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

Popis produktu

CHLÉB
1164 KONZUMNÍ
1200 G

1172

Hmotnost

1200 Chléb

CHLÉB SUŠICKÝ
1600 Chléb
1600 G

1177/ CHLÉB
00105 KONZUMNÍ 500 500
478 G

1195

Druh

CHLÉB SUŠICKÝ
900
900 G

CHLÉB
1207 PODMÁSLOVÝ 700
KULATÝ 700G

CHLÉB
1582 HRANIČÁŘSKÝ
900 G

aktualizace 23.8.2018

900

Chléb

Chléb

Chléb

Chléb

Záruka

Složení

Informace pro alergiky

PŠENIČNÁ mouka, voda, ŽITNÁ mouka, sůl, kmín.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
915kJ/219kcal; Tuky 1,3g z toho
stopy mléka, vajec, sóji,
nasycené mastné kyseliny 0,1g;
sezamu, arašídů a suchých
Sacharidy 48g z toho cukry 2,1g;
skořápkových plodů.
Bílkoviny 7,4g; Sůl 1,4g.

PŠENIČNÁ mouka, voda, ŽITNÁ mouka, sůl, kmín.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
915kJ/219kcal; Tuky 1,3g z toho
stopy mléka, vajec, sóji,
nasycené mastné kyseliny 0,1g;
sezamu, arašídů a suchých
Sacharidy 48g z toho cukry 2,1g;
skořápkových plodů.
Bílkoviny 7,4g; Sůl 1,4g.

PŠENIČNÁ mouka, voda, ŽITNÁ mouka, sůl, kmín.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
915kJ/219kcal; Tuky 1,3g z toho
stopy mléka, vajec, sóji,
nasycené mastné kyseliny 0,1g;
sezamu, arašídů a suchých
Sacharidy 48g z toho cukry 2,1g;
skořápkových plodů.
Bílkoviny 7,4g; Sůl 1,4g.

1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, ŽITNÁ mouka, sůl, kmín.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
915kJ/219kcal; Tuky 1,3g z toho
stopy mléka, vajec, sóji,
nasycené mastné kyseliny 0,1g;
sezamu, arašídů a suchých
Sacharidy 48g z toho cukry 2,1g;
skořápkových plodů.
Bílkoviny 7,4g; Sůl 1,4g.

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.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
954kJ/228kcal; Tuky 2,1g z toho
stopy vajec, sóji, seznamu,
nasycené mastné kyseliny 1,1g;
arašídů
a
suchých
Sacharidy 49g z toho cukry 2,9g;
skořápkových plodů.
Bílkoviny 7,2g; Sůl 1,5g.

PŠENIČNÁ mouka, ŽITNÁ mouka, TVAROH, trhanka ŽITNÁ, kmín, sůl.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
994kJ/237kcal; Tuky 1,7g z toho
stopy sóji, sezamu, vajec,
nasycené mastné kyseliny 0,3g;
arašídů
a
suchých
Sacharidy 53g z toho cukry 1,1g;
skořápkových plodů.
Bílkoviny 7,9g; Sůl 1,4g.

1 den

1 den

1 den

1 den

Nutriční hodnoty
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.
Kód
produktu

Popis produktu

BAGETA
1919
TMAVÁ 210 G

1961

Hmotnost

210

2047

Běžné
pečivo

ŽITNOPŠENIČN
1000 Chléb
Ý CHLÉB 1000G

1962 ŽITOVÁK 500G 500

2046

Druh

KORNSPITZ 60
60
G

ROHLÍK SELSKÝ
56
56G

aktualizace 23.8.2018

Chléb

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Záruka

Složení

Informace pro alergiky

Nutriční hodnoty

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.

1 den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
937kJ/224kcal; Tuky 1,3g z toho
ŽITNÁ mouka, voda, PŠENIČNÁ mouka, sůl s jódem, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ stopy mléka, vajec, sóji,
nasycené mastné kyseliny 0,1g;
mouka, ŽITNÁ mouka, látka zlepšující mouku E:300, enzymy), kmín, konzervant: E200. sezamu, arašídů a suchých
Sacharidy 52g z toho cukry 1,4g;
skořápkových plodů.
Bílkoviny 6,9g; Sůl 1,6g.

