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PK  název výrobku hmot. (g)
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skupina
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min. 

trv. 

(dny)

ALERGENY 

DLE SKUPIN

STOPY 

ALERGENŮ

13002 CHLÉB VITA 600 chléb

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, ŽITNÁ MOUKA, pekařská směs (slunečnice, len, PŠENIČNÁ 

MOUKA, cukr, sůl, PŠENIČNÝ KVAS, PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ BOBTNAVÁ MOUKA, 

SUŠENÝ ŽITNÝ CELOZRNNÝ KVAS, ŽITNÁ SLADOVÁ MOUKA, slunečnicový olej, 

stabilizátor guarová mouka E412, koření, enzymy (amyláza, xylanáza), látka zlepšující 

mouku E300), droždí, PŠENIČNÝ ŠKROB, lněné semínko, slunečnicové semínko 

loupané, sůl

Energetická hodnota 1209kJ/286kcal, 

tuky 2,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 55g, z toho 

cukry 1,6g, vláknina 4,4g, bílkoviny 

9,9g, sůl 0,97g

1 a c, e, f, g, h, k

13004 CHLÉB DÝŇOVO-MRKVOVÝ 500 chléb

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, zápara směs (TEKUTÝ OVESNÝ KVAS (VODA, OVESNÁ 

MOUKA, STARTOVACÍ KULTURA), mrkev (30%), dýňová semínka (15%), lněná semínka, 

slunečnicová semínka, sůl), ŽITNÁ MOUKA, droždí, sůl, stabilizátor (PŠENIČNÝ LEPEK, 

ŽITNÁ MOUKA, sušená šťáva z aceroly, ENZYM (LEPEK))

Energetická hodnota 1034kJ/245kcal, 

tuky 5,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,7g, sacharidy 38g, z toho 

cukry 1,6g, vláknina 4,6g, bílkoviny 

9,0g, sůl 1,7g

1 a c, e, f, g, h, k  

i)  celer a výrobky z něj,

j)  hořčice a výrobky z ní,

E-mail: info@inpeko.cz

Zpracoval: Ing. Martina Veselá

g) mléko a výrobky z něj (včetně laktosy)

h) suché skořápkové plody, tj. mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch),                                                                                    

para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), ořechy makadamie a queensland (Macadamia ternifolia), a výrobky z nich,

e) jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

f)  sójové boby (sója) a výrobky z nich

k) sezamová semena (sezam) a výrobky z nich,

l) oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako SO2.

m) lupina  a výrobky z ní

n) měkkýši  a výrobky z nich
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c)  vejce a výrobky z nich

d) ryby a výrobky z nich

a) obiloviny obsahující lepek (tj. pšenice, žito, ječmen, oves, pšenice špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy) a výrobky z nich,

b) korýši a výrobky z nich

INFOMACE O ALERGENECH

Alergeny jsou vždy uvedeny ve složení výrobku, pokud  nejsou alergeny uvedeny ve složení  mohou dále obsahovat alergeny, které jsou v následujícím seznamu zvýrazněné podtržením :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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13005 CHLÉB PODMÁSLOVÝ 600 chléb

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, pekařská směs 8.6% (bramborové vločky, PŠENIČNÁ 

MOUKA, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SUŠENÉ PODMÁSLÍ, rostlinný olej (palmový), glukózový 

sirup, koření, kyselina (E270), PŠENIČNÝ LEPEK, aroma, SUŠENÝ PŠENIČNÝ KVAS 

(PŠENIČNÁ MOUKA, STARTOVACÍ KULTURA), látka zlepšující mouku (E300), kvasnicový 

extrakt, enzymy), ŽITNÁ MOUKA, droždí, sůl.

Energetická hodnota 997kJ/235kcal, 

tuky 2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,4g, sacharidy 45g, z toho 

cukry 3,0g, vláknina 2,7g, bílkoviny 

7,9g, sůl 1,5g

1 a, g c, e, f, h, k, m

13006 CHLÉB ŘEMESLNÝ 800G 800 chléb

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, ŽITNÁ MOUKA, kmín, sůl, droždí, zlepšující přípravek 

(stabilizátor (uhličitan vápenatý E170), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E472e), 

dextróza, látka zlepšující mouku (E300), enzymy), PŠENIČNÝ ŠKROB, žitná chlebová 

fermentace (ŽITNÝ CELOZRNNÝ ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, Lactobacillaceae)

Energetická hodnota 991kJ/234kcal, 

tuky 1,3g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 46g, z toho 

cukry 1,5g, vláknina 4,4g, bílkoviny 

7,7g, sůl 1,3g

1 a c, e, f, g, h, j, k

13007 CHLÉB ŽITNÝ KRÁ. BAL. 500G 500 chléb

ŽITNÁ MOUKA 57.4%, voda, kmín, sůl, pomocná látky (odlučovač) (rostlinný olej 

(řepkový, palmový), karnaubský vosk, emulgátor (slunečnicový lecitin), plně ztužený 

ricinový olej), žitná chlebová fermentace (ŽITNÝ CELOZRNNÝ ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, 

voda, Lactobacillaceae).

Energetická hodnota 1446kJ/342kcal, 

tuky 2,3g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 68g, z toho 

cukry 3,0g, vláknina 9,7g, bílkoviny 

7,8g, sůl 2,0g

3 a c, e, f, g, h, j

13008 CHLÉB ŠUMAVSKÝ 500 chléb

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, ŽITNÁ MOUKA, sůl, droždí, zlepšující přípravek (stabilizátor 

(uhličitan vápenatý E170), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E472e), dextróza, látka 

zlepšující mouku (E300), enzymy), kmín, PŠENIČNÝ ŠKROB, žitná chlebová fermentace 

(ŽITNÝ CELOZRNNÝ ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, Lactobacillaceae).

Energetická hodnota 981kJ/232kcal, 

tuky 1,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 46g, z toho 

cukry 1,5g, vláknina 4,1g, bílkoviny 

7,6g, sůl 1,3g

1 a c, e, f, g, h, j, k

13015 CHLÉB ÚSTECKÝ KULATÝ 550 chléb

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, ŽITNÁ MOUKA, sůl, droždí, zlepšující přípravek (stabilizátor 

(uhličitan vápenatý E170), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E472e), dextróza, látka 

zlepšující mouku (E300), enzymy), kmín, PŠENIČNÝ ŠKROB, žitná chlebová fermentace 

(ŽITNÝ CELOZRNNÝ ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, Lactobacillaceae)

Energetická hodnota 982kJ/232kcal, 

tuky 1,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 46g, z toho 

cukry 1,5g, vláknina 4,1g, bílkoviny 

7,6g, sůl 1,3g

1 a c, e, f, g, h, j, k

13023 CHLÉB SLUNEČ. KRÁJ. BAL. 250G 250 chléb

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicové semínko loupané 5.5%, 

pekařská cereální směs (lněné semínko, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, PŠENIČNÁ MOUKA 

CELOZRNNÁ, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, slunečnicové semínko loupané, 

ŽITNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ LEPEK, dýňové semínko, PŠENIČNÉ KLÍČKY, regulátor 

kyselosti (E270 přídatná látka (E327)), protispékavá látka (E551)), droždí, sůl, pomocná 

látky (odlučovač) (rostlinný olej (řepkový, palmový), karnaubský vosk, emulgátor 

(slunečnicový lecitin), plně ztužený ricinový olej), konzervant (propionát sodný)

Energetická hodnota 1115kJ/264kcal, 

tuky 5,7g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,1g, sacharidy 42g, z toho 

cukry 1,1g, vláknina 2,9g, bílkoviny 

9,7g, sůl 1,6g

3 a c, e, g, g, h, k 
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13032 CHLÉB SLUNEČ. KRÁJ. BAL. 500G 500 chléb

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicové semínko loupané 5.5%, 

pekařská cereální směs (lněné semínko, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, PŠENIČNÁ MOUKA 

CELOZRNNÁ, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, slunečnicové semínko loupané, 

ŽITNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ LEPEK, dýňové semínko, PŠENIČNÉ KLÍČKY, regulátor 

kyselosti (E270 přídatná látka (E327)), protispékavá látka (E551)), droždí, sůl, pomocná 

látky (odlučovač) (rostlinný olej (řepkový, palmový), karnaubský vosk, emulgátor 

(slunečnicový lecitin), plně ztužený ricinový olej), konzervant (propionát sodný)

Energetická hodnota 1115kJ/264kcal, 

tuky 5,7g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,1g, sacharidy 42g, z toho 

cukry 1,1g, vláknina 2,9g, bílkoviny 

9,7g, sůl 1,6g

3 a c, e, g, g, h, k 

13033
CHLÉB STAROČESKÝ KVASOVÝ 

600g
600 chléb

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, ŽITNÁ MOUKA, sůl, droždí, zlepšující přípravek (stabilizátor 

(uhličitan vápenatý E170), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E472e), dextróza, látka 

zlepšující mouku (E300), enzymy), kmín, žitná chlebová fermentace (ŽITNÝ CELOZRNNÝ 

ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, Lactobacillaceae)

Energetická hodnota 989kJ/234kcal, 

tuky 1,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 46g, z toho 

cukry 1,5g, vláknina 4,1g, bílkoviny 

7,7g, sůl 1,3g

1 a c, e, g, g, h, k 

13036 CHLÉB TMAVÝ 1200 chléb

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, ŽITNÁ MOUKA, sůl, droždí, PŠENIČNÝ ŠKROB, zlepšující 

přípravek (stabilizátor (uhličitan vápenatý E170), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor 

(E472e), dextróza, látka zlepšující mouku (E300), enzymy), kmín, žitná chlebová 

fermentace (ŽITNÝ CELOZRNNÝ ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, Lactobacillaceae).

Energetická hodnota 1039kJ/245kcal, 

tuky 1,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 1,6g, vláknina 4,3g, bílkoviny 

7,9g, sůl 1,4g

1 a c, e, f, g, h, j, k

13036P CHLÉB TMAVÝ PRASKLÝ 1200 chléb

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, ŽITNÁ MOUKA, sůl, droždí, PŠENIČNÝ ŠKROB, zlepšující 

přípravek (stabilizátor (uhličitan vápenatý E170), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor 

(E472e), dextróza, látka zlepšující mouku (E300), enzymy), kmín, žitná chlebová 

fermentace (ŽITNÝ CELOZRNNÝ ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, Lactobacillaceae).

Energetická hodnota 1039kJ/245kcal, 

tuky 1,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 1,6g, vláknina 4,3g, bílkoviny 

7,9g, sůl 1,4g

1 a c, e, f, g, h, j, k

13037 CHLÉB ÚSTECKÝ TMAVÝ 500 chléb

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, ŽITNÁ MOUKA, sůl, droždí, zlepšující přípravek (stabilizátor 

(uhličitan vápenatý E170), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E472e), dextróza, látka 

zlepšující mouku (E300), enzymy), kmín, žitná chlebová fermentace (ŽITNÝ CELOZRNNÝ 

ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, Lactobacillaceae).

Energetická hodnota 1000kJ/236kcal, 

tuky 1,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 47g, z toho 

cukry 1,5g, vláknina 4,2g, bílkoviny 

7,8g, sůl 1,3g

1 a c, e, f, g, h, j, k

13041 CHLÉB TM. S KMÍNEM 800 chléb

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, ŽITNÁ MOUKA, kmín 1.2%, sůl, droždí, zlepšující přípravek 

(stabilizátor (uhličitan vápenatý E170), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E472e), 

dextróza, látka zlepšující mouku (E300), enzymy), PŠENIČNÝ ŠKROB, žitná chlebová 

fermentace (ŽITNÝ CELOZRNNÝ ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, Lactobacillaceae)

Energetická hodnota 991kJ/236kcal, 

tuky 1,3g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 46g, z toho 

cukry 1,5g, vláknina 4,4g, bílkoviny 

7,7g, sůl 1,3g

1 a c, e, f, g, h, j, k
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13043

CHLÉB TM. KRÁJ. BAL. 1/4

250 chléb

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, ŽITNÁ MOUKA, sůl, droždí, PŠENIČNÝ ŠKROB, zlepšující 

přípravek (stabilizátor (uhličitan vápenatý E170), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor 

(E472e), dextróza, látka zlepšující mouku (E300), enzymy), kmín, žitná chlebová 

fermentace (ŽITNÝ CELOZRNNÝ ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, Lactobacillaceae).

Energetická hodnota 1039kJ/245kcal, 

tuky 1,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 1,6g, vláknina 4,3g, bílkoviny 

7,9g, sůl 1,4g

3 a c, e, f, g, h, j, k

13063
KRÁJENÝ CHLÉB TMAVÝ BAL. 

1200G
1200 chléb

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, ŽITNÁ MOUKA, sůl, droždí, PŠENIČNÝ ŠKROB, zlepšující 

přípravek (stabilizátor (uhličitan vápenatý E170), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor 

(E472e), dextróza, látka zlepšující mouku (E300), enzymy), kmín, žitná chlebová 

fermentace (ŽITNÝ CELOZRNNÝ ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, Lactobacillaceae).

Energetická hodnota 1039kJ/245kcal, 

tuky 1,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 1,6g, vláknina 4,3g, bílkoviny 

7,9g, sůl 1,4g

3 a c, e, f, g, h, j, k

13064 CHLÉB TMAVÝ KRÁJ. BAL. 1/2 550 chléb

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, ŽITNÁ MOUKA, sůl, droždí, PŠENIČNÝ ŠKROB, zlepšující 

přípravek (stabilizátor (uhličitan vápenatý E170), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor 

(E472e), dextróza, látka zlepšující mouku (E300), enzymy), kmín, žitná chlebová 

fermentace (ŽITNÝ CELOZRNNÝ ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, Lactobacillaceae).

Energetická hodnota 1039kJ/245kcal, 

tuky 1,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,2g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 1,6g, vláknina 4,3g, bílkoviny 

7,9g, sůl 1,4g

3 a c, e, f, g, h, j, k

13065 CHLÉB LÁMANKOVÝ KRÁJ. BAL. 500 chléb

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, ŽITNÁ MOUKA, pekařská lámanková směs 9.8% (lněné 

semínko, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, BRAMBOROVÁ KAŠE, (bramborové lupínky, emulgátor 

(E471), stabilizátor(E450i), KONZERVANT A ANTIOXIDANT (E223), antioxidant (E392), 

regulátor kyselosti (E330)), ŽITNÁ MOUKA, slunečnicové semínko loupané, PŠENIČNÁ 

MOUKA, OVESNÉ VLOČKY, SEZAM, kukuřičná krupice, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, 

látka zlepšující mouku (E300), enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170)), droždí, OVESNÉ VLOČKY, lněné semínko, SEZAMOVÉ SEMÍNKO.

