konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), MÁSLO, kompot broskve půlené
(broskve, voda, cukr, glukozový sirup, regulátor kyselosti: E330), posyp (cukr, rýže putovaná).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 85 g
Výrobek: 85570 Spotřebujte do 4 dní
CHEESE CAKE citron
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské ostatní
Složení: TVAROH, smetanový dezert (SMETANA, cukr, želatina, maltodextrin, aroma, stabilizátor: E407, E412, E450), gel
(glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, aroma, regulátor kyselosti: E330, želírující látka: E406, E440ii, konzervant: E202), cukrářská
směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, kakaový prášek, glukózový sirup sušený, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl,
aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, E500ii, regulátor kyselosti: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E150c,
E160a), šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e,
stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), SMETANA 33%, voda, VEJCE, ztužovač šlehačky (cukr, TVAROH SUŠENÝ,
dextroza, želatina, JOGURTOVÝ PRÁŠEK, aroma, sůl, modifikovaný škrob: E1414, regulátor kyselosti: E330), ovocná náplň
(voda, cukr, ovocný protlak (citron), ovocný protlak, modifikovaný škrob: E1442, konzervant: E202, aroma: přírodní aroma,
barvivo: E171, E101).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 100 g
Výrobek: 85560 Spotřebujte do 4 dní
JABLEČNÁ VARIACE
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: jablečné kostky (jablka, OXID SIŘIČITÝ, kyselina E330), voda, cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SÓJOVÁ
MOUKA, MLÉKO SUŠENÉ, cizrnová mouka, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, aroma, sůl, kypřící
látka: E450i, E500ii, koření: skořice, stabilizátor: E415), JOGURT (MLÉKO, SMETANA, JOGURTOVÁ KULTURA),
cukrářská směs (cukr, MLÉKO SUŠENÉ, olej řepkový, glukozový sirup, SUŠENÁ SYROVÁTKA, rostlinný tuk palmový, aroma,
želírující látka: E401, emulgátor: E472a), VEJCE, SMETANA 33%, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ
BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), cukr, olej řepkový,
želatina, koření: skořice.
Alergeny ve výrobku:

E223, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy
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Hmotnost: 90 g
Výrobek: 85470 Spotřebujte do 3 dní
JAHODA ŘEZ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: SMETANA 33%, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b,
E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), voda, VEJCE, ztužovač šlehačky (cukr, glukóza, želatina vepřová,
přírodní barvivo, jahody sušené, aroma, karamelový sirup, sůl, regulátor kyselosti: E330), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA,
cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakaový prášek, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící
látka: E450i, E500ii, látka zlepšující mouku: E300, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA,
cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i,
barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao,
kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 90 g
Výrobek: 85910 Spotřebujte do 4 dní
JAHODOVÝ DORT KR.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: kompot jahodový (jahody, voda, cukr, barvivo: E124, regulátor kyselosti: E330), agarový roztok 13.4% (voda, cukr,
glukozový cukr (glukozový sirup, voda), agar)), voda, cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO
SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti:
E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), VEJCE, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující
látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO
SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A),
MÁSLO, posyp (cukr, rýže putovaná).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 110 g
Výrobek: 85550 Spotřebujte do 4 dní
JOGURTOVÝ ŘEZ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: JOGURT (MLÉKO, SMETANA, JOGURTOVÁ KULTURA), kompot meruňky půlené (meruňky, voda, cukr, regulátor
kyselosti: E330, E300), voda, cukrářská směs (cukr, glukozový sirup, glukóza, rostlinný tuk palmový, želatina, MLÉČNÁ
BÍLKOVINA, aroma, modifikovaný škrob: E1414, emulgátor: E471, E472a, stabilizátor: E340, E415), cukrářská směs (cukr,
PŠENIČNÁ MOUKA, kakaový prášek, glukózový sirup sušený, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma,
emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, E500ii, regulátor kyselosti: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E150c, E160a),
džem meruňkový (cukr, jablka, meruňky, aroma, OXID SIŘIČITÝ, želírující látka: pektiny, regulátor kyselosti: E330, E300),
VEJCE, cukr, želatina, glukozový cukr (glukozový sirup, voda), agar.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 50 g
Výrobek: 85552 Spotřebujte do 4 dní
JOGURTOVÝ ŘEZ mini
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: JOGURT (MLÉKO, SMETANA, JOGURTOVÁ KULTURA), kompot meruňky půlené (meruňky, voda, cukr, regulátor
