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Tištěno: 10.11.2021 12:02
Třídění: název výrobku

Hmotnost: 60 g
Výrobek: 86260 Spotřebujte do 5 dní
ARA KOLÁČEK
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, margarin stolní (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, voda, sůl, emulgátor: E476, E471, E322,
konzervant: E200, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), voda, MÁSLO, cukr, POLEVA ČOKO.TM. 7.9%
(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), náplň arašídová (cukr, ARAŠÍDY PRAŽENÉ, rostlinný tuk palmový, ROSTLINNÝ
TUK Z OŘECHŮ SHEA, LAKTOZA, SYROVÁTKA SUŠENÁ, kakaový prášek, aroma, emulgátor: E322, E476), margarin
krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant:
E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), ARAŠÍDY, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422,
E1520), VEJCE SUŠENÁ, pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma, zahušťovadlo:
E415, konzervant: E202).
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:
Hmotnost: 60 g
Výrobek: 86261 Spotřebujte do 5 dní
ARA KOLÁČEK S MARCIPÁNEM
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, margarin stolní (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, voda, sůl, emulgátor: E476, E471, E322,
konzervant: E200, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), voda, MÁSLO, cukr, potahovací hmota (cukr,
MANDLE, invertáza, stabilizátor: E420, zahušťovadlo: E466, regulátor kyselosti: E330), POLEVA ČOKO.TM. 7.4% (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), náplň arašídová (cukr, ARAŠÍDY PRAŽENÉ, rostlinný tuk palmový, ROSTLINNÝ
TUK Z OŘECHŮ SHEA, LAKTOZA, SYROVÁTKA SUŠENÁ, kakaový prášek, aroma, emulgátor: E322, E476), 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),
VEJCE SUŠENÁ, pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma, zahušťovadlo: E415,
konzervant: E202).
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:
Hmotnost: 40 g
Výrobek: 86240 Minimální trvanlivost 10 dní
BANÁNEK TŘ.MARMEL.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v suchu a chladu
trvanlivé výrobky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, džem rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr, glukozový sirup, aroma,
želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO
SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A),
poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322,
E476), cukr, VEJCE, voda, rostlinný tuk palmový, pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA,
aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), 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), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Tritia spol. s r.o., Truhlářská 1725/7, 350 02 CHEB

Složení výrobků

2 / 17
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Hmotnost: 750 g
Výrobek: 86882 Spotřebujte do 1 dne
BATUL ČOKO
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky tukové
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), MÁSLO, 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), poleva čokoládová 5.8% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk
palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), margarin
krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant:
E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), alginát celý (cukr, voda, ŠKROBOVÝ SIRUP, aroma, želírující látka:
alginan sodný, regulátor kyselosti: E341, E339, emulgátor: E471, barvivo: E120, E100), rumové aroma (voda, aroma, konzervant:
E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 750 g
Výrobek: 86881 Spotřebujte do 1 dne
BATUL Klasik
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
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, 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), kokos, margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma,
emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), alginát celý (cukr,
voda, ŠKROBOVÝ SIRUP, aroma, želírující látka: alginan sodný, regulátor kyselosti: E341, E339, emulgátor: E471, barvivo:
E120, E100), rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 750 g
Výrobek: 86883 Spotřebujte do 1 dne
BATUL OŘECH
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
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, VLAŠSKÁ JÁDRA, 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: 1000 g Výrobek: 86612 Minimální trvanlivost 1 den
ČAJOVÉ BANÁNKY volně
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
trvanlivé výrobky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322
, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), džem borůvkový (cukr, borůvky,
voda, jablka, škrob, aroma, regulátor kyselosti: E330, želírující látka: E440i, konzervant: E202), cukr, poleva čokoládová (cukr,
rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), VEJCE, kakaový
prášek, rostlinný tuk palmový, pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma, zahušťovadlo:
E415, konzervant: E202), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín).
Alergeny ve výrobku:

E220, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy
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Hmotnost: 1000 g Výrobek: 86672 Minimální trvanlivost 1 den
ČAJOVÉ MARINA volně
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
trvanlivé výrobky
Složení: fondant (cukr, glukozový sirup, voda), poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), 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), ARAŠÍDY, glukozový cukr (glukozový sirup, voda), rostlinný
tuk palmový, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