Energetická hodnota 1102kJ/261kcal, 

tuky 4,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,8g, sacharidy 45g, z toho 

cukry 1,3g, vláknina 4g, bílkoviny 9,2g, 

sůl 1,3g

3 a, k, l c, e, f, g, h

13066 CHLÉB MOSKEVSKÝ BAL. 850 chléb

ŽITNÁ MOUKA, voda, kmín, sůl, pomocná látky (odlučovač) (rostlinný olej (řepkový, 

palmový), karnaubský vosk, emulgátor (slunečnicový lecitin), plně ztužený ricinový 

olej), žitná chlebová fermentace (ŽITNÝ CELOZRNNÝ ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, 

Lactobacillaceae)

Energetická hodnota 946kJ/224kcal, 

tuky 1,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,1g, sacharidy 44g, z toho 

cukry 1,9g, vláknina 6,3g, bílkoviny 

5,1g, sůl 1,3g

4 a c, e, f, g, h, j, k

23155 ROHLÍK CEREÁLNÍ 60
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pekařská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, ŽITNÁ TRHANKA, 

SÓJOVÁ DRŤ, PRAŽENÁ PŠENIČNÁ SLADOVÁ MOUKA, PRAŽENÁ JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, glukózový sirup, sůl, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), kmín, 

emulgátor (E471), látka zlepšující mouku (E300), enzymy), rostlinný olej (řepkový), 

droždí, sůl

Energetická hodnota 1202kJ/284kcal, 

tuky 3,7g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,8g, sacharidy 51g, z toho 

cukry 1g, vláknina 3,6g, bílkoviny 9,7g, 

sůl 1,6g

1 a, f c, e, g, k, m

 B Ě Ž N É   P E Č I V O
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23158 ŽITNÁ BULKA BAL. 4KS 480
běžné 

pečivo

ŽITNÁ MOUKA 36.1%, voda, PŠENIČNÁ MOUKA, droždí, koření (kmín mletý, koriandr 

mletý, fenykl mletý), sůl, kmín, JEČNÁ SLADOVÁ PRAŽENÁ MOUKA, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300))

Energetická hodnota 1059kJ/250kcal, 

tuky 1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,3g, sacharidy 50g, z toho 

cukry 1,7g, vláknina 5,6g, bílkoviny 

7,5g, sůl 1,7g

1 a c, e, f, g, i, j, k

23160 PEČIVO NA STR. -
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, mák, sůl hrubá, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)), kmín

Energetická hodnota 1509kJ/357kcal, 

tuky 3,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,8g, sacharidy 66g, z toho 

cukry 1,1g, vláknina 4,1g, bílkoviny 12g, 

sůl 2,4g

1 a c, e, f, g, j, k

23162 VEKA 360
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)).

Energetická hodnota 1172kJ/277kcal, 

tuky 2,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 52g, z toho 

cukry 0,8g, vláknina 3g, bílkoviny 9,5g, 

sůl 1,3g

2 a c, e, f, g, k

23163 VEKA BALENÁ 360
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)).

Energetická hodnota 1172kJ/277kcal, 

tuky 2,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 52g, z toho 

cukry 0,8g, vláknina 3g, bílkoviny 9,5g, 

sůl 1,3g

5 a c, e, f, g, k

23167 ŽITNÁ BULKA 120G 120
běžné 

pečivo

ŽITNÁ MOUKA 36.1%, voda, PŠENIČNÁ MOUKA, droždí, koření (kmín mletý, koriandr 

mletý, fenykl mletý), sůl, kmín, JEČNÁ SLADOVÁ PRAŽENÁ MOUKA, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300))

Energetická hodnota 1059kJ/250kcal, 

tuky 1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,3g, sacharidy 50g, z toho 

cukry 1,7g, vláknina 5,6g, bílkoviny 

7,5g, sůl 1,7g

1 a c, e, f, g, i, j, k

23168 BULKA SEZAMOVÁ 60
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, SEZAMOVÉ SEMÍNKO 7.2%, droždí, pomocná látky 

(odlučovač) (rostlinný olej (řepkový, palmový), karnaubský vosk, emulgátor 

(slunečnicový lecitin), plně ztužený ricinový olej), rostlinný olej (řepkový), sůl, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300))

Energetická hodnota 1404kJ/334kcal, 

tuky 9,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,3g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 0,8g, vláknina 3,7g, bílkoviny 10g, 

sůl 1,2g

1 a, k c, e, f, g

23171 VEKA KRÁJENÁ BAL. 360
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)).

Energetická hodnota 1172kJ/277kcal, 

tuky 2,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 52g, z toho 

cukry 0,8g, vláknina 3g, bílkoviny 9,5g, 

sůl 1,3g

5 a c, e, f, g, k
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23172 DALAMÁNEK 60
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, ŽITNÁ MOUKA, sůl hrubá, droždí, sůl, rostlinný olej 

(řepkový), kmín, zlepšující přípravek (stabilizátor (uhličitan vápenatý E170), PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátor (E472e), dextróza, látka zlepšující mouku (E300), enzymy), žitná 

chlebová fermentace (ŽITNÝ CELOZRNNÝ ŠROT, ŽITNÁ MOUKA, voda, Lactobacillaceae)

Energetická hodnota 1044kJ/247kcal, 

tuky 3,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,4g, sacharidy 44g, z toho 

cukry 1,5g, vláknina 4,6g, bílkoviny 

7,9g, sůl 6g

1 a c, f, g, j, k

23174 KOSTKA TMAVÁ 70
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pekařská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, ŽITNÁ MOUKA, 

slunečnicové semínko loupané, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, PŠENIČNÉ KLÍČKY, PŠENIČNÝ 

LEPEK, dýňové semínko, cukr, hrachová mouka, stabilizátor (E412, E170), emulgátor 

(E472e), dextróza, regulátor kyselosti ((E270) přídatná látka E327, E551), látka 

zlepšující mouku (E300)), rostlinný olej (řepkový), dýňové semínko, slunečnicové 

semínko loupané, droždí, sůl

Energetická hodnota 1517kJ/362kcal, 

tuky 15g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 2,5g, sacharidy 43g, z toho 

cukry 1,5g, vláknina 3,4g, bílkoviny 13g, 

sůl 1,3g

1 a c, e, f, g, h, k

23182 BAGETA 100G 100
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300))

Energetická hodnota 1172kJ/277kcal, 

tuky 2,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 52g, z toho 

cukry 0,8g, vláknina 3g, bílkoviny 9,5g, 

sůl 1,3g

1 a c, e, f, g, k

23186 KAISERKA CER. BEZ POS 50
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pekařská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, SÓJOVÁ DRŤ, ŽITNÁ 

TRHANKA, lněné semínko, PŠENIČNÝ LEPEK, ŽITNÁ SLADOVÁ BOBTNAVÁ MOUKA, 

JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, chlebové koření (kmín, koriandr, anýz, fenykl), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA PRAŽENÁ, cukr, emulgátory (E471, E472e), enzymy (hydrolázy), 

látka zlepšující mouku (E300)), droždí, rostlinný olej (řepkový), koření (kmín mletý, 

koriandr mletý, fenykl mletý), sůl

Energetická hodnota 1162kJ/275kcal, 

tuky 4,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,8g, sacharidy 47g, z toho 

cukry 1,3g, vláknina 3,8g, bílkoviny 11g, 

sůl 1,4g

1 a, f
c, e, g, h, i, j, k, 

m

23187 KAISERKA CEREÁL 50
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pekařská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, SÓJOVÁ DRŤ, ŽITNÁ 

TRHANKA, lněné semínko, PŠENIČNÝ LEPEK, ŽITNÁ SLADOVÁ BOBTNAVÁ MOUKA, 

JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, chlebové koření (kmín, koriandr, anýz, fenykl), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA PRAŽENÁ, cukr, emulgátory (E471, E472e), enzymy (hydrolázy), 

látka zlepšující mouku (E300)), SEZAMOVÉ SEMÍNKO, lněné semínko, droždí, koření 

(kmín mletý, koriandr mletý, fenykl mletý), rostlinný olej (řepkový), sůl, PŠENIČNÉ 

OTRUBY, sůl hrubá

Energetická hodnota 1297kJ/308kcal, 

tuky 8,3g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,3g, sacharidy 44g, z toho 

cukry 1,3g, vláknina 5,1g, bílkoviny 11g, 

sůl 1,6g

1 a, f, k c, e, g, h, i, j, m

23196 BAGETA TMAVÁ VÍCEZR. 130
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, posyp (lněné semínko, VLOČKY 24%(OVESNÉ, ŽITNÉ, 

PŠENIČNÉ), PŠENIČNÁ TRHANKA, slunečnicové semínko loupané, PŠENIČNÉ OTRUBY, 

JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA PRAŽENÁ, ŽITNÁ SLADOVÁ BOBTNAVÁ MOUKA), SEZAMOVÉ 

SEMÍNKO, rostlinný olej (řepkový), koření (kmín mletý, koriandr mletý, fenykl mletý), 

droždí, lněné semínko, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku 

(E300)), PŠENIČNÉ OTRUBY, sůl hrubá

Energetická hodnota 1302kJ/310kcal, 

tuky 9,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,3g, sacharidy 43g, z toho 

cukry 1,3g, vláknina 6g, bílkoviny 9,8g, 

sůl 1,5g

1 a, k
c, e, f, g,h, i, j, 

m
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23200 JUNIORKA 40
běžné 

pečivo

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, pekařská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicové semínko 

loupané, bramborové vločky, ŠPALDOVÉ VLOČKY, SÓJOVÁ MOUKA, sůl jodizovaná, 

SUŠENÝ PŠENIČNÝ KVAS, SUŠENÉ PODMÁSLÍ, PŠENIČNÝ LEPEK, SUŠENÝ JOGURT 

ODTUČNĚNÝ, koření, PRAŽENÝ JEČNÝ SLAD, cukr, emulgátor (E472e), zahušťovadlo 

(E412), PŠENIČNÁ SLADOVÁ MOUKA, enzymy, látka zlepšující mouku (E300)), 

POSYPOVÁ SMĚS SLUNÍČKO (lněné semínko, kukuřičná krupice, OVESNÉ VLOČKY, 

PŠENIČNÉ VLOČKY, SEZAMOVÉ SEMÍNKO, slunečnicové semínko loupané, SÓJOVÝ 

ŠROT, sůl jedlá jodidovaná), droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl

Energetická hodnota 1273kJ/303kcal, 

tuky 8,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 43g, z toho 

cukry 2,3g, vláknina 5,4g, bílkoviny 12g, 

sůl 2,5g

1 a, g, f, k c, e, h

23202 BAGETA XXL MALÁ SEZAM 55G 55
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pomocná látky (odlučovač) (rostlinný olej (řepkový, 

palmový), karnaubský vosk, emulgátor (slunečnicový lecitin), plně ztužený ricinový 

olej), rostlinný olej (řepkový), SEZAMOVÉ SEMÍNKO 3.3%, droždí, sůl, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E472e), protispékavá látka (fosforečnany 

vápenaté), látka zlepšující mouku (E300), enzymy).

Energetická hodnota 1527kJ/363kcal, 

tuky 13g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,3g, sacharidy 51g, z toho 

cukry 0,7g, vláknina 3,3g, bílkoviny 

9,9g, sůl 1,2g

1 a, k c, e, f, g, h

23202k BAGETA XXL MALÁ SEZAM 55G 55
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pomocná látky (odlučovač) (rostlinný olej (řepkový, 

palmový), karnaubský vosk, emulgátor (slunečnicový lecitin), plně ztužený ricinový 

olej), rostlinný olej (řepkový), SEZAMOVÉ SEMÍNKO 3.3%, droždí, sůl, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E472e), protispékavá látka (fosforečnany 

vápenaté), látka zlepšující mouku (E300), enzymy).

Energetická hodnota 1527kJ/363kcal, 

tuky 13g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,3g, sacharidy 51g, z toho 

cukry 0,7g, vláknina 3,3g, bílkoviny 

9,9g, sůl 1,2g

1 a, k c, e, f, g, h

23210 MINI BAGETA XXL 60G 60
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), droždí, sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E472e), protispékavá látka (fosforečnany vápenaté), 

látka zlepšující mouku (E300), enzymy)

Energetická hodnota 1254kJ/297kcal, 

tuky 5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,9g, sacharidy 52g, z toho 

cukry 0,7g, vláknina 3g, bílkoviny 9,4g, 

sůl 1,3g

1 a c, e, f, g, h, k

23286 VITAROHLÍK 60
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pekařská cereální směs (lněné semínko, JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, PŠENIČNÁ MOUKA CELOZRNNÁ, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, 

slunečnicové semínko loupané, ŽITNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ LEPEK, dýňové semínko, 

PŠENIČNÉ KLÍČKY, regulátor kyselosti (E270 přídatná látka (E327)), protispékavá látka 

(E551)), SEZAMOVÉ SEMÍNKO, rostlinný olej (řepkový), droždí, sůl

Energetická hodnota 1301kJ/309kcal, 

tuky 7,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,8g, sacharidy 47g, z toho 

cukry 0,9g, vláknina 3g, bílkoviny 11g, 

sůl 1,3g

1 a, k c, e, f, g

23287 ROHLÍK ŠPALDOVÝ 60
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pekařská směs 15.4% (ŠPALDOVÁ MOUKA, PŠENIČNÁ 

CELOZRNNÁ MOUKA, zlepšující přípravek (stabilizátor (guma guar, E466), kyselina 

(kyselina mléčná a octová), emulgátor (E472e a řepkový lecitin)), sůl, JEČNÁ SLADOVÁ 

PRAŽENÁ MOUKA, SÓJOVÁ MOUKA, lněná semínka, bramborové vločky, SEZAM, 

koření), SEZAMOVÉ SEMÍNKO, rostlinný olej (řepkový), lněné semínko, droždí, koření 

(kmín mletý, koriandr mletý, fenykl mletý), PŠENIČNÉ OTRUBY, sůl hrubá

Energetická hodnota 1322kJ/315kcal, 

tuky 9,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,5g, sacharidy 44g, z toho 

cukry 1,1g, vláknina 5,7g, bílkoviny 

9,9g, sůl 1,5g

1 a, f, k c, e, g, h, i, j
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23290 HOUSKA S-K-M 43
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, mák, sůl hrubá, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)), kmín

Energetická hodnota 1355kJ/320kcal, 

tuky 3,4g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,7g, sacharidy 60g, z toho 

cukry 1g, vláknina 3,7g, bílkoviny 11g, 

sůl 2,2g

1 a c, e, f, g, j, k

23290L HOUSKA S-K-M 43
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, mák, sůl hrubá, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)), kmín

Energetická hodnota 1355kJ/320kcal, 

tuky 3,4g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,7g, sacharidy 60g, z toho 

cukry 1g, vláknina 3,7g, bílkoviny 11g, 

sůl 2,2g

1 a c, e, f, g, j, k

23294 ROHLÍK SE SÝREM 60
běžné 

pečivo

: PŠENIČNÁ MOUKA, voda, sýr strouhaný 18.1% (MLÉKO, sůl, MLÉKÁRENSKÉ 

KULTURY), sýr plátkový (obsah tuku v sušině 45%) (MLÉKO, chlorid vápenatý, 

MLÉKÁRENSKÉ KULTURY, syřidlo, sůl, barvivo (E106b)), droždí, rostlinný olej (řepkový), 

sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy 

(alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300))

Energetická hodnota 1243kJ/295kcal, 

tuky 7,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 4,2g, sacharidy 40g, z toho 

cukry 1g, vláknina 2,2g, bílkoviny 16g, 

sůl 1,4g

1 a, g c, e, f, h, k

23296 ROHLÍK S-K-M 43
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, mák, sůl hrubá, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)), kmín

Energetická hodnota 1214kJ/287kcal, 

tuky 3g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 54g, z toho 

cukry 0,9g, vláknina 3,3g, bílkoviny 

9,8g, sůl 1,8g

1 a c, e, f, g, j, k

23296H ROHLÍK H 43
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, mák, sůl hrubá, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)), kmín

Energetická hodnota 1214kJ/287kcal, 

tuky 3g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 54g, z toho 

cukry 0,9g, vláknina 3,3g, bílkoviny 

9,8g, sůl 1,8g

1 a c, e, f, g, j, k

23296L ROHLÍK S-K-M 43
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, mák, sůl hrubá, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)), kmín

Energetická hodnota 1214kJ/287kcal, 

tuky 3g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 54g, z toho 

cukry 0,9g, vláknina 3,3g, bílkoviny 

9,8g, sůl 1,8g

1 a c, e, f, g, j, k

23296M ROHLÍK S-K-M 43
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, mák, sůl hrubá, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)), kmín

Energetická hodnota 1214kJ/287kcal, 

tuky 3g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 54g, z toho 

cukry 0,9g, vláknina 3,3g, bílkoviny 

9,8g, sůl 1,8g

1 a c, e, f, g, j, k
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23297 KORNSPITZ 60
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pekařská směs (ŽITNÁ A PŠENIČNÁ MOUKA (ČÁSTEČNĚ 