kyselosti: E330, E300), voda, cukrářská směs (cukr, glukozový sirup, glukóza, rostlinný tuk palmový, želatina, MLÉČNÁ
BÍLKOVINA, aroma, modifikovaný škrob: E1414, emulgátor: E471, E472a, stabilizátor: E340, E415), cukrářská směs (cukr,
PŠENIČNÁ MOUKA, kakaový prášek, glukózový sirup sušený, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma,
emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, E500ii, regulátor kyselosti: E330, zahušťovadlo: E415, barvivo: E150c, E160a),
džem meruňkový (cukr, jablka, meruňky, aroma, OXID SIŘIČITÝ, želírující látka: pektiny, regulátor kyselosti: E330, E300),
VEJCE, cukr, želatina, glukozový cukr (glukozový sirup, voda), agar.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy
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Hmotnost: 90 g
Výrobek: 85940 Spotřebujte do 4 dní
KIWI DORT KR.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: agarový roztok 20.7% (voda, cukr, glukozový cukr (glukozový sirup, voda), agar)), voda, cukrářská směs (PŠENIČNÁ
MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka:
E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), kiwi čerstvé, VEJCE, vanilkový krém (cukr,
modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ
MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), MÁSLO
, margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202,
antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), posyp (cukr, rýže putovaná).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 75 g
Výrobek: 85530 Spotřebujte do 3 dní
MALINA ŘEZ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: voda, maliny mražené, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor:
E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), SMETANA 33%, cukrářská směs (cukr, ŠKROB
PŠENIČNÝ, MLÉKO SUŠENÉ, SYROVÁTKA SUŠENÁ, SUŠENÝ BÍLEK, glukozový sirup, sůl, aroma, emulgátor: E471,
E475, E477, E472b, kypřící látka: E500ii, E541, E450, zahušťovadlo: E415), ztužovač šlehačky (cukr, SUŠENÝ JOGURT,
želatina vepřová, aroma, sůl, modifikovaný škrob: E1414, regulátor kyselosti: E330), VEJCE, cukr, MOUKA PŠENIČNÁ, olej
řepkový, sušený bílek (BÍLEK SUŠENÝ, cukr, regulátor kyselosti: E330).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 65 g
Výrobek: 85535 Spotřebujte do 3 dní
MALINA ŘEZ DIANA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, fruktóza, VEJCE SUŠENÁ, isomaltulóza, SUŠENÉ
MLÉKO, glukozový sirup, SYROVÁTKA SUŠENÁ, aroma, emulgátor: E472b, E477, E471, kypřící látka: E450, E500, E341,
stabilizátor: E516, E466, barvivo: E160a), SMETANA 33%, šlehačka rostlinná neslazená (voda, rostlinný tuk palmový, MLÉČNÁ
BÍLKOVINA, aroma, zvlhčující látka: sorbitol, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, E461, barvivo:
E160a), maliny mražené, voda, VEJCE, ztužovač šlehačky (cukr, SUŠENÝ JOGURT, želatina vepřová, aroma, sůl, modifikovaný
škrob: E1414, regulátor kyselosti: E330), rostlinný tuk palmový, poleva čokoládová Diana (fruktóza, rostlinný olej palmový,
rostlinný tuk řepkový, SÓJOVÝ TUK, kakao, aroma, emulgátor: E322).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 90 g
Výrobek: 85930 Spotřebujte do 4 dní
MANDARINKOVÝ DORT KR.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: kompot mandarinkový (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti: E330), agarový roztok 15.4% (voda, cukr, glukozový
cukr (glukozový sirup, voda), agar)), voda, cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ,
PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330,
zahušťovadlo: E415), VEJCE, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516,
regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma,
emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), MÁSLO, posyp
(cukr, rýže putovaná).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno
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Hmotnost: 70 g
Výrobek: 85480 Spotřebujte do 6 dní
MEDOVÝ ŘEZ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: cukrářská směs (MLÉKO SUŠENÉ, olej palmový, cukr, glukozový sirup, SYROVÁTKA SUŠENÁ, rostlinný tuk
kokosový, aroma, modifikovaný škrob: E1414, zahušťovadlo: E401, emulgátor: E472a), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA,
cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakaový prášek, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící
látka: E450i, E500ii, látka zlepšující mouku: E300, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a), VEJCE, invertní cukr s medem (cukr
invertní, voda, med včelí, regulátor kyselosti: E330, E500ii), voda, margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO
SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A),
MÁSLO, cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, olej palmový, VAJEČNÝ ŽLOUTEK SUŠENÝ, SLADOVÁ MOUKA
JEČNÁ, PŠENIČNÉ KLÍČKY, glukozový sirup, LEPEK, sůl, koření, AROMA S MLÉČNOU SLOŽKOU, kypřící látka: E450,
E500, barvivo: E101), cukr, SMETANA 33%, MOUKA PŠENIČNÁ, margarin stolní (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, voda,
sůl, emulgátor: E476, E471, E322, konzervant: E200, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten).