ořechy

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 86632 Minimální trvanlivost 1 den
ČAJOVÉ PRACNY volně
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
trvanlivé výrobky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, cukr, margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma,
emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), VLAŠSKÁ
JÁDRA, ARAŠÍDY, VEJCE, kakaový prášek, pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA,
aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín), koření: skořice.
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:
Hmotnost: 1000 g Výrobek: 86622 Minimální trvanlivost 1 den
ČAJOVÉ ROHLÍČKY volně
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
trvanlivé výrobky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, cukr, margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma,
emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), LÍSKOVÁ
JÁDRA, ARAŠÍDY, VEJCE, vanilkový cukr (cukr, etylvanilín), pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ
VLÁKNINA, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202).
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:
Hmotnost: 1000 g Výrobek: 86602 Minimální trvanlivost 1 den
ČAJOVÉ RŮŽIČKY volně
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
trvanlivé výrobky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, citronová náplň (ovocný protlak (jablko), cukr, ococný protlak citron, glukozový sirup, aroma,
voda, želírující látka: E440i), 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, VEJCE, alginát (cukr, voda,
ŠKROBOVÝ SIRUP, aroma, želírující látka: alginan sodný, regulátor kyselosti: E341, E339, emulgátor: E471, barvivo: E120,
E100), voda, pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma, zahušťovadlo: E415,
konzervant: E202), 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), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy
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Hmotnost: 1500 g Výrobek: 86840 Spotřebujte do 5 dní
DORT ČOKOLÁDOVÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky tukové
Složení: voda, MÁSLO, 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. 8.4% (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), margarin krémový (olej
palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310,
barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), alginát celý (cukr, voda, ŠKROBOVÝ SIRUP, aroma, želírující látka: alginan sodný,
regulátor kyselosti: E341, E339, emulgátor: E471, barvivo: E120, E100), kakaový prášek, rumové aroma (voda, aroma, konzervant:
E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 1600 g Výrobek: 86899 Spotřebujte do 1 dne
DORT DIANA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky tukové
Složení: 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, 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),
VEJCE, SMETANA 33%, marmeláda červená (voda, jablečná dřeň, fruktóza, aroma, zahušťovadlo: E1422, želírující látka: E401,
regulátor kyselosti: E330, konzervant: E202, barvivo: E120), vanilkrém (SYROVÁTKA SUŠENÁ, PODMÁSLÍ SUŠENÉ, aroma,
náhradní sladidlo: E420, modifikovaný škrob: E1414, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii, barvivo: E160a),
VLAŠSKÁ JÁDRA.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 1200 g Výrobek: 86780 Spotřebujte do 3 dní
DORT FLORIDA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
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), DECOR
(cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, aroma, emulgátor: E322).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 850 g
Výrobek: 86810 Spotřebujte do 3 dní
DORT HARLEKÝN
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: SMETANA 33%, 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), voda, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk
palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), cukr, rostlinný tuk palmový, kakaový
prášek.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Tritia spol. s r.o., Truhlářská 1725/7, 350 02 CHEB

Složení výrobků
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Hmotnost: 1600 g Výrobek: 86844 Spotřebujte do 5 dní
DORT HELLO KITTY
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky tukové
Složení: potahovací hmota (cukr, MANDLE, invertáza, stabilizátor: E420, zahušťovadlo: E466, 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), voda, VEJCE, 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).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 1500 g Výrobek: 86850 Spotřebujte do 5 dní
DORT KOKOSOVÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky tukové
Složení: voda, MÁSLO, 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), kokos, alginát celý (cukr, voda,
ŠKROBOVÝ SIRUP, aroma, želírující látka: alginan sodný, regulátor kyselosti: E341, E339, emulgátor: E471, barvivo: E120,
E100), rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 1400 g Výrobek: 86830 Spotřebujte do 3 dní
DORT KUBÁNSKÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: SMETANA 33%, banány čerstvé, 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. 5.9% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk
palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), džem
rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr, glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti:
E330, konzervant: E200), voda, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor:
E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), cukr, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový,
kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), MOUKA PŠENIČNÁ, kakaový prášek.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 1400 g Výrobek: 86831 Spotřebujte do 3 dní
DORT KUBÁNSKÝ II
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: SMETANA 33%, banány čerstvé, 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. 5.7% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk
palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), džem
rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr, glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti:
E330, konzervant: E200), šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322
, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), cukr, voda, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao,
kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), DECOR (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, aroma,
emulgátor: E322), kakaový prášek.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Tritia spol. s r.o., Truhlářská 1725/7, 350 02 CHEB