PRAŽENÁ), PŠENIČNÝ ŠROT, ŽITNÝ ŠROT, PEKAŘSKÝ PŘÍPRAVEK, (cukr, PŠENIČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, kyselina (kyselina citrónová E330), emulgátor (E472e, řepkový 

lecitin)), látky zlepšující mouku (E300, enzymy), PŠENIČNÉ OTRUBY, SÓJOVÝ ŠROT, 

lněná semínka, SUŠENÝ ŽITNÝ KVÁSEK, sůl, PŠENIČNÝ SLADOVÝ ŠROT, koření), ŽITNÁ 

MOUKA, droždí, sůl hrubá, sůl, kmín

Energetická hodnota 1145kJ/271kcal, 

tuky 1,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 50g, z toho 

cukry 1,7g, vláknina 6,6g, bílkoviny 

9,9g, sůl 3,2g

1 a, f c, e, g, h, j, k

23299 ROHLÍK SELSKÝ 56
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pekařská cereální směs (lněné semínko, JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, PŠENIČNÁ MOUKA CELOZRNNÁ, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, 

slunečnicové semínko loupané, ŽITNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ LEPEK, dýňové semínko, 

PŠENIČNÉ KLÍČKY, regulátor kyselosti (E270 přídatná látka (E327)), protispékavá látka 

(E551)), SEZAMOVÉ SEMÍNKO, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl

Energetická hodnota 1474kJ/350kcal, 

tuky 8,9g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 2,1g, sacharidy 54g, z toho 

cukry 1g, vláknina 3,5g, bílkoviny 12g, 

sůl 1,4g

1 a, k c, e, f, g

23300 ROHLÍK SEZAMOVÝ 50
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pekařská cereální směs (lněné semínko, JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, PŠENIČNÁ MOUKA CELOZRNNÁ, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÁ VLÁKNINA, 

slunečnicové semínko loupané, ŽITNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ LEPEK, dýňové semínko, 

PŠENIČNÉ KLÍČKY, regulátor kyselosti (E270 přídatná látka (E327)), protispékavá látka 

(E551)), SEZAMOVÉ SEMÍNKO 4.3%, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl

Energetická hodnota 1301kJ/309kcal, 

tuky 7,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,8g, sacharidy 47g, z toho 

cukry 0,9g, vláknina 3g, bílkoviny 11g, 

sůl 1,3g

1 a, k c, e, f, g

23301 ROHLÍK ANGLICKÝ 80
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, sýr plátkový (obsah tuku v sušině 45%) (MLÉKO, chlorid vápenatý, 

MLÉKÁRENSKÉ KULTURY, syřidlo, sůl, barvivo (E106b)), voda, anglická slanina 15.9% 

(vepřový bok 92%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant (E250), zahušťovadla cukry, 

stabilizátory (E450, E451), antioxidant (E301), modifikované škroby (E1420, E1414), 

barvivo kulér (E150d)), droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300))

Energetická hodnota 1316kJ/314kcal, 

tuky 13g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 5,8g, sacharidy 34g, z toho 

cukry 1,1g, vláknina 1,9g, bílkoviny 14g, 

sůl 1,6g

1 a, g c, e, f, k

23304 ROHLÍK SÓJOVÝ 60
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, pekařská směs 11.3% (PŠENIČNÁ MOUKA, SÓJOVÁ DRŤ, 

ŽITNÁ TRHANKA, lněné semínko, PŠENIČNÝ LEPEK, ŽITNÁ SLADOVÁ BOBTNAVÁ 

MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, chlebové koření (kmín, koriandr, anýz, fenykl), 

JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA PRAŽENÁ, cukr, emulgátory (E471, E472e), enzymy 

(hydrolázy), látka zlepšující mouku (E300)), POSYPOVÁ SMĚS SLUNÍČKO (lněné 

semínko, kukuřičná krupice, OVESNÉ VLOČKY, PŠENIČNÉ VLOČKY, SEZAMOVÉ 

SEMÍNKO, slunečnicové semínko loupané, SÓJOVÝ ŠROT, sůl jedlá jodidovaná), 

rostlinný olej (řepkový), droždí, koření (kmín mletý, koriandr mletý, fenykl mletý), sůl

Energetická hodnota 1318kJ/313kcal, 

tuky 8,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,1g, sacharidy 46g, z toho 

cukry 1,3g, vláknina 4,6g, bílkoviny 11g, 

sůl 1,5g

1 a, f, k c, e, g, h, i, j, m

23484 BULKA SYPANÁ SEZAM. 90
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, SEZAMOVÉ SEMÍNKO 7.2%, droždí, pomocná látky 

(odlučovač) (rostlinný olej (řepkový, palmový), karnaubský vosk, emulgátor 

(slunečnicový lecitin), plně ztužený ricinový olej), rostlinný olej (řepkový), sůl, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300))

Energetická hodnota 1404kJ/334kcal, 

tuky 9,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,3g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 0,8g, vláknina 3,7g, bílkoviny 10g, 

sůl 1,2g

1 a, k c, e, f, g
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23487 HAMBURGER 130
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), pomocná látky (odlučovač) 

(rostlinný olej (řepkový, palmový), karnaubský vosk, emulgátor (slunečnicový lecitin), 

plně ztužený ricinový olej), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), látka zlepšující 

mouku (E300))

Energetická hodnota 1225kJ/290kcal, 

tuky 4,3g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 52g, z toho 

cukry 0,8g, vláknina 3g, bílkoviny 9,5g, 

sůl 1,3g

1 a c, e, f, g, k

23507 HOUSKA MÁK 60G 60
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), mák 1.2%, sůl, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)).

Energetická hodnota 1222kJ/289kcal, 

tuky 3,3g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,7g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 0,9g, vláknina 3,3g, bílkoviny 

9,8g, sůl 1,2g

1 a c, e, f, g, k

23508 HOUSKA S-M 50
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, sůl hrubá, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)), kmín

Energetická hodnota 1204kJ/284kcal, 

tuky 2,7g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 54g, z toho 

cukry 0,8g, vláknina 3,2g, bílkoviny 

9,7g, sůl 1,9g

1 a c, e, f, g, h, j, k

23508M HOUSKA S-M 50
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, sůl hrubá, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)), kmín

Energetická hodnota 1204kJ/284kcal, 

tuky 2,7g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 54g, z toho 

cukry 0,8g, vláknina 3,2g, bílkoviny 

9,7g, sůl 1,9g

1 a c, e, f, g, h, j, k

23508N HOUSKA S-M 50g N 50
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, sůl hrubá, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)), kmín

Energetická hodnota 1204kJ/284kcal, 

tuky 2,7g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,6g, sacharidy 54g, z toho 

cukry 0,8g, vláknina 3,2g, bílkoviny 

9,7g, sůl 1,9g

1 a c, e, f, g, h, j, k

23510 HOUSKA SÝR 100
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, sýr strouhaný 16.2% (MLÉKO, sůl, MLÉKÁRENSKÉ KULTURY), 

droždí, pomocná látky (odlučovač) (rostlinný olej (řepkový, palmový), karnaubský 

vosk, emulgátor (slunečnicový lecitin), plně ztužený ricinový olej), rostlinný olej 

(řepkový), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, 

enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300))

Energetická hodnota 1247kJ/296kcal, 

tuky 7g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 2,4g, sacharidy 44g, z toho 

cukry 0,9g, vláknina 2,5g, bílkoviny 13g, 

sůl 1,4g

1 a, g c, e, f, h, k

23734 PLETÝNKA  S-M 100
běžné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, mák, pomocná látky (odlučovač) (rostlinný olej 

(řepkový, palmový), karnaubský vosk, emulgátor (slunečnicový lecitin), plně ztužený 

ricinový olej), rostlinný olej (řepkový), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), látka 

zlepšující mouku (E300))

Energetická hodnota 1289kJ/305kcal, 

tuky 6g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,7g, sacharidy 51g, z toho 

cukry 0,9g, vláknina 3,5g, bílkoviny 

9,7g, sůl 1,2g

1 a c, e, f, g, k
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33378 PLACKA ŠKVARK. 70
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, škvarky 14.3%, sádlo, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ 

MELANŽ, sůl, droždí, pepř černý

Energetická hodnota 1848kJ/443kcal, 

tuky 27g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 12g, sacharidy 41g, z toho 

cukry 0,6g, vláknina 3,5g, bílkoviny 8g, 

sůl 2,5g

1 a, c e, f, g, h, i, j, k

33304 BUCHTA PÉŘOVÁ KAKAOVÁ 110g 110
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, tvaroh měkký odtučněný (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, 

syřidlo), voda, rostlinný olej (řepkový), odtučněný kakaový prášek 0.4%, krém s 

vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450), SUŠENÝ 

MLÉČNÝ VÝROBEK (SUŠENÉ MLÉČNÉ SLOŽKY 51% (LAKTOZA, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, 

ŽIVOČIŠNÝ TUK (MLÉČNÝ), sušený glukózový sirup, rostlinný olej (slunečnicový), sůl), 

barvivo (E160a), aroma), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, kypřící prášek do pečiva (kypřící látky 

(difosforečnany, uhličitany sodné), PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicový olej), VAJEČNÁ 

MELANŽ, PŠENIČNÝ ŠKROB, MLÉKO PLNOTUČNÉ

Energetická hodnota 1691kJ/399kcal, 

tuky 2,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,3g, sacharidy 84g, z toho 

cukry 37g, vláknina 0,5g, bílkoviny 10g, 

sůl 0,02g

3 a, c, g e, f, h, j

33306 ŠTOLA CUKRÁŘSKÁ BAL. 200
Jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, MÁSLO, rozinky (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, 

kukuřičný) 0,6%), cukrový posyp (dextróza, modifikovaný bramborový škrob, 

neztužený palmový tuk, protispékavá látka (E470b)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, alginát 

červený (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát sodný), regulátor 

kyselosti (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barvivo (E120), aroma), cukr, droždí, 

MLÉKO PLNOTUČNÉ, rostlinný olej (řepkový), margarín (rostlinný tuk (palmový), olej 

řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant 

(sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor 

(E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný)), sůl

Energetická hodnota 2702kJ/642kcal, 

tuky 21g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 10g, sacharidy 99g, z toho 

cukry 34g, vláknina 3,8g, bílkoviny 14g, 

sůl 0,64g

8 a, c, g e, f, h, k, l

33316 CHALA BAL. 2KS  320
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, mák, 

droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1536kJ/365kcal, 

tuky 13g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,5g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 8,4g, vláknina 2,8g, bílkoviny 

9,1g, sůl 0,73g

3 a, c e, f, g, h, k

33317 CHALA RUČ. PLET. 160
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, mák, 

droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1536kJ/365kcal, 

tuky 13g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,5g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 8,4g, vláknina 2,8g, bílkoviny 

9,1g, sůl 0,73g

3 a, c e, f, g, h, k

 J E M N É   P E Č I V O
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33318 MAKOVKA 60G 60
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, 

mák, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1582kJ/376kcal, 

tuky 13g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,6g, sacharidy 55g, z toho 

cukry 8,7g, vláknina 2,9g, bílkoviny 

9,4g, sůl 0,76g

1 a, c e, f, g, h, k

33319 MAKOVKA 86G 86
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, 

mák, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1582kJ/376kcal, 

tuky 13g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,6g, sacharidy 55g, z toho 

cukry 8,7g, vláknina 2,9g, bílkoviny 

9,4g, sůl 0,76g

1 a, c e, f, g, h, k

33320 MAKOVKA BAL. 2KS 172
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, 

mák, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1582kJ/376kcal, 

tuky 13g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,6g, sacharidy 55g, z toho 

cukry 8,7g, vláknina 2,9g, bílkoviny 

9,4g, sůl 0,76g

1 a, c e, f, g, h, k

33323 ZÁVIN MALÝ TVAROHOVÝ BAL. 150
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 9.0% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, stabilizátor 

tvarohu (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený 

glukózový sirup, zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl 

jodizovaná, barvivo (beta-karoten)), droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný)

Energetická hodnota 1456kJ/346kcal, 

tuky 9,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,3g, sacharidy 54g, z toho 

cukry 11g, vláknina 2,3g, bílkoviny 9,3g, 

sůl 0,68g

4 a, c, g e, f, h, k

33326 ZÁVIN MALÝ MAKOVÝ BAL. 150
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), maková náplň 6.1% (mák 

tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ 

BÍLEK, aroma), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1601kJ/380kcal, 

tuky 12g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,5g, sacharidy 58g, z toho 

cukry 14g, vláknina 3,3g, bílkoviny 9,4g, 

sůl 0,69g

4 a, c e, f, g, h, k

33327 ZÁVIN MAKOVÝ BAL. 400
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), maková náplň 6.1% (mák 

tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ 

BÍLEK, aroma), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1591kJ/378kcal, 

tuky 12g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,5g, sacharidy 57g, z toho 

cukry 14g, vláknina 3,2g, bílkoviny 9,3g, 

sůl 0,69g

4 a, c e, f, g, h, k
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33331 ZÁVIN TVAROH BAL. 400G 400
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 9.0% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), rostlinný olej (řepkový), cukr, stabilizátor tvarohu (cukr, 

zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, 

zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo 

(beta-karoten)), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný)

Energetická hodnota 1527kJ/362kcal, 

tuky 10g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,3g, sacharidy 57g, z toho 

cukry 12g, vláknina 2,4g, bílkoviny 9,9g, 

sůl 0,72g

4 a, c, g e, f, h, k

33333 ŠPIČKA TVAROHOVÁ  BAL. 2KS 220
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 12.5% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), rostlinný olej (řepkový), cukr, stabilizátor tvarohu (cukr, 

zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, 

zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo 

(beta-karoten)), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný)

Energetická hodnota 1362kJ/323kcal, 

tuky 8,9g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 51g, z toho 

cukry 12g, vláknina 2,1g, bílkoviny 9,1g, 

sůl 0,65g

3 a, c, g e, f, h, k

33340 ŠPIČKA MAKOVÁ BAL. 2KS 220
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, maková náplň 8.4% (mák tepelně upravený (63%), 

PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), rostlinný 

olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1561kJ/371kcal, 

tuky 12g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,5g, sacharidy 56g, z toho 

cukry 16g, vláknina 3,4g, bílkoviny 9,1g, 

sůl 0,64g

3 a, c e, f, g, h, k

33348 ZÁVIN JABLEČNÝ BAL. 400 400
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, jablka 15.3% (jablka 60%, voda, kyselina (E330), konzervant 

(E202)), rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, 

cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující 

mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1414kJ/336kcal, 

tuky 9,7g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 11g, vláknina 2,4g, bílkoviny 8g, 

sůl 0,67g

4 a, c e, f, g, h, k, l
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33351 PEŘINKA DUO TV. MER. 100
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, ovocná náplň 12.0% (cukr, jablka, SUŠENÉ MERUŇKY, 

kukuřičný škrob, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), 

barvivo (E160a beta karoten), barvivo (E160c paprikový extrakt)), tvaroh měkký 

odtučněný 12.0% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), pekařská směs (PŠENIČNÁ 

MOUKA, SLADKÁ SUŠENÁ SYROVÁTKA, sůl jodizovaná, emulgátory (E481, E472e, 

E322), LAKTÓZA, PŠENIČNÝ LEPEK, dextróza, kypřící látka (dihydrogenfosforečnan 

monovápenatý), kypřící látka (hydrogenuhličitan sodný), SUŠENÉ VAJEČNÉ BÍLKY, SUŠ. 

VAJEČNÉ ŽLOUTKY, zahušťovadlo (guma guar), koření, ENZYMY (LEPEK), aroma, 

vanilin, mouku zlepšující látka (kyselina askorbová)), stabilizátor tvarohu (cukr, 

zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, 

zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo 

(beta-karoten)), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinný olej (řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA, 

droždí, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, 

kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ 

AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), 

konzervant (propionát sodný)

Energetická hodnota 1115kJ/264kcal, 

tuky 4,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,9g, sacharidy 48g, z toho 

cukry 18g, vláknina 1,7g, bílkoviny 7,5g, 

sůl 0,64g

1 a, c, f, g, l e, h, k

33352 PEŘINKA DUO TV. VIŠEŇ 100
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 12.4% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), ovocná náplň višňová 12.4% (višeň 35%, glukózo-fruktózový sirup, 

voda, jablečné pyré (odpovídá 15% ovoce), modifikovaný kukuřičný škrob (E1442), 

regulátory kyselosti (E330, E333, E331), cukr, zahušťovadlo (guma gellan), konzervant 

(sorban draselný), aroma, koncentrát z ibišku a mrkve), pekařská směs (PŠENIČNÁ 

MOUKA, SLADKÁ SUŠENÁ SYROVÁTKA, sůl jodizovaná, emulgátory (E481, E472e, 

E322), LAKTÓZA, PŠENIČNÝ LEPEK, dextróza, kypřící látka (dihydrogenfosforečnan 

monovápenatý), kypřící látka (hydrogenuhličitan sodný), SUŠENÉ VAJEČNÉ BÍLKY, SUŠ. 