Alergeny ve výrobku:

lepek, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, lupina, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 100 g
Výrobek: 85440 Spotřebujte do 3 dní
MÍŠA 100g
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém tvarohový 73.9% (TVAROH, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma,
emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), cukr, voda, ztužovač šlehačky (cukr, SUŠENÝ
JOGURT, želatina vepřová, aroma, sůl, modifikovaný škrob: E1414, regulátor kyselosti: E330), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín),
pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202)),
VEJCE, cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakaový
prášek, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, E500ii, látka zlepšující mouku: E300, zahušťovadlo: E415,
barvivo: E160a), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl,
aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), voda,
DECOR II. (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, aroma, emulgátor: E322), kakaový prášek.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 90 g
Výrobek: 85822 Spotřebujte do 3 dní
PAŘÍŽ.III.kr
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: Krém šlehačkový pařížský 47% (SMETANA 33%, cukr, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová
hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), kakaový prášek)), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA,
cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakaový prášek, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící
látka: E450i, E500ii, látka zlepšující mouku: E300, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a), VEJCE, POLEVA ČOKO.TM. 7.9%
(poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322,
E476), rostlinný tuk palmový)), šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor:
E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), SMETANA 33%, voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 80 g
Výrobek: 85500 Spotřebujte do 6 dní
PUNČOVÝ ŘEZ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské ostatní
Složení: cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, škrob rýžový, VEJCE SUŠENÁ, sůl, glukozový
sirup, aroma, MLÉKO SUŠENÉ, emulgátor: E471, E475, E472a, E472b, E481, kypřící látka: E450i, E500ii, zahušťovadlo: E415,
barvivo: E160a), VEJCE, voda, cukr, fondant (cukr, glukozový sirup, voda), džem rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný
protlak (rybíz), cukr, glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), rumové aroma
(voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520), aroma punčové (voda, aroma, nosič: E422, E520, konzervant: E202),
regulátor kyselosti: kyselina citronová, agar.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy
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Hmotnost: 40 g
Výrobek: 85502 Spotřebujte do 6 dní
PUNČOVÝ ŘEZ MINI
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské ostatní
Složení: cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, škrob rýžový, VEJCE SUŠENÁ, sůl, glukozový
sirup, aroma, MLÉKO SUŠENÉ, emulgátor: E471, E475, E472a, E472b, E481, kypřící látka: E450i, E500ii, zahušťovadlo: E415,
barvivo: E160a), VEJCE, voda, cukr, fondant (cukr, glukozový sirup, voda), džem rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný
protlak (rybíz), cukr, glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), rumové aroma
(voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520), aroma punčové (voda, aroma, nosič: E422, E520, konzervant: E202),
regulátor kyselosti: kyselina citronová, agar.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 450 g
Výrobek: 85221 Spotřebujte do 5 dní
ROLÁDA ČOKOL.CELÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: voda, cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl,
aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415),
MÁSLO, VEJCE, poleva čokoládová 10.0% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414,
SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený
kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), potahovací hmota (cukr,
MANDLE, invertáza, stabilizátor: E420, zahušťovadlo: E466, regulátor kyselosti: E330), margarin krémový (olej palmový, olej
řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a,
zvlhčující látka: vitamín A), kakaový prášek, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 70 g
Výrobek: 85220 Spotřebujte do 5 dní
ROLÁDA ČOKOLÁDOVÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém máslový kakaový 37% (MÁSLO, margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma,
emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), kakaový prášek,
rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520)), Krém základní 21% (voda, vanilkový krém (cukr,
modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ
MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)),
cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor:
E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), VEJCE, POLEVA
ČOKO.TM. 8.8% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma,
emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 35 g
