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PK  název výrobku hmot. (g) druh, skupina složení nutriční hodnoty (na 100g výrobku)

Spotře

bujte 

do: 

(dny)

ALERGENY 

DLE SKUPIN

44008 SVĚTLÝ JELEN ČOKO  55
cukrářské 

výrobky

bílá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový), SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), jedlá sůl, aroma)

Energetická hodnota 

2410/578kJ/kcal, tuky 38g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 17g, 

sacharidy 55g, z toho cukry 55g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 4,7g, sůl 

0,33g

180 f, g

44014
DEZERTNÍ KULIČKY MARINA 

220G BAL.
220

cukrářské 

výrobky

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB 

(palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), strouhaný kokos, voda, glukózový sirup, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný 

palmový tuk), cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor 

(E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová 

mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ 

ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, 

stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, 

sůl, stabilizátor (E466), aroma), VAJEČNÁ MELANŽ, pasta s příchutí kávy (glukózový sirup, kávový extrakt 10%, barvivo 

E150a (karamel), sušená káva, slunečnicový olej, aromata), PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1872/448kJ/kcal, tuky 25g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 18g, 

sacharidy 50g, z toho cukry 37g, 

vláknina 3,2g, bílkoviny 3,6g, sůl 

0,22g

2 a, c, f, g

CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

d) ryby a výrobky z nich

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

f)  sójové boby (sója) a výrobky z nich

g) mléko a výrobky z něj (včetně laktosy)

i)  celer a výrobky z něj,

j)  hořčice a výrobky z ní,

k) sezamová semena (sezam) 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 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 113/2005 Sb.  :   Seznam alergenních složek                                 

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

n) měkkýši  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

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,

c)  vejce a výrobky z nich

Zpracoval: Ing. Martina Veselá
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44028 OPL. TRUB. GRILIÁŠ. 30G 30
cukrářské 

výrobky

voda, 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, PRAŽENÉ ARAŠÍDY, směs 

pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ VEJCE, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek (E450, E500), 

jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), krém s 

vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky 

(E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), 

sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), poleva tmavá (cukr, 

částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), strouhaný kokos, rostlinný olej (řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA, 

vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), ovocná náplň 

(ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z 

černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, 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), glukózový sirup, rostlinné oleje a tuky 

(palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), VAJEČNÁ MELANŽ, MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr vanilkový (cukr, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), 

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

Energetická hodnota 

1293/310kJ/kcal, tuky 20g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,4g, 

sacharidy 29g, z toho cukry 20g, 

vláknina 1,2g, bílkoviny 3,7g, sůl 

0,28g

3
a, c, e, 

f, g, l

44040
TVAROHOVÝ DEZERT S LESNÍM 

OVOCEM K150G BAL.
150

cukrářské 

výrobky

tvaroh měkký odtučněný 32.4% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), lesní směs mražená 19.4% (černý rybíz, ostružiny, 

maliny, borůvky, červený rybíz), voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor 

(E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo 

(E160a)), SMETANA, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), cukr, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), 

glukózový sirup, PŠENIČNÁ MOUKA, želírující látka (E406), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská)), kyselina: kyselina 

citrónová

Energetická hodnota 

644/kJ/153kcal, tuky 3,4g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 1,9g, 

sacharidy 25g, z toho cukry 21g, 

vláknina 0,5g, bílkoviny 5,9g, sůl 

0,16g

1 a, c, e, g

44041
TVAROHOVÝ DEZERT KAKAOVÝ 

K150G BAL.
150

cukrářské 

výrobky

tvaroh měkký odtučněný 32.4% (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), voda, cukr, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ 

MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový 

sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), SMETANA, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), odtučněný kakaový prášek 5.6%, MANDLE, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

822/195kJ/kcal, tuky 5,6g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 2,4g, 

sacharidy 28g, z toho cukry 24g, 

vláknina 2,5g, bílkoviny 7,3g, sůl 

0,16g

1
a, c, e, 

g, h

44068 OŘECHOVÝ KOŠÍČEK 50
cukrářské 

výrobky

JÁDRA VLAŠSKÝCH OŘECHŮ 21.9%, PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, ODTUČNĚNÉ MLÉKO, margarín (rostlinný tuk (palmový), 

rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný 

E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB 

(palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), glukózový sirup, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, 

částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), VAJEČNÁ MELANŽ, aroma, 

cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, 

E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový 

škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, 

sůl, stabilizátor (E466), aroma), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor 

(E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, 

barvivo (E160a)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové 

aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný))

Energetická hodnota 

1611/386kJ/kcal, tuky 22g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 6,4g, 

sacharidy 38g, z toho cukry 25g, 

vláknina 1,4g, bílkoviny 7,1g, sůl 

0,18g

3
a, c, f, g, 

h
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44077 MÍŠA ŘEZ 60
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), 

cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, 

E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový 

škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), Zeesan jogurt (cukr, dextróza, modifikovaný škrob (E1414), JOGURT SUŠENÝ (7%), 

želatina, kyselina (E330), aroma, sůl), VAJEČNÁ MELANŽ, broskve kompotované (broskve loupané půlené, voda, cukr, 

glukózo-fruktózový sirup, kyselina (kyselina citrónová E330)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-

MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), aroma), mandarinky kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová 

E330)), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk)

Energetická hodnota 

1257/300kJ/kcal, tuky 15g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 37g, z toho cukry 27g, 

vláknina 0,7g, bílkoviny 4,2g, sůl 

0,34g

2 a, c, f, g

44080 ÚSTECKÉ KÁVOVÉ ZRNO 40
cukrářské 

výrobky

směs pro přípravu náplně s příchutí kávy 25.1% (cukr, kakao se sníženým obsahem tuku, SÓJOVÁ MOUKA, plně ztužený rostlinný 

olej (kokosový a palmový v různém poměru), SUŠENÉ MLÉKO, modifikovaný kukuřičný škrob (E1412), kávová drť, glukózový sirup, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, aroma (kávové)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), MLÉKO PLNOTUČNÉ, fondánová hmota 

(cukr, glukózový sirup, voda), voda, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), rostlinné oleje a tuky 

(palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), 

glukózový sirup, cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), aroma, barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská))

Energetická hodnota 

1876/448kJ/kcal, tuky 21g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 56g, z toho cukry 50g, 

vláknina 2,3g, bílkoviny 6,6g, sůl 

0,29g

10 a, f, g

44082 KREMROLE 30
cukrářské 

výrobky

PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, rostlinný margarín 80% (rostlinný tuk (palmový), částečně hydrogenovaný palmový tuk, 

rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy mast. kyselin, polyglycerolové estery), emulgátor 

(slunečnicový lecitin), sůl, konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), voda, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor 

(E520)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÁ 

MELANŽ, kvasný ocet lihový, sůl

Energetická hodnota 

1576/376kJ/kcal, tuky 18g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,6g, 

sacharidy 48g, z toho cukry 27g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 4,7g, sůl 

0,35g

3 a, c

44083 VĚNEČEK PAŘÍŽSKÝ 50
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), poleva 

tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem 

tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný 

škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), 

SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený 

olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, 

palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), 

barvivo (karoteny)), směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

SUŠENÁ VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), 

kypřící prášek (E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), rostlinné oleje a tuky 

(palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), rostlinný olej (řepkový), lískooříšková pasta (rostlinné oleje 

(slunečnicový, palmový), cukr, kakao se sníženým obsahem tuku, LÍSKOVÉ OŘÍŠKY, SUŠENÉ ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), aromata), aroma

Energetická hodnota 

1354/326kJ/kcal, tuky 25g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 23g, z toho cukry 16g, 

vláknina 0,8g, bílkoviny 2,1g, 

0,39sůl g

2
a, h, g, 

f, c
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44088 LISTOVÝ ŘEZ 90
cukrářské 

výrobky

voda, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný margarín 80% (rostlinný tuk (palmový), částečně 

hydrogenovaný palmový tuk, rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy mast. kyselin, polyglycerolové estery), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), sůl, konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-

,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, 

konzervant (sorban draselný)), aroma, kvasný ocet lihový, sůl

Energetická hodnota 

1094/262kJ/kcal, tuky 14g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 6,6g, 

sacharidy 32g, z toho cukry 20g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,8g, sůl 

0,27g

2 a, g, l

44089 VĚNEČEK S KRÉMEM 40
cukrářské 

výrobky

voda, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ 

VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek 

(E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém 

poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), rostlinný olej (řepkový), aroma

Energetická hodnota 

1137/271kJ/kcal, tuky 11g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 3,5g, 

sacharidy 41g, z toho cukry 30g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,7g, sůl 

0,38g

2 a, c, g

44090 VĚNEČEK SE SLADIDLEM 40
cukrářské 

výrobky

voda, Dia krém s vanilkovou příchutí (fruktóza, modifikovaný bramborový škrob (E1414), SUŠENÉ MLÉKO, rostlinný olej (palmový), 

zahušťovadlo (E401), SUŠENÁ SYROVÁTKA, sůl, barvivo (E160a, E101), aroma), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém 

poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ VEJCE, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek (E450, 

E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), rostlinný olej (řepkový), aroma, strouhaný kokos, kandisin 

(voda, glycerol, náhradní sladidla (cyklamát, sacharin), konzervant (sorbát draselný))

Energetická hodnota 

983/236kJ/kcal, tuky 16g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 6,6g, 

sacharidy 20g, z toho cukry 8,2g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,9g, sůl 

0,49g

2 a, c, g

44092 MĚCHURKA SE SLADIDLEM 60
cukrářské 

výrobky

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)), voda, směs pálená hmota (PŠENIČNÁ 

MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR 

(SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek (E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, 

jodičnan draselný), barvivo (E160a)), rostlinný olej (řepkový), odtučněný kakaový prášek, strouhaný kokos, kandisin (voda, glycerol, 

náhradní sladidla (cyklamát, sacharin), konzervant (sorbát draselný))

Energetická hodnota 

1339/322kJ/kcal, tuky 24g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 15g, 

sacharidy 22g, z toho cukry 7,0g, 

vláknina 0,9g, bílkoviny 3,5g, sůl 

0,64g

1 a, c, g

44093 ROLÁDA OŘECH SE SLAD. 50
cukrářské 

výrobky

voda, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), 

konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor 

kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), LÍSKOVÁ JÁDRA, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, Dia krém s vanilkovou příchutí 

(fruktóza, modifikovaný bramborový škrob (E1414), SUŠENÉ MLÉKO, rostlinný olej (palmový), zahušťovadlo (E401), SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, sůl, barvivo (E160a, E101), aroma), sladidlo (sorbitol), LEPEK

Energetická hodnota 

1360/328kJ/kcal, tuky 28g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 9,6g, 

sacharidy 9,5g, z toho cukry 4,3g, 

vláknina 1,4g, bílkoviny 8,9g, sůl 

0,24g

3 a, c, g, h

44097 DIANA POVIDLOVÝ ŘEZ 70
cukrářské 

výrobky

voda, cukrářská směs Dia (PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, fruktóza, SUŠENÁ VEJCE, isomaltulóza, emulgátor (E472b, 

E477, E471), kypřící látka (E450, E500, E341), SUŠENÉ MLÉKO, glukózový sirup, SUŠENÁ SYROVÁTKA, stabilizátor (E516, E466), 

aroma, barvivo (E160a)), 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)), povidlová 

náplň Dia (švestky, voda, fruktóza, jablečná vláknina, stabilizátor (E1422, E412), barvivo (E150d), kyselina (E330), aroma, konzervant 

(E202)), tvaroh měkký odtučněný (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), MANDLE LOUPANÉ, sorbitol, citropasta (voda, cukr, 

jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban 

draselný))

Energetická hodnota 

886/211kJ/kcal, tuky 8,6g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 6,3g, 

sacharidy 28g, z toho cukry 17g, 

vláknina 0,9g, bílkoviny 5,0g, sůl 

0,50g

2 a, c, g, h
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44103 DIANA MERUŇKOVÝ ŘEZ 70
cukrářské 

výrobky

voda, cukrářská směs Dia (PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, fruktóza, SUŠENÁ VEJCE, isomaltulóza, emulgátor (E472b, 

E477, E471), kypřící látka (E450, E500, E341), SUŠENÉ MLÉKO, glukózový sirup, SUŠENÁ SYROVÁTKA, stabilizátor (E516, E466), 

aroma, barvivo (E160a)), 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)), meruňková 

náplň Dia (voda, jablečná dřeň, fruktóza, stabilizátor (E1422, E401), kyselina (E330), konzervant (E202), mletá kurkuma, koncentrát z 