1 den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
926kJ/222kcal; Tuky 1,2g z toho
ŽITNÁ mouka, voda, zlepčující přípravek (PŠENIČNÝ lepek, enzymy, látka zlepšující stopy mléka, vajec, sóji,
nasycené mastné kyseliny 0,1g;
mouku: E300), sůl s jódem, kmín, PŠENIČNÝ škrob.
sezamu, arašídů a suchých
Sacharidy 40g z toho cukry 2,6g;
skořápkových plodů.
Bílkoviny 8,2g; Sůl 1,4g.

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.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
1164kJ/278kcal; Tuky 1,8g z
stopy mléka, vajec, sezamu,
toho nasycené mastné kyseliny
arašídů
a
suchých
0,4g; Sacharidy 57g z toho cukry
skořápkových plodů.
2g; Bílkoviny 9,5g; Sůl 0,3g.

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, řepkový olej, sůl s jódem.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
1336kJ/319kcal; Tuky 5,8g z
stopy mléka, vajec, sezamu,
toho nasycené mastné kyseliny
arašídů
a
suchých
1,1g; Sacharidy 60g z toho cukry
skořápkových plodů.
2,2g; Bílkoviny 8,9g; Sůl 2g.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.
Kód
produktu

2054

Popis produktu

Hmotnost

SOJOVÝ ROHLÍK
60
60 G

2058 BANDUR 120 G 120

2064

VÍCEZRNNÝ
50
UZEL PLUS 50 G

ROHLÍK
2078 GRAHAMOVÝ
56G

2083L

56

ROHLÍK SYPANÝ
60
SÝREM 60G

SÁDLOVÝ
2092 ROHLÍK
SŮL 60
KMÍN 60G

aktualizace 23.8.2018

Druh

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Záruka

Složení

Informace pro alergiky

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.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
1333kJ/318kcal; Tuky 5,8g z
stopy mléka, vajec, sezamu,
toho nasycené mastné kyseliny
arašídů
a
suchých
1,1g; Sacharidy 60g z toho cukry
skořápkových plodů.
2,2g; Bílkoviny 9,1g; Sůl 2,8g.

1 den

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.
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).

Nutriční hodnoty

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat 1336kJ/319kcal; Tuky 5,8g z
stopy mléka, vajec, arašídů a toho nasycené mastné kyseliny
suchých skořápkových plodů. 1,1g; Sacharidy 60g z toho cukry
2,2g; Bílkoviny 8,9g; Sůl 2g.

Energetická
hodnota1
Výrobek může obsahovat 311kJ/313kcal; Tuky 7,2g z toho
stopy vajec, arašídů a nasycené mastné kyseliny 1,4g;
suchých skořápkových plodů. Sacharidy 51g z toho cukry 3,3g;
Bílkoviny 11g; Sůl 2,2g.

1 den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
PŠENIČNÁ mouka, voda, cereální směs (PŠENIČNÉ otruby, extrudovaná ŽITNÁ mouka,
1185kJ/280kcal; Tuky 5,2g z
stopy mléka, vajec, sóji,
stabilizátor: E412, cukr, emulgátor: E471, E481, konzervant E 282, kyseliny: E270,
toho nasycené mastné kyseliny
sezamu, arašídů a suchých
E330, E300), droždí, řepkový olej, sůl.
0,8g; Sacharidy 45g z toho cukry
skořápkových plodů.
1,9g; Bílkoviny 8,9g; Sůl 1,6g.

1 den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
PŠENIČNÁ mouka, voda, SÝR strouhaný 33% (SÝR Gouda 45% t. v s.), řepkový olej,
1384kJ/332kcal; Tuky 15g z toho
stopy mléka, vajec, sóji,
droždí, zlepšující prostředek (PŠENIČNÁ mouka, sladová JEČNÁ mouka, cukr,
nasycené mastné kyseliny 8,1g;
sezamu, arašídů a suchých
emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl.
Sacharidy 35g z toho cukry1g;
skořápkových plodů.
Bílkoviny 16g; Sůl 1,6g.