Výrobek: 85222 Spotřebujte do 5 dní
ROLÁDA ČOKOLÁDOVÁ MINI
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém kakaový 44% (voda, MÁSLO, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující
látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO
SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A),
kakaový prášek, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520)), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA,
cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i,
barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), POLEVA ČOKO.TM. 14.8% (poleva čokoládová (cukr,
rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)),
VEJCE, voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy
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Hmotnost: 70 g
Výrobek: 85240 Spotřebujte do 5 dní
ROLÁDA KOKOSOVÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém s máslem základní 27.5% (MÁSLO, margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ,
aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), rumové
aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520)), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup,
MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor
kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), Krém základní 16% (voda, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414,
SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený
kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)), džem jahodový (ovocný protlak
(jablko), ovocný protlak (jahody), cukr, glukozový sirup, aroma, želírující látka: pektiny, regulátor kyselosti: E330, konzervant:
E200), VEJCE, kokos, voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 450 g
Výrobek: 85241 Spotřebujte do 5 dní
ROLÁDA KOKOSOVÁ CELÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma,
emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), voda,
VEJCE, džem jahodový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (jahody), cukr, glukozový sirup, aroma, želírující látka: pektiny,
regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), MÁSLO, kokos, potahovací hmota (cukr, MANDLE, invertáza, stabilizátor: E420,
zahušťovadlo: E466, regulátor kyselosti: E330), vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující
látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO
SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A),
rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 35 g
Výrobek: 85242 Spotřebujte do 5 dní
ROLÁDA KOKOSOVÁ MINI
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma,
emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), Krém
základní 18.1% (voda, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516,
regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)), džem jahodový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (jahody), cukr, glukozový
sirup, aroma, želírující látka: pektiny, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), VEJCE, MÁSLO, kokos, voda, margarin
krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant:
E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 70 g
Výrobek: 85280 Spotřebujte do 5 dní
ROLÁDA OŘECHOVÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém základní 24% (voda, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující
látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup,
MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor
kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), MÁSLO, VLAŠSKÁ JÁDRA, VEJCE, margarin krémový (olej palmový, olej
řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a,
zvlhčující látka: vitamín A), voda, cukr, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy
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Hmotnost: 450 g
Výrobek: 85281 Spotřebujte do 5 dní
ROLÁDA OŘECHOVÁ CELÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: voda, cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl,
aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415),
MÁSLO, VLAŠSKÁ JÁDRA, VEJCE, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující
látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), potahovací hmota (cukr, MANDLE, invertáza, stabilizátor: E420,
zahušťovadlo: E466, regulátor kyselosti: E330), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma,
emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), cukr, rumové
aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 35 g
Výrobek: 85282 Spotřebujte do 5 dní
ROLÁDA OŘECHOVÁ MINI
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém s máslem základní 46% (voda, MÁSLO, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO,
SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma,
želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda,
MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka:
vitamín A), rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520)), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr,
glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo:
E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), VEJCE, VLAŠSKÁ JÁDRA, voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 500 g