černé mrkve, aroma), tvaroh měkký odtučněný (ODTUČNĚNÉ MLÉKO, KULTURY, syřidlo), sladidlo (sorbitol), citropasta (voda, cukr, 

jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban 

draselný))

Energetická hodnota 

803/191kJ/kcal, tuky 7,6g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 6,4g, 

sacharidy 26g, z toho cukry 14g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 4,5g, sůl 

0,49g

2 a, c, g

44112 KREMROLE 35G 35
cukrářské 

výrobky

PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný margarín 80% (rostlinný tuk (palmový), částečně hydrogenovaný palmový tuk, rostlinný olej (řepkový), 

voda, emulgátor (mono-,diglyceridy mast. kyselin, polyglycerolové estery), emulgátor (slunečnicový lecitin), sůl, konzervant (kyselina 

sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), cukr, voda, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 

98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), 

cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, kvasný ocet lihový, sůl

Energetická hodnota 

1514/362kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,6g, 

sacharidy 44g, z toho cukry 23g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 4,6g, 

0,34sůl g

3 a, c

44118 JÁDROVÝ ROHLÍČEK 40
cukrářské 

výrobky

voda, 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, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený 

rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR 

(E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), vaječný 

bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), PRAŽENÉ ARAŠÍDY, 

rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), alaburky (SÓJOVÉ BOBY, ARAŠÍDY), citropasta (voda, 

cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant 

(sorban draselný)), směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ 

VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek 

(E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), 

strouhaný kokos, rostlinný olej (řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, 

konzervant (sorban draselný)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, alginát červený (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát 

sodný), regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barvivo (E120), aroma), glukózový sirup, VAJEČNÁ MELANŽ, 

MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma)

Energetická hodnota 

1834/441kJ/kcal, tuky 31g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 16g, 

sacharidy 35g, z toho cukry 31g, 

vláknina 1,9g, bílkoviny 4,0g, sůl 

0,36g

3
a, c, e, 

f, g, l

44120 BANÁNEK S KRÉMEM 60
cukrářské 

výrobky

voda, MÁSLO, směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ VEJCE, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek (E450, 

E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, 

SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ 

SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný 

(palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), rostlinný olej (řepkový), pasta s příchutí kávy (glukózový sirup, kávový extrakt 10%, barvivo 

E150a (karamel), sušená káva, slunečnicový olej, aromata)

Energetická hodnota 

1533/369kJ/kcal, tuky 29g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 15g, 

sacharidy 24g, z toho cukry 10g, 

vláknina 0g, bílkoviny 2,9g, sůl 

0,59g

3 a, c, g

44121 BANÁNOVÝ TUNEL 80G 80
cukrářské 

výrobky

banány, 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)), voda, pekařská směs (cukr, 

PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472a, E472b), kypřící 

látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), aroma), náplň s lískooříškovou příchutí (cukr, rostlinný tuk (palmový), SUŠENÁ SYROVÁTKA, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, LÍSKOOŘÍŠKOVÁ PASTA, emulgátor(sójový lecitin), aroma), bílá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk (palmový), SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), jedlá sůl, aroma), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), 

lískooříšková pasta (rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), cukr, kakao se sníženým obsahem tuku, LÍSKOVÉ OŘÍŠKY, SUŠENÉ 

ODTUČNĚNÉ MLÉKO, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), aromata), PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1331/319kJ/kcal, tuky 20g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 31g, z toho cukry 26g, 

vláknina 1,0g, bílkoviny 3,0g, sůl 

0,31g

3
a, c, f, g, 

h
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44122 VĚTRNÍK 80
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), fondánová hmota (cukr, 

glukózový sirup, voda), směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ 

VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek 

(E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), rostlinný olej (řepkový), cukr, SMETANA, krém s 

vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, 

E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený 

glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), barvivo (E150d)

Energetická hodnota 

1275/305kJ/kcal, tuky 16g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 7,4g, 

sacharidy 37g, z toho cukry 23g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,6g, sůl 

0,53g

3 a, c, g, l

44130 ŠPIČKA 40
cukrářské 

výrobky

cukrářská náplň (CUKRÁŘSKÁ POLEVA, (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmový), kakao se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), aroma), glukózo-fruktózový sirup, SÓJOVÁ MOUKA, cukr, kakaový prášek 

se sníženým obsahem tuku, voda), margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina 

(kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), poleva tmavá (cukr, 

částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), 

zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, voda, mléčný krém s vanilkovou příchutí (SUŠENÉ MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, cukr, emulgátor (E472b), stabilizátor (E466), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, barvivo (E100), aroma ethylvanilin, 

barvivo (E101)), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), PŠENIČNÁ MOUKA, fondánová hmota 

(cukr, glukózový sirup, voda), cukr, aroma, PŠENIČNÝ ŠKROB

Energetická hodnota 

2191/527kJ/kcal, tuky 39g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 20g, 

sacharidy 38g, z toho cukry 31g, 

vláknina 2,1g, bílkoviny 6,0g, sůl 

0,18g

3 a, c, f, g

44140 MANDARIN ŘEZ 80
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), 

kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), mandarinky 

kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, 

barvivo (annanto E106b)), ovocná náplň (cukr, jablka, SUŠENÉ MERUŇKY (OXID SIŘIČITÝ), kukuřičný škrob, regulátor kyselosti 

(kyselina citrónová), želírující látka (pektin), barvivo (E160a beta karoten), barvivo (E160c paprikový extrakt)), cukr, krém s vanilkovou 

příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), 

regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový 

sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), strouhaný kokos, glukózový sirup, PŠENIČNÁ MOUKA, 

želírující látka (E406), barvivo (E102), aroma, kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1036/247kJ/kcal, tuky 11g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 5,7g, 

sacharidy 34g, z toho cukry 24g, 

vláknina 0,5g, bílkoviny 3,3g, sůl 

0,47g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l, n

44141 ROLÁDA OVOCNÁ 60
cukrářské 

výrobky

voda, lesní směs mražená (černý rybíz, ostružiny, maliny, borůvky, červený rybíz), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, 

SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ 

MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), 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)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek 

se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), Zeesan jogurt (cukr, dextróza, 

modifikovaný škrob (E1414), JOGURT SUŠENÝ (7%), želatina, kyselina (E330), aroma, sůl), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, 

částečně hydrogenovaný palmový tuk), PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

856/204kJ/kcal, tuky 8,5g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 5,3g, 

sacharidy 27g, z toho cukry 19g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 4,5g, sůl 

0,45g

3 a, c, f, g

44143 DŽEMOVKA OVOCNÁ 1 KG 1000
cukrářské 

výrobky

pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící 

látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), ovocná náplň (ovocná směs 

(jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT 

(OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), voda, strouhanka (PŠENIČNÁ MOUKA, voda, droždí, rostlinný olej 

(řepkový), 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))), PŠENIČNÁ 

MOUKA

Energetická hodnota 

799/189kJ/kcal, tuky 2,9g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 1,2g, 

sacharidy 37g, z toho cukry 25g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 4,0g, sůl 

0,50g

10 a, c, g, l
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44148 MINI GRILIÁŠ. TRUBIČK. 15
cukrářské 

výrobky

voda, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), 

konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), PRAŽENÉ ARAŠÍDY, krém s vanilkovou příchutí 

(cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor 

kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, 

částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), cukr

Energetická hodnota 

1057/255kJ/kcal, tuky 21g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,7g, 

sacharidy 13g, z toho cukry 9,1g, 

vláknina 0,9g, bílkoviny 2,7g, sůl 

0,12g

3 e, g

44149 MINI ROLÁDA OŘECH 25
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), 

kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), PRAŽENÉ ARAŠÍDY, 

rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-

,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ 

MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), LÍSKOVÁ JÁDRA, MÁSLO, cukr, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1684/404kJ/kcal, tuky 27g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,6g, 

sacharidy 30g, z toho cukry 17g, 

vláknina 2,4g, bílkoviny 8,9g, sůl 

0,48g

3
a, c, e, 

g, h

44150 MINI VĚNEČEK 20
cukrářské 

výrobky

voda, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, 

emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina 

sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, 

kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, 

E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek (E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), 

barvivo (E160a)), rostlinný olej (řepkový), aroma

Energetická hodnota 

1061/253kJ/kcal, tuky 13g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 4,2g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 23g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,8g, sůl 

0,40g

2 a, g, c

44151 MINI ROHLÍČEK 20
cukrářské 

výrobky

voda, 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, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený 

rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR 

(E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

PRAŽENÉ ARAŠÍDY, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor 

(E520)), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), alaburky (SÓJOVÉ BOBY, ARAŠÍDY), strouhaný 

kokos, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)), směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ 

ŠKROB, SUŠENÁ VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo 

(E1422), kypřící prášek (E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), cukr moučka (cukr moučka, 

kukuřičný škrob), rostlinný olej (řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, 

konzervant (sorban draselný)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, alginát červený (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát 

sodný), regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barvivo (E120), aroma), glukózový sirup, VAJEČNÁ MELANŽ, 

MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma)

Energetická hodnota 

1791/431kJ/kcal, tuky 31g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 16g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 29g, 

vláknina 2,0g, bílkoviny 3,8g, sůl 

0,34g

3
a, c, e, 

f, g, l

44152 MINI ŠPIČKA 20
cukrářské 

výrobky

cukrářská náplň (CUKRÁŘSKÁ POLEVA, (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmový), kakao se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), aroma), glukózo-fruktózový sirup, SÓJOVÁ MOUKA, cukr, kakaový prášek 

se sníženým obsahem tuku, voda), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), 

stabilizátor (E520)), margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina 

citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, poleva 

tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), PŠENIČNÁ MOUKA, voda, cukr, mléčný krém s 

vanilkovou příchutí (SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr, emulgátor (E472b), stabilizátor (E466), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, 

barvivo (E100), aroma ethylvanilin, barvivo (E101)), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), 

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma

Energetická hodnota 

2182/524kJ/kcal, tuky 36g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 18g, 

sacharidy 41g, z toho cukry 30g, 

vláknina 1,8g, bílkoviny 8,2g, sůl 

0,20g

3 a, c, f, g
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44153 MINI LASKONKA 10
cukrářské 

výrobky

voda, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-

,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ 

MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), MÁSLO, rostlinné oleje a tuky 

(palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr, SMETANA, alaburky (SÓJOVÉ BOBY, ARAŠÍDY)

Energetická hodnota 

638/154kJ/kcal, tuky 13g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 6,8g, 

sacharidy 7,7g, z toho cukry 6,4g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny <0,5g, 

sůl 0,11g

3 e, f, g

44154 MIN ROLÁDA S TM. POL 20
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), rostlinný 

margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, 

polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, 

palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), 

krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky 

(E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), 

sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový 

tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), odtučněný kakaový prášek, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1715/412kJ/kcal, tuky 28g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 14g, 

sacharidy 34g, z toho cukry 23g, 

vláknina 2,2g, bílkoviny 5,1g, sůl 

0,66g

3 a, c, f, g

44155 MINI POCHOUTKA 30
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), rostlinný 

margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, 

polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), LÍSKOVÁ JÁDRA, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB 

(palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1204/289kJ/kcal, tuky 20g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,0g, 

sacharidy 24g, z toho cukry 17g, 

vláknina 1,3g, bílkoviny 3,8g, sůl 

0,41g

3
a, c, f, g, 

h

44156 MINI ŘEZ PUNČOVÝ 30
cukrářské 

výrobky

cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, 

E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový 

škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), cukr, voda, VAJEČNÁ MELANŽ, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), ovocná náplň 

(ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), aroma, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), aroma), aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1203/284kJ/kcal, tuky 3,4g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

1,6g, sacharidy 60g, z toho cukry 

48g, vláknina 0,7g, bílkoviny 3,4g, 

sůl 0,23g

3
a, c, f, g, 

l

44157 MINI ROLÁDA KOKOS. 25
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), 

kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), ovocná náplň (ovocná 

směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém 

poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), strouhaný kokos, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

MÁSLO, cukr, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1423/341kJ/kcal, tuky 20g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 36g, z toho cukry 25g, 

vláknina 1,4g, bílkoviny 3,9g, sůl 

0,50g

3 a, g, l, c
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44158 MINI ŠTAFETKA 25
cukrářské 

výrobky

vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), voda, cukr, rostlinný 

margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, 

polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, 

palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), 

PŠENIČNÁ MOUKA, PRAŽENÉ ARAŠÍDY, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), pasta s příchutí kávy 

(glukózový sirup, kávový extrakt 10%, barvivo E150a (karamel), sušená káva, slunečnicový olej, aromata)

Energetická hodnota 

1484/356kJ/kcal, tuky 23g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 11g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 25g, 

vláknina 0,9g, bílkoviny 5,1g, sůl 

0,22g

3
 a, c, e, 

f, g

44160 BABY ŘEZ 112G 112
cukrářské 

výrobky

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)), voda, mandarinky kompotované 

(mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), jahodový protlak (glukózo-fruktózový sirup, cukr, višňový 

protlak, jablečný protlak, jahodový protlak, aróniový protlak, modifikovaný bramborový škrob E1414, kyselina (kyselina citrónová E330), 

aroma, voda), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), 

koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), pekařská směs (cukr, 

PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), 

glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), cukr, glukózový sirup, Zeesan jogurt (cukr, 

dextróza, modifikovaný škrob (E1414), JOGURT SUŠENÝ (7%), želatina, kyselina (E330), aroma, sůl), želírující látka (E406), 

PŠENIČNÁ MOUKA, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem 

tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma)

Energetická hodnota 

923/220kJ/kcal, tuky 8,7g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,0g, 

sacharidy 34g, z toho cukry 28g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,3g, sůl 

0,19g

3 a, c, g, l

44161 NAROZEN.TÁC MALÝ BAL. 400
cukrářské 

výrobky

voda, cukr, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor 

(mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové 

aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB 

(palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem 

tuku, emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), krém 

s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, 

E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený 

glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, 

regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), margarín 

(rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban 

draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, 

SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ 

MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, 

SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní 

líh, konzervant (sorban draselný)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukrářská náplň (CUKRÁŘSKÁ POLEVA, (cukr, plně ztužený rostlinný tuk 

(palmový), kakao se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), aroma), glukózo-

fruktózový sirup, SÓJOVÁ MOUKA, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, voda), PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, rostlinné 

oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, PRAŽENÉ ARAŠÍDY, strouhaný kokos, 

LÍSKOVÁ JÁDRA, směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ 

VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek 

(E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), aroma, mléčný krém s vanilkovou příchutí 

(SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr, emulgátor (E472b), stabilizátor (E466), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, barvivo (E100), 

aroma ethylvanilin, barvivo (E101)), rostlinný olej (řepkový), alaburky (SÓJOVÉ BOBY, ARAŠÍDY), odtučněný kakaový prášek, aroma, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, pasta s příchutí kávy (glukózový sirup, kávový extrakt 10%, barvivo E150a (karamel), sušená káva, slunečnicový 

olej, aromata), SMETANA, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové 

aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), kyselina citrónová, 

alginát červený (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát sodný), regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), 

emulgátor (E471), barvivo (E120), aroma), glukózový sirup, MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma)

Energetická hodnota 

1491/357kJ/kcal, tuky 21g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 11g, 

sacharidy 38g, z toho cukry 29g, 

vláknina 1,4g, bílkoviny 4,3g, sůl 

0,33g

3
a, c, e, 

f, g, h, l
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44162 NAROZEN. TÁC VELKÝ BAL. 800
cukrářské 

výrobky

voda, cukr, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor 

(mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové 

aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB 

(palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem 

tuku, emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), krém 

s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, 

E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený 

glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, 

regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), margarín 

(rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban 

draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, 

SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ 

MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, 

SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní 

líh, konzervant (sorban draselný)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukrářská náplň (CUKRÁŘSKÁ POLEVA, (cukr, plně ztužený rostlinný tuk 

(palmový), kakao se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), aroma), glukózo-

fruktózový sirup, SÓJOVÁ MOUKA, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, voda), PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, rostlinné 

oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, PRAŽENÉ ARAŠÍDY, strouhaný kokos, 

LÍSKOVÁ JÁDRA, směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ 

VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek 

(E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), aroma, mléčný krém s vanilkovou příchutí 

(SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr, emulgátor (E472b), stabilizátor (E466), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, barvivo (E100), 

aroma ethylvanilin, barvivo (E101)), rostlinný olej (řepkový), alaburky (SÓJOVÉ BOBY, ARAŠÍDY), odtučněný kakaový prášek, aroma, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, pasta s příchutí kávy (glukózový sirup, kávový extrakt 10%, barvivo E150a (karamel), sušená káva, slunečnicový 

olej, aromata), SMETANA, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové 

aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), kyselina citrónová, 

alginát červený (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát sodný), regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), 

emulgátor (E471), barvivo (E120), aroma), glukózový sirup, MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma)

Energetická hodnota 

1491/357kJ/kcal, tuky 21g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 11g, 

sacharidy 38g, z toho cukry 29g, 

vláknina 1,4g, bílkoviny 4,3g, sůl 

0,33g

3
a, c, e, 

f, g, h, l

44165
MINI KOŠÍČEK OVOCNÝ 4KS 

BAL.
100

cukrářské 

výrobky

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, mandarinky kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), ananas 

kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová E330)), margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, 

barvivo (annanto E106b)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-

,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, 

aroma, glukózový sirup, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, 

kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), želírující látka (E406), 

barvivo (E102), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1112/266kJ/kcal, tuky 14g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 6,7g, 

sacharidy 32g, z toho cukry 17g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,7g, sůl 

0,13g

2

 a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, n

44166 MINI KOŠÍČEK OVOCNÝ 25
cukrářské 

výrobky

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, mandarinky kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), ananas 

kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová E330)), margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, 

barvivo (annanto E106b)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-

,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, 

aroma, glukózový sirup, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, 

kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), želírující látka (E406), 

barvivo (E102), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1112/266kJ/kcal, tuky 14g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 6,7g, 

sacharidy 32g, z toho cukry 17g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,7g, sůl 

0,13g

2

 a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, n
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44167 MINI VĚTRNÍK 40
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), směs pálená hmota 

(PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek (E450, E500), jedlá sůl jodidovaná 

(jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), rostlinný olej (řepkový), cukr, 

SMETANA, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), barvivo 

(E150d)

Energetická hodnota 

1219/291kJ/kcal, tuky 14g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 11g, 

sacharidy 40g, z toho cukry 34g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,1g, sůl 

0,24g

2 a, c, g, l

44168 MINI OVOCNÁ KOSTKA 27
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, jahody kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor 

kyselosti (E330), antioxidant (kyselina askorbová), barvivo E129), broskve kompotované (broskve loupané půlené, voda, cukr, glukózo-

fruktózový sirup, kyselina (kyselina citrónová E330)), 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), mandarinky kompotované (mandarinky, voda, cukr, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), ananas kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová 

E330)), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), 

koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), krém s vanilkovou příchutí 

(cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor 

kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, 

částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru 

(kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor 

(slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), 

glukózový sirup, aroma, želírující látka (E406), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská)), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

752/178kJ/kcal, tuky 4,2g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 2,0g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 24g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,3g, sůl 

0,29g

3 a, c, g, l

44201 MINI DORTÍK ČERVENÝ 300G 300
cukrářské 

výrobky

jahody kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti (E330), antioxidant (kyselina askorbová), barvivo E129), voda, 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)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, glukózový sirup, želírující látka (E406), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice 

barvířská)), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

669/158kJ/kcal, tuky 1,9g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 0,9g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 23g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,7g, sůl 

0,29g

2 a, c, g

44209 MINI DORTÍK ŽLUTÝ 300G 300
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), mandarinky kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová E330)), broskve kompotované (broskve loupané půlené, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina (kyselina citrónová 

E330)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, maliny, glukózový sirup, želírující látka (E406), barvivo (E102), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

664/157kJ/kcal, tuky 1,9g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 0,9g, 

sacharidy 32g, z toho cukry 23g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,7g, sůl 

0,29g

2

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, n
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44308 PUNČOVÁ HRUDKA 80
cukrářské 

výrobky

poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), rozinky (rozinky, slunečnicový olej), cukr, voda, rostlinné 

oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), aroma, PRAŽENÉ ARAŠÍDY, aroma, rostlinný margarín 80% 

(rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové 

estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová), barvivo (karoteny)), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se 

sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor 

(E466), aroma), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, 

E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), cukrářská 

směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, 

E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo 

(E401, E415)), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ 

MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka 

(pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), alginát červený 

(cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát sodný), regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), 

barvivo (E120), aroma), VAJEČNÁ MELANŽ, MÁSLO, kyselina citrónová, strouhaný kokos, odtučněný kakaový prášek, PŠENIČNÁ 

MOUKA, barviva (barvivo (E129), barvivo (E110), barvivo (E102))

Energetická hodnota 

1744/417kJ/kcal, tuky 23g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 10g, 

sacharidy 50g, z toho cukry 44g, 

vláknina 1,4g, bílkoviny 2,2g, sůl 

0,07g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l, n

44320 METRO ŘEZ 80G 80
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), 

kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), pekařská směs (cukr, 

PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472a, E472b), kypřící 

látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v 

různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných 

kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), 

barvivo (karoteny)), PRAŽENÉ ARAŠÍDY, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), MÁSLO, PŠENIČNÁ MOUKA, aroma

Energetická hodnota 

948/227kJ/kcal, tuky 13g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 5,4g, 

sacharidy 22g, z toho cukry 13g, 

vláknina 0,9g, bílkoviny 4,7g, sůl 

0,43g

3 a, c, e, g

44480 KOŠÍČEK S OVOCEM 60
cukrářské 

výrobky

voda, ananas kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová E330)), PŠENIČNÁ MOUKA, krém s 

vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, 

E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený 

glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), mandarinky kompotované (mandarinky, voda, 

cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), 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 

margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, 

polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), cukr, VAJEČNÁ MELANŽ, aroma, 

glukózový sirup, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina 

(kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), želírující látka (E406), barvivo 

(E102), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

832/199kJ/kcal, tuky 10g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 4,8g, 

sacharidy 25g, z toho cukry 15g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,7g, sůl 

0,12g

2

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, n 

44485 KROKANT OVÁLEK 40
cukrářské 

výrobky

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

citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), voda, rostlinný margarín 80% 

(rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové 

estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová), barvivo (karoteny)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-

MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

VAJEČNÁ MELANŽ, MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), PRAŽENÉ ARAŠÍDY, cukr, 

SMETANA, citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. 

citrónová), konzervant (sorban draselný)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), alaburky (SÓJOVÉ BOBY, ARAŠÍDY)

Energetická hodnota 

1988/478kJ/kcal, tuky 34g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 16g, 

sacharidy 39g, z toho cukry 18g, 

vláknina 0,5g, bílkoviny 4,7g, sůl 

0,18g

2
a, c, e, 

f, g
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44502 PRAŽSKÁ KOULE 50
cukrářské 

výrobky
vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), VAJEČNÝ 

ŽLOUTEK, cukr, PRAŽENÉ ARAŠÍDY, PŠENIČNÁ MOUKA, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), voda, rostlinné oleje a 

tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), MÁSLO, odtučněný kakaový prášek, PŠENIČNÝ ŠKROB

Energetická hodnota 

2207/529kJ/kcal, tuky 33g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 13g, 

sacharidy 46g, z toho cukry 30g, 

vláknina 2,5g, bílkoviny 12g, sůl 

0,13g

3 a, c, e, g 

44503 LASKONKA KOKOS. 40
cukrářské 

výrobky

voda, cukr, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor 

(mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové 

aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), strouhaný kokos, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný 

škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. 

MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný 

(palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), 

stabilizátor (E520)), MÁSLO, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), SMETANA, alaburky (SÓJOVÉ BOBY, ARAŠÍDY)

Energetická hodnota 

1783/428kJ/kcal, tuky 29g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 18g, 

sacharidy 39g, z toho cukry 34g, 

vláknina 1,8g, bílkoviny 2,3g, sůl 

0,25g

3 c, e, f, g

44508 ŠTAFETKA 50
cukrářské 

výrobky

vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), voda, cukr, rostlinný 

margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, 

polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, 

palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), 

PŠENIČNÁ MOUKA, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

PRAŽENÉ ARAŠÍDY, MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), pasta s příchutí kávy 

(glukózový sirup, kávový extrakt 10%, barvivo E150a (karamel), sušená káva, slunečnicový olej, aromata)

Energetická hodnota 

1501/360kJ/kcal, tuky 23g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 32g, z toho cukry 24g, 

vláknina 0,9g, bílkoviny 5,0g, sůl 

0,21g

3
a, c, e, 

f, g 

44511 KOKOSKA 75
cukrářské 

výrobky

cukr, ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), 

koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), voda, vaječný bílek 

(VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), strouhaný kokos, PŠENIČNÁ 

MOUKA, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor 

(mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové 

aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto 

E106b)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), krém s vanilkovou příchutí (cukr, 

modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti 

(E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně 

ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), MÁSLO, rostlinné oleje a 

tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), odtučněný kakaový prášek, VAJEČNÁ MELANŽ, citropasta (voda, cukr, 

jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban 

draselný)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma)

Energetická hodnota 

1405/337kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 37g, z toho cukry 29g, 

vláknina 1,8g, bílkoviny 2,8g, sůl 

0,10g

3
a, c, f, g, 

l

44513 KORP. MINILASKONKY BAL. INP 80
cukrářské 

výrobky

cukr, strouhaný kokos, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor 

(E520)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob

Energetická hodnota 

2017/481kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 17g, 

sacharidy 70g, z toho cukry 64g, 

vláknina 4,2g, bílkoviny 4,3, sůl 

0,10g

30 c

44538 ŘEZ TIRAMISU 70
cukrářské 

výrobky

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)), voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ 

MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, 

SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, 

SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), ztužovač šlehačky s přírodním aroma (cukr, glukóza, želatina (hovězí), 

MASCARPONE V PRÁŠKU (MLÉKO) (ODPOVÍDÁ 16% MASCARPONE), přírodní aroma, barvivo (extrakt kurkumy a karotky), sůl), 

odtučněný kakaový prášek, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1159/277kJ/kcal, tuky 15g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 13g, 

sacharidy 30g, z toho cukry 23g, 

vláknina 1,1g, bílkoviny 4,6g, sůl 

0,49g

3 a, c, g
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44540 ŘEZ CITRÓN 70
cukrářské 

výrobky

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)), voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ 

MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, 

SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), ztužovač šlehačky s ovocem a přír.aroma (cukr, glukóza, želatina 

(hovězí), sušená citrónová šťáva (odpovídá 22.8% citrón. šťávy), regulátor kyselosti (E330), přírodní aroma, sůl), dekorativní lesk 

(GLUKÓZOVÝ SIRUP (OBSAHUJE SULFID), voda, želírující látky (pektin, xanthan, alginát sodný, karagenan), regulátory 

kyselosti(kys.citrónová,citrát sodný,fosforečnan vápenatý), barvivo (oxid titaničitý E171), konzervant (sorban draselný E202), 

zvýrazňovač chuti (chlorid draselný E508), přírodní aroma), PŠENIČNÁ MOUKA, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

1145/274kJ/kcal, tuky 14g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 13g, 

sacharidy 32g, z toho cukry 24g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 3,8g, sůl 

0,47g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l, n

44541 ŘEZ CAPPUCINO 90
cukrářské 

výrobky

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)), 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), cukrářská směs (cukr, 

PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící 

látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, 

E415)), VAJEČNÁ MELANŽ, voda, ztužovač šlehačky s přírodním aroma (cukr, glukóza, želatina (hovězí), mokka prášek (odpovídá 

1.4% mokka kávy), AROMA PŘÍRODNÍ), dekorační posyp (sacharóza, PŠENIČNÁ MOUKA, rýžový škrob, maltodextrin, potahovací 

látky (arabská guma, karnaubský vosk E903), barviva (E120, E133, E171), přírodní výtažek ze světlice barvířské)

Energetická hodnota 

1036/247kJ/kcal, tuky 10,0g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

8,7g, sacharidy 36g, z toho cukry 

28g, vláknina 0,8g, bílkoviny 3,1g, 

sůl 0,23g

3 a, c, g

44542 ŘEZ MALINOVÝ 110
cukrářské 

výrobky

voda, KYSANÁ SMETANA 15%, maliny, cukrářská směs (cukr, glukózový sirup, glukóza, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), 

modifikovaný bramborový škrob (E1414), emulgátor (E471, E472a), želatina (hovězí), MLÉČNÁ BÍLKOVINA, stabilizátor (E340, 

E415), aroma), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, 

E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), cukr, ztužovač 

(cukr, želatina (vepřová)), glukózový sirup, zahušťovací přípravek (modifikovaný kukuřičný škrob (E1414), kukuřičný škrob, dextróza, 

cukr, kyselina (E330)), PŠENIČNÁ MOUKA, želírující látka (E406)

Energetická hodnota 

805/191kJ/kcal, tuky 7g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 4,8g, 

sacharidy 29g, z toho cukry 20g, 

vláknina 0g, bílkoviny 3,3g, sůl 

0,25g

3 a, c, g

44543 ŘEZ LESNÍ SMĚS 110
cukrářské 

výrobky

voda, KYSANÁ SMETANA 15%, lesní směs mražená (černý rybíz, ostružiny, maliny, borůvky, červený rybíz), cukrářská směs (cukr, 

glukózový sirup, glukóza, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), modifikovaný bramborový škrob (E1414), emulgátor (E471, 

E472a), želatina (hovězí), MLÉČNÁ BÍLKOVINA, stabilizátor (E340, E415), aroma), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, 

SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ 

MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), cukr, ztužovač (cukr, želatina (vepřová)), glukózový sirup, zahušťovací 

přípravek (modifikovaný kukuřičný škrob (E1414), kukuřičný škrob, dextróza, cukr, kyselina (E330)), PŠENIČNÁ MOUKA, želírující 

látka (E406)

Energetická hodnota 

792/189kJ/kcal, tuky 7g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 4,8g, 

sacharidy 28g, z toho cukry 20g, 

vláknina 0g, bílkoviny 3,6g, sůl 

0,25g

3 a, c, g

44544 ŘEZ MERUŇKA 125
cukrářské 

výrobky

kompotované meruňky (meruňky, voda, cukr), voda, KYSANÁ SMETANA 15%, cukrářská směs (cukr, glukózový sirup, glukóza, plně 

ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), modifikovaný bramborový škrob (E1414), emulgátor (E471, E472a), želatina (hovězí), MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA, stabilizátor (E340, E415), aroma), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, 

barvivo (E160a)), meruňková náplň (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), cukr, 

ztužovač (cukr, želatina (vepřová)), glukózový sirup, PŠENIČNÁ MOUKA, želírující látka (E406)

Energetická hodnota 

923/219kJ/kcal, tuky 7g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 4,8g, 

sacharidy 36g, z toho cukry 28g, 

vláknina 0g, bílkoviny 3,0g, sůl 

0,25g

3 a, c, g

44545
OŘECHOVÝ TUNEL S 

HRUŠKOVOU NÁPLNÍ
75

cukrářské 

výrobky

SMETANA, fruitful hruška (hrušky 70%, glukózo-fruktózový sirup, modifikovaný škrob (E1442), regulátor kyselosti (E330, E331), 

konzervant (E202), přírodní aroma), voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao 

se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor 

(E466), aroma), cukrářská směs (cukr, LÍSKOVÉ OŘECHY (25%), želatina, sušený glukózový sirup, modifikovaný škrob (E1414), 

AROMA (LÍSKOVÉ OŘECHY), aroma, barvivo (E150c)), karamelová náplň (ZAHUŠTĚNÉ PLNOTUČNÉ SLAZENÉ MLÉKO, glukózo-

fruktózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob (E1442), cukr karamelizovaný (méně než 1%), aroma, zahušťovadlo (E418), aroma, 

barvivo (E150b), konzervant (E202), konzervant (E211)), kakaová glazura (glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku (6%), čokoládové kostičky 1% (cukr, kakaová hmota, dextróza, kak. máslo, EMULGÁTOR (E322 (SÓJA)), 

přírodní vanilkové aroma), želírující látka (E406), kyselina (E330), želírující látka (E440(ii)), konzervant (E202)), odtučněný kakaový 

prášek, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1049/251kJ/kcal, tuky 14g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,2g, 

sacharidy 27g, z toho cukry 22g, 

vláknina 1g, bílkoviny 3,5g, sůl 

0,27g

1
a, c, g, f, 

h
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44549 SRDÍČKO 100
cukrářské 

výrobky

voda, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem 

tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), cukr, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, 

SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ 

MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), směs pálená hmota 

(PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek (E450, E500), jedlá sůl jodidovaná 

(jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban 

draselný)), strouhaný kokos, PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný olej (řepkový), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti 

(E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), margarín 

(rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban 

draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, 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), aroma, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant 

(kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), PRAŽENÉ ARAŠÍDY, glukózový sirup, 

krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky 

(E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), 

sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), VAJEČNÁ MELANŽ, MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, MÁSLO, cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 

modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný))

Energetická hodnota 

1644/393kJ/kcal, tuky 20g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 10g, 

sacharidy 47g, z toho cukry 34g, 

vláknina 1,5g, bílkoviny 4,9g, sůl 

0,51g

2
a, c, e, 

f, g, l

44551 DEZERT VELKÁ STŘÍŠKA 80
cukrářské 

výrobky

voda, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-

,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB 

(palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, 

E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), 

pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor 

(E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), alginát červený (cukr, 

glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát sodný), regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barvivo 

(E120), aroma), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), aroma, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1525/366kJ/kcal, tuky 24g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 34g, z toho cukry 25g, 

vláknina 0,8g, bílkoviny 3,4g, sůl 

0,52g

3 a, c, f, g

44559 DORT OVOCNÝ 1000g 1000
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, broskve kompotované (broskve loupané půlené, voda, 

cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina (kyselina citrónová E330)), jahody kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti 

(E330), antioxidant (kyselina askorbová), barvivo E129), meruňky kompotované (meruňky, voda, cukr, kyselina citronová E330, 

kyselina askorbová E300), ananas kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová E330)), mandarinky 

kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), 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), ovocná náplň (ovocná směs 

(jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT 

(OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ 

MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), glukózový sirup, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant 

(kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), PRAŽENÉ ARAŠÍDY, LÍSKOVÁ 

JÁDRA, aroma, želírující látka (E406), kyselina citrónová, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

859/204kJ/kcal, tuky 5,4g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 2,1g, 

sacharidy 36g, z toho cukry 26g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,7g, sůl 

0,29g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l, n        
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44560 OVOCNÁ KOSTKA 110G 110
cukrářské 

výrobky

voda, maliny, 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)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní 

líh, konzervant (sorban draselný)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-

,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), glukózový sirup, aroma, želírující látka (E406), barvivo (E120, koncentráty 

(citrón, světlice barvířská)), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

711/169kJ/kcal, tuky 4,4g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 2g, 

sacharidy 30g, z toho cukry 21g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,5g, sůl 

0,29g

3 a, c, g, l

44561 DORT OVOCNÝ 1320
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, broskve kompotované (broskve loupané půlené, voda, 

cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina (kyselina citrónová E330)), jahody kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti 

(E330), antioxidant (kyselina askorbová), barvivo E129), meruňky kompotované (meruňky, voda, cukr, kyselina citronová E330, 

kyselina askorbová E300), ananas kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová E330)), mandarinky 

kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), 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), ovocná náplň (ovocná směs 

(jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT 

(OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ 

MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), glukózový sirup, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant 

(kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), PRAŽENÉ ARAŠÍDY, LÍSKOVÁ 

JÁDRA, aroma, želírující látka (E406), kyselina citrónová, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

859/204kJ/kcal, tuky 5,4g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 2,1g, 

sacharidy 36g, z toho cukry 26g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,7g, sůl 

0,29g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l, n 

44564 ROLÁDA KAKAOVÁ 50
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), rostlinný 

margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, 

polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, 

palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), 

krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky 

(E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), 

sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový 

tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), odtučněný kakaový prášek, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1476/355kJ/kcal, tuky 24g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 29g, z toho cukry 20g, 

vláknina 1,9g, bílkoviny 4,4g, sůl 

0,55g

3 a, c, f, g

44573 OŘÍŠK. POCHOUTKA 60
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), rostlinný 

margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, 

polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), LÍSKOVÁ JÁDRA, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB 

(palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1866/448kJ/kcal, tuky 30g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 37g, z toho cukry 26g, 

vláknina 2,0g, bílkoviny 5,9g, sůl 

0,65g

3
a, c, f, g, 

h
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44577 KOKOSOVÝ KMEN 100
cukrářské 

výrobky

cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), strouhaný kokos 19.7%, glukózový sirup, cukr, MLÉKO PLNOTUČNÉ, voda, poleva 

tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), odtučněný kakaový prášek, cukr vanilínový (cukr, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), aroma, barviva (barvivo 

(E129), barvivo (E110), barvivo (E102))

Energetická hodnota 

1854/442kJ/kcal, tuky 17g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 14g, 

sacharidy 68g, z toho cukry 53g, 

vláknina 3,2g, bílkoviny 3,7g, sůl 

30

a, b, d, 

e, f, g, 

h, i, j, k, 

n

44579 PUNČOVÝ ŘEZ 60
cukrářské 

výrobky

cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, 

E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový 

škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, voda, VAJEČNÁ MELANŽ, ovocná náplň 

(ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), aroma, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), aroma), aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1308/309kJ/kcal, tuky 3,3g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