VAJEČNÉ ŽLOUTKY, zahušťovadlo (guma guar), koření, ENZYMY (LEPEK), aroma, 

vanilin, mouku zlepšující látka (kyselina askorbová)), stabilizátor tvarohu (cukr, 

zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, 

zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo 

Energetická hodnota 1016kJ/240kcal, 

tuky 3,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,7g, sacharidy 43g, z toho 

cukry 14g, vláknina 1,8g, bílkoviny 7,5g, 

sůl 0,58g

1 a, c, f, g e, h, k

33374 ROHLÍK SLADKÝ 60G 60
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, mák, 

droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1557kJ/371kcal, 

tuky 15g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,7g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 7,8g, vláknina 2,6g, bílkoviny 

8,2g, sůl 0,67g

1 a, c e, f, g, h, k

33381 LOUPÁČEK 46
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, mák, 

droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1725kJ/411kcal, 

tuky 16g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,8g, sacharidy 56g, z toho 

cukry 8,9g, vláknina 3g, bílkoviny 9,3g, 

sůl 0,76g

1 a, c e, f, g, h, k
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33382 ROHLÍK KARLOVAR. 60
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), droždí, sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, 

enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku 

(E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1527kJ/364kcal, 

tuky 13g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,5g, sacharidy 51g, z toho 

cukry 0,8g, vláknina 2,9g, bílkoviny 

9,2g, sůl 1g

1 a c, e, f, g, h, k

33383 LOUPÁK PRAŽSKÝ 70
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, maková náplň (mák tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ 

MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), rostlinný olej 

(řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1545kJ/368kcal, 

tuky 14g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,6g, sacharidy 51g, z toho 

cukry 17g, vláknina 3,4g, bílkoviny 8,4g, 

sůl 0,53g

1 a, c e, f, g, h, k

33388 LOUPÁK PRAŽSKÝ BAL. 2KS 140
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, maková náplň (mák tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ 

MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), rostlinný olej 

(řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1545kJ/368kcal, 

tuky 14g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,6g, sacharidy 51g, z toho 

cukry 17g, vláknina 3,4g, bílkoviny 8,4g, 

sůl 0,53g

1 a, c e, f, g, h, k

33407 LOUPÁČEK BAL. 2KS 92
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, mák, 

droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1725kJ/411kcal, 

tuky 16g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,8g, sacharidy 56g, z toho 

cukry 8,9g, vláknina 3g, bílkoviny 9,3g, 

sůl 0,76g

1 a, c e, f, g, h, k

33408 LOUPÁČEK BAL. 3KS 138
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, mák, 

droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1725kJ/411kcal, 

tuky 16g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,8g, sacharidy 56g, z toho 

cukry 8,9g, vláknina 3g, bílkoviny 9,3g, 

sůl 0,76g

1 a, c e, f, g, h, k

33418 TVAROŽNÍK BAL. 150
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, tvaroh měkký odtučněný 19%(ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, 

syřidlo), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor 

kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), rostlinný olej (řepkový), cukr 

vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), kypřící prášek do pečiva (kypřící látky 

(difosforečnany, uhličitany sodné), PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicový olej), citropasta 

(voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), 

citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), emulze na 

bázi rostlinných olejů (voda, cukr, emulgátor (E471, E475, E470a), nosič (E1520)).

Energetická hodnota 1391KJ/331kcal, 

tuky 12g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,5g, sacharidy 45g, z toho 

cukry 24g, vláknina 1g, bílkoviny 9,8g, 

sůl 0,52g

5 a, c, g e, f, h, j
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33425 ŘEZ ŠVESTKOVÝ BAL. 125
jemné 

pečivo

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, švestky 16.7%, cukr, maková náplň (mák tepelně upravený 

(63%), PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), 

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), rostlinný olej (řepkový), cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), droždí, VAJEČNÁ MELANŽ, sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, 

enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku 

(E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1570kJ/373kcal, 

tuky 11g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 2,5g, sacharidy 59g, z toho 

cukry 28g, vláknina 3,8g, bílkoviny 8,3g, 

sůl 0,35g

1 a, c e, f, g, h, k

33426 ŘEZ MERUŇKOVÝ BAL. 125
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, meruňky 17.2%, voda, tvaroh měkký odtučněný (ODTUČNĚNÉ 

MLÉKO, KULTURY, syřidlo), PŠENIČNÁ MOUKA, stabilizátor tvarohu (cukr, 

zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, 

zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo 

(beta-karoten)), cukr, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), rostlinný olej (řepkový), cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), droždí, VAJEČNÁ MELANŽ, sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, 

enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku 

(E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), konzervant (propionát 

sodný).

Energetická hodnota 1195kJ/283kcal, 

tuky 5,6g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,7g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 19g, vláknina 1,6g, bílkoviny 8,2g, 

sůl 0,4g

1 a, c, g e, f, h, k

33431 DROBENKOVÝ KOLÁČ S N.TVAR. 100
jemné 

pečivo

cukrářský krém (voda, plně hydrog. rostl. tuky a oleje (palmojádrový, slunečnicový), 

stabilizátory (E420ii, E463), MLÉČNÉ BÍLKOVINY, emulgátory (E472e, E322 slunečnicový 

lecitin), sůl, aromata, barvivo (E160a beta karoten)), PŠENIČNÁ POLOHRUBÁ MOUKA, 

margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina 

(kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, 

barvivo (annatto E106b)), cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), tvaroh 

měkký odtučněný 4.0% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), MANDLE LOUPANÉ, 

cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), kypřící prášek do pečiva (kypřící látky 

(difosforečnany, uhličitany sodné), PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicový olej), VAJEČNÁ 

MELANŽ

Energetická hodnota 1829kJ/437kcal, 

tuky 22g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 15g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 31g, vláknina 1,4g, bílkoviny 5,1g, 

sůl 0,35g

2 a, c, g, h e, f, h, j
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33435
KOLÁČ MICHELSKÝ MÁK-ŠVESTKA 

BAL.
500

jemné 

pečivo

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, maková náplň (mák tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ 

MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), PŠENIČNÁ MOUKA, 

švestky, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), rostlinný olej (řepkový), cukr vanilkový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), droždí, VAJEČNÁ MELANŽ, sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, 

enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku 

(E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1393kJ/331kcal, 

tuky 9,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 2,1g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 24g, vláknina 2,2g, bílkoviny 7,1g, 

sůl 0,32g

4 a, c, g e, f, h, k

33436
KOLÁČ MICHELSKÝ TVAROH-

MERUŇKA BAL.
500

jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, 

syřidlo), PŠENIČNÁ MOUKA, meruňky, stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo 

(modifikovaný škrob), SUŠENÝ BÍLEK, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), sůl 

jodizovaná, aroma, barvivo (beta-karoten)), cukr, margarín (rostlinný tuk (palmový), 

rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová 

E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto 

E106b)), rostlinný olej (řepkový), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), 

droždí, VAJEČNÁ MELANŽ, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory 

(E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, 

lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty 

(E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný)

Energetická hodnota 1086kJ/257kcal, 

tuky 5,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,5g, sacharidy 45g, z toho 

cukry 17g, vláknina 0,5g, bílkoviny 7,4g, 

sůl 0,4g

4 a, c, g e, f, h, k, l

33440 KOLÁČ MICH. MAK BAL. 340
jemné 

pečivo

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, maková náplň 15.0% (mák tepelně upravený (63%), 

PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), PŠENIČNÁ 

MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, 

kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ 

AROMA, barvivo (annatto E106b)), rostlinný olej (řepkový), cukr vanilínový (cukr, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), droždí, VAJEČNÁ MELANŽ, sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, 

enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku 

(E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1523kJ/362kcal, 

tuky 10g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 2,5g, sacharidy 57g, z toho 

cukry 26g, vláknina 3,8g, bílkoviny 8,1g, 

sůl 0,34g

4 a, c e, f, g, h, k

33441 BUCHTIČKY POVIDLA BAL. 360
jemné 

pečivo

švestková povidla 38.9% (švestkový protlak, sušené švestky, jablečný protlak, glukózo-

fruktózový sirup, cukr, modifikovaný bramborový škrob (E1414), voda, kyselina 

(kyselina citrónová E330), aroma), PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej 

(řepkový), droždí, VAJEČNÁ MELANŽ, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1451kJ/343kcal, 

tuky 5,4g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,8g, sacharidy 66g, z toho 

cukry 32g, vláknina 3,3g, bílkoviny 6,3g, 

sůl 0,51g

4 a, c e, f, g, h, k
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33442 BUCHTIČKY MÁK BAL. 360
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, maková náplň 13.2% (mák tepelně upravený (63%), 

PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), rostlinný 

olej (řepkový), droždí, VAJEČNÁ MELANŽ, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1435kJ/341kcal, 

tuky 9,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,3g, sacharidy 54g, z toho 

cukry 19g, vláknina 3,7g, bílkoviny 8,4g, 

sůl 0,55g

4 a, c e, f, g, h, k

33443 BUCHTIČKY TVAROH BAL. 360
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 19.5% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob 

E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo (guma guar E412), 

AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-karoten)), cukr, rostlinný 

olej (řepkový), droždí, VAJEČNÁ MELANŽ, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný)

Energetická hodnota 1136kJ/269kcal, 

tuky 5,3g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,8g, sacharidy 46g, z toho 

cukry 13g, vláknina 1,7g, bílkoviny 8,4g, 

sůl 0,56g

4 a, c, g e, f, h, k

33449 BUCHTIČKY DUKÁTOVÉ BAL. 270
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), droždí, VAJEČNÁ MELANŽ, sůl, 

zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka 

zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1530kJ/363kcal, 

tuky 8,4g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 61g, z toho 

cukry 10g, vláknina 2,8g, bílkoviny 9,4g, 

sůl 0,85g

3 a, c e, f, g, h, k

33455 ŠÁTEČEK OVOC. SMĚS 50
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň 28.0% (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-

fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka 

(E440i), kyselina (E330), aroma, voda), voda, rostlinný olej (řepkový), strouhanka 

(PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, řepkový olej, sůl, ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVEK (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátor (E472e), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující mouku 

(E300), enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), protispékavá 

látka (E551))), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1513kJ/359kcal, 

tuky 9,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,1g, sacharidy 60g, z toho 

cukry 25g, vláknina 2,1g, bílkoviny 7g, 

sůl 0,60g

1 a, c e, f, g, h, k
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33457 ŠÁTEK OV. SMĚS BAL. 2KS 100
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň 28.0% (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-

fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka 

(E440i), kyselina (E330), aroma, voda), voda, rostlinný olej (řepkový), strouhanka 

(PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, řepkový olej, sůl, ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVEK (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátor (E472e), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující mouku 

(E300), enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), protispékavá 

látka (E551))), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1513kJ/359kcal, 

tuky 9,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,1g, sacharidy 60g, z toho 

cukry 25g, vláknina 2,1g, bílkoviny 7g, 

sůl 0,60g

1 a, c e, f, g, h, k

33458 ŠÁTEČEK OVOC. SMĚS BAL. 3KS 150
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň 28.0% (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-

fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka 

(E440i), kyselina (E330), aroma, voda), voda, rostlinný olej (řepkový), strouhanka 

(PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, řepkový olej, sůl, ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVEK (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátor (E472e), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující mouku 

(E300), enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), protispékavá 

látka (E551))), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1513kJ/359kcal, 

tuky 9,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,1g, sacharidy 60g, z toho 

cukry 25g, vláknina 2,1g, bílkoviny 7g, 

sůl 0,60g

1 a, c e, f, g, h, k

33462 KOLÁČEK KRUŠ. POVIDLA 25
jemné 

pečivo

švestková povidla 34.3% (švestkový protlak, sušené švestky, jablečný protlak, glukózo-

fruktózový sirup, cukr, modifikovaný bramborový škrob (E1414), voda, kyselina 

(kyselina citrónová E330), aroma), PŠENIČNÁ MOUKA, voda, VAJEČNÁ MELANŽ, 

pekařská směs (PŠENIČNÁ MOUKA, SLADKÁ SUŠENÁ SYROVÁTKA, sůl jodizovaná, 

emulgátory (E481, E472e, E322), LAKTÓZA, PŠENIČNÝ LEPEK, dextróza, kypřící látka 

(dihydrogenfosforečnan monovápenatý), kypřící látka (hydrogenuhličitan sodný), 

SUŠENÉ VAJEČNÉ BÍLKY, SUŠ. VAJEČNÉ ŽLOUTKY, zahušťovadlo (guma guar), koření, 

ENZYMY (LEPEK), aroma, vanilin, mouku zlepšující látka (kyselina askorbová)), 

PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, rostlinný olej (řepkový), droždí, margarín (rostlinný tuk 

(palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina 

citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo 

(annanto E106b)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma)

Energetická hodnota 1320kJ/312kcal, 

tuky 5,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 59g, z toho 

cukry 29g, vláknina 1,9g, bílkoviny 6,7g, 

sůl 0,45g

1 a, c, f, g e, h, k
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33465 ZÁVIN MALÝ TVAROH BAL. 150
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, Tvarohová náplň 18% (tvaroh měkký odtučněný 50.0% 

(ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), voda, stabilizátor tvarohu (cukr, 

zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, 

zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo 

(beta-karoten)), propionát sodný))), voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ 

MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, 

E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), 

stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, 

E307, E304))

Energetická hodnota 1444kJ/343kcal, 

tuky 9,7g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,3g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 11g, vláknina 2,3g, bílkoviny 9,3g, 

sůl 0,68g

4 a, c, g e, f, h, k

33466 ZÁVIN MALÝ MAKOVÝ BAL. 150
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), maková náplň 6.1% (mák 

tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ 

BÍLEK, aroma), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1588kJ/377kcal, 

tuky 12g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,5g, sacharidy 57g, z toho 

cukry 14g, vláknina 3,2g, bílkoviny 9,3g, 

sůl 0,69g

4 a, c e, f, g, h, k

33467 ŘEZ ŠVESTKOVÝ BAL. 125
jemné 

pečivo

voda, švestky 17.3%, PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, maková náplň (mák tepelně upravený 

(63%), PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), 

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), rostlinný olej (řepkový), cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), VAJEČNÁ MELANŽ, sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, 

enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku 

(E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1558kJ/370kcal, 

tuky 11g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 2,4g, sacharidy 59g, z toho 

cukry 28g, vláknina 2,5g, bílkoviny 7,9g, 

sůl 0,34g

3 a, c e, f, g, h, k

33468 ŘEZ MERUŇKOVÝ BAL. 125
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, meruňky 17.2%, voda, tvaroh měkký odtučněný (ODTUČNĚNÉ 

MLÉKO, KULTURY, syřidlo), PŠENIČNÁ MOUKA, stabilizátor tvarohu (cukr, 

zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, 

zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo 

(beta-karoten)), cukr, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), rostlinný olej (řepkový), cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), droždí, VAJEČNÁ MELANŽ, sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, 

enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku 

(E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný)

Energetická hodnota 1236kJ/293kcal, 

tuky 6,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,6g, sacharidy 51g, z toho 

cukry 20g, vláknina 0g, bílkoviny 8,3g, 

sůl 0,44g

3 a, c, g e, f, h, k, l
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33572 KOLÁČ CHODSKÝ BAL. 200
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, švestková povidla (švestkový protlak, sušené švestky, 

jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný bramborový škrob 

(E1414), voda, kyselina (kyselina citrónová E330), aroma), tvaroh měkký odtučněný 

(ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), cukr, rostlinný olej (řepkový), maková náplň 

(mák tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, 

SUŠENÝ BÍLEK, aroma), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob 

E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo (guma guar E412), 

AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-karoten)), VAJEČNÁ 

MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, 

E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), 

stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, 

E307, E304)), konzervant (propionát sodný).

