
SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

1158
CHLÉB KULATÝ -

ŠUMAVA 700 G
700 Chléb 1 den PŠENIČNÁ mouka, voda, ŽITNÁ mouka, sůl, kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 915kJ/219kcal;

Tuky 1,3g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,1g; Sacharidy 48g z toho

cukry 2,1g; Bílkoviny 7,4g; Sůl 1,4g.

1164

CHLÉB 

KONZUMNÍ 

1200 G

1200 Chléb 1 den PŠENIČNÁ mouka, voda, ŽITNÁ mouka, sůl, kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 915kJ/219kcal;

Tuky 1,3g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,1g; Sacharidy 48g z toho

cukry 2,1g; Bílkoviny 7,4g; Sůl 1,4g.

1172
CHLÉB SUŠICKÝ

1600 G
1600 Chléb 1 den PŠENIČNÁ mouka, voda, ŽITNÁ mouka, sůl, kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 915kJ/219kcal;

Tuky 1,3g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,1g; Sacharidy 48g z toho

cukry 2,1g; Bílkoviny 7,4g; Sůl 1,4g.

1177/

00105

478

CHLÉB 

KONZUMNÍ 500

G

500 Chléb 1 den PŠENIČNÁ mouka, voda, ŽITNÁ mouka, sůl, kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 915kJ/219kcal;

Tuky 1,3g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,1g; Sacharidy 48g z toho

cukry 2,1g; Bílkoviny 7,4g; Sůl 1,4g.

1195
CHLÉB SUŠICKÝ

900 G
900 Chléb 1 den PŠENIČNÁ mouka, voda, ŽITNÁ mouka,  sůl, kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 915kJ/219kcal;

Tuky 1,3g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,1g; Sacharidy 48g z toho

cukry 2,1g; Bílkoviny 7,4g; Sůl 1,4g.

1207

CHLÉB 

PODMÁSLOVÝ 

KULATÝ 700G

700 Chléb 1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, ŽITNÁ mouka, PODMÁSLOVÁ směs (bramborové

vločky, PŠENIČNÁ mouka, sušená SYROVÁTKA, sušené PODMÁSLÍ (15%),

rostlinný olej (palmový), glukózový sirup, směs koření, kyselina : E270,

PŠENIČNÝ LEPEK, aroma, sušený PŠENIČNÝ kvas (PŠENIČNÁ mouka,

kvásek), látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, kvasnicový extrakt,

enzymy), sůl, droždí.

Výrobek může obsahovat stopy

vajec, sóji, seznamu, arašídů a

suchých skořápkových  plodů.

Energetická hodnota 954kJ/228kcal;

Tuky 2,1g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,1g; Sacharidy 49g z toho

cukry 2,9g; Bílkoviny 7,2g; Sůl 1,5g.

1213

STAROČESKÝ 

KVASOVÝ CHLÉB

600G

600 Chléb 1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, ŽITNÁ mouka, kvas (ŽITNÁ mouka, voda,

startovací kultura), sůl, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK,

enzym, látka zlepšující mouku: E300), kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

1214

CHLÉB 

CELOZRNNÝ S

DÝNÍ BEZ E 400G

400 Chléb 1 den

Celozrnná směs (PŠENIČNÁ celozrnná mouka, PŠENIČNÝ LEPEK), voda,

ŽITNÁ mouka celozrnná, dýňová směs (dýňová semena 28%, ŽITNÁ

mouka, PŠENIČNÁ mouka, JEČNÁ mouka sladová, bramborové vločky,

mouka SÓJOVÁ, PŠENIČNÝ LEPEK, sušená kvasná kultura, pražená ŽITNÁ

mouka, pražená JEČNÁ mouka),kvas (ŽITNÁ mouka, voda, startovací

kultura), sůl, droždí, jedlá etiketa (bramborový škrob, voda, olej: palmový

a slunečnicový v různém poměru).

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sezamu, arašídů a

suchých skořápkových  plodů.

1228

CHLÉB SE

ŠPALDOU BEZ E

400G

400 Chléb 1 den

PŠENIČNÁ mouka hladká, voda, vícezrnná směs [ŠPALDOVÁ zrna (45%),

voda, ŠPALDOVÁ mouka celozrnná (8%),ocet kvasný lihový, sůl s jódem)],

ŽITNÁ mouka chlebová, droždí, sůl, zlepšující přípravek [LEPEK PŠENIČNÝ,

enzym LEPEK, látka zlepšující mouku E300]. Jedlá etiketa (bramborový

škrob, voda, zkaramelizovaný cukr). Obsah špaldy v konečném výrobku:

ŠPALDOVÁ zrna (9,5%), mouka ŠPALDOVÁ celozrnná (1,7%).

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, sóji, vajec, sezamu, arašídů

a  suchých skořápkových  plodů.

1582

CHLÉB 

HRANIČÁŘSKÝ 

900 G

900 Chléb 1 den PŠENIČNÁ mouka, ŽITNÁ mouka, TVAROH, trhanka ŽITNÁ, kmín, sůl.

Výrobek může obsahovat stopy

sóji, sezamu, vajec, arašídů a

suchých skořápkových  plodů.

Energetická hodnota 994kJ/237kcal;

Tuky 1,7g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,3g; Sacharidy 53g z toho

cukry 1,1g; Bílkoviny 7,9g; Sůl 1,4g.

1906

KLATOVSKÝ 

DALAMÁNEK 

450 G

450
Běžné 

pečivo
1 den

ŽITNÁ mouka, PŠENIČNÁ mouka, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ

mouka, ŽITNÁ mouka, látka zlepšující mouku E:300), kmín, konzervant:

E200.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů,

a suchých skořápkových plodů.

1912

CHLÉB 

SLUNEČNICOVÝ 

KRÁJ.B. 500 G

500 Chléb 8 dnů

PŠENIČNÁ mouka, ŽITNÁ mouka, voda, slunečnicové semeno12,5%, směs

celozrnná [PŠENIČNÁ mouka, ŽITNÁ mouka, PŠENIČNÝ a ŽITNÝ šrot,

pekařský přípravek (cukr, PŠENIČNÁ sladová mouka, kyselina: kyselina

citrónová, emulgátor E472e, SÓJOVÝ lecitin, látka zlepšující mouku:

kyselina ascorbová, enzymy),PŠENIČNÉ otruby, SÓJOVÝ šrot, len,

PŠENIČNÝ sladový šrot, koření], droždí, sůl, zlepšující přípravek (rostlinný

tuk, cukr, sušené MLÉKO, sušená SYROVÁTKA, emulgátor E472e, SÓJOVÝ

lecitin, dextróza, sůl, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová), směs

(konzervant :E282, emulgátory: E481, SÓJOVÝ lecitin, ŽITNÁ a PŠENIČNÁ

mouka, enzymy),ocet kvasný, rostlinný olej, konzervant E200.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, vajec, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energ. hodnota 1396kJ/333 kcal; Tuky

7,6g z toho nasyc. mastné kyseliny1,3g; 

Sacharidy 51g z toho cukry 22g;

Bílkoviny 8,6g; Sůl 1,4g.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

1919
BAGETA TMAVÁ

210 G
210

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cereální směs (trhanka ŽITNÁ, trhanka

PŠENIČNÁ, vločky OVESNÉ, mouka ŽITNÁ extrudovaná, PŠENIČNÁ mouka,

extrudované PŠENIČNÉ klíčky, SÓJOVÁ drť pražená, len, PŠENIČNÝ škrob,

PŠENIČNÝ LEPEK, kmín, koriandr, pražený JEČMEN emulgátory:E471,

E472e, E322, cukr, sladová JEČNÁ mouka, látka zlepšující mouku: kyselina

askorbová ), řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka,

sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka

zlepšující mouku E300), ŽITNÁ mouka chlebová, sůl, kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sezamu, arašídů a

suchých  skořápkových plodů.

1948
POHANKOVÝ 

CHLÉB 400 G
400 Chléb 1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, pohanková směs (pohankové vločky, PŠENIČNÁ

bílkovina, PŠENIČNÁ mouka, jáhlové vločky, lněné semeno, celozrnná

ŽITNÁ mouka, JEČNÝ slad, emulgátor: E472e, okyselovalo: E270, látka

zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy), ŽITNÁ mouka, droždí, sůl,

posyp (pohankové vločky, jáhlové vločky, SEZAM, len, glukózový sirup).

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, arašídů a

suchých skořápkových  plodů.

1959
BULKA ŽITNÁ

70G
70

Běžné 

pečivo
1 den

ŽITNÁ mouka, voda, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, enzymy, látka

zlepšující mouku: E300), PŠENIČNÁ mouka, droždí, řepkový olej, sůl, kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

1961
ŽITNOPŠENIČNÝ 

CHLÉB 1000G
1000 Chléb 1 den

ŽITNÁ mouka, voda, PŠENIČNÁ mouka, sůl s jódem, zlepšující přípravek

(PŠENIČNÁ mouka, ŽITNÁ mouka, látka zlepšující mouku E:300, enzymy),

kmín, konzervant: E200.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých  skořápkových plodů.

Energetická hodnota 937kJ/224kcal;

Tuky 1,3g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,1g; Sacharidy 52g z toho

cukry 1,4g; Bílkoviny 6,9g; Sůl 1,6g.

1962 ŽITOVÁK 500G 500 Chléb 1 den
ŽITNÁ mouka, voda, zlepčující přípravek (PŠENIČNÝ lepek, enzymy, látka

zlepšující mouku: E300), sůl s jódem, kmín, PŠENIČNÝ škrob.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 926kJ/222kcal;

Tuky 1,2g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,1g; Sacharidy 40g z toho

cukry 2,6g; Bílkoviny 8,2g; Sůl 1,4g.

2045
GRAHAM 

ROHLÍK 55 G
55

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cereální směs (PŠENIČNÉ otruby, extrudovaná

ŽITNÁ mouka, stabilizátor: E412, cukr, emulgátor: E471, E481, konzervant

E 282, kyseliny: E270, E330, E300), droždí, řepkový olej, sůl s jódem.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1162kJ/277kcal;

Tuky 4,5g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,8g; Sacharidy 51,8g z toho

cukry 2g; Bílkoviny 8,8g; Sůl 1,6g.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

2046 KORNSPITZ 60 G 60
Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, směs cereální [ŽITNÁ a PŠENIČNÁ mouka,

PŠENIČNÝ a ŽITNÝ šrot, pekařský přípravek (cukr, PŠENIČNÁ sladová

mouka, kyselina: kyselina citrónová, emulgátor: E472a, řepkový lecitin,

látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, enzymy), PŠENIČNÉ otruby,

SÓJOVÝ šrot, lněná semena, sušený ŽITNÝ kvásek, sůl, PŠENIČNÝ sladový

šrot, koření], ŽITNÁ mouka, směs cereální (PŠENIČNÁ mouka, ŽITNÁ

trhanka, SÓJOVÁ drť, pražená PŠENIČNÁ sladová mouka, PŠENIČNÁ

trhanka, pražená JEČNÁ sladová mouka, glukózový sirup, sůl, směs koření,

regulátor kyselosti: E170, E270, kmín, emulgátor: E471, látka zlepšující

mouku: E300, enzymy), droždí, řepkový olej, sůl s jódem, kmín. 

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sezamu, arašídů a

suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1164kJ/278kcal;

Tuky 1,8g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,4g; Sacharidy 57g z toho

cukry 2g; Bílkoviny 9,5g; Sůl 0,3g.

2054
SOJOVÝ ROHLÍK

60 G
60

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cereální směs (trhanka ŽITNÁ, trhanka

PŠENIČNÁ, vločky OVESNÉ mouka ŽITNÁ extrudovaná, PŠENIČNÁ mouka,

extrudované PŠENIČNÉ klíčky, SÓJOVÁ drť pražená 3%, len, PŠENIČNÝ

škrob, PŠENIČNÝ LEPEK, kmín, koriandr, pražený JEČMEN

emulgátory:E471, E472e, SÓJOVÝ lecitin, cukr, sladová JEČNÁ mouka,

látka zlepšující mouku: kyselina askorbová ), droždí, řepkový olej, ŽITNÁ

mouka chlebová, sůl nerozpustná, kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sezamu, arašídů a

suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1333kJ/318kcal;

Tuky 5,8g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,1g; Sacharidy 60g z toho

cukry 2,2g; Bílkoviny 9,1g; Sůl 2,8g.

2058 BANDUR 120 G 120
Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cereální směs (trhanka ŽITNÁ, trhanka

PŠENIČNÁ, vločky OVESNÉ mouka ŽITNÁ extrudovaná, PŠENIČNÁ mouka,

extrudované PŠENIČNÉ klíčky, SÓJOVÁ drť pražená, len, PŠENIČNÝ škrob,

PŠENIČNÝ LEPEK, kmín, koriandr, pražený JEČMEN emulgátory:E471,

E472e, SÓJOVÝ lecitin, cukr, sladová JEČNÁ mouka, látka zlepšující

mouku: kyselina askorbová ), droždí, směs posypová (vločky OVESNÉ,

lněné semeno, slunečnice, SEZAM), sůl, řepkový olej.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1336kJ/319kcal;

Tuky 5,8g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,1g; Sacharidy 60g z toho

cukry 2,2g; Bílkoviny 8,9g; Sůl 2g.