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.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
1505kJ/359kcal; Tuky 12g z toho
stopy mléka, vajec, sezamu,
nasycené mastné kyseliny 5,4g;
arašídů
a
suchých
Sacharidy 58g z toho cukry 2g;
skořápkových plodů.
Bílkoviny 8,8g; Sůl 1,9g.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.
Kód
produktu

2230

Popis produktu

Hmotnost

PLETÝNKA
129
SYPANÁ 129 G

PLETÝNKA
2234 SYPANÁ SOLÍ 100
100G

BAGETA
2243 ŠESTIZRNNÁ
150 G

2258 ROHLÍK 43 G

2260

LNĚNÉ
50 G

ZLATO

150

43

50

BAGETA
2263 SVĚTLÁ KLASIK 100
100G

aktualizace 23.8.2018

Druh

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Záruka

Složení

Informace pro alergiky

Nutriční hodnoty

1 den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
PŠENIČNÁ mouka, voda, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka,
1262kJ/302kcal; Tuky 5,6g z
stopy mléka, vajec, sóji,
sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka zlepšující
toho nasycené mastné kyseliny
sezamu, arašídů a suchých
mouku E300), mák, sůl.
0,7g; Sacharidy 57g z toho cukry
skořápkových plodů.
1,9g; Bílkoviny 8,5g; Sůl 1,1g.

1 den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
PŠENIČNÁ mouka, voda, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka,
1262kJ/302kcal; Tuky 5,6g z
stopy mléka, vajec, sóji,
sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka zlepšující
toho nasycené mastné kyseliny
sezamu, arašídů a suchých
mouku E300), sůl.
0,7g; Sacharidy 57g z toho cukry
skořápkových plodů.
1,9g; Bílkoviny 8,5g; Sůl 1,1g.

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.

1 den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka,
1274kJ/304kcal; Tuky 4,9g z
stopy mléka, vajec, sóji,
sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka zlepšující
toho nasycené mastné kyseliny
sezamu, arašídů a suchých
mouku E300), sůl, kmín, mák.
0,5g; Sacharidy 58g z toho cukry
skořápkových plodů.
1,3g; Bílkoviny 8,7g; Sůl 1,5g.

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.

1 den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka,
1343kJ/320kcal; Tuky 7,2g z
stopy mléka, vajec, sóji,
sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka zlepšující
toho nasycené mastné kyseliny
sezamu, arašídů a suchých
mouku E300), sůl, cukr.
0,9g; Sacharidy 58g z toho cukry
skořápkových plodů.
2,5g; Bílkoviny 8,5g; Sůl 1,2g.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
1602kJ/382kcal; Tuky 5,8g toho
stopy mléka, vajec, arašídů a
nasycené mastné kyseliny 0,7g;
suchých
skořápkových
Sacharidy 81g z toho cukry 4,8g;
plodů.
Bílkoviny 10g; Sůl 1,4g.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
1426kJ/341kcal; Tuky 9,1g z
stopy mléka, sóji, vajec,
toho nasycené mastné kyseliny
arašídů
a
suchých
1,8g; Sacharidy 51g z toho cukry
skořápkových plodů.
2,1g; Bílkoviny 11g; Sůl 0,1g.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.
Kód
produktu

2267

Popis produktu

BAGETA
SVĚTLÁ 140G

BULKA
2270 HAMBURGER
90 G

2279

HOUSKA
RAŽENÁ 50 G

HOUSKA
2281
SELSKÁ 60 G

2288

2297

Hmotnost

140

90

50

60

HOUSKA ZLATÝ
60
LEN 60G

HOUSKA
RAŽENÁ 43 G

aktualizace 23.8.2018

43

Druh

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Běžné
pečivo

Záruka

Složení

Informace pro alergiky

Nutriční hodnoty

1 den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka,
1343kJ/320kcal; Tuky 7,2g z
stopy mléka, vajec, sóji,
sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka zlepšující
toho nasycené mastné kyseliny
sezamu, arašídů a suchých
mouku E300), sůl, cukr.
0,9g; Sacharidy 58g z toho cukry
skořápkových plodů.
2,5g; Bílkoviny 8,5g; Sůl 1,2g.

1 den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka,
1295kJ/309kcal; Tuky 5,6g z
stopy mléka, vajec, sóji,
sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka zlepšující
toho nasycené mastné kyseliny
sezamu, arašídů a suchých
mouku E300), sůl, cukr, SEZAM.
0,8g; Sacharidy 59g z toho cukry
skořápkových plodů.
1,8g; Bílkoviny 8,8g; Sůl 1,3g.