Výrobek: 85301 Spotřebujte do 3 dní
ROLÁDA ŠLEH.CELÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma,
emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), šlehačka
rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466,
E340, barvivo: E160a), SMETANA 33%, VEJCE, džem rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr,
glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), MANDLE, voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 400 g
Výrobek: 85302 Spotřebujte do 3 dní
ROLÁDA ŠLEH.JAHODOVÁ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakaový
prášek, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, E500ii, látka zlepšující mouku: E300, zahušťovadlo: E415,
barvivo: E160a), SMETANA 33%, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor:
E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), VEJCE, voda, MANDLE, ztužovač šlehačky (cukr,
glukóza, želatina vepřová, přírodní barvivo, jahody sušené, aroma, karamelový sirup, sůl, regulátor kyselosti: E330).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy
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Hmotnost: 60 g
Výrobek: 85400 Spotřebujte do 5 dní
ŠTAFETKA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: krém kávový 30.0% (margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322,
E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), MÁSLO, voda, cukrářská směs
(rostlinný olej palmový, MLÉKO SUŠENÉ, glukozový sirup, SYROVÁTKA SUŠENÁ, škrob bramborový, rostlinný tuk
kokosový, SLADOVÁ MOUKA PRAŽENÁ, cukr karamelizovaný, kakaový prášek, aroma, sůl, želírující látka: E401, emulgátor:
E472a, barvivo: E101), cukr)), VAJEČNÝ BÍLEK, cukr, Krém základní 10% (voda, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob
E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK,
sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)), poleva čokoládová 9.5%
(poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322,
E476), rostlinný tuk palmový)), ARAŠÍDY, MOUKA PŠENIČNÁ, cukr.
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 30 g
Výrobek: 85402 Spotřebujte do 5 dní
ŠTAFETKA MINI
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém kávový 33.3% (voda, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující
látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO
SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A),
MÁSLO, voda, cukrářská směs (rostlinný olej palmový, MLÉKO SUŠENÉ, glukozový sirup, SYROVÁTKA SUŠENÁ, škrob
bramborový, rostlinný tuk kokosový, SLADOVÁ MOUKA PRAŽENÁ, cukr karamelizovaný, kakaový prášek, aroma, sůl,
želírující látka: E401, emulgátor: E472a, barvivo: E101), cukr)), VAJEČNÝ BÍLEK, cukr, POLEVA ČOKO.TM. 10.6% (poleva
čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476),
rostlinný tuk palmový)), ARAŠÍDY, MOUKA PŠENIČNÁ, cukr.
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 80 g
Výrobek: 85420 Spotřebujte do 5 dní
STŘÍŠKA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém s máslem základní 32.5% (MÁSLO, margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ,
aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), rumové
aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520)), Krém základní 18% (voda, vanilkový krém (cukr, modifikovaný
škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK,
sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)), VEJCE, cukrářská směs (
PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakaový prášek, sůl, aroma, emulgátor:
E472b, E477, kypřící látka: E450i, E500ii, látka zlepšující mouku: E300, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a), POLEVA
ČOKO.TM. 11.1% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma,
emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO
SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti:
E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), voda, alginát (cukr, voda, ŠKROBOVÝ SIRUP, aroma, želírující látka: alginan sodný,
regulátor kyselosti: E341, E339, emulgátor: E471, barvivo: E120, E100), proslazené ovoce (cuketa, dýně, pomerančová kůra,
angrešt, třešeň, rozinky, cukr, glukózo-fruktózový sirup, OXID SIŘIČITÝ, regulátor kyselosti: E330, barvivo: E140, E100, E163,
E120, konzervant: E202), proslazená pomerančová kůra (pomerančová kůra, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti:
E330, konzervant: E220), rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

E220, mléko, obiloviny, oxid siřičitý, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy
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Hmotnost: 80 g
Výrobek: 85230 Spotřebujte do 4 dní
TVAROHÁČEK
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: Krém tvarohový 47.6% (TVAROH, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma,
emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), cukr, voda, ztužovač šlehačky (cukr, SUŠENÝ
JOGURT, želatina vepřová, aroma, sůl, modifikovaný škrob: E1414, regulátor kyselosti: E330), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín),
pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202)),
cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor:
E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), švestková povidla