Složení výrobků
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Hmotnost: 2000 g Výrobek: 86832 Spotřebujte do 3 dní
DORT KUBÁNSKÝ VYSOKÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: SMETANA 33%, banány čerstvé, 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. 6.3% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk
palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), džem
rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr, glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti:
E330, konzervant: E200), cukr, voda, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma,
emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), dekor pruhy (cukr, kakaová hmota, kakaové
máslo, MLÉKO SUŠENÉ, SYROVÁTKA SUŠENÁ, LAKTOZA, MÁSLO, SÓJA, vanilka, kakaový prášek, emulgátor: E322),
MOUKA PŠENIČNÁ, kakaový prášek.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 1250 g Výrobek: 86805 Spotřebujte do 3 dní
DORT MALINA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
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, voda, maliny mražené, ztužovač šlehačky (cukr, SUŠENÝ JOGURT, želatina
vepřová, aroma, sůl, modifikovaný škrob: E1414, regulátor kyselosti: E330), MANDLE, DECOR II. (cukr, kakaová hmota,
kakaové máslo, aroma, emulgátor: E322).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 1400 g Výrobek: 86440 Spotřebujte do 4 dní
DORT MÍŠA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e,
stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), TVAROH, kompot broskve půlené (broskve, voda, cukr, glukozový sirup,
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, voda, cukr, ztužovač šlehačky (cukr, SUŠENÝ JOGURT, želatina vepřová, aroma, sůl,
modifikovaný škrob: E1414, regulátor kyselosti: E330), MANDLE, DECOR (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, aroma,
emulgátor: E322), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín), pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA,
aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 86910 Spotřebujte do 1 dne
DORT MODEL.1
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
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, MÁSLO, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma,
emulgátor: E322, E476), 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), rostlinný tuk
palmový, 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

Složení výrobků
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Hmotnost: 1100 g Výrobek: 86790 Spotřebujte do 3 dní
DORT NAPOLEON
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: voda, 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, kakaový prášek, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, kypřící látka: E450i,
E500ii, látka zlepšující mouku: E300, zahušťovadlo: E415, barvivo: E160a), 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), ztužovač šlehačky (cukr, glukóza, želatina vepřová,
přírodní barvivo, jahody sušené, aroma, karamelový sirup, sůl, regulátor kyselosti: E330), DECOR (cukr, kakaová hmota, kakaové
máslo, aroma, emulgátor: E322).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 1500 g Výrobek: 86860 Spotřebujte do 1 dne
DORT OŘECHOVÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky tukové
Složení: voda, MÁSLO, 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, 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), LÍSKOVÁ
JÁDRA, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 1300 g Výrobek: 86820 Spotřebujte do 3 dní
DORT PAŘÍŽSKÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: SMETANA 33%, 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. 6.6% (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), cukr, voda, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
aroma, emulgátor: E322, E476), kakaový prášek, MOUKA PŠENIČNÁ.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 1600 g Výrobek: 86845 Spotřebujte do 5 dní
DORT PRAŽSKÝ MÁSL.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
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), fondant
(cukr, glukozový sirup, voda), VEJCE, rostlinný tuk palmový, MÁSLO, ARAŠÍDY, POLEVA ČOKO.TM. 8.3% (poleva
čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476),
rostlinný tuk palmový)), náplň arašídová (cukr, ARAŠÍDY PRAŽENÉ, rostlinný tuk palmový, ROSTLINNÝ TUK Z OŘECHŮ
SHEA, LAKTOZA, SYROVÁTKA SUŠENÁ, kakaový prášek, aroma, emulgátor: E322, E476), kakaový prášek, voda.
Alergeny ve výrobku:
Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Tritia spol. s r.o., Truhlářská 1725/7, 350 02 CHEB
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Hmotnost: 2100 g Výrobek: 86800 Spotřebujte do 6 dní
DORT PUNČOVÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské ostatní
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, cukr,
VEJCE, 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), MÁSLO, rumové aroma (voda, aroma,
konzervant: E202, nosič: E422, E1520), alginát celý (cukr, voda, ŠKROBOVÝ SIRUP, aroma, želírující látka: alginan sodný,
regulátor kyselosti: E341, E339, emulgátor: E471, barvivo: E120, E100), poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao,
kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), 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), aroma punčové (voda, aroma,
nosič: E422, E520, konzervant: E202), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma,
emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), rostlinný tuk
palmový, regulátor kyselosti: kyselina citronová, agar.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 1250 g Výrobek: 86770 Spotřebujte do 3 dní
DORT ŠLEHAČKOVÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
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), 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, džem jahodový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (jahody), cukr,
glukozový sirup, aroma, želírující látka: pektiny, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), voda, DECOR (cukr, kakaová
hmota, kakaové máslo, aroma, emulgátor: E322).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 2500 g Výrobek: 86903 Spotřebujte do 1 dne
DORT SPONGE BOB
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky tukové
Složení: potahovací hmota (cukr, MANDLE, invertáza, stabilizátor: E420, zahušťovadlo: E466, regulátor kyselosti: E330), 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, 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).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 1900 g Výrobek: 86806 Spotřebujte do 3 dní
DORT VARIACE JABL.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
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), VEJCE, cukrářská směs (cukr, MLÉKO SUŠENÉ, olej řepkový,
glukozový sirup, SUŠENÁ SYROVÁTKA, rostlinný tuk palmový, aroma, želírující látka: E401, emulgátor: E472a), JOGURT (
MLÉKO, SMETANA, JOGURTOVÁ KULTURA), SMETANA 33%, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk,
MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), cukr, olej
řepkový, decor šupinky (cukr, rostlinný tuk palmový, kakaový prášek, kakaové máslo, emulgátor: E322), želatina, VLAŠSKÁ
JÁDRA, koření: skořice.
Alergeny ve výrobku:
Může obsahovat stopy alergenů:

E223, mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce
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Hmotnost: 1500 g Výrobek: 86891 Spotřebujte do 1 dne
DORT dětský I
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské výrobky tukové
Složení: voda, MÁSLO, 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), potahovací hmota (cukr, MANDLE,
invertáza, stabilizátor: E420, zahušťovadlo: E466, regulátor kyselosti: E330), rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič:
E422, E1520), jedlý papír (škrob bramborový, ŠKROB PŠENIČNÝ, MLÉKO SUŠENÉ, cukr, aroma, náhradní sladidlo: E954,
emulgátor: E322, konzervant: E200, regulátor kyselosti: E330, barvivo: E100, E120, E133, E153), barvivo (nosič: E514, barvivo:
E102*, E110*, E122*, E129, E133, E151).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 40 g
Výrobek: 86001 Spotřebujte do 6 dní
INDIÁN KUŘÁTKO
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské ostatní
Složení: Krém bílkový ovocný 54% (cukr, cukr, voda, voda, džem rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr,
glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), sušený bílek (BÍLEK SUŠENÝ, cukr,
regulátor kyselosti: E330)), poleva bílá (cukr, rostlinný tuk palmový, SUŠENÉ MLÉKO ODTUČNĚNÉ, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, škrob bramborový, VEJCE
SUŠENÁ, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, E471, E472a, E481, E475, kypřící látka:
E450i, E500i, barvivo: E160a), voda, rostlinný tuk palmový.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, lupina, ořechy, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 25 g
Výrobek: 86002 Spotřebujte do 6 dní
INDIÁN MINI
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské ostatní
Složení: cukr, voda, POLEVA ČOKO.TM. 18.4% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota,
SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr,
škrob bramborový, VEJCE SUŠENÁ, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, E471, E472a,
E481, E475, kypřící látka: E450i, E500i, barvivo: E160a), džem rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr,
glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), sušený bílek (BÍLEK SUŠENÝ, cukr,
regulátor kyselosti: E330).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, lupina, ořechy, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 40 g
Výrobek: 86000 Spotřebujte do 6 dní
INDIÁN S BÍLK.PĚNOU 40g
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské ostatní
Složení: Krém bílkový ovocný 60% (cukr, cukr, voda, voda, džem rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr,
glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), sušený bílek (BÍLEK SUŠENÝ, cukr,
regulátor kyselosti: E330)), POLEVA ČOKO.TM. 19.9% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota,
SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr,
škrob bramborový, VEJCE SUŠENÁ, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, E471, E472a,
E481, E475, kypřící látka: E450i, E500i, barvivo: E160a), voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, lupina, ořechy, sezamové semeno, sója
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Hmotnost: 60 g
Výrobek: 86060 Spotřebujte do 5 dní
JÁDROVÝ ROHLÍČEK 60g
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém máslový kakaový 32% (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)), cukrářká směs (cukr, ARAŠÍDOVÁ DRŤ, SÓJOVÉ
VLOČKY, rýžová mouka, SÓJOVÁ MOUKA, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, karobová mouka, barvivo: E150c, E160a), 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)), POLEVA ČOKO.TM. 12.2% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový,
kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), voda.
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

ořechy

Hmotnost: 30 g
Výrobek: 86062 Spotřebujte do 5 dní
JÁDROVÝ ROHLÍČEK mini
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: cukrářká směs (cukr, ARAŠÍDOVÁ DRŤ, SÓJOVÉ VLOČKY, rýžová mouka, SÓJOVÁ MOUKA, VAJEČNÝ
BÍLEK SUŠENÝ, karobová mouka, barvivo: E150c, E160a), voda, POLEVA ČOKO.TM. 14.3% (poleva čokoládová (cukr,
rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)),
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).
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

ořechy

Hmotnost: 40 g
Výrobek: 86110 Spotřebujte do 6 dní
KÁVOVÁ ZRNA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: modelovací hmota (cukr, MLÉKO SUŠENÉ, glukozový sirup, aroma, stabilizátor: E415, barvivo: E171), cukrářská směs
(cukr, kakao, SÓJOVÁ MOUKA, olej palmový, olej kokosový, MLÉKO SUŠENÉ, škrob kukuřičný, kávová drť, glukozový
sirup, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma), voda, POLEVA ČOKO.TM. 11.3% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový,
kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), margarin krémový
(olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310,
barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), rostlinný tuk palmový.
Alergeny ve výrobku:

mléko, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, lupina, obiloviny, ořechy, sezamové semeno, vejce