1 den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka,
1274kJ/304kcal; Tuky 4,9g z
stopy mléka, vajec, sóji,
sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka zlepšující
toho nasycené mastné kyseliny
sezamu, arašídů a suchých
mouku E300), sůl, kmín, mák.
0,5g; Sacharidy 58g z toho cukry
skořápkových plodů.
1,3g; Bílkoviny 8,7g; Sůl 1,5g.

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.

1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cereální směs (PŠENIČNÁ mouka, len, PŠENIČNÉ otruby,
kukuřičná krupice, PŠENIČNÁ krupice, PŠENIČNÁ mouka celozrnná, JEČNÁ sladová
Výrobek může obsahovat
mouka, sušená SYROVÁTKA, cukr, glukóza, zahušťovadlo: E412, pražená PŠENIČNÁ
stopy sóji, vajec, arašídů a
sladová mouka, emulgátor. E472e, látka zlepšující mouku : kyselina askorbová,
suchých skořápkových plodů.
enzymy), posypová směs (kukuřičná krupice, lněné semeno žluté 34%, SEZAM,
OVESNÉ vločky, PŠENIČNÁ vláknina), droždí, řepkový olej, sůl.

1 den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka,
1274kJ/304kcal; Tuky 4,9g z
stopy mléka, vajec, sóji,
sladová JEČNÁ mouka, cukr, emulgátor E471, řepkový olej, enzymy, látka zlepšující
toho nasycené mastné kyseliny
sezamu, arašídů a suchých
mouku E300), sůl, kmín, mák.
0,5g; Sacharidy 58g z toho cukry
skořápkových plodů.
1,3g; Bílkoviny 8,7g; Sůl 1,5g.

Výrobek může obsahovat
stopy vajec, sezamu, mléka,
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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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.
Kód
produktu

Popis produktu

Hmotnost

Druh

PEČIVO
2300 RUSTIKÁLNÍ 70 70
G

Běžné
pečivo

3005 ŠVÝCARKA 80 G 80

Jemné
pečivo

3023

CHALA SYPANÁ
120
MÁKEM 120G

MAKOVKA
3028 (PODKOVA)
60G

60

MAKOVKA
3029 (SLADKÝ ŠNEK) 80
80 G

aktualizace 23.8.2018

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Záruka

1 den

1 den

Složení

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.
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).

Informace pro alergiky

Nutriční hodnoty

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
1387kJ/332kcal; Tuky 13g z toho
stopy mléka, vajec, sóji,
nasycené mastné kyseliny 1,8g;
sezamu, arašídů a suchých
Sacharidy 45g z toho cukry 2,8g;
skořápkových plodů.
Bílkoviny 11g; Sůl 1,3g.

Výrobek může obsahovat
stopy sezamu, arašídů a
suchých
skořápkových
plodů.

1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, řepkový olej 7%, droždí, zlepšující přípravek
(emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka,
Výrobek může obsahovat
zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300),
stopy sezamu, arašídů a
mák 1 %, sůl, pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina,
suchých skořápkových plodů.
aroma, zahušťovadlo E415, konzervant E202), mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená
VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

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.

1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, řepkový olej 7%, droždí, zlepšující přípravek
(emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka,
Výrobek může obsahovat
zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300),
stopy sezamu, arašídů a
mák 1 %, sůl s jódem, pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ
suchých skořápkových plodů.
vláknina, aroma, zahušťovadlo E415, konzervant E202), mašlování (MLÉČNÁ
bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

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.

1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, řepkový olej 7%, droždí, zlepšující přípravek
(emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka,
Výrobek může obsahovat
zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300),
stopy sezamu, arašídů a
mák 1 %, sůl, pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina,
suchých skořápkových plodů.
aroma, zahušťovadlo E415, konzervant E202), mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená
VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

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

Popis produktu

Hmotnost

ŠÁTEČEK
S
3081 FRUKTÓZOU
50
OVOCNÝ 50G

ŠÁTEČEK
S
3082 FRUKTÓZOU
50
JABLKO 50G

ŠÁTEČEK
S
3085 FRUKTÓZOU
50
TVAROH. 50G

3095

HŘEBEN MAK.
56
TUK. 56 G

aktualizace 23.8.2018

Druh

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Záruka

Složení

Informace pro alergiky

Nutriční hodnoty

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
Výrobek může obsahovat
kyselosti: E170, E341, zahušťovadlo: E412, olej řepkový, aroma s MLÉČNOU složkou),
stopy sóji, sezamu, arašídů a
řepkový olej, droždí, sůl, aroma, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE,
suchých skořápkových plodů.
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.