Energetická hodnota 1354kJ/322kcal, 

tuky 9,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 50g, z toho 

cukry 22g, vláknina 2,7g, bílkoviny 7,4g, 

sůl 0,43g

3 a, c, g e, f, h, k

33573 KOLÁČ CHODSKÝ BAL. 400
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, švestková povidla (švestkový protlak, sušené švestky, 

jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný bramborový škrob 

(E1414), voda, kyselina (kyselina citrónová E330), aroma), tvaroh měkký odtučněný 

(ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), cukr, rostlinný olej (řepkový), maková náplň 

(mák tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, 

SUŠENÝ BÍLEK, aroma), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob 

E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo (guma guar E412), 

AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-karoten)), VAJEČNÁ 

MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, 

E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), 

stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, 

E307, E304)), konzervant (propionát sodný).

Energetická hodnota 1430kJ/340kcal, 

tuky 10g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 23g, vláknina 2,9g, bílkoviny 7,8g, 

sůl 0,45g

3 a, c, g e, f, h, k

33585 VÁNOČKA MALÁ BAL. 230
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, rozinky 

(rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, kukuřičný) 0,6%), droždí, sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, 

enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku 

(E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1460kJ/346kcal, 

tuky 8,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 57g, z toho 

cukry 11g, vláknina 2,6g, bílkoviny 9,3g, 

sůl 0,78g

6 a, c e, f, g, h, k, l

33588 VÁNOČKA ÚSTECKÁ BAL. 420
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, rozinky 

(rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, kukuřičný) 0,6%), droždí, sůl, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, 

enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku 

(E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1455kJ/345kcal, 

tuky 8,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 57g, z toho 

cukry 11g, vláknina 2,6g, bílkoviny 9,2g, 

sůl 0,78g

6 a, c e, f, g, h, k, l
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33590 VÁNOČKA S ROZINKAMI BAL. 400
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, rozinky 

2.8% (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, kukuřičný) 0,6%), droždí, sůl, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, 

cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující 

mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1456kJ/345kcal, 

tuky 8,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 57g, z toho 

cukry 11g, vláknina 2,6g, bílkoviny 9,2g, 

sůl 0,78g

6 a, c e, f, g, h, k, l

33594 VÁNOČKA BEZ ROZINEK BAL. 400
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, 

zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka 

zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1510kJ/358kcal, 

tuky 8,6g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,3g, sacharidy 59g, z toho 

cukry 9,5g, vláknina 2,7g, bílkoviny 

9,7g, sůl 0,83g

6 a, c e, f, g, h, k

33602 MAZANEC S ROZ. BAL. 230
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, rozinky 

2.8% (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, kukuřičný) 0,6%), droždí, sůl, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, 

cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující 

mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1455kJ/345kcal, 

tuky 8,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 57g, z toho 

cukry 11g, vláknina 2,6g, bílkoviny 9,2g, 

sůl 0,78g

10 a, c e, f, g, h, k, l

33606
MAZANEC MÁSLOVÝ S ROZ. A 

MANDL. BAL. 400G 
400

jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rozinky 7,8% (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, 

kukuřičný) 0,6%), MÁSLO 7,4%, cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, MANDLE LOUPANÉ 

1,6%, rostlinný olej (řepkový), sůl, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), 

zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka 

zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta 

(voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), 

citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 1499kJ/356kcal, 

tuky 10g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 5,2g, sacharidy 55g, z toho 

cukry 14g, vláknina 2,7g, bílkoviny 8,9g, 

sůl 0,68g

10 a, c, g, h e, f, h, k, l

33607
MAZANEC MÁS. ROZ-MAND BAL. 

700G
700

jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rozinky 7.8% (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, 

kukuřičný) 0,6%), MÁSLO, cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, MANDLE LOUPANÉ 1.6%, 

rostlinný olej (řepkový), sůl, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, 

cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující 

mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, 

jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, 

kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 1495kJ/355kcal, 

tuky 10g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 5,2g, sacharidy 55g, z toho 

cukry 14g, vláknina 2,7g, bílkoviny 8,9g, 

sůl 0,68g

10 a, c, g, h a, f, h, k, l

33608 MAZANEC ROZ. - MAND. BAL. 400
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, rozinky 

2.7% (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, kukuřičný) 0,6%), MANDLE LOUPANÉ 1.8%, 

droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1365kJ/324kcal, 

tuky 8,3g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 52g, z toho 

cukry 9,6g, vláknina 2,6g, bílkoviny 

8,7g, sůl 0,71g

6 a, c, h e, f, g, h, k. l
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33609
MAZANEC S ROZINKAMI BAL. 

400G
400

jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, rozinky 

2.8% (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, kukuřičný) 0,6%), droždí, sůl, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, 

cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující 

mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1455kJ/345kcal, 

tuky 8,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 57g, z toho 

cukry 11g, vláknina 2,6g, bílkoviny 9,2g, 

sůl 0,78g

10 a, c e, f, g, h, k, l

33612
MAZANEC SVÁT. S ROZ. A MADL. 

BAL.
600

jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rozinky (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, kukuřičný) 

0,6%), MÁSLO, cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, MANDLE LOUPANÉ, rostlinný olej 

(řepkový), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), 

JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), 

stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, 

E307, E304)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta (voda, cukr, 

jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, 

kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 1761kJ/418kcal, 

tuky 12g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 6,1g, sacharidy 65g, z toho 

cukry 16g, vláknina 3,1g, bílkoviny 10g, 

sůl 0,79g

10 a, c, g, h e, f, h, k, l

33614
VÁNOČKA SVÁTEČNÍ ROZ.-MAND. 

BAL.
700

jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, MÁSLO, cukr, rozinky 5.8% (rozinky, rostlinný olej 

(slunečnicový, kukuřičný) 0,6%), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, MANDLE LOUPANÉ 1.6%, 

rostlinný olej (řepkový), sůl, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, 

cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující 

mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, 

jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, 

kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný))

Energetická hodnota 1500kJ/356kcal, 

tuky 10g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 5,4g, sacharidy 55g, z toho 

cukry 13g, vláknina 2,7g, bílkoviny 9g, 

sůl 0,68g

10 a, c, g, h e, f, h, k, l

33615 VÁNOČKA ROZ. MAND. BAL. 400G 400
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rozinky 8.5% (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, 

kukuřičný) 0,6%), cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, MANDLE LOUPANÉ 

1.7%, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), 

JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), 

stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, 

E307, E304)).

Energetická hodnota 1378kJ/327kcal, 

tuky 8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,1g, sacharidy 54g, z toho 

cukry 12g, vláknina 2,6g, bílkoviny 8,5g, 

sůl 0,67g

6 a, c, h e, f, g, h, k, l

33616 VÁNOČKA SVÁT. ROZ. MA BAL. 400
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rozinky 7.8% (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, 

kukuřičný) 0,6%), MÁSLO, cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, MANDLE LOUPANÉ 1.6%, 

rostlinný olej (řepkový), sůl, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, 

cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující 

mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, 

jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, 

kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 1495kJ/355kcal, 

tuky 10g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 5,2g, sacharidy 55g, z toho 

cukry 14g, vláknina 2,7g, bílkoviny 8,9g, 

sůl 0,68g

10 a, c, g, h e, f, h, k, l

Vydání: První      Změna: 0 Platnost od: 31.7.2009 Stránka 23 z 45



SV
Číslo

výtisku:

E-mail: info@inpeko.cz

1

02

Tel: 475 306 111

Fax: 475 500 186

                                          SPECIFIKACE   VÝROBKU (SV)

                              PEKAŘSKÉ  VÝROBKY

INPEKO, spol. s r. o.
Janáčkova 11

400 07  Ústí nad Labem

33617 MAZANEC BAL. 200G 200
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, 

zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka 

zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1456kJ/345kcal, 

tuky 8,4g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 57g, z toho 

cukry 9,2g, vláknina 2,6g, bílkoviny 

9,2g, sůl 0,8g

10 a, c e, f, g, h, k

33628 KOLÁČ VÁZANÝ TVAR. 50
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 16.4% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), rostlinný olej (řepkový), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo 

(modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo 

(guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-

karoten)), VAJEČNÁ MELANŽ, MÁSLO 4.5%, cukr, droždí, sůl, cukr vanilínový (cukr, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, 

E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), 

stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, 

E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný 

bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban 

draselný)), konzervant (propionát sodný).

Energetická hodnota 1527kJ/365kcal, 

tuky 17g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 4,4g, sacharidy 43g, z toho 

cukry 13g, vláknina 1,6g, bílkoviny 8,5g, 

sůl 0,51g

1 a, c, g e, f, h, k

33630 KOLÁČ VÁZANÝ TVAR. BAL. 2KS 100
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 16.4% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), rostlinný olej (řepkový), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo 

(modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo 

(guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-

karoten)), VAJEČNÁ MELANŽ, MÁSLO 4.5%, cukr, droždí, sůl, cukr vanilínový (cukr, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, 

E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), 

stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, 

E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný 

bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban 

draselný)), konzervant (propionát sodný).

Energetická hodnota 1527kJ/365kcal, 

tuky 17g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 4,4g, sacharidy 43g, z toho 

cukry 13g, vláknina 1,6g, bílkoviny 8,5g, 

sůl 0,51g

3 a, c, g e, f, h, k
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33631 KOLÁČ TVAROH OVOCNÁ 100
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň 17.0% (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-

fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka 

(E440i), kyselina (E330), aroma, voda), voda, tvaroh měkký odtučněný 10.6% 

(ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), cukr, stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo 

(modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo 

(guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-

karoten)), strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, řepkový olej, sůl, ZLEPŠUJÍCÍ 

PŘÍPRAVEK (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E472e), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, 

látka zlepšující mouku (E300), enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), protispékavá látka (E551))), MÁSLO, VAJEČNÁ MELANŽ, PŠENIČNÁ MOUKA, 

rostlinný olej (řepkový), droždí, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), 

margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina 

(kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, 

barvivo (annatto E106b)), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory 

(E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, 

lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty 

(E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 

modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný)), konzervant (propionát sodný).

Energetická hodnota 1295kJ/307kcal, 

tuky 7,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 3,3g, sacharidy 52g, z toho 

cukry 22g, vláknina 1,7g, bílkoviny 7,2g, 

sůl 0,46g

1 a, c, g e, f, h, k

33632 KOLÁČ TVAROH MÁK 100G 100
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 10.6% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), cukr, maková náplň 7.2% (mák tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ 

MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), stabilizátor tvarohu 

(cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový 

sirup, zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, 

barvivo (beta-karoten)), MÁSLO, VAJEČNÁ MELANŽ, PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný olej 

(řepkový), droždí, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), margarín (rostlinný 

tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová 

E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto 

E106b)), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ 

SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor 

(E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), 

citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový 

škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), 

konzervant (propionát sodný

Energetická hodnota 1285kJ/306kcal, 

tuky 9,6g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 3,6g, sacharidy 45g, z toho 

cukry 17g, vláknina 2,5g, bílkoviny 8,1g, 

sůl 0,41g

1 a, c, g e, f, h, k
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33648 KOLÁČ VÁZANÝ S JABL. 50
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, jablka 31.5% (jablka 60%, voda, kyselina (E330), konzervant 

(E202)), voda, VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinný olej (řepkový), MÁSLO 4.9%, cukr, droždí, 

sůl, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 1248kJ/297kcal, 

tuky 12g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 3,8g, sacharidy 42g, z toho 

cukry 13g, vláknina 1,8g, bílkoviny 5,9g, 

sůl 0,45g

1 a, c, g e, f, h, k, l

33649 KOLÁČ VÁZANÝ JABL. BAL. 2KS 100
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, jablka 31.5% (jablka 60%, voda, kyselina (E330), konzervant 

(E202)), voda, VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinný olej (řepkový), MÁSLO 4.9%, cukr, droždí, 

sůl, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 1248kJ/297kcal, 

tuky 12g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 3,8g, sacharidy 42g, z toho 

cukry 13g, vláknina 1,8g, bílkoviny 5,9g, 

sůl 0,45g

3 a, c, g e, f, h, k, l

33654 KOLÁČEK POVIDLA 50G 50
jemné 

pečivo

švestková povidla 36.1% (švestkový protlak, sušené švestky, jablečný protlak, glukózo-

fruktózový sirup, cukr, modifikovaný bramborový škrob (E1414), voda, kyselina 

(kyselina citrónová E330), aroma), PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), 

VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1550kJ/368kcal, 

tuky 10g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 61g, z toho 

cukry 30g, vláknina 3g, bílkoviny 6,4g, 

sůl 0,46g

1 a, c e, f, g, h, k

33655 HŘEBEN MÁK BAL. 2KS 180
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, maková náplň 11.7% (mák tepelně upravený (63%), 

PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), MÁSLO, 

VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinný olej (řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA, droždí, cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 1497kJ/356kcal, 

tuky 13g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 4,2g, sacharidy 50g, z toho 

cukry 19g, vláknina 3,4g, bílkoviny 8,2g, 

sůl 0,47g

3 a, c, g e, f, h, k
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33656 HŘEBEN MAKOVÝ 90
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, maková náplň 11.7% (mák tepelně upravený (63%), 

PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), MÁSLO, 

VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinný olej (řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA, droždí, cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 1497kJ/356kcal, 

tuky 13g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 4,2g, sacharidy 50g, z toho 

cukry 19g, vláknina 3,4g, bílkoviny 8,2g, 

sůl 0,47g

1 a, c, g e, f, h, k

33658 HŘEBEN TVAROH 90
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 17.3% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob 

E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo (guma guar E412), 

AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-karoten)), cukr, MÁSLO, 

VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinný olej (řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA, droždí, cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)), konzervant (propionát sodný).

Energetická hodnota 1231kJ/293kcal, 

tuky 9,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 3,8g, sacharidy 44g, z toho 

cukry 14g, vláknina 1,6g, bílkoviny 8,1g, 

sůl 0,47g

1 a, c, g e, f, h, k

33659 HŘEBEN TVAROH BAL. 2KS 180
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 17.3% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob 

E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo (guma guar E412), 

AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-karoten)), cukr, MÁSLO, 

VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinný olej (řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA, droždí, cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)), konzervant (propionát sodný).