Hmotnost: 50 g
Výrobek: 86210 Spotřebujte do 3 dní
KAPSA ŠLEHAČKOVÁ
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), kompot
mandarinkový (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti: E330), VEJCE, džem borůvkový (cukr, borůvky, voda, jablka, škrob,
aroma, regulátor kyselosti: E330, želírující látka: E440i, konzervant: E202), SMETANA 33%, šlehačka rostlinná slazená (voda,
palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a),
voda, kiwi čerstvé, cukr.
Alergeny ve výrobku:

E220, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Tritia spol. s r.o., Truhlářská 1725/7, 350 02 CHEB

Složení výrobků

11 / 17
Tištěno: 10.11.2021 12:02
Třídění: název výrobku

Hmotnost: 80 g
Výrobek: 86120 Spotřebujte do 5 dní
KOKOSKA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: cukr, MOUKA PŠENIČNÁ, džem jahodový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (jahody), cukr, glukozový sirup,
aroma, želírující látka: pektiny, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), voda, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový,
kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), MÁSLO, VAJEČNÝ BÍLEK, kokos, margarin
stolní (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, voda, sůl, emulgátor: E476, E471, E322, konzervant: E200, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, barvivo: beta karoten), cukr, 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), rostlinný tuk palmový, 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), džem rybízový
(ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr, glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330,
konzervant: E200), VEJCE SUŠENÁ, pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma,
zahušťovadlo: E415, konzervant: E202).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 86501 Minimální trvanlivost 1 den
KOKOSKY VOLNĚ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v suchu a chladu
trvanlivé výrobky
Složení: cukr, kokos, VAJEČNÝ BÍLEK, džem rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr, glukozový sirup,
aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200).
Alergeny ve výrobku:

vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, obiloviny, ořechy

Hmotnost: 80 g
Výrobek: 86130 Spotřebujte do 5 dní
KOKOSOVÉ KOULE
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské ostatní
Složení: cukrářský odpad (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, VEJCE, MÁSLO, olej palmový, olej řepkový, rostlinný tuk kokosový,
MLÉKO SUŠENÉ, SYROVÁTKA SUŠENÁ, SÓJOVÁ DRŤ, VLAŠSKÁ JÁDRA, ARAŠÍDY, kakao, LÍSKOVÁ JÁDRA,
želírující látka: agar, emulgátor: E471, E472b, barvivo: E100, E101, E120, E160a, konzervant: E202, regulátor kyselosti: E330),
kokos, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322,
E476), rostlinný tuk palmový.
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, ořechy, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

oxid siřičitý

Hmotnost: 100 g
Výrobek: 86250 Spotřebujte do 15 dní
KOKOSOVÝ SUK
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v suchu a chladu
cukrářské ostatní
Složení: cukr, kokos, glukozový cukr (glukozový sirup, voda), cukr, MLÉKO, voda, rumové aroma (voda, aroma, konzervant:
E202, nosič: E422, E1520), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín), kakaový prášek.
Alergeny ve výrobku:

mléko

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, obiloviny, ořechy, sója, vejce
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Hmotnost: 60 g
Výrobek: 86265 Spotřebujte do 5 dní
KOLÁČEK KÁVOVÝ DIANA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, fruktóza, PŠENIČNÝ ŠKROB, VEJCE SUŠENÁ, sůl, AROMA S MLÉČNOU
SLOŽKOU, kypřící látka: E450, E500), margarin stolní (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, voda, sůl, emulgátor: E476, E471,
E322, konzervant: E200, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), voda, MÁSLO, VEJCE, poleva
čokoládová Diana (fruktóza, rostlinný olej palmový, rostlinný tuk řepkový, SÓJOVÝ TUK, kakao, aroma, emulgátor: E322),
margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202,
antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), vanilkrém (SYROVÁTKA SUŠENÁ, PODMÁSLÍ
SUŠENÉ, aroma, náhradní sladidlo: E420, modifikovaný škrob: E1414, želírující látka: E401, E516, regulátor kyselosti: E450ii,
barvivo: E160a), MOUKA PŠENIČNÁ, rostlinný tuk palmový, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422,
E1520).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 250 g
Výrobek: 86312 Spotřebujte do 1 dne
KORPUS BATUL
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu a suchu
cukrářské ostatní
Složení: VEJCE, 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),
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),
voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 10 g
Výrobek: 86314 Spotřebujte do 22 dní
KORPUS KOŠÍČEK
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu a suchu
cukrářské ostatní
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, 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, VEJCE, pasta ovocná
citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), vanilkový cukr
(cukr, etylvanilín).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 450 g
Výrobek: 86310 Spotřebujte do 10 dní
KORPUS SVĚTLÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu a suchu
cukrářské ostatní
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), VEJCE,
voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 450 g
Výrobek: 86311 Spotřebujte do 10 dní
KORPUS TMAVÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu a suchu
cukrářské ostatní
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), VEJCE, voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy
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Hmotnost: 55 g
Výrobek: 86121 Spotřebujte do 5 dní
KOŠÍČEK OŘECHOVÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské ostatní
Složení: voda, 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, VLAŠSKÁ JÁDRA, MOUKA PŠENIČNÁ, poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk
palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), margarin krémový (olej palmový, olej
řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a,
zvlhčující látka: vitamín A), glukozový cukr (glukozový sirup, voda), MLÉKO, cukr, rumové aroma (voda, aroma, konzervant:
E202, nosič: E422, E1520), rostlinný tuk palmový, vanilkový cukr (cukr, etylvanilín), VEJCE, pasta ovocná citronová (cukr, voda,
jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 60 g
Výrobek: 86190 Spotřebujte do 4 dní
KOŠÍČEK s OVOCEM
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: voda, kompot mandarinkový (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti: E330), kompot třešňový (třešně, voda, cukr,
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), MOUKA PŠENIČNÁ, 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), cukr, cukr, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520), glukozový cukr
(glukozový sirup, voda), VEJCE, pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma,
zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), agar, vanilkový cukr (cukr, etylvanilín).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 1250 g Výrobek: 86839 Spotřebujte do 3 dní
KRTKŮV DORT
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: SMETANA 33%, banány čerstvé, 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 čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota,
SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), cukr, ztužovač šlehačky (cukr, SUŠENÝ JOGURT, želatina vepřová,
aroma, sůl, modifikovaný škrob: E1414, regulátor kyselosti: E330), voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sója

