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Tištěno: 10.11.2021 11:56
Třídění: název výrobku

Hmotnost: 100 g
Výrobek: 67210 Minimální trvanlivost 1 den
BAVORSKÝ VDOLEČEK
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
jemné pečivo smažené
Složení: 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), MOUKA PŠENIČNÁ, TVAROH
, palmový tuk (palmový tuk, dusík E941), ztužovač tvarohu (cukr, škrob bramborový, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, škrob
kukuřičný, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, sůl, rostlinný tuk kokosový, MLÉKO SUŠENÉ, aroma,
regulátor kyselosti: E330, emulgátor: E472a), PŠENIČNÁ MOUKA, pekařská směs (cukr, MOUKA PŠENIČNÁ, VEJCE
SUŠENÁ, sůl, aroma, enzymy, emulgátor: E472e, E482, kypřící látka: E450, E500, látka zlepšující mouku: E300, barvivo: E160a,
regulátor kyselosti: E341), droždí, olej řepkový.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 55 g
Výrobek: 67350 Minimální trvanlivost 1 den
KOBLIHA S KRÉMEM
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
jemné pečivo smažené
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, lískooříšková náplň (cukr, rostlinný tuk palmový, shea olej, SYROVÁTKA SUŠENÁ, kakaový
prášek, PASTA Z LÍSKOVÝCH OŘECHŮ, aroma, sůl, vanilkové aroma, emulgátor: E322), voda, palmový tuk (palmový tuk,
dusík E941), PŠENIČNÁ MOUKA, pekařská směs (cukr, MOUKA PŠENIČNÁ, VEJCE SUŠENÁ, sůl, aroma, enzymy,
emulgátor: E472e, E482, kypřící látka: E450, E500, látka zlepšující mouku: E300, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E341),
poleva čokoládová (cukr, rostlinný tuk palmový, kakao, kakaová hmota, SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma, emulgátor: E322,
E476), olej řepkový, droždí, rostlinný tuk palmový, PŠENIČNÝ ŠKROB.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, ořechy, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, sezamové semeno

Hmotnost: 50 g
Výrobek: 67330 Minimální trvanlivost 1 den
KOBLIHA S OVOCNOU NÁPLNÍ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
jemné pečivo smažené
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, meruňková náplň (cukr, jablka, meruňky, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, želírující látka: pektiny, barvivo: beta karoten, papriková emulze, konzervant: E220), voda, palmový tuk
(palmový tuk, dusík E941), PŠENIČNÁ MOUKA, pekařská směs (cukr, MOUKA PŠENIČNÁ, VEJCE SUŠENÁ, sůl, aroma,
enzymy, emulgátor: E472e, E482, kypřící látka: E450, E500, látka zlepšující mouku: E300, barvivo: E160a, regulátor kyselosti:
E341), cukr, droždí, olej řepkový, PŠENIČNÝ ŠKROB.
Alergeny ve výrobku:

obiloviny, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 70 g
Výrobek: 67430 Minimální trvanlivost 1 den
KOBLIHA VRUT 50g
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
jemné pečivo smažené
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, voda, palmový tuk (palmový tuk, dusík E941), cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, pekařská směs (cukr,
MOUKA PŠENIČNÁ, VEJCE SUŠENÁ, sůl, aroma, enzymy, emulgátor: E472e, E482, kypřící látka: E450, E500, látka zlepšující
mouku: E300, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E341), olej řepkový, droždí, PŠENIČNÝ ŠKROB, koření: skořice.
Alergeny ve výrobku:

obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno
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Hmotnost: 600 g
Výrobek: 67960 Minimální trvanlivost 2 dny
KOLÁČ VELKÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
jemné pečivo
Složení: náplň tvarohová 26.0% (TVAROH, voda, ztužovač tvarohu (cukr, škrob bramborový, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ,
škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, sůl, rostlinný tuk kokosový, MLÉKO SUŠENÉ, aroma,
regulátor kyselosti: E330, emulgátor: E472a), konzervant (konzervant: E200)), MOUKA PŠENIČNÁ, Náplň maková II 12% (mák
tepelně upravený, voda, cukr, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, koncentrát z černé mrkve, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, želírující látka: pektiny, konzervant: E220), strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej řepkový, droždí pekařské, sůl,
cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, emulgátor: E481, látka zlepšující mouku: E300, E920), vanilkový cukr (cukr,
etylvanilín), voda, povidla švestková (voda, švestková povidla, cukr, jablka, škrob kukuřičný, kyselina citronová E330, švestkové
aroma, rumové aroma, barvivo: E150d, zahušťovadlo: E466, konzervant: sorban draselný E202), náplň ořechová 8.5% (náplň
ořechová (cukr, glukóza, VLAŠSKÁ JÁDRA, ARAŠÍDOVÁ DRŤ PRAŽENÁ, SÓJOVÉ VLOČKY, SYROVÁTKA SUŠENÁ,
rýžová mouka, SÓJOVÁ MOUKA, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, škrob kukuřičný, aroma, karobová mouka, látka zlepšující
mouku: E300), voda, strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej řepkový, droždí pekařské, sůl, cukr, SLADOVÁ MOUKA
PŠENIČNÁ, emulgátor: E481, látka zlepšující mouku: E300, E920), cukr)), cukr, olej řepkový, droždí, sůl, pekařský přípravek (
PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný olej řepkový, enzymy, emulgátor: E481, regulátor kyselosti: E170, E341, zahušťovadlo: E412,
látka zlepšující mouku: E300), VEJCE SUŠENÁ, lesk na pečivo (MLÉČNÁ BÍLKOVINA, olej řepkový, cukr, emulgátor: E322,
regulátor kyselosti: E450, barvivo: E160a).
Alergeny ve výrobku:

arašídy, lepek, mléko, obiloviny, ořechy, oxid siřičitý, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

lupina, sezamové semeno

Hmotnost: 60 g
Výrobek: 67381 Minimální trvanlivost 1 den
OVÁLEK S KRÉMEM
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
jemné pečivo smažené
Složení: Náplň vanilková 53% (voda, pudinková náplň (cukr, modifikovaný škrob E1414, SYROVÁTKA SUŠENÁ, rostlinný tuk
palmový, glukozový sirup, sůl, aroma, želírující látka: E401, emulgátor: E472b, regulátor kyselosti: E450iii, barvivo: E160a)),
MOUKA PŠENIČNÁ, voda, palmový tuk (palmový tuk, dusík E941), PŠENIČNÁ MOUKA, pekařská směs (cukr, MOUKA
PŠENIČNÁ, VEJCE SUŠENÁ, sůl, aroma, enzymy, emulgátor: E472e, E482, kypřící látka: E450, E500, látka zlepšující mouku:
E300, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E341), cukr, droždí, olej řepkový, PŠENIČNÝ ŠKROB.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 600 g
Výrobek: 67921 Minimální trvanlivost 2 dny
STAROČESKÝ KOL.600g
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
jemné pečivo tukové
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, Náplň tvarohová koláčová 21.6% (TVAROH, voda, ztužovač tvarohu (cukr, škrob bramborový,
VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, sůl, rostlinný tuk
kokosový, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, regulátor kyselosti: E330, emulgátor: E472a)), voda, Náplň ovocná 10.8% (ovocná náplň
(směs ovocných dření, cukr, koncentrát z černé mrkve, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektiny, konzervant:
E220), strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej řepkový, droždí pekařské, sůl, cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ,
emulgátor: E481, látka zlepšující mouku: E300, E920)), Náplň povidlová 10.8% (švestková povidla (voda, švestková povidla, cukr,
jablka, škrob kukuřičný, kyselina citronová E330, švestkové aroma, rumové aroma, barvivo: E150d, zahušťovadlo: E466,
konzervant: sorban draselný E202)), Náplň maková II 11% (mák tepelně upravený, voda, cukr, ovocná náplň (směs ovocných dření,
cukr, koncentrát z černé mrkve, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektiny, konzervant: E220), strouhanka (
PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej řepkový, droždí pekařské, sůl, cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, emulgátor: E481, látka
zlepšující mouku: E300, E920), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín), cukr, olej řepkový, droždí, Posyp žmolenka 1.1% (PŠENIČNÁ
MOUKA, margarin stolní (rostlinný tuk palmový, olej řepkový, voda, sůl, emulgátor: E476, E471, E322, konzervant: E200,
regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: beta karoten), cukr)), pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÁ
SLADOVÁ MOUKA, enzymy, emulgátor: E471, zahušťovadlo: E415, látka zlepšující mouku: E300, regulátor kyselosti: E341),
sůl, VEJCE SUŠENÁ.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno, sója
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Hmotnost: 300 g
Výrobek: 67920 Minimální trvanlivost 2 dny
STAROČESKÝ KOLÁČ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
jemné pečivo tukové
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, náplň tvarohová 21.5% (TVAROH, voda, ztužovač tvarohu (cukr, škrob bramborový, VAJEČNÝ
BÍLEK SUŠENÝ, škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, sůl, rostlinný tuk kokosový, MLÉKO
SUŠENÉ, aroma, regulátor kyselosti: E330, emulgátor: E472a)), 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), náplň ovocná 10.8% (ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, koncentrát z černé mrkve, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektiny, konzervant: E220), strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej řepkový,
droždí pekařské, sůl, cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, emulgátor: E481, látka zlepšující mouku: E300, E920)), Náplň
maková II 11% (mák tepelně upravený, voda, cukr, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, koncentrát z černé mrkve, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektiny, konzervant: E220), strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej řepkový,
droždí pekařské, sůl, cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, emulgátor: E481, látka zlepšující mouku: E300, E920), vanilkový
cukr (cukr, etylvanilín), cukr, olej řepkový, droždí, posyp žmolenka 1.0% (PŠENIČNÁ MOUKA, margarin stolní (rostlinný tuk
palmový, olej řepkový, voda, sůl, emulgátor: E476, E471, E322, konzervant: E200, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo:
beta karoten), cukr)), pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÁ SLADOVÁ MOUKA, enzymy, emulgátor: E471,
zahušťovadlo: E415, látka zlepšující mouku: E300, regulátor kyselosti: E341), sůl, VEJCE SUŠENÁ.
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, oxid siřičitý, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno, sója

Hmotnost: 50 g
Výrobek: 67420 Minimální trvanlivost 1 den
SUK SMAŽENÝ SKOŘICOVÝ
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
jemné pečivo smažené
Složení: MOUKA PŠENIČNÁ, palmový tuk (palmový tuk, dusík E941), voda, cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, pekařská směs (cukr,
MOUKA PŠENIČNÁ, VEJCE SUŠENÁ, sůl, aroma, enzymy, emulgátor: E472e, E482, kypřící látka: E450, E500, látka zlepšující
mouku: E300, barvivo: E160a, regulátor kyselosti: E341), droždí, olej řepkový, PŠENIČNÝ ŠKROB, koření: skořice.
Alergeny ve výrobku:

obiloviny, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 600 g
Výrobek: 67961 Minimální trvanlivost 2 dny
VALDŠTEJN KOLÁČ MÁK
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
jemné pečivo
Složení: Náplň maková II 59% (mák tepelně upravený, voda, cukr, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, koncentrát z černé
mrkve, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka: pektiny, konzervant: E220), strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA,
voda, olej řepkový, droždí pekařské, sůl, cukr, SLADOVÁ MOUKA PŠENIČNÁ, emulgátor: E481, látka zlepšující mouku: E300,
E920), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín), MOUKA PŠENIČNÁ, voda, náplň tvarohová 6.1% (TVAROH, voda, ztužovač tvarohu
(cukr, škrob bramborový, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, MLÉČNÁ BÍLKOVINA,
sůl, rostlinný tuk kokosový, MLÉKO SUŠENÉ, aroma, regulátor kyselosti: E330, emulgátor: E472a)), cukr, olej řepkový, droždí,
pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÁ SLADOVÁ MOUKA, enzymy, emulgátor: E471, zahušťovadlo: E415,
látka zlepšující mouku: E300, regulátor kyselosti: E341), sůl, VEJCE SUŠENÁ, lesk na pečivo (MLÉČNÁ BÍLKOVINA, olej
řepkový, cukr, emulgátor: E322, regulátor kyselosti: E450, barvivo: E160a).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, oxid siřičitý, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

arašídy, ořechy, sezamové semeno

Hmotnost: 600 g
Výrobek: 67962 Minimální trvanlivost 2 dny
VALDŠTEJN KOLÁČ TV.
Druh/skupina výrobku:
Skladovací podmínky:
jemné pečivo
Složení: Náplň tvarohová koláčová 59.1% (TVAROH, voda, ztužovač tvarohu (cukr, škrob bramborový, VAJEČNÝ BÍLEK
SUŠENÝ, škrob kukuřičný, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, sůl, rostlinný tuk kokosový, MLÉKO SUŠENÉ
, aroma, regulátor kyselosti: E330, emulgátor: E472a)), MOUKA PŠENIČNÁ, voda, Náplň maková II 4% (mák tepelně upravený,
voda, cukr, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, koncentrát z černé mrkve, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující
látka: pektiny, konzervant: E220), strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, olej řepkový, droždí pekařské, sůl, cukr, SLADOVÁ
MOUKA PŠENIČNÁ, emulgátor: E481, látka zlepšující mouku: E300, E920), vanilkový cukr (cukr, etylvanilín), cukr, ovocná
náplň (jahody, ovocný protlak, glukozový sirup, aroma, koncentrát z černé mrkve, voda, regulátor kyselosti: E330, zahušťovadlo:
E1422, E418), olej řepkový, droždí, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÁ SLADOVÁ MOUKA, enzymy,
emulgátor: E471, zahušťovadlo: E415, látka zlepšující mouku: E300, regulátor kyselosti: E341), sůl, VEJCE SUŠENÁ, lesk na
pečivo (MLÉČNÁ BÍLKOVINA, olej řepkový, cukr, emulgátor: E322, regulátor kyselosti: E450, barvivo: E160a).
Alergeny ve výrobku:

mléko, obiloviny, oxid siřičitý, sója, vejce

Může obsahovat stopy alergenů:

ořechy, sezamové semeno