Energetická hodnota 1231kJ/293kcal, 

tuky 9,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 3,8g, sacharidy 44g, z toho 

cukry 14g, vláknina 1,6g, bílkoviny 8,1g, 

sůl 0,47g

3 a, c, g e, f, h, k
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33660 KOLÁČEK MÁK BAL. 3KS 150
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, maková náplň 12.2% (mák tepelně upravený (63%), 

PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), rostlinný 

olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1534kJ/365kcal, 

tuky 14g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,6g, sacharidy 50g, z toho 

cukry 18g, vláknina 3,4g, bílkoviny 8,3g, 

sůl 0,5g

3 a, c e, f, g, h, k

33661 KOLÁČEK TVAR. BAL. 3KS 150
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 17.7% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), rostlinný olej (řepkový), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo 

(modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo 

(guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-

karoten)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, rozinky (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, 

kukuřičný) 0,6%), droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory 

(E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, 

lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty 

(E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný

Energetická hodnota 1257kJ/299kcal, 

tuky 9,9g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,1g, sacharidy 44g, z toho 

cukry 14g, vláknina 1,6g, bílkoviny 8,1g, 

sůl 0,48g

3 a, c, g e, f, h, k, l

33662 KOLÁČEK OVOC. BAL. 3KS 150
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň 28.9% (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-

fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka 

(E440i), kyselina (E330), aroma, voda), voda, rostlinný olej (řepkový), strouhanka 

(PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, řepkový olej, sůl, ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVEK (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátor (E472e), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující mouku 

(E300), enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), protispékavá 

látka (E551))), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1539kJ/365kcal, 

tuky 11g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 60g, z toho 

cukry 25g, vláknina 2g, bílkoviny 6,8g, 

sůl 0,59g

3 a, c e, f, g, h, k

33663 KOLÁČEK MÁK 50
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, maková náplň 12.2% (mák tepelně upravený (63%), 

PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), rostlinný 

olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1534kJ/365kcal, 

tuky 14g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,6g, sacharidy 50g, z toho 

cukry 18g, vláknina 3,4g, bílkoviny 8,3g, 

sůl 0,5g

1 a, c e, f, g, h, k
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33666 KOLÁČEK OVOC. SMĚS 50
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň 28.9% (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-

fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka 

(E440i), kyselina (E330), aroma, voda), voda, rostlinný olej (řepkový), strouhanka 

(PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, řepkový olej, sůl, ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVEK (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátor (E472e), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující mouku 

(E300), enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), protispékavá 

látka (E551))), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1539kJ/365kcal, 

tuky 11g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,2g, sacharidy 60g, z toho 

cukry 25g, vláknina 2g, bílkoviny 6,8g, 

sůl 0,59g

1 a, c, l e, f, g, h, k

33674 KOLÁČEK JABL. BAL. 3KS 150
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, jablka 29.2% (jablka 60%, voda, kyselina (E330), konzervant 

(E202)), voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÁ MELANŽ, 

margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina 

(kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, 

barvivo (annatto E106b)), droždí, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), sůl, 

zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka 

zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1375kJ/327kcal, 

tuky 11g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,7g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 15g, vláknina 2g, bílkoviny 6,5g, 

sůl 0,46g

3 a, c e, f, g, h, k, l

33677
KOLÁČ TL. TVAROH.-JAH. NÁPLŇ 

50G
50

jemné 

pečivo

jahodová náplň 33,1%(jahody 40%, glukózo-fruktózový sirup, jablka 10%, voda, 

modifikovaný škrob, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citran sodný a vápenatý), 

koncentrát z černé mrkve, aroma, zahušťovadlo (guma gellan), konzervant (sorban 

draselný)), PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), tvaroh měkký odtučněný 

5,5%(ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, stabilizátor 

tvarohu (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený 

glukózový sirup, zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl 

jodizovaná, barvivo (beta-karoten)), droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný).

Energetická hodnota 1278kJ/304kcal, 

tuky 9,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,0g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 20g, vláknina 1,3g, bílkoviny 5,9g, 

sůl 0,41g

1 a, c, g e, f, h, k
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33678
KOLÁČ TL. TVAROH.-BOR. NÁPLŇ 

50G
50

jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 16,5%(ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), borůvková náplň 11%(glukózo-fruktózový sirup, borůvky 35%, 

jablka 15%, voda, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citran 

sodný,citran vápenatý), zahušťovadlo (guma gellan), konzervant (sorban draselný), 

aroma), rostlinný olej (řepkový), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo 

(modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo 

(guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-

karoten)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný).

Energetická hodnota 1202kJ/286kcal, 

tuky 9,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,1g, sacharidy 43g, z toho 

cukry 16g, vláknina 1,3g, bílkoviny 7,4g, 

sůl 0,44g

1 a, c, g, l e, f, h, k

33679
KOLÁČ TL. TVAROH.-MER. NÁPLŇ 

50G
50

jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 16,5%(ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), meruňková náplň 11%(meruňky 44%, cukr, voda, zahušťovadla 

(modif. škrob, guma gellan), regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citran sodný a 

vápenatý), barviva (beta karoten, paprikový extrakt), konzervant (sorban draselný), 

aroma), rostlinný olej (řepkový), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo 

(modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo 

(guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-

karoten)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný).

Energetická hodnota 1203kJ/286kcal, 

tuky 9,1g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,1g, sacharidy 43g, z toho 

cukry 16g, vláknina 1,3g, bílkoviny 7,4g, 

sůl 0,44g

1 a, c, g e, f, h, k

33699 ÚSTECKÝ ROHLÍK 230
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, 

zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka 

zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1575kJ/375kcal, 

tuky 14g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,6g, sacharidy 52g, z toho 

cukry 8,3g, vláknina 2,4g, bílkoviny 

8,6g, sůl 0,72g

1 a, c e, f, g, h, k

33379
KOLÁČ LISTOVÝ S TVAROHEM A 

HRUŠKOU
60

jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný margarín 80% (rostlinný tuk (palmový), částečně 

hydrogenovaný palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátor (mono-,diglyceridy mast. 

kyselin, polyglycerolové estery), emulgátor (slunečnicový lecitin), sůl, konzervant 

(kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), tvaroh měkký odtučněný 16.4% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), 

stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob), SUŠENÝ BÍLEK, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), sůl jodizovaná, aroma, barvivo (beta-karoten)), 

hrušky kompotované 5.4% (hrušky 55%, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová 

E330)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), kvasný ocet lihový, sůl, 

konzervant (propionát sodný)

Energetická hodnota 1385kJ/332kcal, 

tuky 20g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 9,3g, sacharidy 32g, z toho 

cukry 10g, vláknina 0g, bílkoviny 6g, sůl 

0,38g

1 a, c, g e, f, h, l

Vydání: První      Změna: 0 Platnost od: 31.7.2009 Stránka 30 z 45



SV
Číslo

výtisku:

E-mail: info@inpeko.cz

1

02

Tel: 475 306 111

Fax: 475 500 186

                                          SPECIFIKACE   VÝROBKU (SV)

                              PEKAŘSKÉ  VÝROBKY

INPEKO, spol. s r. o.
Janáčkova 11

400 07  Ústí nad Labem

33801 ŠÁTEČEK TVAROH BAL. 2KS 100
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 17.7% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob 

E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo (guma guar E412), 

AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-karoten)), rostlinný olej 

(řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný).

Energetická hodnota 1207kJ/286kcal, 

tuky 8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1g, sacharidy 44g, z toho cukry 

12g, vláknina 1,7g, bílkoviny 8,6g, sůl 

0,53g

3 a, c, g e, f, h, k

33807 ŠÁTEČEK TVAROH 50
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 17.7% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob 

E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo (guma guar E412), 

AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-karoten)), rostlinný olej 

(řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), 

kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný).

Energetická hodnota 1207kJ/286kcal, 

tuky 8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1g, sacharidy 44g, z toho cukry 

12g, vláknina 1,7g, bílkoviny 8,6g, sůl 

0,53g

1 a, c, g e, f, h, k

34075 ŘEZ TVAROHOVÝ 100
jemné 

pečivo

tvaroh měkký odtučněný 42.2% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), VAJEČNÁ 

MELANŽ, cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, zlepšující 

přípravek (glukózový sirup, emulgátory (E472b, E472a), SUŠENÉ MLÉKO), PŠENIČNÝ 

ŠKROB, kypřící látky (E450, E500), SUŠENÁ MLÉČNÁ SMĚS (SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

glukózový sirup, palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i), emulgátory (E471, E472c), 

barvivo (betakaroten)), sůl, stabilizátor (xantanová guma), vanilkové aroma, přírodní 

barvivo (betakaroten)), margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, 

modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující 

látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450), SUŠENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK (SUŠENÉ 

MLÉČNÉ SLOŽKY 51% (LAKTOZA, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, ŽIVOČIŠNÝ TUK (MLÉČNÝ), 

sušený glukózový sirup, rostlinný olej (slunečnicový), sůl), barvivo (E160a), aroma), 

cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), voda, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ 

ŠKROB, aroma), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný 

bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban 

draselný)).

Energetická hodnota 1746kJ/415kcal, 

tuky 12g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 5,8g, sacharidy 61g, z toho 

cukry 40g, vláknina 0,7g, bílkoviny 15g, 

sůl 0,42g

3 a, c, g e, f, h, k
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34268
SANDORA MRAMOROVÁ 400G 

BAL. 
400

jemné 

pečivo

cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej 

řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant 

(sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), PŠENIČNÝ 

ŠKROB, voda, ODTUČNĚNÉ MLÉKO, odtučněný kakaový prášek, cukr vanilínový (cukr, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), kypřící prášek do pečiva (kypřící látky (difosforečnany, 

uhličitany sodné), PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicový olej), emulze na bázi rostlinných 

olejů (voda, cukr, emulgátor (E471, E475, E470a), nosič (E1520)).

Energetická hodnota 1791kJ/427kcal, 

tuky 18g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 8,5g, sacharidy 57g, z toho 

cukry 29g, vláknina 1,4g, bílkoviny 7,6g, 

sůl 0,49g

10 a, c, g e, f, h, j

34332 KOLÁČEK JABL. BAL. 2KS 100
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, jablka 29.2% (jablka 60%, voda, kyselina (E330), konzervant 

(E202)), voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÁ MELANŽ, 

margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina 

(kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, 

barvivo (annatto E106b)), droždí, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), sůl, 

zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka 

zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1375kJ/327kcal, 

tuky 11g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,7g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 15g, vláknina 2g, bílkoviny 6,5g, 

sůl 0,46g

3 a, c, g e, f, h, k, l

34333 KOLÁČEK TVAROH BAL. 2KS 100
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 17.7% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), rostlinný olej (řepkový), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo 

(modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo 

(guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-

karoten)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, rozinky (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, 

kukuřičný) 0,6%), droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory 

(E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, 

lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty 

(E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný

Energetická hodnota 1257kJ/299kcal, 

tuky 9,9g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,1g, sacharidy 44g, z toho 

cukry 14g, vláknina 1,6g, bílkoviny 8,1g, 

sůl 0,48g

3 a, c, g e, f, h, k, l

34334 KOLÁČEK MÁK BAL. 2KS 100
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, maková náplň 12.2% (mák tepelně upravený (63%), 

PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), rostlinný 

olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1534kJ/365kcal, 

tuky 14g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,6g, sacharidy 50g, z toho 

cukry 18g, vláknina 3,4g, bílkoviny 8,3g, 

sůl 0,5g

3 a, c e, f, g, h, k

34335 KOLÁČEK MÁK 50
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, rostlinný olej (řepkový), maková náplň 12.7% (mák 

tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný škrob, SUŠENÝ 

BÍLEK, aroma), VAJEČNÁ MELANŽ, droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304))

Energetická hodnota 1618kJ/387kcal, 

tuky 19g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 2g, sacharidy 45g, z toho cukry 

18g, vláknina 2g, bílkoviny 7,6g, sůl 

0,44g

1 a, c e, f, g, h, k
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34337 KOLÁČEK TVAROH. 50
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, tvaroh měkký odtučněný 17.7% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

KULTURY, syřidlo), rostlinný olej (řepkový), stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo 

(modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, zahuštovadlo 

(guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo (beta-

karoten)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, rozinky (rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, 

kukuřičný) 0,6%), droždí, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory 

(E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, 

lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty 

(E322, E307, E304)), konzervant (propionát sodný

Energetická hodnota 1257kJ/299kcal, 

tuky 9,9g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,1g, sacharidy 44g, z toho 

cukry 14g, vláknina 1,6g, bílkoviny 8,1g, 

sůl 0,48g

1 a, c, g e, f, h, k, l

34339 KOLÁČEK JABL. 50
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, jablka 29.2% (jablka 60%, voda, kyselina (E330), konzervant 

(E202)), voda, rostlinný olej (řepkový), cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÁ MELANŽ, 

margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina 

(kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, 

barvivo (annatto E106b)), droždí, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), sůl, 

zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ 

MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka 

zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), antioxidanty (E322, E307, E304)).

Energetická hodnota 1375kJ/327kcal, 

tuky 11g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1,7g, sacharidy 49g, z toho 

cukry 15g, vláknina 2g, bílkoviny 6,5g, 

sůl 0,46g

1 a, c, g e, f, h, k, l

34421 PLUNDRA S NÁPL. POVIDLOVOU 80
jemné 

pečivo

švestková povidla 33.0% (švestkový protlak, sušené švestky, jablečný protlak, glukózo-

fruktózový sirup, cukr, modifikovaný bramborový škrob (E1414), voda, kyselina 

(kyselina citrónová E330), aroma), PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinný 

margarín 80% (rostlinný tuk (palmový), částečně hydrogenovaný palmový tuk, řepkový 

olej, voda, emulgátor (mono-,diglyceridy mast. kyselin, polyglycerolové estery), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), sůl, konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), voda, PŠENIČNÁ MOUKA, 

cukr, droždí, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), 

sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ 

AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), sůl

Energetická hodnota 1435kJ/342kcal, 

tuky 15g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 6,5g, sacharidy 45g, z toho 

cukry 25g, vláknina 1,7g, bílkoviny 6,3g, 

sůl 0,35g

2 a, c, g e, f, g, h
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34423 PLUNDRA S NÁPL. OŘECHOVOU 80
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, VAJEČNÁ MELANŽ, voda, rostlinný margarín 80% (rostlinný tuk 

(palmový), částečně hydrogenovaný palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátor 

(mono-,diglyceridy mast. kyselin, polyglycerolové estery), emulgátor (slunečnicový 

lecitin), sůl, konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti 

(kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, 

řepkový olej, sůl, ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVEK (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E472e), 

JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující mouku (E300), enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), protispékavá látka (E551))), ODTUČNĚNÉ 

MLÉKO, JÁDRA VLAŠSKÝCH OŘECHŮ, cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, droždí, cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), sůl

Energetická hodnota 1752kJ/419kcal, 

tuky 22g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 7,2g, sacharidy 43g, z toho 

cukry 16g, vláknina 0,9g, bílkoviny 12g, 

sůl 0,68g

2 a, c, g, h e, f, k

34796 KOLÁČEK SVATEBNÍ MALÝ 15
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), švestková povidla (švestkový 

protlak, sušené švestky, jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný 

bramborový škrob (E1414), voda, kyselina (kyselina citrónová E330), aroma), cukr, 

ovocná náplň višňová (višeň, glukózo-fruktózový sirup, voda, jablečné pyré (odpovídá 

15% ovoce), modifikovaný kukuřičný škrob (E1442), regulátory kyselosti (E330, E333, 

E331), cukr, zahušťovadlo (guma gellan), konzervant (sorban draselný), aroma, 

koncentrát z ibišku a mrkve), VAJEČNÁ MELANŽ, tvaroh měkký odtučněný 

(ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), MÁSLO, strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, 

voda, droždí, řepkový olej, sůl, ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVEK (PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor 

(E472e), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující mouku (E300), enzymy (alfa-

amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), protispékavá látka (E551))), maková 

náplň (mák tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, modifikovaný 

škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), JÁDRA VLAŠSKÝCH OŘECHŮ, ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

stabilizátor tvarohu (cukr, zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, 

sušený glukózový sirup, zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), 

sůl jodizovaná, barvivo (beta-karoten)), PŠENIČNÁ MOUKA, droždí, rozinky (rozinky, 

rostlinný olej (slunečnicový, kukuřičný) 0,6%), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

aroma), margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, 

kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ 

AROMA, barvivo (annatto E106b)), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), látka zlepšující mouku (E300), kyselina (E330), 

antioxidanty (E322, E307, E304)), strouhaný kokos, MANDLE LOUPANÉ, citropasta 

(voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), 

citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), konzervant 

(propionát sodný).