Hmotnost: 40 g
Výrobek: 86040 Spotřebujte do 5 dní
LASKONKA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém s máslem základní 36% (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 20% (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)), cukr, cukrářská směs (
ARAŠÍDOVÁ DRŤ PRAŽENÁ, cukr, rýžová mouka, aroma: AROMA (S LUPINOU)), voda, ARAŠÍDY, sušený bílek (BÍLEK
SUŠENÝ, cukr, regulátor kyselosti: E330), olej řepkový.
Alergeny ve výrobku:

arašídy, lupina, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

ořechy, sezamové semeno
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Hmotnost: 60 g
Výrobek: 86070 Spotřebujte do 5 dní
LIKÉROVÝ ROHLÍČEK
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: cukrářká směs (cukr, ARAŠÍDOVÁ DRŤ, SÓJOVÉ VLOČKY, rýžová mouka, SÓJOVÁ MOUKA, VAJEČNÝ
BÍLEK SUŠENÝ, karobová mouka, barvivo: E150c, E160a), cukrářský odpad (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, VEJCE, MÁSLO,
olej palmový, olej řepkový, rostlinný tuk kokosový, MLÉKO SUŠENÉ, SYROVÁTKA SUŠENÁ, SÓJOVÁ DRŤ, VLAŠSKÁ
JÁDRA, ARAŠÍDY, kakao, LÍSKOVÁ JÁDRA, želírující látka: agar, emulgátor: E471, E472b, barvivo: E100, E101, E120,
E160a, konzervant: E202, regulátor kyselosti: E330), POLEVA ČOKO.TM. 14.6% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk
palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), voda, džem
rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr, glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti:
E330, konzervant: E200), proslazená pomerančová kůra (pomerančová kůra, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti:
E330, konzervant: E220), poleva bílá (cukr, rostlinný tuk palmový, SUŠENÉ MLÉKO ODTUČNĚNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
aroma, emulgátor: E322, E476), rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

arašídy, E220, mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

oxid siřičitý

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 86642 Minimální trvanlivost 1 den
LINECKÉ KOLÁČKY volně
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
trvanlivé výrobky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, džem rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr, glukozový sirup, aroma,
želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), 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, nevlhnoucí cukr (cukr, škrob kukuřičný, hroznový cukr, rostlinný tuk palmový, protispékavá látka: E470b, aroma: vanilín),
VEJCE, pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant:
E202), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 50 g
Výrobek: 86230 Minimální trvanlivost 10 dní
MARGARETKA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v suchu a chladu
trvanlivé výrobky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, margarin stolní (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, voda, sůl, emulgátor: E476, E471, E322,
konzervant: E200, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), džem rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný
protlak (rybíz), cukr, glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), cukr, voda, pasta
ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), ARAŠÍDY
, VEJCE, VEJCE SUŠENÁ, vanilkový cukr (cukr, etylvanilín).
Alergeny ve výrobku:

arašídy, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

mléko, ořechy, sója

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 86676 Minimální trvanlivost 1 den
MEDOVNÍKOVÉ KULIČKY volně
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
trvanlivé výrobky
Složení: 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), margarin krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471,
konzervant: E202, antioxidant: E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), cukrářská směs (MLÉKO SUŠENÉ, olej
palmový, cukr, glukozový sirup, SYROVÁTKA SUŠENÁ, rostlinný tuk kokosový, aroma, modifikovaný škrob: E1414,
zahušťovadlo: E401, emulgátor: E472a), MOUKA PŠENIČNÁ, voda, cukr, VEJCE, SMETANA 33%, margarin stolní (rostlinný
tuk palmový, olej řepkový, voda, sůl, emulgátor: E476, E471, E322, konzervant: E200, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
barvivo: beta karoten), invertní cukr s medem (cukr invertní, voda, med včelí, regulátor kyselosti: E330, E500ii).
Alergeny ve výrobku:

lepek, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, lupina, ořechy, sezamové semeno
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Hmotnost: 1000 g Výrobek: 86682 Minimální trvanlivost 1 den
NUGÁTOVÁ KOLEČKA volně
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
trvanlivé výrobky
Složení: náplň arašídová (cukr, ARAŠÍDY PRAŽENÉ, rostlinný tuk palmový, ROSTLINNÝ TUK Z OŘECHŮ SHEA,
LAKTOZA, SYROVÁTKA SUŠENÁ, kakaový prášek, aroma, emulgátor: E322, E476), MOUKA PŠENIČNÁ, margarin
krémový (olej palmový, olej řepkový, voda, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, emulgátor: E322, E471, konzervant: E202, antioxidant:
E320, E310, barvivo: E160a, zvlhčující látka: vitamín A), POLEVA ČOKO.TM. 13.9% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk
palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), cukr, VEJCE
, 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), pasta ovocná citronová (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, aroma, zahušťovadlo: E415,
konzervant: E202), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín).
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:
Hmotnost: 90 g
Výrobek: 86270 Spotřebujte do 5 dní
PLNĚNÝ CROISSANT s ovocem
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
cukrářské ostatní
Složení: CROISSANT MÁSLOVÝ (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, MÁSLO, cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, VEJCE, sůl, AROMA S
MLÉČNOU SLOŽKOU, droždí, enzymy, látka zlepšující mouku: E300, emulgátor: E472e, E471, barvivo: E160a, regulátor
kyselosti: E325, antioxidant: E326), voda, šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma,
emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor: E460, E466, E340, barvivo: E160a), 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), kiwi čerstvé, kompot
broskve půlené (broskve, voda, cukr, glukozový sirup, regulátor kyselosti: E330).
Alergeny ve výrobku:

lepek, mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 60 g
Výrobek: 86100 Spotřebujte do 6 dní
PRAŽSKÉ KOULE
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, škrob bramborový, VEJCE SUŠENÁ, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ
, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, E471, E472a, E481, E475, kypřící látka: E450i, E500i, barvivo: E160a), voda, ARAŠÍDY,
POLEVA ČOKO.TM. 13.8% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA,
aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), fondant (cukr, glukozový sirup, voda), cukr, rostlinný tuk palmový,
MÁSLO, náplň arašídová (cukr, ARAŠÍDY PRAŽENÉ, rostlinný tuk palmový, ROSTLINNÝ TUK Z OŘECHŮ SHEA,
LAKTOZA, SYROVÁTKA SUŠENÁ, kakaový prášek, aroma, emulgátor: E322, E476), kakaový prášek.
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, sezamové semeno

Hmotnost: 35 g
Výrobek: 86180 Spotřebujte do 3 dní
RAKVIČKA SE ŠLEHAČKOU
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: korpus rakvička (VAJEČNÝ ŽLOUTEK SUŠENÝ, cukr, MOUKA PŠENIČNÁ, olej řepkový), 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
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Hmotnost: 80 g
Výrobek: 86095 Spotřebujte do 5 dní
ŠÁTEČEK S KRÉM.DIANA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: voda, MOUKA PŠENIČNÁ, margarin tažný (olej palmový, olej řepkový, olej slunečnicový, voda, sůl, aroma, emulgátor:
E322, E471, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), vanilkrém (SYROVÁTKA SUŠENÁ, PODMÁSLÍ
SUŠENÉ, aroma, náhradní sladidlo: E420, modifikovaný škrob: E1414, 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), olej řepkový, sůl, lesk na pečivo (
MLÉČNÁ BÍLKOVINA, olej řepkový, cukr, emulgátor: E322, regulátor kyselosti: E450, barvivo: E160a).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 80 g
Výrobek: 86090 Spotřebujte do 6 dní
ŠÁTEČEK S KRÉMEM
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: voda, MOUKA PŠENIČNÁ, margarin tažný (olej palmový, olej řepkový, olej slunečnicový, voda, sůl, aroma, emulgátor:
E322, E471, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), 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), olej řepkový, cukr, sůl, lesk na pečivo (MLÉČNÁ BÍLKOVINA, olej řepkový, cukr,
emulgátor: E322, regulátor kyselosti: E450, barvivo: E160a).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, vejce

Hmotnost: 60 g
Výrobek: 86080 Spotřebujte do 6 dní
ŠATEČEK SE SNĚHEM
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské ostatní
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, voda, margarin tažný (olej palmový, olej řepkový, olej slunečnicový, voda, sůl, aroma, emulgátor:
E322, E471, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), cukr, olej řepkový, sušený bílek (BÍLEK SUŠENÝ,
cukr, regulátor kyselosti: E330), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín), sůl, lesk na pečivo (MLÉČNÁ BÍLKOVINA, olej řepkový,
cukr, emulgátor: E322, regulátor kyselosti: E450, barvivo: E160a).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy

Hmotnost: 60 g
Výrobek: 86020 Spotřebujte do 6 dní
ŠPIČKA 60g
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: Krém tukový kakaový 51% (margarin stolní (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, voda, sůl, emulgátor: E476, E471, E322,
konzervant: E200, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), cukrářská směs (cukr, kakaový prášek, SÓJOVÁ
MOUKA, rostlinný tuk palmový, škrob kukuřičný, škrob bramborový, glukozový sirup, SYROVÁTKA SUŠENÁ), 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)), Náplň likérová tekutá 22% (voda, cukrářská směs (cukr, MLÉKO
SUŠENÉ, rostlinný tuk palmový, glukozový sirup, SYROVÁTKA SUŠENÁ, rostlinný tuk kokosový, aroma, PŠENIČNÁ
MOUKA, želírující látka: E401, emulgátor: E472a, barvivo: E160a, E101), rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič:
E422, E1520)), POLEVA ČOKO.TM. 11.7% (poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ
SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)), cukrářská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, škrob
bramborový, VEJCE SUŠENÁ, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477, E471, E472a, E481,
E475, kypřící látka: E450i, E500i, barvivo: E160a), voda.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, lupina, ořechy, sezamové semeno
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Hmotnost: 30 g
Výrobek: 86022 Spotřebujte do 6 dní
ŠPIČKA MINI
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky tukové
Složení: voda, margarin stolní (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, voda, sůl, emulgátor: E476, E471, E322, konzervant: E200,
regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), cukrářská směs (cukr, kakaový prášek, SÓJOVÁ MOUKA, rostlinný
tuk palmový, škrob kukuřičný, škrob bramborový, glukozový sirup, SYROVÁTKA SUŠENÁ), cukrářská směs (PŠENIČNÁ
MOUKA, cukr, škrob bramborový, VEJCE SUŠENÁ, glukozový sirup, MLÉKO SUŠENÉ, sůl, aroma, emulgátor: E472b, E477,
E471, E472a, E481, E475, kypřící látka: E450i, E500i, barvivo: E160a), POLEVA ČOKO.TM. 11.4% (poleva čokoládová (cukr,
rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), rostlinný tuk palmový)),
cukrářská směs (cukr, MLÉKO SUŠENÉ, rostlinný tuk palmový, glukozový sirup, SYROVÁTKA SUŠENÁ, rostlinný tuk
kokosový, aroma, PŠENIČNÁ MOUKA, želírující látka: E401, emulgátor: E472a, barvivo: E160a, E101), 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, lupina, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 1000 g Výrobek: 86692 Minimální trvanlivost 1 den
SRDÍČKA volně
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
trvanlivé výrobky
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, margarin stolní (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, voda, sůl, emulgátor: E476, E471, E322,
konzervant: E200, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový,
kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322, E476), 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, rostlinný tuk
palmový, cukr, voda, LÍSKOVÁ JÁDRA, rumové aroma (voda, aroma, konzervant: E202, nosič: E422, E1520), SÓJOVÁ DRŤ,
VEJCE, vanilkový cukr (cukr, etylvanilín), koření: skořice.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy

Hmotnost: 75 g
Výrobek: 86200 Spotřebujte do 3 dní
SVĚŽENKA
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky: v chladu do 8°C
cukrářské výrobky šlehačkové
Složení: cukrářský odpad (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, VEJCE, MÁSLO, olej palmový, olej řepkový, rostlinný tuk kokosový,
MLÉKO SUŠENÉ, SYROVÁTKA SUŠENÁ, SÓJOVÁ DRŤ, VLAŠSKÁ JÁDRA, ARAŠÍDY, kakao, LÍSKOVÁ JÁDRA,
želírující látka: agar, emulgátor: E471, E472b, barvivo: E100, E101, E120, E160a, konzervant: E202, regulátor kyselosti: E330),
šlehačka rostlinná slazená (voda, palmový tuk, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, aroma, emulgátor: E472b, E322, E472e, stabilizátor:
E460, E466, E340, barvivo: E160a), SMETANA 33%, džem rybízový (ovocný protlak (jablko), ovocný protlak (rybíz), cukr,
glukozový sirup, aroma, želírující látka: E440, regulátor kyselosti: E330, konzervant: E200), 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, voda, rumové aroma (voda, aroma, konzervant:
E202, nosič: E422, E1520).
Alergeny ve výrobku:

arašídy, mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

oxid siřičitý