1,5g, sacharidy 66g, z toho cukry 

55g, vláknina 0,7g, bílkoviny 3,3g, 

sůl 0,23g

3
a, c, f, g, 

l

44580 INDIÁN 40
cukrářské 

výrobky

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), 

zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, PŠENIČNÁ MOUKA, voda, jahodový protlak (glukózo-fruktózový 

sirup, cukr, višňový protlak, jablečný protlak, jahodový protlak, aróniový protlak, modifikovaný bramborový škrob E1414, kyselina 

(kyselina citrónová E330), aroma, voda), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban 

draselný)), PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma, kyselina citrónová, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

1460/345kJ/kcal, tuky 3,7g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

0,6g, sacharidy 73g, z toho cukry 

62g, vláknina <0,5g, bílkoviny 

5,0g, sůl 0,10g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l, n 

44581 KUŘÁTKO S FOND. POL. 40
cukrářské 

výrobky

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), 

zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, voda, PŠENIČNÁ MOUKA, jahodový protlak (glukózo-fruktózový 

sirup, cukr, višňový protlak, jablečný protlak, jahodový protlak, aróniový protlak, modifikovaný bramborový škrob E1414, kyselina 

(kyselina citrónová E330), aroma, voda), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban 

draselný)), aroma, PŠENIČNÝ ŠKROB, kyselina citrónová, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

1719/406kJ/kcal, tuky 3,7g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

0,6g, sacharidy 88g, z toho cukry 

77g, vláknina <0,5g, bílkoviny 

5,1g, sůl 0,10g

5

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l, n 

44582 KUŘÁTKO S TM. POL. 40
cukrářské 

výrobky

cukr, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem 

tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor 

kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, voda, PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinné oleje a 

tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), jahodový protlak (glukózo-fruktózový sirup, cukr, višňový protlak, jablečný 

protlak, jahodový protlak, aróniový protlak, modifikovaný bramborový škrob E1414, kyselina (kyselina citrónová E330), aroma, voda), 

ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z 

černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), PŠENIČNÝ ŠKROB, kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1867/446kJ/kcal, tuky 21g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 57g, z toho cukry 49g, 

vláknina 1,0g, bílkoviny 5,7g, sůl 

0,13g

5
a, c, f, g, 

l

44585 KUŘÁTKA MIX 4KS BAL 160
cukrářské 

výrobky

cukr, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), fondánová 

hmota (cukr, glukózový sirup, voda), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB 

(palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), voda, PŠENIČNÁ MOUKA, jahodový protlak (glukózo-fruktózový sirup, cukr, višňový protlak, jablečný protlak, 

jahodový protlak, aróniový protlak, modifikovaný bramborový škrob E1414, kyselina (kyselina citrónová E330), aroma, voda), rostlinné 

oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, 

konzervant (sorban draselný)), PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma, kyselina citrónová, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

1793/426kJ/kcal, tuky 13g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 6,5g, 

sacharidy 72g, z toho cukry 63g, 

vláknina 0,5g, bílkoviny 5,4g, sůl 

0,12g

5

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l, n 

44632 BATUL KOKOSOVÝ 660
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), 

rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), 

konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), VAJEČNÁ MELANŽ, 

strouhaný kokos, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

MÁSLO, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), MLÉKO PLNOTUČNÉ, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, 

glukózový sirup, aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ 

ŠKROB, aroma), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB 

(palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma)

Energetická hodnota 

1526/366kJ/kcal, tuky 24g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 14g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 21g, 

vláknina 1,2g, bílkoviny 4,5g, sůl 

0,48g

3 a, c, g
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44636 DORT S MÁSLEM A TUKE 100
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), 

rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), 

konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), VAJEČNÁ MELANŽ, krém 

s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, 

E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený 

glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk RSPO-MB (palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr 

moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), aroma, glukózový sirup, cukr vanilkový (cukr, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská))

Energetická hodnota 

1514/363kJ/kcal, tuky 24g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 24g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 4,1g, sůl 

0,48g

3 a, c, f, g

44637 DORT SVAT. DVOUPATROVÝ 3500
cukrářské 

výrobky

voda, VAJEČNÁ MELANŽ, cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, 

karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, 

palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor 

(slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), 

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)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

MÁSLO, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), MLÉKO PLNOTUČNÉ, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), aroma, 

glukózový sirup, cukrářské kuličky stříbrné (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, rýžový škrob, stabilizátor arabská guma, maltodextrin, barvivo 

(E171, E174)), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

aroma), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská))

Energetická hodnota 

1397/334kJ/kcal, tuky 18g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 9,4g, 

sacharidy 37g, z toho cukry 25g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 4,8g, sůl 

0,46g

3 a, c, g

44639 DORT SVATEB. 2,5 KG 2500
cukrářské 

výrobky

voda, cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, 

E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový 

škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), VAJEČNÁ MELANŽ, 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)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém 

poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), cukr 

moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), MLÉKO PLNOTUČNÉ, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), MÁSLO, cukrářské 

kuličky stříbrné (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, rýžový škrob, stabilizátor arabská guma, maltodextrin, barvivo (E171, E174)), glukózový 

sirup, aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

aroma), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská))

Energetická hodnota 

1403/335kJ/kcal, tuky 16g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,1g, 

sacharidy 42g, z toho cukry 28g, 

vláknina 0,6g, bílkoviny 5,5g, sůl 

0,46g

3 a, c, g

44644 DORT KOKOSOVÝ 1350
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), 

rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), 

konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), VAJEČNÁ MELANŽ, 

strouhaný kokos, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

MÁSLO, MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, 

glukózový sirup, aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ 

ŠKROB, aroma), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská))

Energetická hodnota 

1531/368kJ/kcal, tuky 24g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 14g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 22g, 

vláknina 1,2g, bílkoviny 4,5g, sůl 

0,49g

3 a, c, g
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44646 DORT OŘECHOVÝ 1350
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), 

rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), 

konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), VAJEČNÁ MELANŽ, krém 

s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, 

E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený 

glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), LÍSKOVÁ JÁDRA, MÁSLO, PRAŽENÉ 

ARAŠÍDY, MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, 

glukózový sirup, aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ 

ŠKROB, aroma), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská))

Energetická hodnota 

1513/363kJ/kcal, tuky 23g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 9,9g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 21g, 

vláknina 0,8g, bílkoviny 5,5g, sůl 

0,50g

3
a, c, e, 

g, h 

44654 DORT PUNČ. KOSTKA 600
cukrářské 

výrobky

cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, 

E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový 

škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), cukr, voda, VAJEČNÁ MELANŽ, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), ovocná náplň 

(ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), aroma, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), aroma), aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1203/284kJ/kcal, tuky 3,4g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

1,6g, sacharidy 60g, z toho cukry 

48g, vláknina 0,7g, bílkoviny 3,4g, 

sůl 0,23g

3
a, c, f, g, 

l

44657 DORT KUBÁNSKÝ 1020
cukrářské 

výrobky

banány, 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)), cukrářská směs (cukr, 

PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící 

látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, 

E415)), VAJEČNÁ MELANŽ, voda, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), ovocná náplň (ovocná 

směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), lískooříšková pasta (rostlinné oleje (slunečnicový, 

palmový), cukr, kakao se sníženým obsahem tuku, LÍSKOVÉ OŘÍŠKY, SUŠENÉ ODTUČNĚNÉ MLÉKO, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ 

LECITIN E322), aromata), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk)

Energetická hodnota 

1011/242kJ/kcal, tuky 13g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,4g, 

sacharidy 29g, z toho cukry 22g, 

vláknina 0,8g, bílkoviny 2,7g, sůl 

0,16g

2
a, c, f, g, 

h, l

44661 DORT OŘECH S NÁHR. SL 1000
cukrářské 

výrobky

voda, margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), 

konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, 

regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), LÍSKOVÁ JÁDRA, VAJEČNÝ ŽLOUTEK, sladidlo (sorbitol), 

Dia krém s vanilkovou příchutí (fruktóza, modifikovaný bramborový škrob (E1414), SUŠENÉ MLÉKO, rostlinný olej (palmový), 

zahušťovadlo (E401), SUŠENÁ SYROVÁTKA, sůl, barvivo (E160a, E101), aroma), LEPEK, PRAŽENÉ ARAŠÍDY

Energetická hodnota 

1479/357kJ/kcal, tuky 30g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 9,7g, 

sacharidy 10g, z toho cukry 4,4g, 

vláknina 1,7g, bílkoviny 11g, sůl 

0,25g

3
a, c, e, 

g, h

44663 KOKOS. MLS DORT 1000
cukrářské 

výrobky

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)), kokosová náplň (cukr, glukózo-fruktózový 

sirup, voda, kokos strouhaný, modifikovaný škrob (E1442), barvivo (E171), kyselina (E330), zahušťovadlo (E418), aroma), cukrářská 

směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, 

E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo 

(E401, E415)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), voda, VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinné oleje 

a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk)

Energetická hodnota 

1341/321kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 14g, 

sacharidy 35g, z toho cukry 27g, 

vláknina 1,0g, bílkoviny 2,5g, sůl 

0,23g

3 a, c, f, g

44664 KOKS. MLS KLÍN 85
cukrářské 

výrobky

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)), kokosová náplň (cukr, glukózo-fruktózový 

sirup, voda, kokos strouhaný, modifikovaný škrob (E1442), barvivo (E171), kyselina (E330), zahušťovadlo (E418), aroma), cukrářská 

směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, 

E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo 

(E401, E415)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), voda, VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinné oleje 

a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk)

Energetická hodnota 

1341/321kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 14g, 

sacharidy 35g, z toho cukry 27g, 

vláknina 1,0g, bílkoviny 2,5g, sůl 

0,23g

3 a, c, f, g

Vydání: První      Změna: 0 Platnost od: 31.7.2009 Stránka 19 z 64



SV
Číslo

výtisku:

                                          SPECIFIKACE   VÝROBKU (SV)

CUKRÁŘSKÉ  VÝROBKY

INPEKO, spol. s r. o. 05
Janáčkova 11

400 07  Ústí nad Labem

Tel: 475 306 111

Fax: 475 500 186

E-mail: info@inpeko.cz

44666 DORT MODELOVANÝ 100
cukrářské 

výrobky

cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, 

E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový 

škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), voda, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), MLÉKO PLNOTUČNÉ, fondánová hmota 

(cukr, glukózový sirup, voda), VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), 

rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), 

konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), krém s vanilkovou příchutí 

(cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor 

kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, 

částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), glukózový sirup, MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, 

částečně hydrogenovaný palmový tuk), aroma, cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), barvivo (E120, koncentráty (citrón, 

světlice barvířská))

Energetická hodnota1523/363 

kJ/kcal, tuky 16g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,4g, 

sacharidy 49g, z toho cukry 38g, 

vláknina 0,5g, bílkoviny 5,9g, sůl 

0,30g

3 a, c, g

44678 DORT S TMAVOU POLEVO 1350
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), 

rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), 

konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), VAJEČNÁ MELANŽ, krém 

s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, 

E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený 

glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk RSPO-MB (palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ 

LECITIN), aroma), MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr 

moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), aroma, glukózový sirup, cukr vanilkový (cukr, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská))

Energetická hodnota 

1510/362kJ/kcal, tuky 23g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 34g, z toho cukry 24g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 4,2g, sůl 

0,49g

3 a, c, f, g

44682 BATUL ČOKOLÁDOVÝ 630
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru 

(kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor 

(slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), 

lískooříšková pasta (rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), cukr, kakao se sníženým obsahem tuku, LÍSKOVÉ OŘÍŠKY, SUŠENÉ 

ODTUČNĚNÉ MLÉKO, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), aromata), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 

1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. 

MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný 

(palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), MÁSLO, rostlinné oleje a tuky 

(palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), fondánová 

hmota (cukr, glukózový sirup, voda), glukózový sirup, cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), aroma, barvivo (E120, 

koncentráty (citrón, světlice barvířská))

Energetická hodnota 

1561/375kJ/kcal, tuky 25g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 11g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 23g, 

vláknina 0,9g, bílkoviny 4,7g, sůl 

0,51g

3
a, c, f, g, 

h
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44683 BATUL OVOCNÝ 500
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), VAJEČNÁ MELANŽ, ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní 

líh, konzervant (sorban draselný)), cukr, broskve kompotované (broskve loupané půlené, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina 

(kyselina citrónová E330)), jahody kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti (E330), antioxidant (kyselina askorbová), 

barvivo E129), meruňky kompotované (meruňky, voda, cukr, kyselina citronová E330, kyselina askorbová E300), ananas kompotovaný 

plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová E330)), mandarinky kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová E330)), 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), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), glukózový sirup, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant 

(kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), PRAŽENÉ ARAŠÍDY, LÍSKOVÁ 

JÁDRA, aroma, želírující látka (E406), kyselina citrónová, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

951/226kJ/kcal, tuky 6,6g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 2,3g, 

sacharidy 38g, z toho cukry 27g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 3,5g, sůl 

0,34g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j,  

k, l, n

44687 BATUL OŘECHOVÝ 660
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), 

rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), 

konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), VAJEČNÁ MELANŽ, krém 

s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, 

E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený 

glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), JÁDRA VLAŠSKÝCH OŘECHŮ, MÁSLO, 

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), MLÉKO PLNOTUČNÉ, LÍSKOVÁ 

JÁDRA, cukr, glukózový sirup, aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr vanilkový (cukr, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská))

Energetická hodnota 

1521/365kJ/kcal, tuky 24g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 9,9g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 21g, 

vláknina 0,7g, bílkoviny 5,2g, sůl 

0,48g

3 a, c, g, h

44688 DORT OVOCNÝ ŽELÉ 2640
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, broskve kompotované (broskve loupané půlené, voda, 

cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina (kyselina citrónová E330)), jahody kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti 

(E330), antioxidant (kyselina askorbová), barvivo E129), meruňky kompotované (meruňky, voda, cukr, kyselina citronová E330, 

kyselina askorbová E300), ananas kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová E330)), mandarinky 

kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), 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), ovocná náplň (ovocná směs 

(jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT 

(OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ 

MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), glukózový sirup, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant 

(kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), PRAŽENÉ ARAŠÍDY, LÍSKOVÁ 

JÁDRA, aroma, želírující látka (E406), kyselina citrónová, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

859/204kJ/kcal, tuky 5,4g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 2,1g, 

sacharidy 36g, z toho cukry 26g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,7g, sůl 

0,29g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l, n 
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44704 VĚNEČEK 2KS BAL. 80
cukrářské 

výrobky

voda, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ 

VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek 

(E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém 

poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), rostlinný olej (řepkový), aroma

Energetická hodnota 

1137/271kJ/kcal, tuky 11g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 3,5g, 

sacharidy 41g, z toho cukry 30g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,7g, sůl 

0,38g

3 a, c, g

44705 PUNČOVÝ ŘEZ 2KS BAL. 140
cukrářské 

výrobky

cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, 

E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový 

škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, voda, VAJEČNÁ MELANŽ, ovocná náplň 

(ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), aroma, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), aroma), aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1121/265kJ/kcal, tuky 2,9g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

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

47g, vláknina 0,6g, bílkoviny 2,8g, 

sůl 0,19g

3
a, c, f, g, 

l

44706 LISTOVÝ ŘEZ 2KS BAL. 180
cukrářské 

výrobky

voda, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný margarín 80% (rostlinný tuk (palmový), částečně 

hydrogenovaný palmový tuk, rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy mast. kyselin, polyglycerolové estery), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), sůl, konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-

,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, 

konzervant (sorban draselný)), aroma, kvasný ocet lihový, sůl

Energetická hodnota kJ/kcal, 

tuky 31g, z toho nasycené 

mastné kyseliny 14g, sacharidy 

36g, z toho cukry 31g, vláknina 

1,9g, bílkoviny 8,4g, sůl 0,56g

3 a, g, l

44707 JÁDR. ROHLÍČEK 2KS BAL. 80
cukrářské 

výrobky

voda, 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, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený 

rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR 

(E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, 

SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), vaječný 

bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), PRAŽENÉ ARAŠÍDY, 

rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), alaburky (SÓJOVÉ BOBY, ARAŠÍDY), citropasta (voda, 

cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant 

(sorban draselný)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, 

kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, 

E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek (E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), 

strouhaný kokos, rostlinný olej (řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA, ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, 

konzervant (sorban draselný)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, alginát červený (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka (alginát 

sodný), regulátor kyselosti (E341iii, E339iii, E270), emulgátor (E471), barvivo (E120), aroma), glukózový sirup, VAJEČNÁ MELANŽ, 

MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma)

Energetická hodnota 

1834/441kJ/kcal, tuky 31g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 16g, 

sacharidy 35g, z toho cukry 31g, 

vláknina 1,9g, bílkoviny 4,0g, sůl 

0,36g

3
a, c, e, 

f, g, l

44708 LASKONKA 2KS BAL. 80
cukrářské 

výrobky

voda, cukr, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor 

(mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové 

aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), strouhaný kokos, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný 

škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. 

MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný 

(palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), 

stabilizátor (E520)), MÁSLO, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), SMETANA, alaburky (SÓJOVÉ BOBY, ARAŠÍDY)

Energetická hodnota 

1783/428kJ/kcal, tuky 29g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 18g, 

sacharidy 39g, z toho cukry 34g, 

vláknina 1,8g, bílkoviny 2,3g, sůl 

0,25g

3 c, e, f, g
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44709 ROLÁDA KAKAOVÁ 2KS BAL. 100
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), rostlinný 

margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), řepkový olej, voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové 

estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová), barvivo (karoteny)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek 

se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), krém s vanilkovou příchutí 

(cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor 

kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, 

částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně 

hydrogenovaný palmový tuk), odtučněný kakaový prášek, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1478/355kJ/kcal, tuky 24g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 29g, z toho cukry 20g, 

vláknina 1,9g, bílkoviny 4,4g, sůl 

0,55g

3 a, c, f, g

44711 MANDARIN ŘEZ 2KS BAL. 160
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), 

kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), 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, ovocná náplň (cukr, jablka, SUŠENÉ MERUŇKY, kukuřičný škrob, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), barvivo (E160a beta karoten), barvivo (E160c paprikový extrakt)), 

glukózový sirup, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), jahody 

kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti (E330), antioxidant (kyselina askorbová), barvivo E129), broskve kompotované 

(broskve loupané půlené, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina (kyselina citrónová E330)), meruňky kompotované (meruňky, 

voda, cukr, kyselina citronová E330, kyselina askorbová E300), ananas kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina 

(kyselina citrónová E330)), mandarinky kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), 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), strouhaný kokos, PŠENIČNÁ MOUKA, želírující látka (E406), aroma, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

1103/263kJ/kcal, tuky 11g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 5,7g, 

sacharidy 38g, z toho cukry 26g, 

vláknina 0,6g, bílkoviny 3,3g, sůl 

0,47g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l, n 

44712 KOKOSKA 2KS BAL. 150
cukrářské 

výrobky

cukr, ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), 

koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), voda, vaječný bílek 

(VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), strouhaný kokos, PŠENIČNÁ 

MOUKA, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor 

(mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové 

aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto 

E106b)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), krém s vanilkovou příchutí (cukr, 

modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti 

(E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně 

ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), MÁSLO, rostlinné oleje a 

tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), odtučněný kakaový prášek, VAJEČNÁ MELANŽ, citropasta (voda, cukr, 

jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban 

draselný)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma)

Energetická hodnota 

1405/337kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 37g, z toho cukry 29g, 

vláknina 1,8g, bílkoviny 2,8g, sůl 

0,10g

3
a, c, f, g, 

l

44713 ROLÁDA KOKOSOVÁ 2KS BAL. 100
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), 

kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), ovocná náplň (ovocná 

směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém 

poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), strouhaný kokos, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

MÁSLO, cukr, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1423/341kJ/kcal, tuky 20g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 36g, z toho cukry 25g, 

vláknina 1,4g, bílkoviny 3,9g, sůl 

0,50g

3 a, c, g, l
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44716 KOŠÍČEK S OVOC. 2KS BAL. 120
cukrářské 

výrobky

voda, PŠENIČNÁ MOUKA, broskve kompotované (broskve loupané půlené, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina (kyselina 

citrónová E330)), 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), mandarinky kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), 

ananas kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová E330)), meruňky kompotované (meruňky, voda, 

cukr, kyselina citronová E330, kyselina askorbová E300), jahody kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti (E330), 

antioxidant (kyselina askorbová), barvivo E129), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), 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 margarín 80% (rostlinné tuky v 

různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných 

kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), 

barvivo (karoteny)), cukr, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), glukózový sirup, VAJEČNÁ MELANŽ, aroma, citropasta 

(voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant 

(sorban draselný)), želírující látka (E406), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), kyselina citrónová, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

905/216kJ/kcal, tuky 10g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 4,8g, 

sacharidy 29g, z toho cukry 19g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,8g, sůl 

0,12g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, n

44717 ROLÁDA KAKAOVÁ 5KS BAL. 250
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), rostlinný 

margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), řepkový olej, voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové 

estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová), barvivo (karoteny)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek 

se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), krém s vanilkovou příchutí 

(cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor 

kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, 

částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně 

hydrogenovaný palmový tuk), odtučněný kakaový prášek, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1478/355kJ/kcal, tuky 24g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 29g, z toho cukry 20g, 

vláknina 1,9g, bílkoviny 4,4g, sůl 

0,55g

3 a, c, f, g

44724 ROLÁDA KOKOSOVÁ BAL. 50
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), 

kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), ovocná náplň (ovocná 

směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém 

poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), strouhaný kokos, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

MÁSLO, cukr, PŠENIČNÁ MOUKA

Energetická hodnota 

1423/341kJ/kcal, tuky 20g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 36g, z toho cukry 25g, 

vláknina 1,4g, bílkoviny 3,9g, sůl 

0,50g

3 a, c, g, l

44731 K-1 LASKONKA 2X BAL. 80
cukrářské 

výrobky

voda, cukr, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor 

(mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové 

aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), strouhaný kokos, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný 

škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. 

MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný 

(palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), 

stabilizátor (E520)), MÁSLO, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), SMETANA, alaburky (SÓJOVÉ BOBY, ARAŠÍDY)

Energetická hodnota 

1783/428kJ/kcal, tuky 29g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 18g, 

sacharidy 39g, z toho cukry 34g, 

vláknina 1,8g, bílkoviny 2,3g, sůl 

0,25g

3 c, e, g, l

44732 K-2 VĚNEČEK 3X BAL. 120
cukrářské 

výrobky

voda, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ 

VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek 

(E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém 

poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), rostlinný olej (řepkový), aroma

Energetická hodnota 

1137/271kJ/kcal, tuky 11g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 3,5g, 

sacharidy 41g, z toho cukry 30g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,7g, sůl 

0,38g

3 a, c, g
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44734 K-4 PUNČ.ŘEZ 5X BAL. 300
cukrářské 

výrobky

cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, 

E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový 

škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, voda, VAJEČNÁ MELANŽ, ovocná náplň 

(ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), aroma, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), aroma), aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1308/309kJ/kcal, tuky 3,3g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

1,5g, sacharidy 66g, z toho cukry 

55g, vláknina 0,7g, bílkoviny 3,3g, 

sůl 0,23g

5
a, c, f, g, 

l

44735 K-5 GRIOTTE ŘEZ VCEL BAL. 390
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma), 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, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, 

SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ 

SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný 

(palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), glukózový sirup, PRAŽENÉ ARAŠÍDY, aroma, PŠENIČNÁ MOUKA, želírující látka (E406), 

barvivo (E102)

Energetická hodnota 

1290/308kJ/kcal, tuky 16g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 7,1g, 

sacharidy 37g, z toho cukry 25g, 

vláknina 0,8g, bílkoviny 4,3g, sůl 

0,54g

4

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, n   

44736 K-6 MANDARIN ŘEZ VC BAL. 390
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), 

kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), mandarinky 

kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, 

barvivo (annanto 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, krém s vanilkovou příchutí (cukr, 

modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti 

(E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně 

ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), strouhaný kokos, glukózový sirup, PŠENIČNÁ MOUKA, želírující látka 

(E406), barvivo (E102), aroma, kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1063/253kJ/kcal, tuky 11g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 5,8g, 

sacharidy 35g, z toho cukry 25g, 

vláknina 0,6g, bílkoviny 3,4g, sůl 

0,48g

4

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l, n

44737 K-7 ŠPIČKA 4X BAL. 160
cukrářské 

výrobky

cukrářská náplň (CUKRÁŘSKÁ POLEVA, (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmový), kakao se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), aroma), glukózo-fruktózový sirup, SÓJOVÁ MOUKA, cukr, kakaový prášek 

se sníženým obsahem tuku, voda), margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (E471), sůl, kyselina 

(kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto E106b)), poleva tmavá (cukr, 

částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), 

zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, voda, mléčný krém s vanilkovou příchutí (SUŠENÉ MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, cukr, emulgátor (E472b), stabilizátor (E466), SUŠENÉ MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ, barvivo (E100), aroma ethylvanilin, 

barvivo (E101)), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), PŠENIČNÁ MOUKA, fondánová hmota 