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.

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,
Výrobek může obsahovat
E341, zahušťovadlo: E412, řepkový olej, aroma s MLÉČNOU složkou), řepkový olej,
stopy sezamu, sóji, arašídů a
droždí, sůl, aroma, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor: E339,
suchých skořápkových plodů.
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.

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.

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, Výrobek může obsahovat
E341, zahušťovadlo: E412, olej řepkový, aroma s MLÉČNOU složkou), řepkový olej, stopy sezamu, sóji, arašídů a
droždí, sůl, aroma, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor: E339, suchých skořápkových plodů.
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.

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.

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,
Výrobek může obsahovat
cukr, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený
stopy sezamu, arašídů a
glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo:E412, regulátor
suchých skořápkových plodů.
kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl, mašlování (MLÉČNÁ
bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.
Kód
produktu

Popis produktu

Hmotnost

LOUPÁK
S
3117 TMAVOU
70
POLEVOU 70 G

3119

ROHLÍK SLADKÝ
45
45 G

ROHL.SLAD.S
3121 NÁP.S
55
PŘÍCH.OŘ.55G

ROHLÍK SLADKÝ
3122 PLNĚNÝ
55
MÁKEM 55 G

aktualizace 23.8.2018

Druh

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Záruka

Složení

Informace pro alergiky

Nutriční hodnoty

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%,
Výrobek může obsahovat
MANDLE, droždí, zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup,
stopy sezamu a arašídů.
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).

1 den

PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, řepkový olej 7%, droždí, zlepšující přípravek
(emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka,
Výrobek může obsahovat
zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300),
stopy sezamu, arašídů a
mák, sůl, pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina,
suchých skořápkových plodů.
aroma, zahušťovadlo E415, konzervant E202), mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená
VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

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.

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,
Výrobek může obsahovat
E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412,
stopy sezamu, arašídů a
regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), mák 1 %, sůl, pasta s
suchých skořápkových plodů.
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).

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.

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
Výrobek může obsahovat
sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti:
stopy sezamu, arašídů a
E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), mák, sůl, pasta s příchutí citrónu (cukr,
suchých skořápkových plodů.
voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ vláknina, aroma, zahušťovadlo E415, konzervant
E202), mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo:
karoteny).
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.
Kód
produktu

3124

3452

3792

Popis produktu

Hmotnost

RACIO
60
COPÁNEK 60 G

CHODSKÝ
KOLÁČ 300G

PIZZA
50 G

ROHLÍK

aktualizace 23.8.2018

300

50

Druh

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Běžné
pečivo

Záruka

Složení

Informace pro alergiky

Nutriční hodnoty

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,
Výrobek může obsahovat
OVESNÉ PŠENIČNÉ a ŽITNÉ vločky, SEZAM, PŠENIČNÁ trhanka, PŠENIČNÁ mouka],
stopy arašídů a suchých
cukr, OVESNÉ vločky, rozinky, rostlinný tuk
[rostlinné tuky a oleje
skořápkových plodů.
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).

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.

1 den

PŠENIČNÁ mouka, TVAROHOVÁ náplň 24% [TVAROH, voda, zlepšující přípravek (cukr,
škrob E:1412,E1414,E1422, sušený VAJEČNÝ BÍLEK, sůl,
aroma,
kyselina:E330, barvivo: karoteny)], povidlová náplň 14% (švestkový protlak, sušené
švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob: E1422, voda,
kyselina: kyselina citronová, aroma), maková náplň 12,5% (mák , cukr, voda,
Výrobek může obsahovat
glukózový sirup, PŠENIČNÁ krupička, PŠENIČNÉ klíčky,řepkový olej, sůl s jódem,
stopy sezamu, arašídů a
aroma), voda, cukr, řepkový olej, droždí, sušené odstředěné MLÉKO, zlepšující
suchých skořápkových plodů.
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).