(voda, švestková povidla, cukr, jablka, škrob kukuřičný, kyselina citronová E330, švestkové aroma, rumové aroma, barvivo: E150d,
zahušťovadlo: E466, konzervant: sorban draselný E202), VEJCE, voda, cukr.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 80 g
Výrobek: 85000 Spotřebujte do 3 dní
VĚNEČEK
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: krém základní 31.7% (voda, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující
látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)), voda, POLEVA FONDÁNOVÁ 19.0% (fondant (cukr, glukozový
sirup, voda), voda)), šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322,
E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), PALOMA (kukuřičná mouka, VEJCE SUŠENÁ, škrob bramborový, škrob
kukuřičný, PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný tuk kokosový, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, zahušťovadlo: E1422, kypřící látka: E450,
E500, emulgátor: E322), olej řepkový, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 65 g
Výrobek: 85005 Spotřebujte do 4 dní
VĚNEČEK DIANA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém diana věnečky 58% (voda, vanilkrém (SYROVÁTKA SUŠENÁ, PODMÁSLÍ SUŠENÉ, aroma, náhradní sladidlo:
E420, modifikovaný škrob: E1414, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), šlehačka rostlinná
neslazená (voda, rostlinný tuk palmový, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, zvlhčující látka: sorbitol, emulgátor: E472b, E322,
E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, E461, barvivo: E160a), voda, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422,
E1520)), voda, PALOMA (kukuřičná mouka, VEJCE SUŠENÁ, škrob bramborový, škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ MOUKA,
rostlinný tuk kokosový, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, zahušťovadlo: E1422, kypřící látka: E450, E500, emulgátor: E322), olej řepkový,
poleva čokoládová Diana (fruktóza, rostlinný olej palmový, rostlinný tuk řepkový, SÓJOVÝ TUK, kakao, aroma, emulgátor: E322).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 30 g
Výrobek: 85010 Spotřebujte do 4 dní
VĚNEČEK MINI
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém základní 32% (voda, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující
látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)), voda, POLEVA FONDÁNOVÁ 19.0% (fondant (cukr, glukozový
sirup, voda), voda)), šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322,
E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), PALOMA (kukuřičná mouka, VEJCE SUŠENÁ, škrob bramborový, škrob
kukuřičný, PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný tuk kokosový, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, zahušťovadlo: E1422, kypřící látka: E450,
E500, emulgátor: E322), olej řepkový, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Tritia spol. s r.o., Truhlářská 1725/7, 350 02 CHEB
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Hmotnost: 75 g
Výrobek: 85002 Spotřebujte do 4 dní
VĚNEČEK S ČOKOLÁDOU
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém základní 33.3% (voda, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující
látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)), voda, POLEVA ČOKO.TM. 15.0% (poleva čokoládová (cukr,
rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)),
šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor:
E460, E466, E340, barvivo: E160a), PALOMA (kukuřičná mouka, VEJCE SUŠENÁ, škrob bramborový, škrob kukuřičný,
PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný tuk kokosový, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, zahušťovadlo: E1422, kypřící látka: E450, E500,
emulgátor: E322), olej řepkový, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 95 g
Výrobek: 85080 Spotřebujte do 3 dní
VĚNEČEK SE ŠLEHAČKOU
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: Krém základní věnečky 34% (šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor:
E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), voda, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič:
E422, E1520)), Krém základní 22% (voda, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující
látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)), voda, Krém šlehačkový základní 10% (SMETANA 33%, šlehačka
rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466,
E340, barvivo: E160a), voda)), fondant (cukr, glukozový sirup, voda), PALOMA (kukuřičná mouka, VEJCE SUŠENÁ, škrob
bramborový, škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný tuk kokosový, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, zahušťovadlo: E1422,
kypřící látka: E450, E500, emulgátor: E322), olej řepkový.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 100 g
Výrobek: 85020 Spotřebujte do 3 dní
VĚTRNÍK
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: Krém základní věnečky 20% (šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor:
E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), voda, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič:
E422, E1520)), voda, POLEVA FOND.KARAMEL 16% (fondant (cukr, glukozový sirup, voda), voda)), Krém šlehačkový