(cukr, glukózový sirup, voda), cukr, aroma, PŠENIČNÝ ŠKROB

Energetická hodnota 

2191/527kJ/kcal, tuky 39g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 20g, 

sacharidy 38g, z toho cukry 31g, 

vláknina 2,1g, bílkoviny 6,0g, sůl 

0,18g

4 a, c, f, g

44738
K-8 KOŠÍČKY OVOCNÉ A 

OŘECHOVÉ 4X BAL.
220

cukrářské 

výrobky

voda, ananas kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová E330)), PŠENIČNÁ MOUKA, JÁDRA 

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

E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annatto E106b)), cukr, krém s vanilkovou příchutí (cukr, 

modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti 

(E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně 

ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), mandarinky kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti 

(kyselina citrónová E330)), ODTUČNĚNÉ MLÉKO, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), 

řepkový olej, voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), 

konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), cukr moučka (cukr 

moučka, kukuřičný škrob), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), glukózový sirup, VAJEČNÁ 

MELANŽ, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

aroma), aroma, cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor 

(E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová 

mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), citropasta (voda, cukr, jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový 

škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban draselný)), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ 

VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, 

sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, 

kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472a, E472b), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, 

stabilizátor (E466), aroma), želírující látka (E406), barvivo (E102), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1177/282kJ/kcal, tuky 16g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 5,9g, 

sacharidy 31g, z toho cukry 20g, 

vláknina 0,7g, bílkoviny 4,1g, sůl 

0,14g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k
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44740 K-10 PUNČ. ŘEZ 4X BAL. 240
cukrářské 

výrobky

cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, 

E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový 

škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, voda, VAJEČNÁ MELANŽ, ovocná náplň 

(ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), aroma, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), aroma), aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1308/309kJ/kcal, tuky 3,3g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

1,5g, sacharidy 66g, z toho cukry 

55g, vláknina 0,7g, bílkoviny 3,3g, 

sůl 0,23g

5
a, c, f, g, 

l

44741 KAZETA Č.11INDIÁN 4X BAL. 160
cukrářské 

výrobky

fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), 

zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, PŠENIČNÁ MOUKA, voda, jahodový protlak (glukózo-fruktózový 

sirup, cukr, višňový protlak, jablečný protlak, jahodový protlak, aróniový protlak, modifikovaný bramborový škrob E1414, kyselina 

(kyselina citrónová E330), aroma, voda), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban 

draselný)), PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma, kyselina citrónová, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

1460/345kJ/kcal, tuky 3,7g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

0,6g, sacharidy 73g, z toho cukry 

62g, vláknina <0,5g, bílkoviny 

5,0g, sůl 0,10g

2

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l

44743 K-13 MANDARIN ŘEZ 2X BAL. 160
cukrářské 

výrobky

voda, pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), 

kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), 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, ovocná náplň (cukr, jablka, SUŠENÉ MERUŇKY, kukuřičný škrob, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), barvivo (E160a beta karoten), barvivo (E160c paprikový extrakt)), 

glukózový sirup, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), jahody 

kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti (E330), antioxidant (kyselina askorbová), barvivo E129), broskve kompotované 

(broskve loupané půlené, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina (kyselina citrónová E330)), meruňky kompotované (meruňky, 

voda, cukr, kyselina citronová E330, kyselina askorbová E300), ananas kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina 

(kyselina citrónová E330)), mandarinky kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), 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), strouhaný kokos, PŠENIČNÁ MOUKA, želírující látka (E406), aroma, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

1103/263kJ/kcal, tuky 11g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 5,7g, 

sacharidy 38g, z toho cukry 26g, 

vláknina 0,6g, bílkoviny 3,3g, sůl 

0,47g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h ,i, j, 

k, l, n  

44744 K-14 VĚTRNÍK 3X BAL. 240
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), fondánová hmota (cukr, 

glukózový sirup, voda), směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ 

VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek 

(E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), barvivo (E160a)), rostlinný olej (řepkový), cukr, SMETANA, krém s 

vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, 

E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený 

glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), barvivo (E150d)

Energetická hodnota 

1275/305kJ/kcal, tuky 16g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 7,4g, 

sacharidy 37g, z toho cukry 23g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,6g, sůl 

0,53g

3 a, c, g, l

44745 K-15 KREMROLE BÍLK. 4 BAL. 140
cukrářské 

výrobky

PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný margarín 80% (rostlinný tuk (palmový), částečně hydrogenovaný palmový tuk, rostlinný olej (řepkový), 

voda, emulgátor (mono-,diglyceridy mast. kyselin, polyglycerolové estery), emulgátor (slunečnicový lecitin), sůl, konzervant (kyselina 

sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), cukr, voda, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 

98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), 

cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, kvasný ocet lihový, sůl

Energetická hodnota 

1514/362kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,6g, 

sacharidy 44g, z toho cukry 23g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 4,6g, sůl 

0,34g

4 a, c

Vydání: První      Změna: 0 Platnost od: 31.7.2009 Stránka 26 z 64



SV
Číslo

výtisku:

                                          SPECIFIKACE   VÝROBKU (SV)

CUKRÁŘSKÉ  VÝROBKY

INPEKO, spol. s r. o. 05
Janáčkova 11

400 07  Ústí nad Labem

Tel: 475 306 111

Fax: 475 500 186

E-mail: info@inpeko.cz

44751 K-21 OVOCNÁ KOSTKA 2 BAL. 220
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, meruňky kompotované (meruňky, voda, cukr, kyselina 

citronová E330, kyselina askorbová E300), broskve kompotované (broskve loupané půlené, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, 

kyselina (kyselina citrónová E330)), jahody kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti (E330), antioxidant (kyselina 

askorbová), barvivo E129), 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), mandarinky kompotované (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina 

citrónová E330)), ananas kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová E330)), ovocná náplň (ovocná 

směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 

1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. 

MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný 

(palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), glukózový sirup, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), 

rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), 

konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), aroma, želírující látka 

(E406), kyselina citrónová, barvivo (E102)

Energetická hodnota 

816/193kJ/kcal, tuky 4,2g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 2,0g, 

sacharidy 36g, z toho cukry 27g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,3g, sůl 

0,29g

3

a, b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, j, 

k, l, n    

44752 KAZETA OVOCNÉ ŘEZY BAL. 345
cukrářské 

výrobky

řez meruňka (kompotované meruňky (meruňky, voda, cukr), voda, KYSANÁ SMETANA 15%, cukrářská směs (cukr, glukózový sirup, 

glukóza, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), modifikovaný bramborový škrob (E1414), emulgátor (E471, E472a), želatina 

(hovězí), MLÉČNÁ BÍLKOVINA, stabilizátor (E340, E415), aroma), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, 

PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, 

stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), meruňková náplň (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), cukr, ztužovač (cukr, želatina (vepřová)), glukózový sirup, PŠENIČNÁ MOUKA, želírující látka (E406)); malinový řez 

(voda, KYSANÁ SMETANA 15%, maliny, cukrářská směs (cukr, glukózový sirup, glukóza, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), 

modifikovaný bramborový škrob (E1414), emulgátor (E471, E472a), želatina (hovězí), MLÉČNÁ BÍLKOVINA, stabilizátor (E340, 

E415), aroma), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor (E472a, E472b, E471, 

E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo (E160a)), cukr, ztužovač 

(cukr, želatina (vepřová)), glukózový sirup, zahušťovací přípravek (modifikovaný kukuřičný škrob (E1414), kukuřičný škrob, dextróza, 

cukr, kyselina (E330)), PŠENIČNÁ MOUKA, želírující látka (E406)); řez lesní směs (voda, KYSANÁ SMETANA 15%, lesní směs 

mražená (černý rybíz, ostružiny, maliny, borůvky, červený rybíz), cukrářská směs (cukr, glukózový sirup, glukóza, plně ztužený rostlinný 

tuk (palmojádrový), modifikovaný bramborový škrob (E1414), emulgátor (E471, E472a), želatina (hovězí), MLÉČNÁ BÍLKOVINA, 

stabilizátor (E340, E415), aroma), pekařská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ VEJCE, PŠENIČNÝ ŠKROB, emulgátor 

(E472a, E472b, E471, E481), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, sůl, stabilizátor (E466), aroma, barvivo 

(E160a)), cukr, ztužovač (cukr, želatina (vepřová)), glukózový sirup, zahušťovací přípravek (modifikovaný kukuřičný škrob (E1414), 

kukuřičný škrob, dextróza, cukr, kyselina (E330)), PŠENIČNÁ MOUKA, želírující látka (E406)).

Energetická hodnota 

843/200kJ/kcal, tuky 7g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 4,8g, 

sacharidy 31g, z toho cukry 23g, 

vláknina 0g, bílkoviny 3,3g, sůl 

0,26g

3 a, c, g

44753 K-23 KOKOSKA 6X BAL. 450
cukrářské 

výrobky

cukr, ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), 

koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), voda, vaječný bílek 

(VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), strouhaný kokos, PŠENIČNÁ 

MOUKA, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor 

(mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové 

aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, 

emulgátor (E471), sůl, kyselina (kyselina citrónová E330), konzervant (sorban draselný E202), MÁSELNÉ AROMA, barvivo (annanto 

E106b)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), krém s vanilkovou příchutí (cukr, 

modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti 

(E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně 

ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), MÁSLO, rostlinné oleje a 

tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), odtučněný kakaový prášek, VAJEČNÁ MELANŽ, citropasta (voda, cukr, 

jablečná dřeň, stabilizátor (E1414 modifikovaný bramborový škrob), citronové aroma, kyselina (kys. citrónová), konzervant (sorban 

draselný)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma)

Energetická hodnota 

1405/337kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 37g, z toho cukry 29g, 

vláknina 1,8g, bílkoviny 2,8g, sůl 

0,10g

3
a, c, f, g, 

l
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44754 K-24 KREMROLE 4X BAL. 120
cukrářské 

výrobky

PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, rostlinný margarín 80% (rostlinný tuk (palmový), částečně hydrogenovaný palmový tuk, rostlinný olej 

(řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy mast. kyselin, polyglycerolové estery), emulgátor (slunečnicový lecitin), sůl, konzervant 

(kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), voda, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 

98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), 

cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), VAJEČNÁ MELANŽ, kvasný ocet lihový, sůl

Energetická hodnota 

1576/376kJ/kcal, tuky 18g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,6g, 

sacharidy 48g, z toho cukry 27g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 4,7g, sůl 

0,35g

4 a, c

44755 K-25 LIST.ŘEZ 3X BAL. 240
cukrářské 

výrobky

voda, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), PŠENIČNÁ MOUKA, rostlinný margarín 80% (rostlinný tuk (palmový), částečně 

hydrogenovaný palmový tuk, rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy mast. kyselin, polyglycerolové estery), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), sůl, konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-

,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), ovocná náplň (ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, 

konzervant (sorban draselný)), aroma, kvasný ocet lihový, sůl

Energetická hodnota 

1094/262kJ/kcal, tuky 14g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 6,6g, 

sacharidy 32g, z toho cukry 20g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,8g, sůl 

0,27g

3 a, g, l

44756 K-26 MINIVĚNEČKY 8X BAL. 160
cukrářské 

výrobky

voda, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO 

PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 

51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo 

(E160a(i)), aroma), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, 

emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina 

sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), směs pálená hmota (PŠENIČNÁ MOUKA, 

kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÁ VEJCE, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (SYROVÁTKA, 

E471, E477, E475, E472b), zahušťovadlo (E1422), kypřící prášek (E450, E500), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), 

barvivo (E160a)), rostlinný olej (řepkový), aroma

Energetická hodnota 

1061/253kJ/kcal, tuky 13g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 4,2g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 23g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 1,8g, sůl 

0,40g

3 a, c, g

44757 K-27 ŠTAFETKY 4X BAL. 200
cukrářské 

výrobky

vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), voda, cukr, rostlinný 

margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, 

polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, 

palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), 

PŠENIČNÁ MOUKA, krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

PRAŽENÉ ARAŠÍDY, MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), pasta s příchutí kávy 

(glukózový sirup, kávový extrakt 10%, barvivo E150a (karamel), sušená káva, slunečnicový olej, aromata)

Energetická hodnota 

1501/360kJ/kcal, tuky 23g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12g, 

sacharidy 32g, z toho cukry 24g, 

vláknina 0,9g, bílkoviny 5,0g, sůl 

0,21g

3
a, c, e, 

f, g 

44766
KAZETA Č. 36 BATUL ČOKO S 

MOTIVEM BAL.
630

cukrářské 

výrobky

voda, 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)), VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru 

(kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor 

(slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), 

lískooříšková pasta (rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), cukr, kakao se sníženým obsahem tuku, LÍSKOVÉ OŘÍŠKY, SUŠENÉ 

ODTUČNĚNÉ MLÉKO, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), aromata), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 

1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. 

MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný 

(palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), MÁSLO, rostlinné oleje a tuky 

(palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), MLÉKO PLNOTUČNÉ, cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), fondánová 

hmota (cukr, glukózový sirup, voda), glukózový sirup, cukr vanilínový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), aroma

Energetická hodnota 

1563/375kJ/kcal, tuky 25g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 11g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 23g, 

vláknina 0,9g, bílkoviny 4,7g, sůl 

0,51g

3
a, c, f, g, 

h
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44866 RAKVIČKA ŠLEHAČKA 30
cukrářské 

výrobky
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)), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný 

škrob), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, voda, VAJEČNÁ MELANŽ, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), 

cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma)

Energetická hodnota 

1457/349kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 15g, 

sacharidy 42g, z toho cukry 40g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,2g, sůl 

0,11g

1 a, c, g 

44872 KUBÁNSKÝ ŘEZ 85
cukrářské 

výrobky

banány, 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)), cukrářská směs (cukr, 

PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící 

látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, 

E415)), voda, VAJEČNÁ MELANŽ, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), ovocná náplň (ovocná 

směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), lískooříšková pasta (rostlinné oleje (slunečnicový, 

palmový), cukr, kakao se sníženým obsahem tuku, LÍSKOVÉ OŘÍŠKY, SUŠENÉ ODTUČNĚNÉ MLÉKO, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ 

LECITIN E322), aromata), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk)

Energetická hodnota 

970/232kJ/kcal, tuky 13g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,9g, 

sacharidy 26g, z toho cukry 21g, 

vláknina 0,7g, bílkoviny 2,4g, sůl 

0,14g

1
a, c, f, g, 

h, l

44873 SACHR DORT 70
cukrářské 

výrobky

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)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukr, ovocná náplň 

(ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk 

RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), aroma), rostlinný olej (řepkový), PŠENIČNÁ MOUKA, voda, odtučněný kakaový prášek, PŠENIČNÁ MOUKA, 

rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk)

Energetická hodnota 

1352/324kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 9,7g, 

sacharidy 33g, z toho cukry 26g, 

vláknina 1,6g, bílkoviny 4,8g, sůl 

0,11g

1
a, c, f, g, 

l

44879 VIŠŇOVÝ DORT KRÁJ. 110
cukrářské 

výrobky

voda, kokosová náplň (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, kokos strouhaný, modifikovaný škrob (E1442), barvivo (E171), kyselina 

(E330), zahušťovadlo (E418), aroma), 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)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukrářská směs (cukr, 

PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící 

látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, 

E415)), krém s vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, 

želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ 

BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), 

rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-

,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), dekorační gel (cukr, voda, glukózový sirup, želírovací látka (E440ii), 

kyselina (E330), přírodní aroma), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), aroma, odtučněný kakaový prášek

Energetická hodnota 

1128/268kJ/kcal, tuky 8,1g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

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

31g, vláknina 0,8g, bílkoviny 4,2g, 

sůl 0,47g

2 a, c, g

44881 DORT VIŠŇOVÝ 1320
cukrářské 

výrobky

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), voda, 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)), VAJEČNÁ MELANŽ, cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ 

MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, 

E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), krém s 

vanilkovou příchutí (cukr, modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, 

E516), regulátor kyselosti (E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený 

glukózový sirup, částečně ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém 

poměru (kokosový, palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), 

emulgátor (slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo 

(karoteny)), dekorační gel (cukr, voda, glukózový sirup, želírovací látka (E440ii), kyselina (E330), přírodní aroma), aroma, odtučněný 

kakaový prášek

Energetická hodnota 

2447/578kJ/kcal, tuky 7,8g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

3,8g, sacharidy 120g, z toho cukry 

98g, vláknina 3,3g, bílkoviny 5,2g, 

sůl 0,49g

3 a, c, g
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E-mail: info@inpeko.cz

44882 DORT MÍŠA 720G 720
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), cukrářská směs (cukr, 

PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící 

látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, 

E415)), VAJEČNÁ MELANŽ, Zeesan jogurt (cukr, dextróza, modifikovaný škrob (E1414), JOGURT SUŠENÝ (7%), želatina, kyselina 

(E330), aroma, sůl), poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), dekorační posyp (cukr, 

hydrogenované rostlinné tuky (palmový, kokosový olej), kakao se sníženým obsahem tuku, EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), 

aroma), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), 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), mandarinky kompotované 

(mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), ananas kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, 

kyselina (kyselina citrónová E330)), jahody kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti (E330), antioxidant (kyselina 

askorbová), barvivo E129), broskve kompotované (broskve loupané půlené, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina (kyselina 

citrónová E330))

Energetická hodnota 

1055/252kJ/kcal, tuky 13g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 10g, 

sacharidy 29g, z toho cukry 21g, 

vláknina 0,8g, bílkoviny 3,3g, sůl 

0,25g

3 a, c, f, g

44887 HARLEKÝN KRÁJ. 50G 50
cukrářské 

výrobky

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)), cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ 

MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, 

E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), voda, 

VAJEČNÁ MELANŽ, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), lískooříšková pasta (rostlinné 

oleje (slunečnicový, palmový), cukr, kakao se sníženým obsahem tuku, LÍSKOVÉ OŘÍŠKY, SUŠENÉ ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), aromata), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk)

Energetická hodnota 

1215/292kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 15g, 

sacharidy 26g, z toho cukry 18g, 

vláknina 0,8g, bílkoviny 3,4g, sůl 

0,29g

2
a, c, f, g, 

h

44888 BATUL HARLEKÝN 600G 600
cukrářské 

výrobky

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)), cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ 

MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, 

E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), voda, 

VAJEČNÁ MELANŽ, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), lískooříšková pasta (rostlinné 

oleje (slunečnicový, palmový), cukr, kakao se sníženým obsahem tuku, LÍSKOVÉ OŘÍŠKY, SUŠENÉ ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), aromata), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk)

Energetická hodnota 

1215/292kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 15g, 

sacharidy 26g, z toho cukry 18g, 

vláknina 0,8g, bílkoviny 3,4g, sůl 

0,29g

2
a, c, f, g, 

h

44889 DORT HARLEKÝN 1200G 1200
cukrářské 

výrobky

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)), cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ 

MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, 

E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), voda, 

VAJEČNÁ MELANŽ, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), lískooříšková pasta (rostlinné 

oleje (slunečnicový, palmový), cukr, kakao se sníženým obsahem tuku, LÍSKOVÉ OŘÍŠKY, SUŠENÉ ODTUČNĚNÉ MLÉKO, 

EMULGÁTOR (SÓJOVÝ LECITIN E322), aromata), rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk)

Energetická hodnota 

1215/292kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 15g, 

sacharidy 26g, z toho cukry 18g, 

vláknina 0,8g, bílkoviny 3,4g, sůl 

0,29g

2
a, c, f, g, 

h
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44891 FLORIDA KRÁJENÁ 93
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), 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)), jahody kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti (E330), antioxidant (kyselina askorbová), barvivo E129), 

broskve kompotované (broskve loupané půlené, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina (kyselina citrónová E330)), ananas 

kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová E330)), mandarinky kompotované (mandarinky, voda, 

cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), 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, krém s vanilkovou příchutí (cukr, 

modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti 

(E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně 

ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, 

palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor 

(slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), 

poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný 

palmový tuk)

Energetická hodnota 

872/209kJ/kcal, tuky 11g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,0g, 

sacharidy 24g, z toho cukry 18g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,1g, sůl 

0,29g

1 a, c, f, g

44892 DORT FLORIDA 1120G 1120
cukrářské 

výrobky

voda, 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)), 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)), jahody kompotované (jahody, voda, cukr, regulátor kyselosti (E330), antioxidant (kyselina askorbová), barvivo E129), 

broskve kompotované (broskve loupané půlené, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, kyselina (kyselina citrónová E330)), ananas 

kompotovaný plátky (ananas plátky, voda, cukr, kyselina (kyselina citrónová E330)), mandarinky kompotované (mandarinky, voda, 

cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330)), 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, krém s vanilkovou příchutí (cukr, 

modifikovaný škrob 1414, SUŠENÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÁ SYROVÁTKA, želírující látky (E401, E516), regulátor kyselosti 

(E450iii), SUŠ. MLÉČNÉ SLOŽKY 51%(LAKTÓZA,MLÉČNÁ BÍLKOVINA,ŽIVOČIŠNÝ TUK), sušený glukózový sirup, částečně 

ztužený olej rostlinný (palmový), barvivo (E160a(i)), aroma), rostlinný margarín 80% (rostlinné tuky v různém poměru (kokosový, 

palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor (mono-,diglyceridy, polyglycerolové estery mastných kyselin), emulgátor 

(slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (karoteny)), 

poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ 

SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný 

palmový tuk)

Energetická hodnota 

872/209kJ/kcal, tuky 11g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,0g, 

sacharidy 24g, z toho cukry 18g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 2,1g, sůl 

0,29g

2 a, c, f, g

44893 DORT PUNČ. 1800G 1800
cukrářské 

výrobky

cukrářská směs (cukr, PŠENIČNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor (E472b, E477, 

E472a, E475, E471), kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, SUŠENÉ MLÉKO, SUŠENÁ VEJCE, karobová mouka, rýžový 

škrob, zahušťovadlo (E401, E415)), cukr, voda, VAJEČNÁ MELANŽ, fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), ovocná náplň 

(ovocná směs (jablko, rybíz, švestka), cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), želírující látka (pektin), koncentrát z černé mrkve, 

ANTIOXIDANT (OXID SIŘIČITÝ), konzumní líh, konzervant (sorban draselný)), aroma, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 

SÓJOVÝ LECITIN), aroma), aroma, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), kyselina citrónová

Energetická hodnota 

1203/284kJ/kcal, tuky 3,4g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 

1,6g, sacharidy 60g, z toho cukry 

48g, vláknina 0,7g, bílkoviny 3,4g, 

sůl 0,23g

3
a, c, f, g, 

l

44973 OZDOBY Z MODEL. HMOTY 40
cukrářské 

výrobky
fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), MLÉKO PLNOTUČNÉ, glukózový sirup, 

voda, rostlinné oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), 

cukr, vaječný bílek (VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), aroma, barvivo 

(E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská)), barvivo (E141, E100)

Energetická hodnota 

1788/424kJ/kcal, tuky 12g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 6,9g, 

sacharidy 72g, z toho cukry 65g, 

vláknina <0,5g, bílkoviny 7,7g, sůl 

0,09g

30 a, c, g
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44988 BUFLER MODELOVANÝ 100
cukrářské 

výrobky

cukr moučka (cukr moučka, kukuřičný škrob), fondánová hmota (cukr, glukózový sirup, voda), MLÉKO PLNOTUČNÉ, vaječný bílek 

(VAJEČNÝ BÍLEK 98,9%, regulátor kyselosti (E270), zahušťovadlo (E415), stabilizátor (E520)), VAJEČNÝ ŽLOUTEK, rostlinné 

oleje a tuky (palmový tuk, částečně hydrogenovaný palmový tuk), PŠENIČNÁ MOUKA, cukr, PRAŽENÉ ARAŠÍDY, voda, glukózový 

sirup, poleva tmavá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk RSPO-MB (palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem 

tuku, SUŠENÁ SYROVÁTKA, EMULGÁTOR (E322 SÓJOVÝ LECITIN), aroma), cukr vanilkový (cukr, PŠENIČNÝ ŠKROB, aroma), 

PŠENIČNÝ ŠKROB, odtučněný kakaový prášek, aroma, barvivo (E141, E100), barvivo (E120, koncentráty (citrón, světlice barvířská))

Energetická hodnota 

1990/474kJ/kcal, tuky 19g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 8,3g, 

sacharidy 66g, z toho cukry 54g, 

vláknina 0,9g, bílkoviny 9,7g, sůl 

0,11g

10
a, c, e, 

f, g

Skladovací podmínky: Skladujte v 

suchu, při teplotě 0 - 5 ºC.
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STOPY 

ALERGENŮ

a, c, e, 

h

e, h, k, 

m

d) ryby a výrobky z nich

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

f)  sójové boby (sója) a výrobky z nich

g) mléko a výrobky z něj (včetně laktosy)

i)  celer a výrobky z něj,

j)  hořčice a výrobky z ní,

k) sezamová semena (sezam) 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 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 113/2005 Sb.  :   Seznam alergenních složek                                 

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

n) měkkýši  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

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,

c)  vejce a výrobky z nich
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