Energetická
hodnota
1300kJ/309kcal; Tuky12g toho
nasycené mastné kyseliny1,8g;
Sacharidy 39g z toho cukry 35g;
Bílkoviny 7,5g; Sůl 0,01g.

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.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
1073kJ/254kcal; Tuky 7,4g z
stopy mléka, vajec, sóji,
toho nasycené mastné kyseliny
sezamu, arašídů a suchých
1,8g; Sacharidy 37g z toho cukry
skořápkových plodů.
3,5g; Bílkoviny 7,5g; Sůl 0,7g.
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.
Kód
produktu

4152

Popis produktu

Hmotnost

ŠÁTEČEK
80
ZDOBENÝ 80 G

ŠÁTEČEK
S
4158 OVOCNOU
50
NÁPLNÍ 50 G

KOLÁČEK
4175 TVAROH
A 60
BORŮVKA 60G

ŠÁTEČEK
S
4183 NÁPL. TVAR. A 80
BORŮVK. 80 G

aktualizace 23.8.2018

Druh

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Záruka

Složení

Informace pro alergiky

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, Výrobek může obsahovat
částečně ztužený rostlinný tuk (SÓJOVÝ, palmový v různém poměru), kakaový prášek stopy sezamu, arašídů a
se sníženým obsahem tuku, emulgátory: slunečnicový lecitin a polyglycerolpolyricin- suchých skořápkových plodů.
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).

1 den

PŠENIČNÁ mouka, ovocná náplň 20% (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé mrkve), voda, cukr,
Výrobek může obsahovat
řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový
stopy sezamu, arašídů a
sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti:
suchých skořápkových plodů.
E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), sůl, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina,
sušená VEJCE, emulgátor E339, aroma, barvivo: karoteny).

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 Výrobek může obsahovat
odstředěné MLÉKO, zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový stopy sezamu, arašídů a
sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo:E412, regulátor kyselosti: suchých skořápkových plodů.
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).

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, Výrobek může obsahovat
kyselina: E330, konzervant: E202, zahušťovadlo E418, aroma), cukr, řepkový olej, stopy sezamu, arašídů a
droždí, zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, suchých skořápkových plodů.
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).

Nutriční hodnoty

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.

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

4186

Popis produktu

ŠÁTEČEK
MAKOVÝ 70G

ŠÁTEČEK
4188 TVAROHOVÝ
70G

Hmotnost

70

70

KOLÁČEK
6715 TVAROHOVÝ 20 20
G

KOLÁČEK
6717 POVIDLOVÝ 20 20
G

aktualizace 23.8.2018

Druh

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Záruka

1 den

1 den

Složení

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).
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).

Informace pro alergiky

Nutriční hodnoty

Výrobek může obsahovat
stopy sezamu, arašídů a
suchých skořápkových plodů.

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat 1400kJ/334kcal; Tuky 9,6g z
stopy sezamu, arašídů a toho nasycené mastné kyseliny
suchých skořápkových plodů. 1,6g; Sacharidy 56g z toho cukry
17g; Bílkoviny 7,6g; Sůl 0,6g.

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 Výrobek může obsahovat
mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka stopy sezamu, arašídů a
zlepšující mouku E300), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ suchých skořápkových plodů.
vláknina, aroma, zahušťovadlo E415, konzervant E202), sůl, cukr vanilinový (cukr,
aroma) konzervant: E282, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor
E339, aroma, barvivo: karoteny).

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 Výrobek může obsahovat
mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka stopy sezamu, arašídů a
zlepšující mouku E300), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ suchých skořápkových plodů.
vláknina, aroma, zahušťovadlo E415, konzervant E202), sůl, cukr vanilinový (cukr,
aroma) konzervant: E282, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor
E339, aroma, barvivo: karoteny).
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SPECIFIKACE DODÁVANÝCH NEBALENÝCH VÝROBKŮ - PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY,A.S.
Kód
produktu

6718

6728

Popis produktu

Hmotnost

KOLÁČEK
MAKOVÝ 20 G

20

KOLÁČEK
SPECIÁL 60 G

KOLÁČEK
6730 MAKOVOU
NÁPLNÍ 50G

60

S
50

KOLÁČEK
S
6753 TVAROHOVOU 50
NÁPLNÍ 50G

aktualizace 23.8.2018

Druh

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Záruka

Složení

Informace pro alergiky

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
Výrobek může obsahovat
glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor
stopy sezamu, arašídů a
kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), pasta s příchutí citrónu (cukr,
suchých skořápkových plodů.
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).