Energetická hodnota 2356kJ/563kcal, 

tuky 29g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 5,6g, sacharidy 63g, z toho 

cukry 27g, vláknina 3,1g, bílkoviny 11g, 

sůl 0,59g

1 a, c, g, h e, f, k, l
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34801 KOLÁČEK SVATEBNÍ BAL. 10KS 200
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, švestková povidla (švestkový protlak, sušené švestky, 

jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný bramborový škrob 

(E1414), voda, kyselina (kyselina citrónová E330), aroma), rostlinný olej (řepkový), 

cukr, tvaroh měkký odtučněný (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), VAJEČNÁ 

MELANŽ, maková náplň (mák tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, 

modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), MÁSLO, stabilizátor tvarohu (cukr, 

zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, 

zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo 

(beta-karoten)), PŠENIČNÁ MOUKA, droždí, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej 

řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant 

(sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

Energetická hodnota 2310kJ/552kcal, 

tuky 28g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 5,6g, sacharidy 65g, z toho 

cukry 29g, vláknina 3,4g, bílkoviny 9,8g, 

sůl 0,49g

3 a, c, g e, f, h, k

34802 KOLÁČEK SVATEB. SMĚS 20
jemné 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, švestková povidla (švestkový protlak, sušené švestky, 

jablečný protlak, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný bramborový škrob 

(E1414), voda, kyselina (kyselina citrónová E330), aroma), rostlinný olej (řepkový), 

cukr, tvaroh měkký odtučněný (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), VAJEČNÁ 

MELANŽ, maková náplň (mák tepelně upravený (63%), PŠENIČNÁ MOUKA BOBTNAVÁ, 

modifikovaný škrob, SUŠENÝ BÍLEK, aroma), MÁSLO, stabilizátor tvarohu (cukr, 

zahušťovadlo (modifikovaný škrob E1414), kukuřičný škrob, sušený glukózový sirup, 

zahuštovadlo (guma guar E412), AROMA (VANILIN (MLÉKO)), sůl jodizovaná, barvivo 

(beta-karoten)), PŠENIČNÁ MOUKA, droždí, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej 

řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant 

(sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátory (E472e, E471), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

Energetická hodnota 2310kJ/552kcal, 

tuky 28g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 5,6g, sacharidy 65g, z toho 

cukry 29g, vláknina 3,4g, bílkoviny 9,8g, 

sůl 0,49g

3 a, c, g e, f, h, k

33584 VÁNOČKA SE SLAD. BAL. 250

jemné 

pečivo se 

sladidlem

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, Dia pekařská směs (fruktóza (89%), PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátor (E481), regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo (E412), rostlinný olej 

(řepkový), látka zlepšující mouku (E300), AROMA (MLÉKO), enzymy), VAJEČNÁ 

MELANŽ, zlepšující přípravek (řepkový olej, emulgátor (E482), plně ztužený řepkový 

olej, ENZYM), droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 1280kJ/303kcal, 

tuky 4,4g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1g, sacharidy 55g, z toho cukry 

6,7g, vláknina 2,8g, bílkoviny 9,4g, sůl 

0,84g

6 a, c, g e, f, h, k, m

33586 VÁNOČKA SE SLAD. BAL. 460

jemné 

pečivo se 

sladidlem

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, Dia pekařská směs (fruktóza (89%), PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátor (E481), regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo (E412), rostlinný olej 

(řepkový), látka zlepšující mouku (E300), AROMA (MLÉKO), enzymy), VAJEČNÁ 

MELANŽ, zlepšující přípravek (řepkový olej, emulgátor (E482), plně ztužený řepkový 

olej, ENZYM), droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 1268kJ/300kcal, 

tuky 4,4g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1g, sacharidy 54g, z toho cukry 

6,6g, vláknina 2,8g, bílkoviny 9,3g, sůl 

0,83g

6 a, c, g e, f, h, k, m
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33603 MAKOVKA SE SLADIDLEM 86

jemné 

pečivo se 

sladidlem

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, Dia pekařská směs (fruktóza (89%), PŠENIČNÁ MOUKA, 

emulgátor (E481), regulátor kyselosti (E170, E341), zahušťovadlo (E412), rostlinný olej 

(řepkový), látka zlepšující mouku (E300), AROMA (MLÉKO), enzymy), VAJEČNÁ 

MELANŽ, zlepšující přípravek (řepkový olej, emulgátor (E482), plně ztužený řepkový 

olej, ENZYM), droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 1269kJ/300kcal, 

tuky 4,4g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1g, sacharidy 55g, z toho cukry 

6,6g, vláknina 2,8g, bílkoviny 9,3g, sůl 

0,83g

1 a, c, g e, f, h, k, m

33634 KOLÁČEK DIA POVIDLA 50

jemné 

pečivo se 

sladidlem

povidlová náplň Dia (švestky, voda, fruktóza, jablečná vláknina, stabilizátor (E1422, 

E412), barvivo (E150d), kyselina (E330), aroma, konzervant (E202)), PŠENIČNÁ MOUKA, 

voda, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, Dia pekařská směs 3,3%(fruktóza 

(89%), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E481), regulátor kyselosti (E170, E341), 

zahušťovadlo (E412), rostlinný olej (řepkový), látka zlepšující mouku (E300), AROMA 

(MLÉKO), enzymy), zlepšující přípravek (řepkový olej, emulgátor (E482), plně ztužený 

řepkový olej, ENZYM), droždí, sůl, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor 

(E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný))

Energetická hodnota 1213kJ/288kcal, 

tuky 6,7g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1g, sacharidy 50g, z toho cukry 

20g, vláknina 2,5g, bílkoviny 6g, sůl 

0,51g

1 a, c, g e, f, h, k, m

33635 KOLÁČEK DIA S N. OVOC. 50

jemné 

pečivo se 

sladidlem

ovocná náplň DIA (slazená fruktózou) 36.6% (voda, jablečná dřeň, fruktóza, stabilizátor 

(E1422, E401), kyselina citrónová, konzervant (E202), barvivo (E120), aroma), 

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, rostlinný olej (řepkový), VAJEČNÁ MELANŽ, Dia pekařská 

směs (fruktóza (89%), PŠENIČNÁ MOUKA, emulgátor (E481), regulátor kyselosti (E170, 

E341), zahušťovadlo (E412), rostlinný olej (řepkový), látka zlepšující mouku (E300), 

AROMA (MLÉKO), enzymy), zlepšující přípravek (řepkový olej, emulgátor (E482), plně 

ztužený řepkový olej, ENZYM), droždí, sůl, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, 

stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný

Energetická hodnota 1125kJ/267kcal, 

tuky 6,6g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 1g, sacharidy 45g, z toho cukry 

13g, vláknina 1,7g, bílkoviny 5,8g, sůl 

0,51g

1 a, c, g e, f, h, k, m

23846 SČ TYČINKY MÁK BAL. 100
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), droždí, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, emulgátor (E471 mono-a diglyceridy 

mastných kyselin), MLÉKO PLNOTUČNÉ SUŠENÉ, enzymy (hydrolázy), látka zlepšující 

mouku (E300 kyselina L-askorbová)), mák 2.8%, sůl, cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, pepř 

černý

Energetická hodnota 2185kJ/519kcal, 

tuky 15g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 6,6g, sacharidy 79g, z toho 

cukry 4,3g, vláknina 5,2g, bílkoviny 14g, 

sůl 3g

150 a, c, g e, f, h, i, j, k
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23847 SČ TYČINKY SŮL-KMÍN BAL. 100
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), droždí, zlepšující přípravek 

(PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, emulgátor (E471 mono-a diglyceridy 

mastných kyselin), MLÉKO PLNOTUČNÉ SUŠENÉ, enzymy (hydrolázy), látka zlepšující 

mouku (E300 kyselina L-askorbová)), sůl hrubá 2.3%, cukr, sůl 1,2%, kmín 1.0%, 

VAJEČNÁ MELANŽ, pepř černý

Energetická hodnota 2104kJ/500kcal, 

tuky 13g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 6,4g, sacharidy 79g, z toho 

cukry 4,1g, vláknina 4,9g, bílkoviny 14g, 

sůl 5,9g

150 a, c, g e, f, h, i, j, k

23871 STROUHANKA BAL. 500
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, mák, sůl hrubá, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)), kmín

Energetická hodnota 1509kJ/357kcal, 

tuky 3,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,8g, sacharidy 66g, z toho 

cukry 1,1g, vláknina 4,1g, bílkoviny 12g, 

sůl 2,4g

1 a c, e, f, g, j, k

23872 STROUHANKA VOLNÁ KG
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej (řepkový), sůl, mák, sůl hrubá, zlepšující 

přípravek (PŠENIČNÁ MOUKA, JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, enzymy (alfa-amyláza, 

pentosanáza, lipáza), látka zlepšující mouku (E300)), kmín

Energetická hodnota 1509kJ/357kcal, 

tuky 3,8g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 0,8g, sacharidy 66g, z toho 

cukry 1,1g, vláknina 4,1g, bílkoviny 12g, 

sůl 2,4g

1 a c, e, f, g, j, k

34060 LINECKÝ SMAJLÍK 80
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), ovocná náplň (ovocný protlak (jablko), 

cukr, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), 

želírující látka (E440i), kyselina (E330), aroma, voda), cukr moučka (cukr moučka, 

kukuřičný škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor 

(E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma).

Energetická hodnota 2026kJ/484kcal, 

tuky 23g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 11g, sacharidy 63g, z toho 

cukry 32g, vláknina 1,9g, bílkoviny 5,9g, 

sůl 0,08g

60 a, c e, f, g, h

34064 LINECKÁ KOLEČKA 4 KS BAL. 160
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-fruktózový 

sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka (E440i), kyselina 

(E330), aroma, voda), margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 

modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma).

Energetická hodnota 1953kJ/466kcal, 

tuky 21g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 10g, sacharidy 62g, z toho 

cukry 33g, vláknina 1,8g, bílkoviny 5,6g, 

sůl 0,08g

60 a, c e, f, g, h
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34066 KOLEČKO LINECKÉ 40
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-fruktózový 

sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka (E440i), kyselina 

(E330), aroma, voda), margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 

modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma).

Energetická hodnota 1953kJ/466kcal, 

tuky 21g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 10g, sacharidy 62g, z toho 

cukry 33g, vláknina 1,8g, bílkoviny 5,6g, 

sůl 0,08g

60 a, c e, f, g, h

34072 BANÁNEK TŘENÝ 40
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), ovocná náplň (ovocný protlak (jablko), 

cukr, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), 

želírující látka (E440i), kyselina (E330), aroma, voda), poleva tmavá (cukr, tuk 

(palmojádrový, palmový, shea), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

EMULGÁTORY (SÓJOVÝ LECITIN, POLYGLYCEROL-POLYRICIN-OLEÁT), vanilkový extrakt 

Bourbon Madagaskar), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÁ 

MELANŽ, palmový tuk, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta 

(voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), 

citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 2472kJ/592kcal, 

tuky 33g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 17g, sacharidy 67g, z toho 

cukry 37g, vláknina 2,3g, bílkoviny 6,1g, 

sůl 0,11g

60 a, c, f e, g, h

34074 BANÁNKY TŘENÉ BAL. 160
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), ovocná náplň (ovocný protlak (jablko), 

cukr, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), 

želírující látka (E440i), kyselina (E330), aroma, voda), poleva tmavá (cukr, tuk 

(palmojádrový, palmový, shea), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

EMULGÁTORY (SÓJOVÝ LECITIN, POLYGLYCEROL-POLYRICIN-OLEÁT), vanilkový extrakt 

Bourbon Madagaskar), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÁ 

MELANŽ, palmový tuk, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta 

(voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), 

citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 2472kJ/592kcal, 

tuky 33g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 17g, sacharidy 67g, z toho 

cukry 37g, vláknina 2,3g, bílkoviny 6,1g, 

sůl 0,11g

60 a, c, f e, g, h
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34077 BANÁNKY TŘENÉ BAL. 240
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), ovocná náplň (ovocný protlak (jablko), 

cukr, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), 

želírující látka (E440i), kyselina (E330), aroma, voda), poleva tmavá (cukr, tuk 

(palmojádrový, palmový, shea), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

EMULGÁTORY (SÓJOVÝ LECITIN, POLYGLYCEROL-POLYRICIN-OLEÁT), vanilkový extrakt 

Bourbon Madagaskar), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÁ 

MELANŽ, palmový tuk, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta 

(voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), 

citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 2472kJ/592kcal, 

tuky 33g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 17g, sacharidy 67g, z toho 

cukry 37g, vláknina 2,3g, bílkoviny 6,1g, 

sůl 0,11g

60 a, c, f e, g, h

34223 CHLEBÍČEK BISKUPSKÝ BAL. 200
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), margarín (rostlinný 

tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová 

E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto 

E106b)), VAJEČNÁ MELANŽ, poleva tmavá (cukr, tuk (palmojádrový, palmový, shea), 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, EMULGÁTORY (SÓJOVÝ LECITIN, 

POLYGLYCEROL-POLYRICIN-OLEÁT), vanilkový extrakt Bourbon Madagaskar), rozinky 

(rozinky, rostlinný olej (slunečnicový, kukuřičný) 0,6%), palmový tuk, papaya (papaya, 

cukr, OXID SIŘIČITÝ), pomerančová kůra (pomerančová kůra, glukózo-fruktózový sirup, 

cukr, regulátor kyselosti (E330)), kypřící prášek do pečiva (kypřící látky (difosforečnany, 

uhličitany sodné), PŠENIČNÁ MOUKA, slunečnicový olej).

Energetická hodnota 2139kJ/511kcal, 

tuky 27g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 14g, sacharidy 58g, z toho 

cukry 34g, vláknina 1,7g, bílkoviny 7,5g, 

sůl 0,32g

60 a, c, f, l e, g, h, j

34225 BÁBOVKA BISKUPSKÁ BAL. 400
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), margarín (rostlinný 

tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová 

E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto 

E106b)), VAJEČNÁ MELANŽ, poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB 

(palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), emulgátor (polyglycero-polyricin-oleát), aroma), rozinky (rozinky, 

rostlinný olej (slunečnicový, kukuřičný) 0,6%), rostlinný olej (řepkový), strouhanka 

(PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, řepkový olej, sůl, ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVEK (PŠENIČNÁ 

MOUKA, emulgátor (E472e), JEČNÁ SLADOVÁ MOUKA, cukr, látka zlepšující mouku 

(E300), enzymy (alfa-amyláza, pentosanáza, lipáza), stabilizátor (E170), protispékavá 

látka (E551))), papaya (papaya, cukr, OXID SIŘIČITÝ), pomerančová kůra (pomerančová 

kůra, glukózo-fruktózový sirup, cukr, regulátor kyselosti (E330)), kypřící prášek do 

pečiva (kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné), PŠENIČNÁ MOUKA, 

slunečnicový olej).

Energetická hodnota 2127kJ/509kcal, 

tuky 26g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 13g, sacharidy 60g, z toho 

cukry 34g, vláknina 1,8g, bílkoviny 7,6g, 

sůl 0,32g

60 a, c, f, l e, g, h, j, k

Vydání: První      Změna: 0 Platnost od: 31.7.2009 Stránka 39 z 45



SV
Číslo

výtisku:

E-mail: info@inpeko.cz

1

02

Tel: 475 306 111

Fax: 475 500 186

                                          SPECIFIKACE   VÝROBKU (SV)

                              PEKAŘSKÉ  VÝROBKY

INPEKO, spol. s r. o.
Janáčkova 11

400 07  Ústí nad Labem

34381
LINECKÁ KOLEČKA MALÁ VOLNĚ 1 

KG
KG

trvanlivé 

pečivo

ovocná náplň (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak 

(višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka (E440i), kyselina (E330), aroma, voda), 

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 

modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma).

Energetická hodnota 1739kJ/415kcal, 

tuky 18g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 8,6g, sacharidy 58g, z toho 

cukry 33g, vláknina 1,7g, bílkoviny 4,7g, 

sůl 0,06g

60 a, c e, f, g, h

34382
ČAJOVÁ LINECKÁ KOLEČKA VOLNĚ 

1 KG
KG

trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-fruktózový 

sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka (E440i), kyselina 

(E330), aroma, voda), margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 

modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma).

Energetická hodnota 1628kJ/388kcal, 

tuky 17g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 8,3g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 29g, vláknina 1,6g, bílkoviny 4,5g, 

sůl 0,06g

60 a, c e, f, g, h

34386
LINECKÉ ČAJOVÉ PEČIVO 

DVOUBAREVNÉ 1 KG
1000

trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 

modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný)), odtučněný kakaový prášek, cukr vanilínový (cukr, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma).

Energetická hodnota 2154kJ/516kcal, 

tuky 30g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 14g, sacharidy 54g, z toho 

cukry 16g, vláknina 2,2g, bílkoviny 7,2g, 

sůl 0,09g

60 a, c e, f, g, h

34394 VANILKOVÉ ROHLÍČKY VOLNĚ 1 KG 1000
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), JÁDRA VLAŠSKÝCH OŘECHŮ, MÁSLO, VAJEČNÁ MELANŽ, cukr vanilínový (cukr, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), skořice mletá.

Energetická hodnota 2008kJ/480kcal, 

tuky 27g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 12g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 21g, vláknina 2g, bílkoviny 6,6g, 

sůl 0,06g

90 a, c, g, h e, f, i, j, k
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34396 VÁNOČNÍ CUKROVÍ - UČNI BAL. 200
trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), ovocná náplň (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-fruktózový sirup, ovocný 

protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka (E440i), kyselina (E330), aroma, 

voda), ovocná náplň (cukr, jablka, SUŠENÉ MERUŇKY, kukuřičný škrob, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), barvivo (E160a beta karoten), 

barvivo (E160c paprikový extrakt)), VAJEČNÁ MELANŽ, náplň s lískooříškovou příchutí 

(cukr, rostlinný tuk (palmový), SUŠENÁ SYROVÁTKA, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, LÍSKOOŘÍŠKOVÁ PASTA 0.5%, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), 

aroma), LÍSKOVÁ JÁDRA, bílá poleva (cukr, plně ztužený rostlinný tuk 

(palmjádrový,palmový), SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), sůl, 

aroma), poleva tmavá (cukr, tuk (palmojádrový, palmový, shea), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, EMULGÁTORY (SÓJOVÝ LECITIN, POLYGLYCEROL-POLYRICIN-

OLEÁT), vanilkový extrakt Bourbon Madagaskar), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ 

ŠKROB, aroma), MLÉKO PLNOTUČNÉ, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), 

citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový 

škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), 

palmový tuk, odtučněný kakaový prášek, glukózový sirup, voda, skořice mletá, aroma.

Energetická hodnota 2225kJ/532kcal, 

tuky 29g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 14g, sacharidy 60g, z toho 

cukry 30g, vláknina 2,1g, bílkoviny 6,3g, 

sůl 0,14g

60 a, c, f, g, h, l e, h, i, j, k

34407
TŘENÁ KAK.KOLEČKA S N. NUG. 

VOLNĚ 1 KG
KG

trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), náplň s lískooříškovou příchutí 22.6% 

(cukr, rostlinný tuk (palmový), SUŠENÁ SYROVÁTKA, kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, LÍSKOOŘÍŠKOVÁ PASTA 0.5%, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), 

aroma), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), bílá poleva (cukr, plně ztužený 

rostlinný tuk (palmjádrový,palmový), SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová), sůl, aroma), VAJEČNÁ MELANŽ, odtučněný kakaový prášek, cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor 

(E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), 

konzervant (sorban draselný)).

Energetická hodnota 2275kJ/546kcal, 

tuky 35g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 17g, sacharidy 50g, z toho 

cukry 26g, vláknina 2,6g, bílkoviny 6,2g, 

sůl 0,14g

60 a, c, f, g, h e, h
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34408
LINECKÁ KOLEČKA ZDOBENÁ 

VOLNĚ 1 KG
KG

trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), ovocná náplň (cukr, jablka, SUŠENÉ 

MERUŇKY, kukuřičný škrob, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka 

(pektin), barvivo (E160a beta karoten), barvivo (E160c paprikový extrakt)), cukr 

moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, bílá poleva (cukr, plně 

ztužený rostlinný tuk (palmjádrový,palmový), SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová), sůl, aroma), poleva tmavá (cukr, tuk (palmojádrový, palmový, shea), 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, EMULGÁTORY (SÓJOVÝ LECITIN, 

POLYGLYCEROL-POLYRICIN-OLEÁT), vanilkový extrakt Bourbon Madagaskar), MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), palmový tuk, citropasta 

(voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), 

citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), cukr 

vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), glukózový sirup, voda, aroma.

Energetická hodnota 2392kJ/572kcal, 

tuky 29g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 15g, sacharidy 70g, z toho 

cukry 35g, vláknina 1,8g, bílkoviny 7,1g, 

sůl 0,25g

60 a, c, f, g, l e, h

34409
LINECKÉ ROHLÍČKY OŘECHOVÉ 

VOLNĚ 1 KG
KG

trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), LÍSKOVÁ JÁDRA 9.8%, VAJEČNÁ MELANŽ, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ 

ŠKROB, aroma), skořice mletá.

Energetická hodnota 2352kJ/565kcal, 

tuky 36g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 15g, sacharidy 51g, z toho 

cukry 22g, vláknina 2,5g, bílkoviny 6,7g, 

sůl 0,10g

60 a, c, h e, f, g, h, i, j, k

34429
KOLEKCE VÁN. CUKROVÍ BAL. 

500G
500

trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), strouhaný kokos, cukr, ovocná náplň (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-

fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka 

(E440i), kyselina (E330), aroma, voda), VAJEČNÁ MELANŽ, vaječný bílek (VAJEČNÝ 

BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), 

LÍSKOVÁ JÁDRA, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta (voda, 

cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové 

aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), odtučněný kakaový 

prášek, skořice mletá.

Energetická hodnota 2178kJ/522kcal, 

tuky 31g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 16g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 26g, vláknina 2,8g, bílkoviny 6,2g, 

sůl 0,09g

60 a, c, h e, f, g, h, i, j, k 
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34431
KOLEKCE VÁN. CUKROVÍ BAL. 

250G
250

trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), strouhaný kokos, cukr, ovocná náplň (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-

fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka 

(E440i), kyselina (E330), aroma, voda), VAJEČNÁ MELANŽ, vaječný bílek (VAJEČNÝ 

BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), 

LÍSKOVÁ JÁDRA, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta (voda, 

cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové 

aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), odtučněný kakaový 

prášek, skořice mletá.

Energetická hodnota 2178kJ/522kcal, 

tuky 31g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 16g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 26g, vláknina 2,8g, bílkoviny 6,2g, 

sůl 0,09g

60 a, c, h e, f, g, ,h, i, j, k 

34449
VANILKOVÉ ROHLÍČKY S OŘECHY 

BAL. 250G
250

trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), margarín (rostlinný 

tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová 

E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto 

E106b)), MÁSLO, JÁDRA VLAŠSKÝCH OŘECHŮ 5.5%, VAJEČNÁ MELANŽ, cukr vanilínový 

(cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), skořice mletá, vanilka.

Energetická hodnota 2317kJ/554kcal, 

tuky 31g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 15g, sacharidy 61g, z toho 

cukry 24g, vláknina 2,3g, bílkoviny 7,7g, 

sůl 0,05g

90 a, c, g, h e, f, i, j, k

34458
KOLEKCE VÁN. CUKROVÍ BAL. 

400G
400

trvanlivé 

pečivo

PŠENIČNÁ MOUKA, margarín (rostlinný tuk (palmový), olej řepkový, voda, emulgátor 

(E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), 

MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), strouhaný kokos, cukr, ovocná náplň (ovocný protlak (jablko), cukr, glukózo-

fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak (arónie), želírující látka 

(E440i), kyselina (E330), aroma, voda), VAJEČNÁ MELANŽ, vaječný bílek (VAJEČNÝ 

BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), 

LÍSKOVÁ JÁDRA, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta (voda, 

cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové 

aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), odtučněný kakaový 

prášek, skořice mletá

Energetická hodnota 2178kJ/522kcal, 

tuky 31g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 16g, sacharidy 53g, z toho 

cukry 26g, vláknina 28g, bílkoviny 6,2g, 

sůl 0,09g

60 a, c, h e, f, g, h, i, j, k 

34577
SNĚHOVÉ PUSINKY SLANÝ 

KARAMEL BAL. 100G
100

trvanlivé 

pečivo

cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), voda, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 

98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), cukr 

vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), sůl, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, barvivo 

(E150d), aroma.

Energetická hodnota 1656kJ/390kcal, 

tuky <0,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny <0,1g, sacharidy 95g, z toho 

cukry 94g, vláknina <0,5g, bílkoviny 

2,2g, sůl 0,90g

150 a, c, l e, f, g, h

34578 SNĚHOVÉ PUSINKY BAL. 100 G 100
trvanlivé 

pečivo

cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), voda, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 

98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), cukr 

vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, barvivo (E141, 

E100).

Energetická hodnota 1672kJ/394kcal, 

tuky <0,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny <0,1g, sacharidy 96g, z toho 

cukry 95g, vláknina <0,5g, bílkoviny 

2,2g, sůl 0,09g

150 a, c e, f, g, h
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34579
SNĚHOVÉ PUSINKY SE SKOŘICÍ 

BAL. 120 G
120

trvanlivé 

pečivo

cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), voda, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 

98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), cukr 

vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), skořice mletá, VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ.

Energetická hodnota 1541kJ/362kcal, 

tuky <0,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny <0,1g, sacharidy 89g, z toho 

cukry 87g, vláknina <05g, bílkoviny 

2,1g, sůl 0,09g

150 a, c e, f, g, h, i, j, k

34582
SNĚHOVÉ PUSIN. S PŘÍCH. 

JAHODA BAL. 120 G
120

trvanlivé 

pečivo

cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), voda, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 

98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), jahodové 

aroma s barvivem (aromatické látky, voda, glukózový sirup, sirup z invertního cukru, 

ethylalkohol, propylenglykol, barvivo (E120), zahušťovadlo (E415), sladidlo (E420), 

slunečnicový olej, barvivo (beta-karoten), emulgátory (E472c, E322, E304), antioxidant 

(E307)), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ.

Energetická hodnota 1480kJ/348kcal, 

tuky <0,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny <0,1g, sacharidy 85g, z toho 

cukry 84g, vláknina <0,5g, bílkoviny 

2,0g, sůl 0,08g

150 a, c e, f, g, h

35056
SNĚHOVÉ SYPANÉ CUKREM BAL. 

140 G
140

trvanlivé 

pečivo

cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), voda, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 

98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), cukr 

vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, barvivo (E141, 

E100).

Energetická hodnota 1578kJ/371kcal, 

tuky <0,5g, z toho nasycené mastné 

kyseliny <0,1g, sacharidy 91g, z toho 

cukry 90g, vláknina <0,5g, bílkoviny 

1,9g, sůl 0,08g

150 a, c e, f, g, h

35057
SNĚHOVÉ PEČIVO S CUKR. 

POLEVOU TM. BAL. 150 G
150

trvanlivé 

pečivo

cukr, poleva tmavá (cukr, tuk (palmojádrový, palmový, shea), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, EMULGÁTORY (SÓJOVÝ LECITIN, POLYGLYCEROL-POLYRICIN-

OLEÁT), vanilkový extrakt Bourbon Madagaskar), cukr moučka (cukr moučka, 

kukuřičný škrob), voda, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), 

zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), palmový tuk, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ 

ŠKROB, aroma), VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ.

Energetická hodnota 1976kJ/469kcal, 

tuky 12g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 8,7g, sacharidy 86g, z toho 

cukry 85g, vláknina 0,8g, bílkoviny 2,8g, 

sůl 0,12g

150 a, c, f e, g, h

35058 SNĚHOVÉ PEČIVO MIX BAL. 150G 150
trvanlivé 

pečivo

cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), voda, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 

98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), poleva 

tmavá (cukr, tuk (palmojádrový, palmový, shea), kakaový prášek se sníženým obsahem 

tuku, EMULGÁTORY (SÓJOVÝ LECITIN, POLYGLYCEROL-POLYRICIN-OLEÁT), vanilkový 

extrakt Bourbon Madagaskar), palmový tuk, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

aroma), VAJEČNÝ BÍLEK SUŠENÝ, barvivo (E141, E100), barvivo (koncentráty (citrón, 

světlice barvířská)), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská)).

Energetická hodnota 1866kJ/441kcal, 

tuky 6,2g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 4,4g, sacharidy 94g, z toho 

cukry 92g, vláknina <0,5g, bílkoviny 

2,5g, sůl 0,10g

150 a, c, f e, g, h

44024 RAKVIČKY BAL 10 KS  INP 130G 130
trvanlivé 

pečivo

cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, VAJEČNÁ MELANŽ, 

palmový tuk, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma).

Energetická hodnota 1928kJ/457kcal, 

tuky 11g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 2,8g, sacharidy 86g, z toho 

cukry 79g, vláknina 0g, bílkoviny 4,5g, 

sůl 0,02g

90 a, c e, f, g, h
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44094 MAROKÁNKA 2 KS BAL. 80 G 80
trvanlivé 

pečivo

cukr, poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový), 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), 

emulgátor (polyglycero-polyricin-oleát), aroma), alaburky (SÓJOVÉ BOBY, ARAŠÍDY), 

alginát červený (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát sodný), 

regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barvivo (E120), aroma), 

PŠENIČNÁ MOUKA, PRAŽENÉ ARAŠÍDY, glukózový sirup, margarín (rostlinný tuk 

(palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová 

E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto 

E106b)), MLÉKO PLNOTUČNÉ

Energetická hodnota 2000kJ/477kcal, 

tuky 20g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 12g, sacharidy 62g, z toho 

cukry 50g, vláknina 4,9g, bílkoviny 9,4g, 

sůl 0,07g

60 a, e, f, g c, h

44095 MAROKÁNKA 40 G 40
trvanlivé 

pečivo

cukr, poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový), 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 13%, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), 

emulgátor (polyglycero-polyricin-oleát), aroma), alaburky (SÓJOVÉ BOBY, ARAŠÍDY), 

alginát červený (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát sodný), 

regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barvivo (E120), aroma), 

PŠENIČNÁ MOUKA, PRAŽENÉ ARAŠÍDY, glukózový sirup, margarín (rostlinný tuk 

(palmový), olej řepkový, voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová 

E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto 

E106b)), MLÉKO PLNOTUČNÉ

Energetická hodnota 2000kJ/477kcal, 

tuky 20g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 12g, sacharidy 62g, z toho 

cukry 50g, vláknina 4,9g, bílkoviny 9,4g, 

sůl 0,07g

60 a, e, f, g c, h

44096 KOKOSKY ROZVAŽOVANÉ 1000 G 1000
trvanlivé 

pečivo

cukr, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo 

(E415), stabilizátor (E520)), strouhaný kokos 24.7%, ovocná náplň (ovocný protlak 

(jablko), cukr, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak 

(arónie), želírující látka (E440i), kyselina (E330), aroma, voda).

Energetická hodnota 1644kJ/392kcal, 

tuky 16g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 14g, sacharidy 56g, z toho 

cukry 52g, vláknina 3,5g, bílkoviny 4,0g, 

sůl 0,10g

30 c a, e, f, g, h

44110 KOKOSKY BAL. 150G 150
trvanlivé 

pečivo

cukr, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo 

(E415), stabilizátor (E520)), strouhaný kokos 24.7%, ovocná náplň (ovocný protlak 

(jablko), cukr, glukózo-fruktózový sirup, ovocný protlak (višeň), ovocný protlak 

(arónie), želírující látka (E440i), kyselina (E330), aroma, voda).

Energetická hodnota 1644kJ/392kcal, 

tuky 16g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 14g, sacharidy 56g, z toho 

cukry 52g, vláknina 3,5g, bílkoviny 4,0g, 

sůl 0,10g

60 c, l a, e, f, g, h

44577 KOKOSOVÝ KMEN 100 G BAL. 100
trvanlivé 

pečivo

cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), strouhaný kokos 19.7%, glukózový sirup, 

cukr, MLÉKO PLNOTUČNÉ, voda, poleva tmavá (cukr, tuk (palmojádrový, palmový, 

shea), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, EMULGÁTORY (SÓJOVÝ LECITIN, 

POLYGLYCEROL-POLYRICIN-OLEÁT), vanilkový extrakt Bourbon Madagaskar), 

odtučněný kakaový prášek, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), aroma, 

palmový tuk, barviva (barvivo (E129), barvivo (E110), barvivo (E102))

Energetická hodnota 1852kJ/441kcal, 

tuky 16g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 14g, sacharidy 68g, z toho 

cukry 53g, vláknina 3,2g, bílkoviny 3,7g, 

sůl 0,03g

30 a, g, f b,c,d,e,h,i,j,k,n
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