karamelový 16% (šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322,
E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), SMETANA 33%)), Krém základní 13% (voda, vanilkový krém (cukr,
modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ
MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)),
PALOMA (kukuřičná mouka, VEJCE SUŠENÁ, škrob bramborový, škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný tuk
kokosový, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, zahušťovadlo: E1422, kypřící látka: E450, E500, emulgátor: E322), olej řepkový, KULÉR
VL.VYR. 1% (cukr, voda), KARAMEL VL.VÝROBA 0.7% (cukr, SMETANA 33%).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 80 g
Výrobek: 85025 Spotřebujte do 3 dní
VĚTRNÍK DIANA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: Krém věnečky 28.7% (voda, vanilkrém (SYROVÁTKA SUŠENÁ, PODMÁSLÍ SUŠENÉ, aroma, náhradní sladidlo:
E420, modifikovaný škrob: E1414, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), šlehačka rostlinná
neslazená (voda, rostlinný tuk palmový, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, zvlhčující látka: sorbitol, emulgátor: E472b, E322,
E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, E461, barvivo: E160a), voda, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422,
E1520)), voda, PALOMA (kukuřičná mouka, VEJCE SUŠENÁ, škrob bramborový, škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ MOUKA,
rostlinný tuk kokosový, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, zahušťovadlo: E1422, kypřící látka: E450, E500, emulgátor: E322), šlehačka
rostlinná neslazená (voda, rostlinný tuk palmový, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, zvlhčující látka: sorbitol, emulgátor: E472b,
E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, E461, barvivo: E160a), olej řepkový, SMETANA 33%, poleva čokoládová Diana
(fruktóza, rostlinný olej palmový, rostlinný tuk řepkový, SÓJOVÝ TUK, kakao, aroma, emulgátor: E322).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy
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Hmotnost: 95 g
Výrobek: 85021 Spotřebujte do 3 dní
VĚTRNÍK S ČOKOLÁDOU
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: Krém základní věnečky 21% (šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor:
E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), voda, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič:
E422, E1520)), voda, Krém šlehačkový karamelový 16.3% (šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ
BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), SMETANA 33%)),
Krém základní 14% (voda, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma, želírující látka: E401, E516,
regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a)), poleva čokoládová 13.6% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao,
kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), PALOMA (kukuřičná mouka,
VEJCE SUŠENÁ, škrob bramborový, škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný tuk kokosový, SUŠENÉ MLÉKO, sůl,
zahušťovadlo: E1422, kypřící látka: E450, E500, emulgátor: E322), olej řepkový, karamel vlastní výroby 0.7% (cukr, SMETANA
33%).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 50 g
Výrobek: 85022 Spotřebujte do 3 dní
VĚTRNÍK mini
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: voda, Krém šlehačkový karamelový 18.1% (šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA,
aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), SMETANA 33%)), fondant (cukr,
glukozový sirup, voda), PALOMA (kukuřičná mouka, VEJCE SUŠENÁ, škrob bramborový, škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ
MOUKA, rostlinný tuk kokosový, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, zahušťovadlo: E1422, kypřící látka: E450, E500, emulgátor: E322),
šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor:
E460, E466, E340, barvivo: E160a), olej řepkový, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO,
SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma,
želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), cukr, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202,
nosič: E422, E1520), KARAMEL VL.VYR. 0.8% (cukr, SMETANA 33%).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 90 g
Výrobek: 85920 Spotřebujte do 4 dní
broskvový dort kr.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: kompot broskve půlené (broskve, voda, cukr, glukozový sirup, regulátor kyselosti: E330), agarový roztok 19.2% (voda,
cukr, glukozový cukr (glukozový sirup, voda), agar)), voda, cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, glukozový sirup,
MLÉKO SUŠENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i, barvivo: E160a, regulátor
kyselosti: E500ii, E330, zahušťovadlo: E415), VEJCE, vanilkový krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, SUŠENÉ MLÉKO,
SUŠENÁ SYROVÁTKA, LAKTOZA, rostlinný tuk palmový, ŽIVOČIŠNÝ MLÉČNÝ TUK, sušený kukuřičný sirup, aroma,
želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda,
MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka:
vitamín A), MÁSLO, posyp (cukr, rýže putovaná).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno