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,
Výrobek může obsahovat
koncentrát z černé mrkve), cukr, řepkový olej, droždí, sušené odstředěné MLÉKO,
stopy sezamu, arašídů a
zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový sirup, PŠENIČNÁ
suchých skořápkových plodů.
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).

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
Výrobek může obsahovat
glukózový sirup, PŠENIČNÁ mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor
stopy sezamu, arašídů a
kyselosti: E341, enzymy, látka zlepšující mouku E300), pasta s příchutí citrónu (cukr,
suchých skořápkových plodů.
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).

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 Výrobek může obsahovat
mouka, SÓJOVÁ mouka, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E341, enzymy, látka stopy sezamu, arašídů a
zlepšující mouku E300), pasta s příchutí citrónu (cukr, voda, jablečná dřeň, PŠENIČNÁ suchých skořápkových plodů.
vláknina, aroma, zahušťovadlo E415, konzervant E202), sůl, cukr vanilinový (cukr,
aroma), konzervant: E282, mašlování (MLÉČNÁ bílkovina, sušená VEJCE, emulgátor
E339, aroma, barvivo: karoteny).

Nutriční hodnoty

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

Popis produktu

Hmotnost

KOBLIHA
S
6758 OVOC. NÁPLNÍ 50
50 G

KOBLIHA
S
6783 NUGÁTOVOU 50
NÁPLNÍ 50G

KOLÁČEK
6791 UČŇOVSKÝ 100 100
G

aktualizace 23.8.2018

Druh

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Jemné
pečivo

Záruka

Složení

Informace pro alergiky

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
Výrobek může obsahovat
palmový tuk, voda, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ mouka, palmový olej, cukr, sladká
stopy sezamu, arašídů a
sušená SYROVÁTKA, LAKTÓZA, emulgátor: E471, E472e, SÓJOVÝ lecitin, sůl, bílkovinný
suchých skořápkových plodů.
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.

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
Výrobek může obsahovat
(PŠENIČNÁ mouka,
palmový olej, cukr, sladká sušená SYROVÁTKA,
stopy sezamu, arašídů a
LAKTÓZA, emulgátor: E471, E472e, SÓJOVÝ lecitin, sůl, bílkovinný prášek, sušené
suchých skořápkových plodů.
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.

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:
Výrobek může obsahovat
pektin, koncentrát
z černé mrkve), cukr, řepkový olej, droždí, sušené
stopy sezamu, arašídů a
odstředěné MLÉKO, zlepšující přípravek (emulgátor:E471, E481, sušený glukózový
suchých skořápkových plodů.
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).

Nutriční hodnoty

Energetická
hodnota
1702kJ/409kcal; Tuky 22g toho
nasycené mastné kyseliny 3,4g;
Sacharidy 48g z toho cukry 15g;
Bílkoviny 5,8g; Sůl 0,5g.

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

Popis produktu

Hmotnost

KOLÁČ
POUŤOVÝ
6800
MANDLEMI
320G

1959

BULKA
70G

S

ŽITNÁ

aktualizace 23.8.2018

320

70

Druh

Jemné
pečivo

Běžné
pečivo

Záruka

Složení

Informace pro alergiky

Nutriční hodnoty

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, Výrobek může obsahovat
droždí, MANDLE 1%, sušené odstředěné MLÉKO, zlepšující přípravek (emulgátor: stopy sezamu a arašídů.
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).

1den

Energetická
hodnota
Výrobek může obsahovat
926kJ/222kcal; Tuky 1,2g z toho
ŽITNÁ mouka, voda, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, enzymy, látka zlepšující stopy mléka, sóji, vajec,
nasycené mastné kyseliny 0,1g;
mouku: E300), PŠENIČNÁ mouka, droždí, řepkový olej, sůl, kmín.
arašídů
a
suchých
Sacharidy 40g z toho cukry 2,6g;
skořápkových plodů.
Bílkoviny 8,2g; Sůl 1,4g.

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.
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