2064
VÍCEZRNNÝ UZEL

PLUS 50 G
50

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, vícezrnná směs 22% [slunečnice, PŠENIČNÁ

mouka, proso, SÓJOVÝ šrot, zlepšující přípravek (emulgátor: E472e,

řepkový lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová ), len, kukuřičné

vločky, sůl, PŠENIČNÁ sladová mouka, kukuřičná mouka, SEZAM, koření],

posypová směs (SEZAM, len, posypová sůl, pražená PŠENIČNÁ mouka,

koření), droždí, zlepšující přípravek (neztužený palmový a řepkový tuk,

cukr, sušené odstředěné MLÉKO, sušená SYROVÁTKA,

emulgátor :E472e, řepkový lecitin, dextróza, sůl, látka zlepšující mouku:

kyselina  askorbová).

Výrobek může obsahovat stopy

vajec, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota1 311kJ/313kcal;

Tuky 7,2g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,4g; Sacharidy 51g z toho

cukry 3,3g; Bílkoviny 11g; Sůl 2,2g.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

2071
VÍCEZRNNÝ 

ROHLÍK 30G
30

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cereální směs (trhanka ŽITNÁ, trhanka

PŠENIČNÁ, vločky OVESNÉ mouka ŽITNÁ extrudovaná, PŠENIČNÁ mouka,

extrudované PŠENIČNÉ klíčky, SÓJOVÁ drť pražená, len, PŠENIČNÝ škrob,

PŠENIČNÝ LEPEK, kmín, koriandr, pražený JEČMEN emulgátory:E471,

E472e, SÓJOVÝ lecitin, cukr, sladová JEČNÁ mouka, látka zlepšující

mouku: kyselina askorbová), droždí, sůl, řepkový olej, posypová směs

(SEZAM, mák, kmín, sůl, paprika, pepř), SEZAM, len, zlepšující přípravek

(PŠENIČNÁ mouka, sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový

olej, enzymy, látka zlepšující mouku E300), kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, arašídů a suchých

skořápkových  plodů.

Energetická hodnota 1336kJ/319kcal;

Tuky 5,8g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,1g; Sacharidy 60g z toho

cukry 2,2g; Bílkoviny 8,9g; Sůl 2g.

2083L
ROHLÍK SYPANÝ

SÝREM 60G
60

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, SÝR strouhaný 33% (SÝR Gouda 45% t. v s.),

řepkový olej, droždí, zlepšující prostředek (PŠENIČNÁ mouka, sladová

JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka

zlepšující mouku E300), sůl.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1384kJ/332kcal;

Tuky 15g z toho nasycené mastné

kyseliny 8,1g; Sacharidy 35g z toho

cukry1g; Bílkoviny 16g; Sůl 1,6g.

2092

SÁDLOVÝ 

ROHLÍK SŮL

KMÍN 60G

60
Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, vepřové sádlo 10%, droždí, sůl, sladový extrakt

(JEČNÝ slad, voda), zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka sladová,

emulgátory: E472e, SÓJOVÝ lecitin, cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ

mouka, dextróza, stabilizátor: E341, E466, enzymy, látka zlepšující

mouku: kyselina askorbová), kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sezamu, arašídů a

suchých skořápkových  plodů.

Energetická hodnota 1505kJ/359kcal;

Tuky 12g z toho nasycené mastné

kyseliny 5,4g; Sacharidy 58g z toho

cukry 2g; Bílkoviny 8,8g; Sůl 1,9g.

2230
PLETÝNKA 

SYPANÁ 129 G
129

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek

(PŠENIČNÁ mouka, sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový

olej, enzymy, látka zlepšující mouku E300), mák, sůl.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1262kJ/302kcal;

Tuky 5,6g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,7g; Sacharidy 57g z toho

cukry 1,9g; Bílkoviny 8,5g; Sůl 1,1g.

2234

PLETÝNKA 

SYPANÁ SOLÍ

100G

100
Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek

(PŠENIČNÁ mouka, sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový

olej, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1262kJ/302kcal;

Tuky 5,6g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,7g; Sacharidy 57g z toho

cukry 1,9g; Bílkoviny 8,5g; Sůl 1,1g.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

2239
ANGLICKÝ 

ROHLÍK 90G
90

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, sýr Gouda (45% t.v s.), anglická slanina (vepřové

maso, voda, sůl jodidovaná, hemoglobin, karamel, bramborový škrob,

živočišná bílkovina vepřová, maltodextrin, dextróza, aroma, stabilizátor:

E450, E451, E452, zahušťovadlo: E407, E1420, antioxidant: E301,

barvivo:E120, konzervant:E250), směs (sušená rajčata, cukr, modifikovaný

kukuřičný škrob, sůl, cibule, zahušťovadlo:E466, barvivo: zeleninový

koncentrát, byliny, koření, neztužený řepkový a slunečnicový olej,

protispékavá látka: E551), řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek

(PŠENIČNÁ mouka, sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový

olej, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

2243

BAGETA 

ŠESTIZRNNÁ 150

G

150
Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cereální směs (ŽITNÝ šrot, PŠENIČNÁ mouka,

PŠENIČNÁ mouka celozrnná, SÓJOVÝ šrot, SÓJOVÁ mouka, JEČNÁ a

PŠENIČNÁ sladová mouka, PŠENIČNÝ gluten, lněná semena, OVESNÉ

vločky, koření, emulgátory: E471 a E472e, sůl) řepkový olej, droždí, sůl,

len, SEZAM.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1602kJ/382kcal;

Tuky 5,8g toho nasycené mastné

kyseliny 0,7g; Sacharidy 81g z toho

cukry 4,8g; Bílkoviny 10g; Sůl 1,4g.

2251
MINI CIABATTA

60G
60

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, olej řepkový, zlepšující prostředek [sušený

PŠENIČNÝ kvas (PŠENIČNÁ mouka, startovací kultura), sušené droždí,

PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, dextróza, PŠENIČNÁ mouka bobtnavá, kvasnicový

extrakt, regulátor kyselosti: E262, olej řepkový, kyselina: E270, aroma],

droždí, sůl.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových  plodů.

Energetická hodnota 1192kJ/256kcal;

Tuky 3,5g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,4g; Sacharidy 51g z toho

cukry 2,5g; Bílkoviny 10g; Sůl 1,5g.

2258 ROHLÍK 43 G 43
Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek

(PŠENIČNÁ mouka, sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový

olej, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl, kmín, mák.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1274kJ/304kcal;

Tuky 4,9g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,5g; Sacharidy 58g z toho

cukry 1,3g; Bílkoviny 8,7g; Sůl 1,5g.

2260
LNĚNÉ ZLATO 50

G
50

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, vícezrnná směs (lněné semeno – žluté, PŠENIČNÁ

mouka, ŽITNÁ mouka, kukuřičná krupice, PŠENIČNÝ LEPEK, JEČNÝ sladový

extrakt, PŠENIČNÉ klíčky, stabilizátor: E412, glukózový sirup, glukóza,

pražená PŠENIČNÁ sladová mouka, emulgátor: E472e, JEČNÁ sladová

mouka, regulátor kyselosti:E263, kyselina: E270, látka zlepšující mouku:

E300, enzymy), posypová směs (kukuřičná krupice, lněné semeno – žluté,

SEZAM, OVESNÉ vločky, PŠENIČNÁ vláknina), droždí, řepkový olej, sůl.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, sóji, vajec, arašídů a

suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1426kJ/341kcal;

Tuky 9,1g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,8g; Sacharidy 51g z toho

cukry 2,1g; Bílkoviny 11g; Sůl 0,1g.

aktualizace 23.8.2018 6/44
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

2267
BAGETA SVĚTLÁ

140G
140

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek

(PŠENIČNÁ mouka, sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový

olej, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl, cukr.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1343kJ/320kcal;

Tuky 7,2g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,9g; Sacharidy 58g z toho

cukry 2,5g; Bílkoviny 8,5g; Sůl 1,2g.

2270

BULKA 

HAMBURGER 90

G

90
Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek

(PŠENIČNÁ mouka, sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový

olej, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl, cukr, SEZAM.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1295kJ/309kcal;

Tuky 5,6g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,8g; Sacharidy 59g z toho

cukry 1,8g; Bílkoviny 8,8g; Sůl 1,3g.

2279
HOUSKA 

RAŽENÁ 50 G
50

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek

(PŠENIČNÁ mouka, sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový

olej, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl, kmín, mák.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1274kJ/304kcal;

Tuky 4,9g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,5g; Sacharidy 58g z toho

cukry 1,3g; Bílkoviny 8,7g; Sůl 1,5g.

2281
HOUSKA SELSKÁ

60 G
60

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cereální směs (trhanka ŽITNÁ, trhanka

PŠENIČNÁ, vločky OVESNÉ mouka ŽITNÁ extrudovaná, PŠENIČNÁ mouka,

extrudované PŠENIČNÉ klíčky, SÓJOVÁ drť pražená, len, PŠENIČNÝ škrob,

PŠENIČNÝ LEPEK, kmín, koriandr, pražený JEČMEN emulgátory:E471,

E472e, SÓJOVÝ lecitin, cukr, sladová JEČNÁ mouka, látka zlepšující

mouku: kyselina askorbová), droždí, sůl, řepkový olej.

Výrobek může obsahovat stopy

vajec, sezamu, mléka, arašídů a

suchých skořápkových plodů.

2283

HOUSKA 

RAŽ.SYP.MÁK 

60G

60
Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek

(PŠENIČNÁ mouka, sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový

olej, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl, mák.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1274kJ/304kcal;

Tuky 4,9g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,5g; Sacharidy 58g z toho

cukry 1,3g; Bílkoviny 8,7g; Sůl 1,5g.

2288
HOUSKA ZLATÝ

LEN 60G
60

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cereální směs (PŠENIČNÁ mouka, len, PŠENIČNÉ

otruby, kukuřičná krupice, PŠENIČNÁ krupice, PŠENIČNÁ mouka

celozrnná, JEČNÁ sladová mouka, sušená SYROVÁTKA, cukr, glukóza,

zahušťovadlo: E412, pražená PŠENIČNÁ sladová mouka, emulgátor.

E472e, látka zlepšující mouku : kyselina askorbová, enzymy), posypová

směs (kukuřičná krupice, lněné semeno žluté 34%, SEZAM, OVESNÉ

vločky, PŠENIČNÁ vláknina), droždí, řepkový olej, sůl.

Výrobek může obsahovat stopy

sóji, vajec, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1321kJ/316kcal;

Tuky 6,3g z toho nasycené mastné

kyseliny 1g; Sacharidy 57g z toho cukry

2,3g; Bílkoviny 9,8g; Sůl 0,04g.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

2300
PEČIVO 

RUSTIKÁLNÍ 70 G
70

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, pekařská směs (PŠENIČNÁ mouka, slunečnice,

ŽITNÁ mouka, tykev, JEČNÝ sladový extrakt, PŠENIČNÉ klíčky, PŠENIČNÝ

LEPEK, stabilizátor: E412, pražená PŠENIČNÁ sladová mouka, glukózový

sirup, hrachové otruby, glukóza, emulgátor: E 472e, regulátor kyselosti: E

263, E 270, JEČNÁ sladová mouka, látka zlepšující mouku: E 300, enzymy),

slunečnicová jádra, dýně loupaná, droždí,  řepkový olej, sůl.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1387kJ/332kcal;

Tuky 13g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,8g; Sacharidy 45g z toho

cukry 2,8g; Bílkoviny 11g; Sůl 1,3g.

3005 ŠVÝCARKA 80 G 80
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, náplň TVAROHOVÁ [TVAROH, voda, zlepšující

přípravek (cukr, škrob E:1412,E1414,E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl,

aroma, kyselina:E330, barvivo: karoteny), konzervant E282] cukr, řepkový

olej, rozinky, droždí, zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený

glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412,

regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl,

mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma,

barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových  plodů.

3019
MAKOVKA S

FRUKTÓZOU 50G
50

Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, směs (fruktóza min.89%, PŠENIČNÁ mouka,

emulgátor: E481, regulátor kyselosti: E170, E341, zahušťovadlo: E412, olej

řepkový, aroma s MLÉČNOU složkou), řepkový olej, droždí, sůl, aroma,

mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor: E339, aroma,

barvivo: karoteny). Slazeno pouze fruktózou. Konzumace potravin

obsahujících fruktózu vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi ve

srovnání s potravinami obsahujícími sacharózu nebo glukózu.

Výrobek může obsahovat stopy

sóji, sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1312kJ/313kca;

Tuky 5,6g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,7g; Sacharidy 60g z toho

cukry 7,5g; Vláknina 1,9g; Bílkoviny 8g;

Sůl 0,9g.

3023
CHALA SYPANÁ

MÁKEM 120G
120

Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, řepkový olej 7%, droždí, zlepšující

přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ

mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341,

enzymy, látka zlepšující mouku E300), mák 1 %, sůl, pasta s příchutí

citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma,

zahušťovadlo E415, konzervant E202), mašlování (MLÉČNÁ bílkovina,

sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1604kJ/383kcal;

Tuky 11g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,9g; Sacharidy 64g z toho

cukry 13g; Vláknina 2,1g; Bílkoviny

8,5g; Sůl 0,8g.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

3029

MAKOVKA 

(SLADKÝ ŠNEK)

80 G

80
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, řepkový olej 7%, droždí, zlepšující

přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ

mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341,

enzymy, látka zlepšující mouku E300), mák 1 %, sůl, pasta s příchutí

citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma,

zahušťovadlo E415, konzervant E202), mašlování (MLÉČNÁ bílkovina,

sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1604kJ/383kcal;

Tuky 11g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,9g; Sacharidy 64g z toho

cukry 13g; Vláknina 2,1g; Bílkoviny

8,5g; Sůl 0,8g.

3055 ŠTRŮDL 400G 400
Jemné 

pečivo
1 den

Jablečná náplň (jablka 88%, cukr, kukuřičný modifikovaný škrob,

regulátor kyselosti: E330, antioxidant: E300, konzervant: E330, skořice,

aroma), PŠENIČNÁ mouka, částečně ztužené tuky a oleje [rostlinné tuky

(palmový, palmstearin), voda, slunečnicový olej, sůl, emulgátory: E472c,

E471, kyselina citrónová,  látky určené k aromatizaci], voda, sůl.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových  plodů.

3081

ŠÁTEČEK S

FRUKTÓZOU 

OVOCNÝ 50G

50
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, ovocná náplň 31% (voda, jablečná dřeň, fruktóza,

stabilizátor: E1422, E401, kyselina: kyselina citrónová, konzervant: E202,

barvivo: E120, aroma),voda, směs (fruktóza min.89%, PŠENIČNÁ mouka,

emulgátor: E481, regulátor kyselosti: E170, E341, zahušťovadlo: E412, olej

řepkový, aroma s MLÉČNOU složkou), řepkový olej, droždí, sůl, aroma,

mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor: E339, aroma,

barvivo: karoteny). Slazeno pouze fruktózou. Konzumace potravin

obsahujících fruktózu vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi ve

srovnání s potravinami obsahujícími sacharózu nebo glukózu.

Výrobek může obsahovat stopy

sóji, sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1127kJ/269kcal;

Tuky 4,1g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,6g; Sacharidy 54g z toho

cukry 13g; Bílkoviny 5,8g; Sůl 0,7g.

3082

ŠÁTEČEK S

FRUKTÓZOU 

JABLKO 50G

50
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, jablečná náplň 31% (jablko 85%, fruktóza 14%,

stabilizátor: E1412, kyselina: kyselina citrónová, skořice, konzervant:

E202, aroma, voda), voda, směs (fruktóza min.89%, PŠENIČNÁ mouka,

emulgátor: E481, regulátor kyselosti: E170, E341, zahušťovadlo: E412,

řepkový olej, aroma s MLÉČNOU složkou), řepkový olej, droždí, sůl,

aroma, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor: E339,

aroma, barvivo: karoteny). Slazeno pouze fruktózou. Konzumace potravin

obsahujících fruktózu vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi ve

srovnání s potravinami obsahujícími sacharózu nebo glukózu.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, sóji, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1081kJ/257kcal;

Tuky 4,1g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,6g; Sacharidy 51g z toho

cukry 12g; Bílkoviny 5,9g; Sůl 0,7g.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

3085

ŠÁTEČEK S

FRUKTÓZOU 

TVAROH. 50G

50
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, TVAROHOVÁ náplň 31% [TVAROH 56%, voda,

zahušťovadlo (fruktóza 70%, modifikovaný škrob bramborový a

kukuřičný, sušený VAJEČNÝ bílek, sůl, aroma, kyselina: E330, barvivo:

karoteny ), voda, směs (fruktóza min.89%, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor:

E481, regulátor kyselosti: E170, E341, zahušťovadlo:

E412, olej řepkový, aroma s MLÉČNOU složkou), řepkový olej, droždí, sůl,

aroma, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor: E339,

aroma, barvivo: karoteny). Slazeno pouze fruktózou. Konzumace potravin

obsahujících fruktózu vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi ve

srovnání s potravinami obsahujícími sacharózu nebo glukózu.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, sóji, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1118kJ/266kcal;

Tuky 5,6g z toho nasycené mastné

kyseliny1,5g; Sacharidy 48g z toho

cukry 9g; Bílkoviny 7,5g; Sůl 0,7g.

3095
HŘEBEN MAK.

TUK. 56 G
56

Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, náplň maková 20% (mák , cukr, voda, glukózový sirup,

PŠENIČNÁ krupička, PŠENIČNÉ klíčky, řepkový olej, sůl s jódem, aroma,

konzervant E282), voda, cukr, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek

(emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka,

SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo:E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy,

látka zlepšující mouku E300), sůl, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená

VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

3117

LOUPÁK S

TMAVOU 

POLEVOU 70 G

70
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cukrářská poleva tmavá 16% [cukr, částečně

ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový

prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory: slunečnicový lecitin,

E476, aroma], cukr, řepkový olej 7%, MANDLE, droždí, zlepšující

přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ

mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341,

enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina,

sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a arašídů.
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produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

3118

SLADKÝ ROHLÍK

S KRÉM. A

SKOŘICÍ 75 G

75
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, krémová náplň 20% (cukr, modifikovaný škrob (E1414

bramborový), sušená sladká SYROVÁTKA, glukóza, PŠENIČNÝ škrob,

neztužený palmový tuk, zahušťovadlo: alginát sodný, emulgátory: E472a,

regulátor kyselosti: E450iii, sůl s jódem, aroma, barvivo: karoteny),voda,

cukr, řepkový olej 7%, droždí, zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481,

sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo:

E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl,

pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina,

aroma, zahušťovadlo E415, konzervant E202), mašlování (MLÉČNÁ

bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

3119
ROHLÍK SLADKÝ

45 G
45

Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, řepkový olej 7%, droždí, zlepšující

přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ

mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341,

enzymy, látka zlepšující mouku E300), mák, sůl, pasta s příchutí citrónu

(cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma, zahušťovadlo

E415, konzervant E202), mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE,

emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1604kJ/383kcal;

Tuky 11g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,9; Sacharidy 64g z toho

cukry 13g; Vláknina 2,1g; Bílkoviny

8,5g; Sůl 0,8g.

3121

ROHL.SLAD.S 

NÁP.S 

PŘÍCH.OŘ.55G

55
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, náplň s příchutí ořechů 18% (voda, cukr, SÓJOVÁ drť,

PŠENIČNÉ klíčky, SYROVÁTKA, modifikovaný škrob, PŠENIČNÁ mouka,

aroma, skořice, barvivo: E150c) voda, cukr, řepkový olej 7%, droždí,

zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup,

PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor

kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), mák 1 %, sůl, pasta

s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma,

zahušťovadlo E415, konzervant E202), konzervant: E282, mašlování

(MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo:

karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1610kJ/386kcal;

Tuky 9,9g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,3g; Sacharidy 66g z toho

cukry 13g; Bílkoviny 9,1g; Sůl 0,03g.
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produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

3122

ROHLÍK SLADKÝ

PLNĚNÝ MÁKEM

55 G

55
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, maková náplň 11% (mák, cukr, voda, glukózový sirup,

PŠENIČNÁ krupička, PŠENIČNÉ klíčky, voda, řepkový olej, sůl s jódem,

aroma), voda, cukr, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek

(emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka,

SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy,

látka zlepšující mouku E300), mák, sůl, pasta s příchutí citrónu (cukr,

voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma, zahušťovadlo E415,

konzervant E202), mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE,

emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

3124
RACIO COPÁNEK

60 G
60

Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, vícezrnná směs [ zlepšující přípravek ( dextróza,

PŠENIČNÝ LEPEK, sušená SYROVÁTKA, řepkový a palmový olej, SÓJOVÁ

mouka, plně ztužený palmový olej, emulgátor E471, glukózový sirup,

aroma, MLÉČNÝ protein, látka zlepšující mouku E300, E920, enzym,

barvivo E100), len, slunečnice, OVESNÉ PŠENIČNÉ a ŽITNÉ vločky, SEZAM,

PŠENIČNÁ trhanka, PŠENIČNÁ mouka], cukr, OVESNÉ vločky, rozinky,

rostlinný tuk [rostlinné tuky a oleje částečně ztužené

(palmový, palmstearin a slunečnicový v různém poměru), voda,

emulgátory: E472c, E471, barvivo: beta karoten, regulátor kyselosti: E330,

sůl s jódem], droždí, sůl, skořice, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená

VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

arašídů a suchých skořápkových

plodů.

Energetická hodnota 1521kJ/364kcal;

Tuky 9,1g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,9g; Sacharidy 64g z toho

cukry 21g; Vláknina 2,1g; Bílkoviny

8,6g; Sůl 0,8g.

3125
SKOŘICOVÝ 

VRUT 70G
70

Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, řepkový olej 7%, droždí, skořicový cukr

(cukr, mletá skořice), zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený

glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412,

regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl, pasta

s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma,

zahušťovadlo E415, konzervant E202), mašlování (MLÉČNÁ bílkovina,

sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1480kJ/353kcal;

Tuky 9,8g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,4g; Sacharidy 62g z toho

cukry 13g; Vláknina 1,9g; Bílkoviny

7,6g; Sůl 0,7g.

3137
PRECLIK SLANY

25 G
25

Trvanliv

é pečivo
15 dnů

PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, sůl 4,6 %, cukr, droždí, JEČNÝ

diastatický slad, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka, sladová JEČNÁ

mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka zlepšující

mouku E300), kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1481kJ/355kcal;

Tuky14g z toho nasycené mastné

kyseliny1,4g; Sacharidy 52g z toho

cukry 4,1g; Bílkoviny 7,4g; Sůl 0,9g.
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3138
TYČINKA SLANÁ

25G
25

Trvanliv

é pečivo
15 dnů

PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, sůl 4,7 %, cukr, droždí, JEČNÝ

diastatický slad, kmín.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1460kJ/350kcal;

Tuky12g z toho nasycené mastné

kyseliny1,2g; Sacharidy 56g z toho

cukry 4,2g; Bílkoviny 7,8g; Sůl 1,1g.

3459

CHODSKÝ KOLÁČ

S ROZ. A

MANDLEMI 

400G

400
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, TVAROHOVÁ náplň 20% [TVAROH, voda, zlepšující

přípravek (cukr, škrob E:1412,E1414,E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl,

aroma, kyselina:E330, barvivo: karoteny)], povidlová náplň 16%

(švestkový protlak, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup,

cukr, modifikovaný škrob: E1422, voda, kyselina: kyselina citronová,

aroma), maková náplň 11% (mák , cukr, voda, glukózový sirup, PŠENIČNÁ

krupička, PŠENIČNÉ klíčky, řepkový olej, sůl s jódem, aroma), voda, cukr,

řepkový olej, rozinky 2%, droždí, MANDLE 1%, sušené odstředěné MLÉKO,

zlepšující přípravek (emulgátor: E471, E481, sušený glukózový sirup,

PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor

kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), pasta s příchutí

citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma,

zahušťovadlo E415, konzervant E202), sůl, cukr vanilinový (cukr, aroma)

konzervant: E282, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE,

emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1300kJ/309kcal;

Tuky 12g toho nasycené mastné

kyseliny 1,8g; Sacharidy 39g z toho

cukry 35g; Bílkoviny 7,5g; Sůl 0,01g.

3792
PIZZA ROHLÍK 50

G
50

Běžné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, směs (sušená rajčata, cukr, modifikovaný

kukuřičný škrob, sůl, cibule, zahušťovadlo:E466, barvivo: zeleninový

koncentrát, byliny, koření, neztužený řepkový a slunečnicový olej,

protispékavá látka: E551), řepkový olej, sýr Gouda (45% t.v s.), droždí,

cukr, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka, sladová JEČNÁ mouka, cukr,

emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, vajec, sóji, sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1073kJ/254kcal;

Tuky 7,4g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,8g; Sacharidy 37g z toho

cukry 3,5g; Bílkoviny 7,5g; Sůl 0,7g.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

3795 VDOLEČEK 50G 50
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, povidlová náplň (švestkový protlak, sušené švestky,

jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob: E1422, voda,

kyselina: kyselina citronová, aroma), voda, směs na šlehání (voda,

palmový olej, cukr, MLÉČNÁ bílkovina, emulgátory: E472b, SÓJOVÝ lecitin,

E472e, stabilizátory: E460, E466, E340, aroma, barvivo: E160a),

neztužený palmový tuk, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka, palmový

olej, cukr, sladká sušená SYROVÁTKA, LAKTÓZA, emulgátor: E471, E472e,

SÓJOVÝ lecitin, sůl s jódem, bílkovinný prášek, sušené VAJEČNÉ ŽLOUTKY,

kypřící látky: E341i, E500ii, enzymy, koření, aroma, vanilin, látka zlepšující

mouku: E300, barvivo: E160a), droždí, Božkov Original (melasový líh,

rumová tresť, cukr, barvivo: karamel, aroma), sůl.

Výrobek může obsahovat stopy

seznamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

4152
ŠÁTEČEK 

ZDOBENÝ 80 G
80

Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, náplň TVAROHOVÁ 20% [TVAROH, voda, zlepšující

přípravek (cukr, škrob E:1412,E1414,E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl,

aroma, kyselina:E330, barvivo: karoteny), konzervant E282] ovocná směs

(směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,

želírující látka: pektin, koncentrát z černé mrkve), voda, cukr, kompot

ananas, řepkový olej, cukrářská poleva tmavá[cukr, částečně ztužený

rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový prášek se

sníženým obsahem tuku, emulgátory: slunečnicový lecitin a

polyglycerolpolyricin-oleát, aroma], droždí, zlepšující přípravek

(emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka,

SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy,

látka zlepšující mouku E300), sůl, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená

VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

4158

ŠÁTEČEK S

OVOCNOU 

NÁPLNÍ 50 G

50
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, ovocná náplň 20% (směs ovocných dření, cukr,

regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin, koncentrát

z černé mrkve), voda, cukr, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek

(emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka,

SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy,

látka zlepšující mouku E300), sůl, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená

VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1830kJ/436kcal;

Tuky 9,6g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,8g; Sacharidy 82g z toho

cukry 37g; Bílkoviny 6,8g; Sůl 0,6g.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

4164

ŠÁTEČEK 

VÁZANÝ S

OVOCNOU 

NÁPLNÍ 100G

100
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, ovocná náplň 20% (směs ovocných dření, cukr,

regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin, koncentrát z

černé mrkve), voda, cukr, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek

(emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka,

SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, reguláto kyselosti: E341, enzymy,

látka zlepšující mouku E300), sůl, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená

VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1830kJ/436kcal;

Tuky 9,6g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,8g; Sacharidy 82g z toho

cukry 37g; Bílkoviny 6,8g; Sůl 0,6g.

4165

ŠÁTEČEK 

VÁZANÝ 

TVAROHOVÝ 

100G

100
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, náplň TVAROHOVÁ 20% [TVAROH, voda, zlepšující

přípravek (cukr, škrob E:1412,E1414,E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl,

aroma, kyselina:E330, barvivo: karoteny), konzervant E282], voda, cukr,

řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený

glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo:E412,

regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl,

mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma,

barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1400kJ/334kcal;

Tuky 9,6g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,6g; Sacharidy 56g z toho

cukry 17g; Bílkoviny 7,6g; Sůl 0,6g.

4175

KOLÁČEK 

TVAROH A

BORŮVKA 60G

60
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, borůvková náplň 20% (borůvky, jablečný protlak,

glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob:E1442, cukr, kyselina: E330,

konzervant: E202, zahušťovadlo: E418, aroma), TVAROHOVÁ náplň 18%

[TVAROH, voda, zlepšující přípravek (cukr, škrob E:1412,E1414,E1422,

sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl, aroma, kyselina:E330, barvivo: karoteny)],

voda, cukr, řepkový olej, droždí, sušené odstředěné MLÉKO, zlepšující

přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ

mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo:E412, regulátor kyselosti: E341,

enzymy, látka zlepšující mouku E300), pasta s příchutí citrónu (cukr,

voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma, zahušťovadlo E415,

konzervant: E202), sůl, cukr vanilinový(cukr, aroma), mašlování (MLÉČNÁ

bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

4183

ŠÁTEČEK S NÁPL.

TVAR. A

BORŮVK. 80 G

80
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, náplň TVAROHOVÁ 20% [TVAROH, voda, zlepšující

přípravek (cukr, škrob E:1412,E1414,E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl,

aroma, kyselina:E330, barvivo: karoteny), konzervant E282], voda,

borůvkový gel 16% (borůvky, jablečný protlak, glukózový sirup, voda,

modifikovaný škrob: E1442, cukr, kyselina: E330, konzervant: E202,

zahušťovadlo E418, aroma), cukr, řepkový olej, droždí, zlepšující

přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ

mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo:E412, regulátor kyselosti: E341,

enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina,

sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1270kJ/305kcal;

Tuky 8,4g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,8g; Sacharidy 54g z toho

cukry 20g; Bílkoviny 7,3g; Sůl 0,5g.

4186
ŠÁTEČEK 

MAKOVÝ 70G
70

Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, náplň maková 20% (mák, cukr, voda, glukózový sirup,

PŠENIČNÁ krupička, PŠENIČNÉ klíčky, řepkový olej, sůl s jódem, aroma,

konzervant E282), voda, cukr, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek

(emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka,

SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor

kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl, mašlování

(MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo:

karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

4187

ŠÁTEČEK S

NÁPLNÍ OVOC.A

VANILKOVOU 

70G

70
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, ovocná náplň 20% (ovocný protlak jablko, cukr,

glukózový sirup, ovocný protlak: červený rybíz, aronie, modifikovaný

škrob E1442, kyselina citrónová, želírující látka: pektin, aroma, voda),

vanilková náplň 20% (voda, cukr, modifikovaný škrob bramborový, sušená

sladká SYROVÁTKA, glukóza, PŠENIČNÝ škrob, rostlinný tuk palmový

neztužený, zahušťovadlo: alginát sodný,emulgátor E472a, regulátor

kyselosti: E451iii, sůl s jódem, aroma, barvivo: karoteny), voda, cukr,

řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený

glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo E412,

regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl,

mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma,

barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

4188

ŠÁTEČEK 

TVAROHOVÝ 

70G

70
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, náplň TVAROHOVÁ 20% [TVAROH, voda, zlepšující

přípravek (cukr, škrob E1412, E414, E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl,

aroma, kyselina:E330, barvivo: karoteny), konzervant E282], voda, cukr,

řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (emulgátor: E471, E481, sušený

glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo:E412,

regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl,

mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma,

barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1400kJ/334kcal;

Tuky 9,6g z toho nasycené mastné

kyseliny 1,6g; Sacharidy 56g z toho

cukry 17g; Bílkoviny 7,6g; Sůl 0,6g.

5245

REZ S

ARASIDOVOU 

NAPLNI 60

60
Jemné 

pečivo
3 dny

PŠENIČNÁ mouka, rostlinný margarin [rostlinné oleje (palmový, řepkový a

slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátory: E322, E471, E472, sůl

s jódem, regulátory kyselosti: E330, E331, barvivo: E160a], voda, sůl,

ARAŠÍDOVÁ náplň 40% (voda, ARAŠÍDY 10%, cukr, sušené odstředěné

MLÉKO, rozinky, PŠENIČNÁ mouka, skořice), pasterovaná VAJEČNÁ

MELANŽ.

Výrobek může obsahovat stopy

sóji, sezamu a suchých

skořápkových plodů.

5249
LINECKY 

KOSICEK 110 G
110

Cukrářs

ký 

výrobek

2 dny

Kompotované ovoce (mandarinky, broskve, jahody), PŠENIČNÁ mouka,

voda, krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový,  kukuřičný, 

PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo

E160a], částečně ztužený rostlinný tuk [rostlinné tuky (palmový,

palmstearin), voda, slunečnicový olej, sůl s jódem, emulgátory (mono- a

diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), kyseliny: kyselina

citrónová, látky určené k aromatizaci], MÁSLO, cukr, pasterovaná

VAJEČNÁ MELANŽ, aroma, glukózový sirup, pasta s příchutí citrónu (cukr,

voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma, zahušťovadlo: E415,

konzervant: E202), cukr vanilinový (cukr, aroma), želírující látka: agar.

Výrobek může obsahovat stopy

sóji, arašídů, sezamu, a suchých

skořápkových plodů.

6002/

6003
KREMROLE 40G 40/30

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, rostlinný margarin [rostlinné oleje (palmový, řepkový a

slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátory: E322, E471, E472, sůl,

regulátory kyselosti: E330, E331, barvivo: E160a], voda, cukr, sušený

VAJEČNÝ BÍLEK, cukr vanilinový (cukr, aroma), pasterovaná VAJEČNÁ

MELANŽ, sůl, ocet.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, sóji, arašídů, sezamu a

suchých skořápkových plodů.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

6321
MAROKÁNKA 40

G
40

Jemné 

pečivo
60 dnů

Cukr, cukrářská poleva tmavá 9,5 % [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk

(SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým

obsahem tuku, emulgátory (slunečnicový lecitin a polyglycerolpolyricin-

oleát), aroma], SÓJA, PŠENIČNÁ mouka, voda, ARAŠÍDY, pomerančová

kůra proslazená, glukózový sirup, rostlinné oleje a tuky částečně ztužené

(palmový, palmstearin , slunečnicový v různém poměru, emulgátory:

E472c, E471, barvivo: beta-karoten, regulátor kyselosti: kyselina

citrónová, sůl s jódem), rozinky, sušené MLÉKO,  řepkový olej.

Výrobek může obsahovat stopy

vajec, sezamu a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1830kJ/437kcal;

Tuky18g z toho nasycené mastné

kyseliny 8,7g; Sacharidy 59g z toho

cukry 45g; Bílkoviny 10g; Sůl 0g.

6414/

6415

GRILIÁŠOVA 

TRUBIČKA 

PLNĚNÁ 35 G

35/20

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ,

palmový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,

emulgátory (slunečnicový lecitin a polyglycerolpolyricin-oleát), aroma],

voda, rostlinné oleje a tuky částečně ztužené (palmový, palmstearin ,

slunečnicový v různém poměru, emulgátory: E472c, E471, barvivo: beta-

karoten, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sůl s jódem), cukr,

krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný,

PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo

E160a], VAJEČNÝ BÍLEK, PŠENIČNÉ klíčky, PODZEMNICE, SÓJA,

KAKAOOŘÍŠKOVÁ pasta [cukr, rostlinný tuk (shea), kakaový prášek se

sníženým obsahem tuku, sušená SYROVÁTKA, pasta LÍSKOOŘÍŠKOVÁ,

emulgátor: E322, aroma], PŠENIČNÁ mouka, aroma, řepkový olej.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

6432

JÁDROVÝ 

ROHLÍČEK MINI

15G

15

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Rostlinné oleje a tuky částečně ztužené (palmový, palmstearin ,

slunečnicový v různém poměru, emulgátory: E472c, E471, barvivo: beta-

karoten, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sůl s jódem), voda,

cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ,

palmový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,

emulgátory (slunečnicový lecitin a polyglycerolpolyricin-oleát), aroma],

cukr, krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný,

PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo

E160a], KAKAOOŘÍŠKOVÁ pasta [cukr, rostlinný tuk (shea), kakaový

prášek se sníženým obsahem tuku, sušená SYROVÁTKA, pasta

LÍSKOOŘÍŠKOVÁ, emulgátor: E322, aroma], sušený BÍLEK, aroma,

PODZEMNICE, SÓJA drť pražená, PŠENIČNÉ klíčky, cukr vanilinový (cukr,

aroma), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, vláknina

PŠENIČNÁ, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a suchých skořápkových

plodů.

6464

ŠPIČKA S

TEKUTOU 

NÁPLNÍ 40 G

40

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Voda, rostlinné oleje a tuky částečně ztužené (palmový, palmstearin ,

slunečnicový v různém poměru, emulgátory: E472c, E471, barvivo: beta-

karoten, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sůl s jódem), směs

(PŠENIČNÁ mouka, cukr, bramborový škrob, sušená VEJCE, kypřící látky:

E450, E500, glukózový sirup, emulgátory: E472b, E477, sušené MLÉKO,

stabilizátor: E401,sůl, aroma, barvivo: E160a), směs (cukr, kakao, SÓJOVÁ

mouka, palmový olej, modifikovaný kukuřičný a bramborový škrob,

glukózový sirup, sušená SYROVÁTKA), cukrářská poleva tmavá [cukr,

částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru),

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory (slunečnicový

lecitin a polyglycerolpolyricin -oleát), aroma], směs (cukr, sušené MLÉKO,

palmový olej, glukózový sirup, sušená SYROVÁTKA, plně ztužený kokosový

tuk, zahušťovadlo: E401, emulgátor: E472a, aroma, barvivo: E160a, E101,

PŠENIČNÁ mouka), aroma.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových  plodů.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

6467

OVOCNÁ 

KOSTKA 

TROPICO 80G

80

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Směs na šlehání (voda, palmový olej, cukr, MLÉČNÁ bílkovina,

emulgátory: E472b, SÓJOVÝ lecitin, E472e, stabilizátory: E460, E466,

E340, aroma, barvivo: E160a), ovocná náplň (sušené meruňky, kusové

ovoce: ananas, cukr, mango, broskve, glukózový sirup, papája,

modifikovaný škrob: E1442, kyselina: E330, zahušťovadlo: E418, aroma,

voda), směs (PŠENIČNÁ mouka, cukr, emulgátory: E472b, E477, glukózový

sirup sušený, odtučněné sušené MLÉKO, PŠENIČNÝ škrob, kypřící látky:

E450i, E500ii, sůl, barvivo: E160a, kyselina: E330, zahušťovadlo: E415,

aroma), voda, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, směs na stabilizaci (cukr,

dextróza, modifikovaný škrob: E1414, sušený JOGURT (MLÉKO, želatina,

kyselina: E330, aroma, sůl), gel (cukr, voda, glukózový sirup, želírovací

látka: E440ii, kyselina: E330, přírodní aroma s meruňkovou příchutí).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

6468

OVOCNÁ 

KOSTKA LESNÍ

SMĚS 80G

80

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Směs na šlehání (voda, palmový olej, cukr, MLÉČNÁ bílkovina,

emulgátory: E472b, SÓJOVÝ lecitin, E472e, stabilizátory: E460, E466,

E340, aroma, barvivo: E160a), ovocná náplň (ostružiny, glukózový sirup,

borůvky, maliny, jahody, cukr, jablkový protlak, modifikovaný škrob:

E1442, kyselina: E330, konzervant E202, zahušťovadlo: E418, aroma,

voda), směs (PŠENIČNÁ mouka, cukr, emulgátory: E472b, E477, glukózový

sirup sušený, odtučněné sušené MLÉKO, PŠENIČNÝ

škrob, kypřící látky: E450i, E500ii, sůl, barvivo: E160a, kyselina: E330,

zahušťovadlo: E415, aroma), voda, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, směs

na stabilizaci (cukr, dextróza, modifikovaný škrob: E1414, sušený JOGURT

(MLÉKO, želatina, kyselina: E330, aroma, sůl), gel (cukr, voda, glukózový

sirup, želírovací látka: E440ii, kyselina: E330, přírodní aroma s

meruňkovou příchutí).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

6469 WUZETKA 110G 110

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Směs (cukr, PŠENIČNÁ mouka, bramborový škrob, kakaový prášek se

sníženým obsahem tuku, modifikovaný škrob: E1422, kypřicí látky: E450i,

E500ii, sušená SYROVÁTKA, emulgátory: E472b, E477, čokoládový prášek,

glukózový sirup, sušené odstředěné MLÉKO, sůl, aroma, enzym: LEPEK),

SMETANOVÝ základ (SMETANA, želatina), pasterovaná VAJEČNÁ

MELANŽ, řepkový olej, směs na šlehání (voda, palmový olej, cukr,

MLÉČNÁ bílkovina, emulgátory: E472b, SÓJOVÝ lecitin, E472e,

stabilizátory: E460, E466, E340, aroma, barvivo: E160a), TVAROH, cukr,

imitace polevy (cukr, částečně ztužený palmový olej, kakaový prášek se

sníženým obsahem tuku, emulgátor:E322, E492, aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

6477
NANUK PEČENÝ

70G
70

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Elastická tuková poleva (cukr, částečně ztužený palmový olej, neztužený

kokosový olej, LAKTÓZA, sušená SYROVÁTKA, pistácie, emulgátory: E322,

E492, MLÉČNÁ bílkovina, barviva: E120, E160a, E141, aroma), směs (cukr,

PŠENIČNÝ škrob, modifikovaný škrob, sušené MLÉKO nízkotučné, sladká

sušená SYROVÁTKA, emulgátory: E471, E475, E477, E472b, sušený BÍLEK,

kypřicí přípravky: E500ii, E541, E450, zahušťovadlo: xantan, glukózový

sirup, sůl, aroma), voda, modelovací hmota (sušené MLÉKO, palmový olej,

cukr, glukózový sirup, modifikovaný bramborový škrob, sušená

SYROVÁTKA, plně ztužený kokosový tuk, zahušťovadlo: E401, emulgátor:

E472a, aroma), PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ,

čokoládová dekorace (cukr, kakaová hmota , kakaové máslo, sušené

MLÉKO plnotučné, sušená SYROVÁTKA, LAKTÓZA, MÁSLOVÝ olej,

emulgátor: E322, přírodní vanilkové aroma), cukr, řepkový olej, kakao,

částečně ztužený palmový tuk.

Výrobek může obsahovat stopy

sóji, sezamu a arašídů.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

6485
JÁDROVÝ 

ROHLÍČEK 40 G
40

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Rostlinné oleje a tuky částečně ztužené (palmový, palmstearin ,

slunečnicový v různém poměru, emulgátory: E472c, E471, barvivo: beta-

karoten, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sůl s jódem), voda,

cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ,

palmový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,

emulgátory (slunečnicový lecitin a polyglycerolpolyricin-oleát), aroma],

cukr, krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný,

PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo

E160a], KAKAOOŘÍŠKOVÁ pasta [cukr, rostlinný tuk (shea), kakaový

prášek se sníženým obsahem tuku, sušená SYROVÁTKA, pasta

LÍSKOOŘÍŠKOVÁ, emulgátor: E322, aroma], sušený BÍLEK, aroma,

PODZEMNICE, SÓJA drť pražená, PŠENIČNÉ klíčky, cukr vanilinový (cukr,

aroma), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, vláknina

PŠENIČNÁ, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a suchých skořápkových

plodů.

6487
FRANCOUZSKÝ 

ŘEZ 70 G
70

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Korpus [PŠENIČNÁ mouka, rostlinný margarin( palmový, řepkový a

slunečnicový olej v různém poměru, voda, emulgátory: E322, E471, E472,

sůl s jódem, regulátory kyselosti: E330, E331, barvivo:

E160a), voda, sůl], pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, směs na šlehání

(voda, palmový olej, cukr, MLÉČNÁ bílkovina, emulgátory: E472b, SÓJOVÝ

lecitin, E472e, stabilizátory: E460, E466, E340, aroma, barvivo: E160a),

voda, krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný,

PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo

E160a], cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk

(SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým

obsahem tuku, emulgátory (slunečnicový lecitin a polyglycerol polyricin-

oleát), aroma], MÁSLO, PŠENIČNÁ mouka, aroma, cukr vanilinový (cukr,

aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

aktualizace 23.8.2018 22/44



SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

6562
KOKOS. ROLÁDA

50 G
50

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinné oleje a tuky

částečně ztužené (palmový, palmstearin , slunečnicový v různém poměru,

emulgátory: E472c, E471, barvivo: beta-karoten, regulátor kyselosti:

kyselina citrónová, sůl), cukr, voda, ovocná náplň (směs ovocných dření,

cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin,

koncentrát z černé mrkve) krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob

(bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin,

emulgátor E471, barvivo E160a], kokos 5%, pasta (cukr, rostlinný tuk

shea, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená SYROVÁTKA,

LÍSKOOŘÍŠKOVÁ pasta, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, aroma), emulgátor ke

šlehání(voda, emulgátor: E471, E475, stabilizátor:E420, ethylalkohol,

přírodní pomerančové aroma), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda,

jablečná dřeň, vláknina PŠENIČNÁ, aroma, zahušťovadlo:

E415,konzervant: E202), cukr vanilinový (cukr, aroma), řepkový olej.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a arašídů.

Energetická hodnota 1311kJ/312kcal;

Tuky 14g z toho nasycené mastné

kyseliny 5g; Sacharidy 42g z toho cukry

27g; Bílkoviny 5,3g; Sůl 0g.

6563

ROLÁDA 

KOKOSOVÁ SE

SMETANOU 80 G

80

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, směs SMETANY s

MLÉKEM a rostlinnými oleji [SMETANA 15%tuku, odtučněné MLÉKO,

rostlinný olej (palmová jádra, kokosová, palmová a řepková semena, plně

ztužený olej z palmových jader, emulgátory: E472b, E435, E433, E471,

stabilizátor: E401],rostlinné oleje a tuky částečně ztužené (palmový,

palmstearin, slunečnicový v různém poměru, emulgátory: E472c, E471,

barvivo: beta-karoten, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sůl), cukr,

voda, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti:

kyselina citrónová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé mrkve)

krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný,

PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo

E160a], kokos 5%, pasta (cukr, rostlinný tuk shea, kakaový prášek se

sníženým obsahem tuku, sušená SYROVÁTKA, LÍSKOOŘÍŠKOVÁ pasta,

emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, aroma), emulgátor ke šlehání(voda,

emulgátor: E471, E475, stabilizátor:E420, ethylalkohol, přírodní

pomerančové aroma), pšená SYROVÁTKA, emulgátor: E322, E492, aroma),

elastická poleva tmavá (cukr, rostlinný olej částečně ztužený palmový a

kokosový olej  neztužený v různém poměru 

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

aktualizace 23.8.2018 23/44



SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

6667
KLATOVSKÁ 

HRUDKA 70 G
70

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ,

palmový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,

emulgátory (slunečnicový lecitin a polyglycerolpolyricin-oleát), aroma],

PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinné oleje a tuky

částečně ztužené (palmový, palmstearin , slunečnicový v různém poměru,

emulgátory: E472c, E471, barvivo: beta-karoten, regulátor kyselosti:

kyselina citrónová, sůl), cukr, voda, ovocná náplň (směs ovocných dření,

cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin,

koncentrát z černé mrkve), LÍSKOVÁ JÁDRA, krémový prášek [cukr,

modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO,

maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], kokos, pasta (cukr,

rostlinný tuk shea, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená

SYROVÁTKA, LÍSKOOŘÍŠKOVÁ pasta, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, aroma),

emulgátor ke šlehání (voda, emulgátor: E471, E475, stabilizátor:E420,

ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), směs na šlehánšená

SYROVÁTKA, emulgátor: E322, E492, aroma), elastická poleva tmavá

(cukr, rostlinný olej částečně ztužený palmový a kokosový olej neztužený

v různém poměru rostlinné oleje a tuky, kakaový prášek se sníženým

obsahem tuku, sušené MLÉČNÉ složky, emulgátor: E322, E422, aroma),

voda, modelovací hmota (cukr, sušené MLÉKO

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a suchých skořápkových

plodů.

6715

KOLÁČEK 

TVAROHOVÝ 20

G

20
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, TVAROHOVÁ náplň 6% [TVAROH, voda, zlepšující

přípravek (cukr, škrob E:1412,E1414,E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl,

aroma, kyselina:E330, barvivo: karoteny)], voda, cukr, řepkový olej,

rozinky, droždí, sušené odstředěné MLÉKO, zlepšující přípravek

(emulgátor: E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka,

SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy,

látka zlepšující mouku E300), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná

dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma, zahušťovadlo E415, konzervant E202),

sůl, cukr vanilinový (cukr, aroma) konzervant: E282, mašlování (MLÉČNÁ

bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

6717
KOLÁČEK 

POVIDLOVÝ 20 G
20

Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, povidlová náplň 6% (švestkový protlak, sušené švestky,

jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob: E1422, voda,

kyselina: kyselina citronová, aroma), voda, cukr, řepkový olej, droždí,

sušené odstředěné MLÉKO, zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481,

sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo:

E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300),

pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina,

aroma, zahušťovadlo E415, konzervant E202), sůl, cukr vanilinový (cukr,

aroma) konzervant: E282, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE,

emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

6718
KOLÁČEK 

MAKOVÝ 20 G
20

Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, maková náplň 6% (mák , cukr, voda, glukózový sirup,

PŠENIČNÁ krupička, PŠENIČNÉ klíčky, řepkový olej, sůl, aroma), voda,

cukr, řepkový olej, droždí, sušené odstředěné MLÉKO, zlepšující přípravek

(emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka,

SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy,

látka zlepšující mouku E300), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná

dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma, zahušťovadlo E415, konzervant E202),

sůl, cukr vanilinový (cukr, aroma), konzervant: E282, mašlování (MLÉČNÁ

bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

6728
KOLÁČEK 

SPECIÁL 60 G
60

Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, TVAROHOVÁ náplň 23% [TVAROH, voda, zlepšující

přípravek (cukr, škrob E:1412,E1414,E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl,

aroma, kyselina: E330, barvivo: karoteny)], maková náplň 21% (mák ,

cukr, voda, glukózový sirup, PŠENIČNÁ krupička, PŠENIČNÉ klíčky, řepkový

olej, sůl, aroma), voda, ovocná směs 8% (směs ovocných dření, cukr,

regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin, koncentrát z

černé mrkve), cukr, řepkový olej, droždí, sušené odstředěné MLÉKO,

zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup,

PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor

kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), pasta s příchutí

citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma,

zahušťovadlo E415, konzervant: E202), sůl, cukr vanilinový(cukr, aroma),

mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma,

barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1300kJ/309kcal;

Tuky 12g toho nasycené mastné

kyseliny 1,8g; Sacharidy 39g z toho

cukry 35g; Bílkoviny 7,5g; Sůl 0,01g.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

6730

KOLÁČEK S

MAKOVOU 

NÁPLNÍ 50G

50
Jemné 

pečivo
1 den

Maková náplň 33% (mák , cukr, voda, glukózový sirup, PŠENIČNÁ

krupička, PŠENIČNÉ klíčky, řepkový olej, sůl, aroma), PŠENIČNÁ mouka,

voda, cukr, řepkový olej, droždí, sušené odstředěné MLÉKO, zlepšující

přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ

mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341,

enzymy, látka zlepšující mouku E300), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda,

jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma, zahušťovadlo E415, konzervant

E202), sůl, cukr vanilinový (cukr, aroma), konzervant: E282, mašlování

(MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo:

karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

6746

KOLÁČEK 

TVAROHOVO-

OVOCNÝ 60G

60
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, TVAROHOVÁ náplň 37% [TVAROH, voda, zlepšující

přípravek (cukr, škrob E:1412,E1414,E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl,

aroma, kyselina:E330, barvivo: karoteny)] , ovocná směs 13% (směs

ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující

látka: pektin, koncentrát z černé mrkve), cukr, řepkový olej, droždí, voda,

rozinky, sušené odstředěné MLÉKO, zlepšující přípravek (emulgátor:E471,

E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka,

zahušťovadlo:E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující

mouku E300), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň,

PŠENIČNÁ vláknina, aroma, zahušťovadlo E415, konzervant: E202), sůl,

cukr vanilinový (cukr, aroma), mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená

VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1106kJ/263kcal;

Tuky 7g toho nasycené mastné

kyseliny 1,8g; Sacharidy 45,4g z toho

cukry 23g; Bílkoviny 5,8g; Sůl 0,3g.

6753

KOLÁČEK S

TVAROHOVOU 

NÁPLNÍ 50G

50
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, TVAROHOVÁ náplň 33% [TVAROH, voda, zlepšující

přípravek (cukr, škrob E:1412, E1414,E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl,

aroma, kyselina:E330, barvivo: karoteny)], voda, cukr, řepkový olej,

rozinky, droždí, sušené odstředěné ML ÉKO, zlepšující přípravek

(emulgátor: E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka,

SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy,

látka zlepšující mouku E300), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná

dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma, zahušťovadlo E415, konzervant E202),

sůl, cukr vanilinový (cukr, aroma), konzervant: E282, mašlování (MLÉČNÁ

bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

6758

KOBLIHA S

OVOC. NÁPLNÍ

50 G

50
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, náplň meruňková 16% [ voda, cukr, směs ovoce

(meruňky, jablka), modifikovaný kukuřičný škrob, kyselina: kyselina

citrónová, zahušťovadlo: E466, aroma, barvivo přírodní extrakt z mrkve,

konzervant: E202, E211], částečně ztužený palmový tuk, voda, zlepšující

přípravek (PŠENIČNÁ mouka, palmový olej, cukr, sladká sušená

SYROVÁTKA, LAKTÓZA, emulgátor: E471, E472e, SÓJOVÝ lecitin, sůl,

bílkovinný prášek, sušené VAJEČNÉ ŽLOUTKY, kypřící látky: E341i, E500ii,

enzymy, koření, aroma, vanilin, látka zlepšující mouku: E300, barvivo:

E160a), droždí, Božkov Original (melasový líh, rumová tresť, cukr, barvivo:

karamel, aroma), cukr.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1702kJ/409kcal;

Tuky 22g toho nasycené mastné

kyseliny 3,4g; Sacharidy 48g z toho

cukry 15g; Bílkoviny 5,8g; Sůl 0,5g.

6761
KOBLIHA S

KRÉMEM 50 G
50

Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, krémová náplň 20% (voda, cukr, modifikovaný

bramborový škrob, sušená sladká SYROVÁTKA, glukóza, PŠENIČNÝ škrob,

neztužený palmový tuk, zahušťovadlo: alginát sodný, emulgátor: E472a,

regulátor kyselosti: E450iii., sůl, aroma, barvivo: E160a), částečně ztužený

palmový tuk, voda, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka, palmový olej,

cukr, sladká sušená SYROVÁTKA, LAKTÓZA, emulgátor: E471, E472e,

SÓJOVÝ lecitin, sůl, bílkovinný prášek, sušené VAJEČNÉ ŽLOUTKY, kypřící

látky: E341i, E500ii, enzymy, koření, aroma, vanilin, látka zlepšující

mouku: E300, barvivo: E160a), droždí, Božkov Original (melasový líh,

rumová tresť, cukr, barvivo: karamel, aroma), cukr.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

6764

ROHLÍK S

KRÉMEM A

TM.POLEVOU 80

G

80
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, krémová náplň 25% (cukr, modifikovaný škrob E1414,

sušená sladká SYROVÁTKA, glukóza, PŠENIČNÝ škrob, neztužený palmový

tuk, zahušťovadlo: alginát sodný, emulgátory: E472a, regulátor kyselosti:

E450iii, sůl, aroma, barvivo: E160a), cukrářská poleva tmavá 10%[cukr,

částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru),

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory (slunečnicový

lecitin a polyglycerolpolyricin-oleát), aroma], voda, cukr, řepkový olej,

droždí, zlepšující přípravek (emulgátor: E471, E481, sušený glukózový

sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor

kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl, pasta s

příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma,

zahušťovadlo E415, konzervant E202), mašlování (MLÉČNÁ bílkovina,

sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

6783

KOBLIHA S

NUGÁTOVOU 

NÁPLNÍ 50G

50
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, KAKAOOŘÍŠKOVÁ náplň 20% (cukr, palmový tuk,

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená SYROVÁTKA,

LÍSKOOŘÍŠKOVÁ pasta (2%), emulgátor: SÓJOVÝ lecitin aroma) částečně

ztužený palmový tuk, voda, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka,

palmový olej, cukr, sladká sušená SYROVÁTKA, LAKTÓZA, emulgátor:

E471, E472e, SÓJOVÝ lecitin, sůl, bílkovinný prášek, sušené VAJEČNÉ

ŽLOUTKY, kypřící látky: E341i, E500ii, enzymy, koření, aroma, vanilin, látka

zlepšující mouku: E300, barvivo: E160a), droždí, Božkov Original

(melasový líh, rumová tresť, cukr, barvivo: karamel, aroma), cukr.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

6791

KOLÁČEK 

UČŇOVSKÝ 100

G

100
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, maková náplň 22% (mák , cukr, voda, glukózový sirup,

PŠENIČNÁ krupička, PŠENIČNÉ klíčky, řepkový olej, sůl, aroma),

TVAROHOVÁ náplň 21% [TVAROH, voda, zlepšující přípravek (cukr, škrob:

E1412, E1414, E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl, aroma, kyselina:E330,

barvivo: karoteny)] voda, ovocná směs 12% (směs ovocných dření, cukr,

regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin, koncentrát

z černé mrkve), cukr, řepkový olej, droždí, sušené odstředěné MLÉKO,

zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup,

PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo:E412, regulátor

kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), pasta s příchutí

citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma,

zahušťovadlo E415, konzervant: E202), sůl, cukr vanilinový(cukr, aroma),

mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma,

barvivo: karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1300kJ/309kcal;

Tuky 12g toho nasycené mastné

kyseliny 1,8g; Sacharidy 39g z toho

cukry 35g; Bílkoviny 7,5g; Sůl 0,01g.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

6800

KOLÁČ 

POUŤOVÝ S

MANDLEMI 

320G

320
Jemné 

pečivo
1 den

PŠENIČNÁ mouka, TVAROHOVÁ náplň 20% [TVAROH, voda, zlepšující

přípravek (cukr, škrob: E1412,E1414,E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl,

aroma, kyselina: E330, barvivo: karoteny)], povidlová náplň 16%

(švestkový protlak, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup,

cukr, modifikovaný škrob: E1422, voda, kyselina: kyselina citronová,

aroma), maková náplň 11% (mák , cukr, voda, glukózový sirup, PŠENIČNÁ

krupička, PŠENIČNÉ klíčky, řepkový olej, sůl, aroma), voda, cukr, řepkový

olej, rozinky, droždí, MANDLE 1%, sušené odstředěné MLÉKO, zlepšující

přípravek (emulgátor: E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ

mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341,

enzymy, látka zlepšující mouku E300), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda,

jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma, zahušťovadlo E415, konzervant

E202), sůl, cukr vanilinový (cukr, aroma) konzervant: E282, mašlování

(MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo:

karoteny).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a arašídů.

Energetická hodnota 1421 kJ/337kcal;

Tuky 14g toho nasycené mastné

kyseliny 2,1g; Sacharidy 49g z toho

cukry 20g; Bílkoviny 8,6g; Sůl 0,01g.

7001
REZ LISTOVY

MINI      35
35

Cukrářs

ký 

výrobek

2 dny

Korpus [PŠENIČNÁ mouka, rostlinný margarin (palmový, řepkový a

slunečnicový olej v různém poměru, voda, emulgátory: E322, E471, E472,

sůl, regulátory kyselosti: E330, E331, barvivo: E160a), voda, sůl], voda,

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), krémový prášek [cukr,

modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO,

maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], MÁSLO, PŠENIČNÁ mouka,

ovocná směs meruňková (cukr, jablka, meruňky (20%), regulátor

kyselosti: kyselina citrónová, antioxidant: kyselina askorbová, želírující

látka pektin, barvivo: beta karoten, paprikový extrakt, aroma), aroma,

cukr vanilinový (cukr, aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

vajec, sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

7002
LISTOVY REZ 70

G
70

Cukrářs

ký 

výrobek

2 dny

Korpus [PŠENIČNÁ mouka, rostlinný margarin (palmový, řepkový a

slunečnicový olej v různém poměru, voda, emulgátory: E322, E471, E472,

sůl, regulátory kyselosti: E330, E331, barvivo: E160a), voda, sůl], voda,

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), krémový prášek [cukr,

modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO,

maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], MÁSLO, PŠENIČNÁ mouka,

ovocná směs meruňková (cukr, jablka, meruňky (20%), regulátor

kyselosti: kyselina citrónová, antioxidant: kyselina askorbová, želírující

látka pektin, barvivo: beta karoten, paprikový extrakt, aroma), aroma,

cukr vanilinový (cukr, aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

vajec, sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

7101/

7100
VENECEK 60 G 60/25

Cukrářs

ký 

výrobek

2 dny

Voda, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), směs (kukuřičná

mouka, sušená VEJCE, bramborový a kukuřičný škrob, PŠENIČNÁ mouka,

plně ztužený kokosový tuk, modifikovaný kukuřičný škrob, sušené MLÉKO,

kypřicí látka: E450, E500, sůl, sušená SYROVÁTKA, emulgátor:E322),

krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný,

PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo

E160a], řepkový olej, MÁSLO, směs SMETANY s MLÉKEM a rostlinnými

oleji (SMETANA 15%tuku, odtučněné MLÉKO, rostlinný olej (palmová

jádra, kokosová, palmová a řepková semena, plně ztužený olej z

palmových jader, emulgátory: E472b, E435, E433, E471, stabilizátor:

E401), aroma, cukr vanilinový (cukr, aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sóji, sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

7102
VĚNEČEK SE

SMETANOU 80 G
80

Cukrářs

ký 

výrobek

2 dny

Voda, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), směs (kukuřičná

mouka, sušená VEJCE, bramborový a kukuřičný škrob, PŠENIČNÁ mouka,

plně ztužený kokosový tuk, modifikovaný kukuřičný škrob, sušené MLÉKO,

kypřicí látka: E450, E500, sůl, sušená SYROVÁTKA, emulgátor:E322),

krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný,

PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo

E160a], řepkový olej, MÁSLO, směs SMETANY s MLÉKEM a rostlinnými

oleji [SMETANA 15%tuku, odtučněné MLÉKO, rostlinný olej (palmová

jádra, kokosová, palmová a řepková semena, plně ztužený olej z

palmových jader, emulgátory: E472b, E435, E433, E471, stabilizátor:

E401], aroma, cukr vanilinový (cukr, aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sóji, sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

aktualizace 23.8.2018 30/44



SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

7205/

7204

KOSICEK 

OVOCNY 60 G
60/20

Cukrářs

ký 

výrobek

2 dny

Kompotované ovoce (mandarinky, broskve), PŠENIČNÁ mouka, voda,

krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný,

PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo

E160a], částečně ztužený rostlinný tuk [rostlinné tuky (palmový,

palmstearin), voda, slunečnicový olej, sůl, emulgátory (mono- a

diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), kyselina citrónová,

látky určené k aromatizaci], MÁSLO, cukr, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ,

aroma, glukózový sirup, pasta s příchutí citrónu [cukr, voda, jablečná

dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma, zahušťovadlo (E415), konzervant

(E202)], cukr vanilinový (cukr, aroma), želírující látka (agar).

Výrobek může obsahovat stopy

sóji, arašídů, sezamu a suchých

skořápkových plodů.

7217
LIN.VYROBKY 

KROKANT.  35
35

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, částečně ztužený rostlinný tuk [rostlinné tuky

(palmový, palmstearin), voda, rostlinné oleje (slunečnicový), sůl,

emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin)

kyseliny: kyselina citrónová, látky určené k aromatizaci], cukrářská poleva

tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém

poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory:

slunečnicový lecitin, E476, aroma], voda, krémový prášek [cukr,

modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO,

maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], rostlinný krém [rostlinné

tuky a oleje (palma, řepka, kokos v proměnném váhovém poměru),

kokosový tuk zcela ztužený, voda, odstředěné MLÉKO, sůl, emulgátor

(mono- a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, slunečnicový lecitin), kyselina:

E330, konzervant: E202, aroma, barvivo: karoteny vitamíny], cukr,

MÁSLO, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, aroma, PODZEMNICE, směs

SMETANY s MLÉKEM a rostlinnými oleji (SMETANA 15%tuku, odtučněné

MLÉKO, rosšená SYROVÁTKA, emulgátor: E322, E492, aroma), elastická

poleva tmavá (cukr, rostlinný olej částečně ztužený palmový a kokosový

olej neztužený v různém poměru rostlinné oleje a tuky, kakaový prášek

se sníženým obsahem tuku, sušené MLÉČNÉ složky, emulgátor: E322,

E422, aroma), voda, modelovací hmota (cukr, sušené MLÉKO, glukó

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a suchých skořápkových

plodů.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

7317 STAFETKA 50 G 50

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

VAJEČNÝ BÍLEK, voda, cukr, cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně

ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový

prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory: slunečnicový lecitin,

E476, aroma], krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový,

kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471,

barvivo E160a], rostlinný krém [rostlinné tuky a oleje (palma, řepka,

kokos v proměnném váhovém poměru), kokosový tuk zcela ztužený,

voda, odstředěné MLÉKO, sůl, emulgátor (mono- a diglyceridy kyselin z

jedlého tuku, slunečnicový lecitin), kyselina: E330, konzervant: E202,

aroma, barvivo: karoteny, vitamíny], PŠENIČNÁ mouka, MÁSLO,

PODZEMNICE, PŠENIČNÉ klíčky, aroma, kávová pasta (rostlinný tuk

palmový a částečně ztužený palmový, pražená káva 26%, cukr, aroma),

cukr vanilinový (cukr, aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a suchých skořápkových

plodů.

7326
KOKOSKA 

PLNENA 50 G
50

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Cukr, ovocná směs 20% [směs ovocných dření (jablko, rybíz, bezinky),

cukr, kukuřičný modifikovaný škrob, kyseliny: kyselina citrónová, želírující

látka: pektin], částečně ztužený rostlinný tuk [rostlinné tuky (palmový,

palmstearin), voda, rostlinné oleje (slunečnicový), sůl, emulgátory (mono-

a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin) kyseliny: kyselina

citrónová, látky určené k aromatizaci], PŠENIČNÁ mouka, cukrářská

poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v

různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory

(slunečnicový lecitin a polyglycerolpolyricin-oleát), aroma], voda, kokos,

VAJEČNÝ BÍLEK, krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový,

kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471,

barvivo E160a], KAKAOOŘÍŠKOVÁ pasta [cukr, rostlinný tuk (shea),

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená SYROVÁTKA, pasta

LÍSKOOŘÍŠKOVÁ, emulgátor: E322, aroma], aroma, kakao, ovocná směs

meruňková (cukr, jablka, meruňky (20%), regulávant: E202), emulgátor ke

šlehání (voda, emulgátor: E471, E475, stabilizátor: E420, ethylalkohol,

přírodní pomerančové aroma).inový (cukr, aroma), řepkový olej.                                                                                                                                                               

Výrobek může obsahovat stopy

arašídů a sezamu.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

7337
VANILKOVY 

SATECEK 35 G
35

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Voda, PŠENIČNÁ mouka, krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob

(bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin

emulgátor E471, barvivo E160a], rostlinný krém [rostlinné tuky a oleje

(palma, řepka, kokos v proměnném váhovém poměru), kokosový tuk

zcela ztužený, voda, odstředěné MLÉKO, sůl, emulgátor (mono- a

diglyceridy kyselin z jedlého tuku, slunečnicový lecitin), kyselina: E330,

konzervant: E202, aroma, barvivo: karoteny, vitamíny], cukr, pasterovaná

VAJEČNÁ MELANŽ, MÁSLO, cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně

ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový

prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory (slunečnicový lecitin a

polyglycerolpolyricin-oleát), aroma], PODZEMNICE, aroma, řepkový olej,

pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina,

aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), cukr vanilinový (cukr,

aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a suchých skořápkových

plodů.

7350/

7352

LASKONKA 

KROKANTOVA 

MINI 15 G

15/40

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Voda, cukr, krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový,

kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin emulgátor E471,

barvivo E160a], rostlinný krém [rostlinné tuky a oleje (palma, řepka,

kokos v proměnném váhovém poměru), kokosový tuk zcela ztužený,

voda, odstředěné MLÉKO, sůl, emulgátor (mono- a diglyceridy kyselin z

jedlého tuku, slunečnicový lecitin), kyselina: E330, konzervant: E202,

aroma, barvivo: karoteny, vitamíny], kokos, VAJEČNÝ BÍLEK, MÁSLO,

cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ,

palmový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,

emulgátory (slunečnicový lecitin a polyglycerolpolyricin-oleát), aroma],

aroma, směs SMETANY s MLÉKEM a rostlinnými oleji (SMETANA 15%tuku,

odtučněné MLÉKO, rostlinný olej (palmová jádra, kokosová, palmová a

řepková semena, plně ztužený olej z palmových jader, emulgátory: E472b,

E435, E433, E471, stabilizátor: E401), řepkový olej, PŠENIČNÁ mouka,

částečně ztužený palmový tuk, cukr vanilinový (cukr, aroma), SÓJOVšená

SYROVÁTKA

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

7407/

7406

MARATONKA 40

G
40/20

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, PŠENIČNÁ mouka, rostlinný krém

[rostlinné tuky a oleje (palma, řepka, kokos v proměnném váhovém

poměru), kokosový tuk zcela ztužený, voda, odstředěné MLÉKO, sůl,

emulgátor (mono- a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, slunečnicový

lecitin), kyselina: E330, konzervant: E202, aroma, barvivo: karoteny,

vitamíny], cukr, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor

kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé

mrkve), cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk

(SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým

obsahem tuku, emulgátory: slunečnicový lecitin, E476, aroma], MÁSLO,

voda, sušené BÍLKY, emulgátor ke šlehání (voda, emulgátor: E471, E475,

stabilizátor:E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), pasta s

příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, vláknina PŠENIČNÁ, aroma,

zahušťovadlo: E415,konzervant: E202), cukr vanilinový (cukr, aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

7435/

7433

JEZEK                

500
500/60

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, voda, krémový

prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ),

sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], alginátové

ovoce (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka: alginan sodný, regulátor

kyselosti: E341, E339, emulgátor: E471, aroma višňové, barvivo.E120),

cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ,

palmový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,

emulgátory: slunečnicový lecitin, E476, aroma], rostlinný krém [rostlinné

tuky a oleje (palma,řepka, kokos v proměnném váhovém poměru),

kokosový tuk zcela ztužený, voda, odstředěné MLÉKO, sůl s jódem,

emulgátor (mono- a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, slunečnicový

lecitin), kyselina: E330, konzervant: E202, aroma, barvivo: karoteny,

vitamíny], MÁSLO, kakao, aroma, cukr vanilinový (cukr,aroma), pasta s

příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, vláknina PŠENIČNÁ, aroma,

zahušťovadlo: E415,konzervant: E202), emulgátor ke švant: E202),

emulgátor ke šlehání (voda, emulgátor: E471, E475, stabilizátor: E420,

ethylalkohol,

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

7437
ROLADA TMAVA

POLEVA 40 G
40

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, voda, krémový

prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ),

sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], cukrářská

poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový

v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,

emulgátory: slunečnicový lecitin, E476, aroma], rostlinný tuk (palmový,

řepkový, kokosový tuk a olej v různém poměru, zcela ztužený kokosový

tuk, voda, odstředěné MLÉKO, sůl, emulgátory: mono- a diglyceridy

kyselin z jedlého tuku, slunečnicový lecitin, kyselina: kyselina citrónová,

konzervant: sorbát draselný, aroma, barvivo: betakaroten, vitamíny A,D),

MÁSLO, kakao, rumové aroma, cukr vanilinový (cukr, aroma), pasta s

příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, vláknina PŠENIČNÁ, aroma,

zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), emulgátor ke šlehání (voda,

emulgátor: E471, E475, stabilizátor:E420, ethylalkohol, přírovant: E202),

emulgátor 

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1574kJ/375kcal;

Tuky 21g z toho nasycené mastné

kyseliny 13g; Sacharidy 41g z toho

cukry 24g; Bílkoviny 6g; Sůl 0,1g.

7440
ORECHOVA 

ROLADA       40
40

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, voda, krémový

prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ),

sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], LÍSKOVÉ

OŘECHY, rostlinný tuk (palmový, řepkový, kokosový tuk a olej v různém

poměru, zcela ztužený kokosový tuk, voda, odstředěné MLÉKO, sůl,

emulgátory: mono- a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, slunečnicový

lecitin, kyselina: kyselina citrónová, konzervant: sorbát draselný, aroma,

barvivo: betakaroten, vitamíny A,D), MÁSLO, rumové aroma, cukr

vanilinový (cukr, aroma), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná

dřeň, vláknina PŠENIČNÁ, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202),

emulgátor ke šlehání (voda, emulgátor: E471, E475, stabilizátor: E420,

ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1664kJ/397kcal;

Tuky 27g z toho nasycené mastné

kyseliny 11g; Sacharidy 32g z toho

cukry 18g; Bílkoviny 6,7g; Sůl 0,1g.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

7450

ORISKOVA 

POCHOUTKA    

60

60

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, voda, krémový

prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ),

sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], LÍSKOVÉ

OŘECHY 10%, rostlinný krém [rostlinné tuky a oleje (palma, řepka, kokos v

proměnném váhovém poměru), kokosový tuk zcela ztužený, voda,

odstředěné MLÉKO, sůl, emulgátor (mono- a diglyceridy kyselin z jedlého

tuku, slunečnicový lecitin), kyselina: E330, konzervant: E202, aroma,

barvivo: karoteny, vitamíny], MÁSLO, cukrářská poleva tmavá [cukr,

částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru),

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory: slunečnicový

lecitin, E476, aroma], kakao, aroma, cukr vanilinový (cukr, aroma), pasta s

příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, vláknina PŠENIČNÁ, aroma,

zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), emulgátor ke šlehání (voda,

emulgátor: E471, E475, stabilizátor: E420, ethylalkohol, přírodní

pomerančové aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a arašídů.

7480
DORT ORISKOVY

50
50

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, voda, krémový

prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ),

sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], LÍSKOVÉ

OŘECHY 15%, rostlinný krém [rostlinné tuky a oleje (palma, řepka, kokos v

proměnném váhovém poměru), kokosový tuk zcela ztužený, voda,

odstředěné MLÉKO, sůl, emulgátor (mono- a diglyceridy kyselin z jedlého

tuku, slunečnicový lecitin), kyselina: E330, konzervant: E202, aroma,

barvivo: karoteny, vitamíny], MÁSLO, aroma, cukr vanilinový (cukr,

aroma), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, vláknina

PŠENIČNÁ, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), emulgátor ke

šlehání (voda, emulgátor: E471, E475, stabilizátor: E420, ethylalkohol,

přírodní pomerančové aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a arašídů.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

7492
ANANASOVY 

DORT        80
80

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Voda, kompotované ovoce (ananasové plátky a kousky 20%), cukr,

pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, PŠENIČNÁ mouka, krémový prášek [cukr,

modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO,

maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], ovocná směs meruňková

(cukr, jablka, meruňky (20%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová,

antioxidant: kyselina askorbová, želírující látka pektin, barvivo: beta

karoten, paprikový extrakt, aroma), MÁSLO, cukrářská poleva tmavá

[cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém

poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory:

slunečnicový lecitin, E476, aroma], sirup glukóza, řepkový olej, aroma,

cukr vanilinový (cukr, aroma), želírující látka: agar, emulgátor ke šlehání

(voda, emulgátor: E471, E475, stabilizátor: E420, ethylalkohol, přírodní

pomerančové aroma), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň,

vláknina PŠENIČNÁ, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202),

kyselina citrónová.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

7504
KOKOSOVY 

DORT         50
50

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, tuky částečně ztužené

(palmový, palmstearin, slunečnicový v různém poměru, emulgátory:

E472c, E471, barvivo: beta-karoten, regulátor kyselosti: kyselina

citrónová, sůl), cukr, voda, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr,

regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin, koncentrát z

černé mrkve), krémový prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový,

kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471,

barvivo E160a], kokos 5%, hmota (cukr, rostlinný tuk shea, kakaový

prášek se sníženým obsahem tuku, sušená SYROVÁTKA, LÍSKOOŘÍŠKOVÁ

pasta, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, aroma), emulgátor ke šlehání (voda,

emulgátor: E471, E475, stabilizátor: E420, ethylalkohol, přírodní

pomerančové aroma), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň,

vláknina PŠENIČNÁ, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), cukr

vanilinový (cukr, aroma), řepkový olej.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a arašídů.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

7525
KAKAOVY DORT

50
50

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, voda, krémový

prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ),

sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], alginátové

ovoce (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka: alginan sodný, regulátor

kyselosti: E341, E339, emulgátor: E471, aroma višňové, barvivo E120),

cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ,

palmový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,

emulgátory: slunečnicový lecitin, E476, aroma], rostlinný krém [rostlinné

tuky a oleje (palma, řepka, kokos v proměnném váhovém poměru),

kokosový tuk zcela ztužený, voda, odstředěné MLÉKO, sůl, emulgátor

(mono- a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, slunečnicový lecitin), kyselina:

E330, konzervant: E202, aroma, barvivo: karoteny, vitamíny], MÁSLO,

kakao, aroma, cukr vanilinový (cukr, aroma), pasta s příchutí citrónu

(cukr, voda, jablečná dřeň, vláknina PŠENIČNÁ, aroma, zahušťovadlo:

E415, konzeršená SYROVÁTKA, emulgátor: E322, E492, aroma), elastická

poleva tmavá (cukr, rostlinný olej částečně ztužený palmový a kokosov

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

7535
VANILKOVY 

DORT        50
50

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, voda, krémový

prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ),

sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], alginátové

ovoce (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka: alginan sodný, regulátor

kyselosti: E341, E339, emulgátor: E471, aroma višňové, barvivo E120),

cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ,

palmový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,

emulgátory: slunečnicový lecitin, E476, aroma], rostlinný krém [rostlinné

tuky a oleje (palma, řepka, kokos v proměnném váhovém poměru),

kokosový tuk zcela ztužený, voda, odstředěné MLÉKO, sůl, emulgátor

(mono- a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, slunečnicový lecitin), kyselina:

E330, konzervant: E202, aroma, barvivo: karoteny, vitamíny], MÁSLO,

aroma, cukr vanilinový (cukr, aroma), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda,

jablečná dřeň, vláknina PŠENIČNÁ, aroma, zahušťovadlo: E415,

konzervant: Evant: E202), emulgátor ke šlehání (voda, emulgátor: E471,

E475, stabilizátor: E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové 

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

aktualizace 23.8.2018 38/44



SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.

Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

7614
KARAMELOVY 

DORT       50
50

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, voda, krémový

prášek [cukr, modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ),

sušené MLÉKO, maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], alginátové

ovoce (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka: alginan sodný, regulátor

kyselosti: E341, E339, emulgátor: E471, aroma višňové, barvivo E120),

rostlinný krém [rostlinné tuky a oleje (palma, řepka, kokos v proměnném

váhovém poměru), kokosový tuk zcela ztužený, voda, odstředěné

MLÉKO, sůl, emulgátor (mono- a diglyceridy kyselin z jedlého tuku,

slunečnicový lecitin), kyselina: E330, konzervant: E202, aroma, barvivo:

karoteny, vitamíny], MÁSLO, aroma, cukr vanilinový (cukr, aroma), pasta s

příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, vláknina PŠENIČNÁ, aroma,

zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), emulgátor ke šlehání (voda,

emulgátor: E471, E475, stabilizátor: E420, ethylalkohol, přírodní

pomerančové aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sóji, sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

7659
MEDOVNÍK 

105G
105

Cukrářs

ký 

výrobek

30 dnů

Invertní cukr s medem (invertní cukr, voda, med včelí 5%, regulátor

kyselosti: E330, E500ii), směs (PŠENIČNÁ mouka, cukr, palmový olej,

sušený VAJEČNÝ ŽLOUTEK, JEČNÝ sladový extrakt, PŠENIČNÉ klíčky,

glukózový sirup, kypřící látky: E450, E500, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, směs

koření, aroma s LAKTOZOU, barvivo: E101), voda, směs (sušené MLÉKO,

palmový olej, cukr, glukózový sirup, modifikovaný bramborový škrob,

sušená SYROVÁTKA, plně ztužený kokosový tuk, zahušťovadlo: E401,

emulgátor: E472a, aroma), rostlinný tuk (kokosový a palmový v různém

poměru, částečně hydrogenovaný palmový tuk a SÓJOVÝ olej, SÓJOVÝ a

slunečnicový a řepkový a kukuřičný olej v různém poměru, voda, MÁSLO,

emulgátory: E471, E322, sůl, konzervační látka: E202, regulátor kyselosti:

E330, látky určené k aromatizaci, barviva: bata karotén), karamelová

pasta (karamelizovaný glukózo-fruktózový sirup, kondenzované MLÉKO,

kokosový tuk, zvlhčující látka: E422, emulgátory: E471, E473, aroma),

LÍSKOVÉ OŘECHY, jednoduchý karamel: E150a.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu a arašídů.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

7662
DORT OVOCNY

MALY     770
770

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Voda, kompotované ovoce (meruňky, mandarinky, jahody, ananas), cukr,

pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, PŠENIČNÁ mouka, krémový prášek [cukr,

modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO,

maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], ovocná směs meruňková

(cukr, jablka, meruňky (20%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová,

antioxidant: kyselina askorbová, želírující látka pektin, barvivo: beta

karoten, paprikový extrakt, aroma), MÁSLO, cukrářská poleva tmavá

[cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém

poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory:

slunečnicový lecitin, E476, aroma], sirup glukóza, řepkový olej, aroma,

cukr vanilinový (cukr, aroma), želírující látka: agar, emulgátor ke šlehání

(voda, emulgátor: E471, E475, stabilizátor: E420, ethylalkohol, přírodní

pomerančové aroma), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň,

vláknina PŠENIČNÁ, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202),

kyselina citrónová.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

7672/

7637/

8534

DORT HARLEKYN

960

960/48

0/40

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Směs SMETANY s MLÉKEM a rostlinnými oleji (SMETANA 15%tuku,

odtučněné MLÉKO, rostlinný olej (palmová jádra, kokosová, palmová a

řepková semena, plně ztužený olej z palmových jader, emulgátory: E472b,

E435, E433, E471, stabilizátor: E401), pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ,

PŠENIČNÁ mouka, voda, kakao, cukr, cukrářská poleva tmavá [cukr,

částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru),

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory: slunečnicový

lecitin, E476, aroma], emulgátor ke šlehání (voda, emulgátor: E471, E475,

stabilizátor: E420, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), pasta s

příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, vláknina PŠENIČNÁ, aroma,

zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), cukr vanilinový (cukr, aroma),

řepkový olej.

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

7674
DORT PUNCOVY

1620
1620

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), pasterovaná VAJEČNÁ

MELANŽ, cukr, PŠENIČNÁ mouka, voda, ovocná směs meruňková (cukr,

jablka, meruňky (20%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová,

antioxidant: kyselina askorbová, želírující látka pektin, barvivo: beta

karoten, paprikový extrakt, aroma), emulgátor ke šlehání (voda,

emulgátor: E471, E475, stabilizátor:E420, ethylalkohol, přírodní

pomerančové aroma), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň,

vláknina PŠENIČNÁ, aroma, zahušťovadlo: E415,konzervant: E202), cukr

vanilinový (cukr, aroma), cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený

rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový prášek se

sníženým obsahem tuku, emulgátory: slunečnicový lecitin, E476, aroma],

kyselina citrónová, přírodní barvivo.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1276kJ/303kcal,

Tuky 2,1g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,6g, Sacharidy 67g z toho

cukry 52,4g; Bílkoviny 4,2g; Sůl 0,0g.

8001 SATECEK 30 G 30

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

PŠENIČNÁ mouka, rostlinný margarin [rostlinné oleje (palmový, řepkový a

slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátory: E322, E471, E472, sůl,

regulátory kyselosti: E330, E331, barvivo: E160a], směs SMETANY s

MLÉKEM a rostlinnými oleji (SMETANA 15%tuku, odtučněné MLÉKO,

rostlinný olej (palmová jádra, kokosová, palmová a řepková semena, plně

ztužený olej z palmových jader, emulgátory: E472b, E435, E433, E471,

stabilizátor: E401), pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, sůl, ocet.

Výrobek může obsahovat stopy

sóji, sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

8128

KARAMEL.VETR.

S 

FOND.POLEVOU 

70

70

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Voda, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), směs SMETANY s

MLÉKEM a rostlinnými oleji (SMETANA 15%tuku, odtučněné MLÉKO,

rostlinný olej (palmová jádra, kokosová, palmová a řepková semena, plně

ztužený olej z palmových jader, emulgátory: E472b, E435, E433, E471,

stabilizátor: E401),směs (kukuřičná mouka, sušená VEJCE, bramborový a

kukuřičný škrob, PŠENIČNÁ mouka, plně ztužený kokosový tuk,

modifikovaný kukuřičný škrob, sušené MLÉKO, kypřicí látka: E450, E500,

sůl, sušená SYROVÁTKA, emulgátor:E322), krémový prášek [cukr,

modifikovaný škrob (bramborový, kukuřičný, PŠENIČNÝ), sušené MLÉKO,

maltodextrin, emulgátor E471, barvivo E160a], řepkový olej, MÁSLO,

aroma, cukr vanilinový (cukr, aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

8401
KAVOVY DEZERT -

ZRNO 40 G
40

Cukrářs

ký 

výrobek

9 dnů

Cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený rostlinný tuk 

(SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátory: slunečnicový lecitin, E476, aroma], 

cukr, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), sušené 

MLÉKO, směs SMETANY s MLÉKEM a rostlinným tukem 

[SMETANA, odstředěné MLÉKO, plně ztužený rostlinný tuk 

(palmový), LAKTÓZA, emulgátory: E435, E322 (SÓJA), E471, 

regulátor kyselosti E339ii, stabilizátory: E412, E410, E407], 

glukózový sirup, kávová pasta (rostlinný tuk palmový a částečně 

ztužený palmový, pražená káva 26%, cukr, aroma), rumové aroma 

(voda, glycerol, propylenglykol, aromatické látky, konzervant: 

E202).

Výrobek může obsahovat stopy

lepku, vajec, sezamu, arašídů a

suchých skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1894kJ/442kcal;

Tuky 22g z toho nasycené mastné

kyseliny 9,8g; Sacharidy 53g z toho

cukry 52g; Bílkoviny 5,9g; Sůl 0g.

9107
MODELOVANÉ 

RŮŽIČKY 25G
25

Cukrářs

ký 

výrobek

35 dnů

Modelovací hmota (cukr, sušené MLÉKO, glukózový sirup, stabilizátor:

E415, aroma, barvivo: E171, částečně ztužený tuk palmový), barvivo:

E120, E162, E140, E100, E155, E141.

Výrobek může obsahovat stopy

lepku, vajec, sóji. sezamu, arašídů

a suchých skořápkových plodů.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

9108 MUFFIN 75G 75
Jemné 

pečivo
4 dny

Směs (cukr, PŠENIČNÝ škrob, modifikovaný bramborový škrob, tuk

palmový neztužený, PŠENIČNÁ mouka, sušená SYROVÁTKA, kypřicí látka:

E450, E500, emulgátor: E471, E472e, E472b E475, sůl, aroma,

zahušťovadlo: E415, glukózový sirup, sušené odstředěné MLÉKO),

pasterovaná VAJEČNÁ MELANŽ, řepkový olej, elastická poleva

pomerančová (cukr, rostlinné oleje částečně ztužený palmový a kokosový

olej neztužený v různém poměru, sušené MLÉČNÉ složky, pomerančový

olej, emulgátor: E322, E492, aroma, barvivo:E110), elastická poleva

jahodová (cukr, rostlinné olej částečně ztužený palmový a kokosový olej

neztužený v různém poměru, sušené MLÉČNÉ složky, emulgátor: E322,

E492, barvivo:E120, aroma), elastická poleva pistácie (cukr, rostlinné olej

částečně ztužený palmový a kokosový olej neztužený v různém poměru,

LAKTÓZA, sušená SYROVÁTKA, PISTÁCIE, emulgátor: E322, E492, MLÉČNÁ

bílkovina, aroma, barvivo:E160a, E140), elastická poleva bílá (cukr,

rostlinný tuk neztužený palmový a kokosový olej, neztužený v různém

poměru LAKTÓZA, sušená SYROVÁTKA, emulgátor: E322, E492, aroma),

elastická poleva tmavá (cukr, rostlinný olej částečně ztužený palmový a

kokosový olej neztužený v různém poměru rostlinné oleje a tuky,

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené MLÉČNÉ složky,

emulgátor: E322, E422, aroma), voda, modelovací hmota (cukr, sušené

MLÉKO, glukózový sirup, stabilizátor: E415, aroma, barvivo: E171,

částečně ztužený tuk palmový), barvivo: E120, E162, E140, E100, E155,

E141, tmavé chipsy [cukr, plně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový a

řepkový v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,

emulgátory: SÓJOVÝ lecitin, E476, aroma].

Výrobek může obsahovat stopy

arašídů, sezamu a suchých

skořápkových plodů.
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Kód 

produktu
Popis produktu

Hmotno

st
Druh Záruka Složení Informace pro alergiky Nutriční hodnoty

9249

REZ S

PUNCOVOU 

PRICHUTI 60 G

60

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), pasterovaná VAJEČNÁ

MELANŽ, cukr, PŠENIČNÁ mouka, voda, ovocná směs meruňková (cukr,

jablka, meruňky (20%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová,

antioxidant: kyselina askorbová, želírující látka pektin, barvivo: beta

karoten, paprikový extrakt, aroma), emulgátor ke šlehání (voda,

emulgátor: E471, E475, stabilizátor: E420, ethylalkohol, přírodní

pomerančové aroma), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň,

vláknina PŠENIČNÁ, aroma, zahušťovadlo: E415, konzervant: E202), cukr

vanilinový (cukr, aroma), cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený

rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový prášek se

sníženým obsahem tuku, emulgátory: slunečnicový lecitin, E476, aroma],

kyselina citrónová, přírodní barvivo.

Výrobek může obsahovat stopy

mléka, arašídů a suchých

skořápkových plodů.

Energetická hodnota 1276kJ/303kcal;

Tuky 2,1g z toho nasycené mastné

kyseliny 0,6g; Sacharidy 67g z toho

cukry 52g; Bílkoviny 4,2g; Sůl 0g.

9275

KORNOUTEK S

OVOCNOU 

NAPLNI 30 G

30

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Cukr, VAJEČNÉ BÍLKY, cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně ztužený

rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový prášek se

sníženým obsahem tuku, emulgátory: slunečnicový lecitin, E476, aroma],

ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina

citrónová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé mrkve),

PODZEMNICE, PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÉ klíčky, řepkový olej, cukr

vanilinový (cukr, aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, mléka a suchých

skořápkových plodů.

9510
KREMOVA 

INDIANKA 40 G
40

Cukrářs

ký 

výrobek

3 dny

Cukr, VAJEČNÉ BÍLKY, voda, cukrářská poleva tmavá [cukr, částečně

ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový

prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory: slunečnicový lecitin,

E476, aroma], směs (PŠENIČNÁ mouka, cukr, bramborový škrob, sušená

VEJCE, kypřící látky: E450, E500, glukózový sirup, emulgátory: E472b,

E477, sušené MLÉKO, stabilizátor: E401, sůl, aroma, barvivo: E160a),

ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti: kyselina

citrónová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé mrkve), cukr

vanilinový (cukr, aroma).

Výrobek může obsahovat stopy

sezamu, arašídů a suchých

skořápkových plodů.
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