KIII spol.s r.o.
VFPL.1 Verze 12

Složení mražených výrobků Pekárny Srnín
Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně dle přílohy č.1, vyhlášky č.113/2005 Sb. Výrobky obsahují alergeny lepek, mléko, vejce, podzemnice, suché skořápkové plody, sojové boby, celer,
hořčice, seznam, SO2, vlčí bob a výrobky z nich vyrobené)
balení
PN
Název výrobku
Hmotnost [g]
Druh
Skupina
Min. trvanlivost
Složení
[ks]
Jemné
Pšeničná mouka, voda, máslo 18%, cukr, droždí, pšeničný lepek, vejce, jedlá sůl, přírodní
4240
Máslový croissant
65
68
4 měsíce
pečivo
aroma, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300, barvivo E160a
Pšeničná mouka, jahody, tvaroh, voda, cukr, máslo, modifikovaný škrob, vejce, droždí, sušené
Košíček s tvarohem a
Jemné
4254
130
50
4 měsíce
mléko, kokosový tuk, škrob, sůl s jodem, sušená vejce, emulgátory E472e, E471, dextrosa,
jahodami
pečivo
sušený bílek, jedlá sůl, látka zlepšující mouku E300
Pšeničná mouka, maliny, tvaroh, voda, cukr, máslo, modifikovaný škrob, vejce, droždí, sušené
Košíček s tvarohem a
Jemné
4255
130
50
4 měsíce
mléko, kokosový tuk, škrob, sůl s jodem, sušená vejce, emulgátory E472e, E471, dextrosa,
malinami
pečivo
sušený bílek, jedlá sůl, látka zlepšující mouku E300. tvarohová náplň 30%, malinová náplň 23%
Pšeničná mouka, voda, máslo, cukr, slunečnicový a kokosový olej, droždí, kakaový prášek,
modifikovaný škrob, dextrosa, vejce, sušená syrovátka, palmový a kokosový tuk, jodidovaná
Rohlíček s krémovou
Jemné
sůl, kakaová hmota, sušené mléko, prášek z vaječného bílku a žloutku, emulgátory E472e,
4256
130
50
4 měsíce
a čokoládovou náplní
pečivo
E471, E322- sojový lecitin, kakaové máslo, zahušťovadlo E401, stabilizátory E516, 450, látka
zlepšující mouku E300, přírodní aromata (vanilkové, obsahuje lepek), mléko, jedlá sůl, aroma,
barvivo mrkvový extrakt. Krémová náplň 24%, čokoládová náplň 12%
Voda, pšeničná mouka, sýr, máslo, sušená bešamelová omáčka (modifikovaný škrob, sušená
Jemné
smetana, palmový olej, jedlá sůl, sušené mléko, výtažek z droždí, laktosa, mléčný protein,
4257
Midi sýrový šnek
105
60
4 měsíce
pečivo
sušená cibule, koření, aroma), sušené mléko, droždí, jodidovaná sůl, cukr, sušená vejce,
emulgátory E472e, E471, dextrosa, látka zlepšující mouku E300
Pšeničná mouka, voda, směs (pšeničná mouka, pšeničný lepek, sůl, fermentované sušené těsto
(pšeničná mouka, bakterie mléčného kvašení), dextrosa, ječná sladová mouka, žitná sladová
4268
Chlebíček s cibulkou
170
Chléb
pšeničný
10
4 měsíce
mouka, pšeničná sladová mouka, deaktivované droždí, látka zlepšující mouku E300), smažená
cibulka 4% (cibule, palmový olej, pšeničná mouka, jedlá sůl), droždí
Pšeničná mouka, voda, máslo 19%, celozrnná mouka pšeničná, semínka 4% (slunečnice, mák,
Croissant vícezrnný
Jemné
4272
80
55
4 měsíce
hnědý len), posyp 3% (semínka 75% (hnědý len, žlutý len, slunečnice), ovesné vločky), droždí,
máslový
pečivo
pšeničný škrob, cukr, jedlá sůl, vejce, ječmenný slad, emulgátor E472e, antioxidant E300
Rostlinný margarin (neztužený palmový a řepkový tuk a olej, voda, emulgátor E471, přírodní
Jemné
aroma), voda, pšeničná mouka, cukr, droždí, modifikovaný škrob, vejce, skořice 1%, pšeničný
4273
Šnek skořicový
90
60
4 měsíce
pečivo
lepek, sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, jedlá sůl, želírující látky E401, E341 a E450,
emulgátor E471, vanilkové aroma, látka zlepšující mouku: E300, barvivo 160a
Pšeničná mouka, voda, směs (zlepšující přípravek (dextróza, pšeničný lepek, sušená
syrovátka, řepkový a palmový olej, sojová mouka, plně ztužený palmový olej, emulgátor E471,
glukosový sirup, aroma, mléčný protein, látka zlepšující mouku E300, E920, barvivo E100), len,
Vícezrnná mandlová
Jemné
4291
100
20
4 měsíce
slunečnice, ovesné vločky, pšeničné vločky, žitné vločky, sezam, pšeničná trhanka, pšeničná
podkova
pečivo
mouka), cukr, mandle lupínky (5%), slunečnicový olej, rozinky (rozinky 99,7%, slunečnicový
olej), droždí, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, cukr, řepkový olej, barvivo E160a, regulátor
kyselosti E450), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Pšeničná mouka, voda, přípravek (zlepšující přípravek (dextróza, pšeničný lepek, sušená
syrovátka, řepkový a palmový olej, sojová mouka, plně ztužený palmový olej, emulgátor E471,
glukosový sirup, aroma, mléčný protein, látka zlepšující mouku E300, E920, barvivo E100), len,
Jemné
4292
Vícezrnná vánočka
200
10
4 měsíce
slunečnice, ovesné vločky, pšeničné vločky, žitné vločky, sezam, pšeničná trhanka, pšeničná
pečivo
mouka), cukr, slunečnicový olej, rozinky (rozinky 99,7%, slunečnicový olej), droždí, mandle
lupínky, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), lesk na pečivo (mléčná
bílkovina, cukr, řepkový olej, barvivo E160a, regulátor kyselosti E450)

Platnost od: 25.11.2019
Zpracovala: Bc. Kadlecová

Schválil: Ing. Kouba
Prozkoumal : Hovorka Petr
Datum: 25.11.2019
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

balení
[ks]

Min. trvanlivost

4293

Vícezrnný jablečný
koláč

120

Jemné
pečivo

25

4 měsíce

4294

Vícezrnný drdol

90

Jemné
pečivo

20

4 měsíce

4296

Vícezrnný řez se
sýrem

45

Jemné
pečivo

20

4 měsíce

4297

Vícezrnný řez
pikantní

45

Jemné
pečivo

20

4 měsíce

4301

Ořechový rohlíček
listový

80

Jemné
pečivo

20

4 měsíce

Platnost od: 25.11.2019
Zpracovala: Bc. Kadlecová

Schválil: Ing. Kouba
Prozkoumal : Hovorka Petr
Datum: 25.11.2019

Složení
Pšeničná mouka, jablečné kostky 27% (jablka, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti
E330, antioxidant E300, bambusová vláknina, konzervant E202, zahušťovadlo E425, E415,
jablkové aroma), voda, přípravek (zlepšující přípravek (dextróza, pšeničný lepek, sušená
syrovátka, řepkový a palmový olej, sojová mouka, plně ztužený palmový olej, emulgátor
E471, glukosový sirup, aroma, mléčný protein, látka zlepšující mouku E300, E920, barvivo
E100), len, slunečnice, ovesné vločky, pšeničné vločky, žitné vločky, sezam, pšeničná
trhanka, pšeničná mouka), cukr, rozinky (rozinky 99,7%, slunečnicový olej), slunečnicový
olej, droždí, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, cukr, řepkový olej, barvivo E160a, regulátor
kyselosti E450), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), vanilínový
cukr (cukr, ethylvanilín), skořice
Pšeničná mouka, voda, přípravek (zlepšující přípravek (dextróza, pšeničný lepek, sušená
syrovátka, řepkový a palmový olej, sojová mouka, plně ztužený palmový olej, emulgátor
E471, glukosový sirup, aroma, mléčný protein, látka zlepšující mouku E300, E920, barvivo
E100), len, slunečnice, ovesné vločky, pšeničné vločky, žitné vločky, sezam, pšeničná
trhanka, pšeničná mouka), cukr, slunečnicový olej, rozinky (rozinky 99,7%, slunečnicový
olej), droždí, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), lesk na pečivo
(mléčná bílkovina, cukr, řepkový olej, barvivo E160a, regulátor kyselosti E450)
Pšeničná mouka, voda, tuk tažný (palmový tuk, voda, řepkový olej, emulgátory E471, E322slunečnicový lecitin, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), přípravek
(kukuřičná mouka, ovesné vločky, pražená sladová moučka (ječná, pšeničná), lněná
semínka, sojové otruby, slunečnicová semena, pšeničný lepek, pšeničná mouka, sezamová
semínka, sušený žitný kvas, sůl), sýr Cihla 5%, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová,
jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (žitná mouka, pšeničná mouka, ječná sladová
mouka, emulgátor E471, sojová mouka, regulátor kyselosti E263, látka zlepšující mouku
E300)
Pšeničná mouka, voda, tuk tažný (palmový tuk, voda, řepkový olej, emulgátory E471, E322slunečnicový lecitin, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), přípravek
(kukuřičná mouka, ovesné vločky, pražená sladová moučka (ječná, pšeničná), lněná
semínka, sojové jedlé otruby, slunečnicová semena, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
sezamová semínka, sušený žitný kvas, sůl), posypka (sezam, mák, kmín, jedlá sůl, paprika
mletá, pepř mletý), droždí, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500),
přípravek (žitná mouka, pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E471, sojová
mouka, regulátor kyselosti E263, látka zlepšující mouku E300)
Pšeničná mouka, ořechová náplň 30% (podzemnice 36%, cukr, strouhanka (pšeničná
mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500),
přípravek (žitná mouka, ječná mouka sladová, glukózový sirup, emulgátor E471), mák,
kmín), lískové ořechy 2,5%, skořice), tuk tažný (palmový tuk, voda, řepkový olej, emulgátory
E471, E322-slunečnicový lecitin, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a),
ocet, náhrada vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sojový pudr, sušené mléko, sójový
lecitin, pšeničný škrob, kurkuma), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535,
E500)
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

balení
[ks]

Min. trvanlivost

4308

Pletenka

250

Běžné
pečivo

pšeničné

15

4 měsíce

4309

Rohlík

90

Běžné
pečivo

pšeničné

50

4 měsíce

4310

Tlačený koláč

120

Jemné
pečivo

25

4 měsíce

4312

HOT - DOG

90

Běžné
pečivo

4318

Zelňák

50

Trvanlivé
pečivo

50

4 měsíce

4320

Vánočka s rozinkami
a mandlemi

200

Jemné
pečivo

10

4 měsíce

Platnost od: 25.11.2019
Zpracovala: Bc. Kadlecová

pšeničné

4 měsíce

Schválil: Ing. Kouba
Prozkoumal : Hovorka Petr
Datum: 25.11.2019

Složení
Pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), jedlá sůl kamenná, přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481,
pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej,
látka zlepšující mouku E300), mák, kmín
Pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), kmín, jedlá sůl kamenná, přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481,
pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej,
látka zlepšující mouku E300), mák
Pšeničná mouka, voda, tvarohová náplň (tvaroh, přípravek (cukr, modofikovaný škrob E1414,
E1422, sušený bílek, vanilinový cukr (cukr, ethylvanilin), sůl, barvivo E160a)), povidlová náplň
(povidla (glukoso - fruktosový sirup, švestkové pyré, cukr, voda, jablečný koncentrát, pšeničná
vláknina, barvivo E150d, zahušťovadlo E440, E401, regulátor kyselosti E330, E333, aroma,
skořice), tuzemák 37,5% obj.), maková náplň (mák, cukr, sušená směs (sušená syrovátka,
sušený glukosový sirup, palmový tuk, mléčný protein, stabilizátory E340, E452, protispékavá
látka oxid křemičitý, emulgátory E471, E472c, barvivo E160), strouhanka (pšeničná mouka,
voda, řepkový olej, droždí, sůl, přípravek (žitná mouka, ječná mouka sladová, glukózový
sirup, emulgátor E471), rozinky, vanilinový cukr (cukr, ethylvanilin)), cukr, slunečnicový olej,
droždí, rozinky, mandle lupínky, přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná
mouka bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej, látka
zlepšující mouku E300), sůl jemná s jodem, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný
škrob, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo E160a), sušená směs (sušená
syrovátka, sušený glukosový sirup, palmový tuk, mléčný protein, stabilizátory E340, E452,
protispékavá látka oxid křemičitý, emulgátory E471, E472c, barvivo E160), vanilinový cukr
(cukr, ethylvanilin), náhrada vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sojový pudr, sušené
mléko, sójový lecitin, pšeničný škrob, kurkuma)
Pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná
mouka bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový ole, látka
zlepšující mouku E300)
Pšeničná mouka, zelí kyselé 29%, vepřové sádlo, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), kypřící prášek (pšeničná mouka, kypřící látky E450i, E500ii, E503
pšeničný škrob, protispékavá látka E341iii), pepř černý
Pšeničná mouka, voda, cukr, slunečnicový olej, rozinky 4% (rozinky 99,7%, slunečnicový olej),
droždí, mandle 2%, sušená směs (sušená syrovátka, sušený glukosový sirup, palmový tuk,
mléčný protein, stabilizátory E340, E452, protispékavá látka oxid křemičitý, emulgátory E471,
E472c, barvivo E160), přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná mouka
bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej), vanilínový cukr
(cukr, ethylvanilín), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), náhrada
vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sojový pudr, sušené mléko, sojový lecitin,
pšeničný škrob, kurkuma), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor
kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo E160a), lesk na pečivo (mléčná bílkovina,
řepkový olej, barvivo E160a, regulátor kyselosti E450)
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh
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Balení
[ks]

Min.
trvanlivost

4325

Drdol

100

Jemné
pečivo

20

4 měsíce

4326

Listový šáteček
makový

80

Jemné
pečivo

20

4 měsíce

4331

Listová kapsa
s vanilmixem
a višňovou náplní

60

Jemné
pečivo

20

4 měsíce

4332

Vícezrnný šnek se
slaninou a sýrem

35

Jemné
pečivo

20

4 měsíce

4335

Pikoliny s mákem

10

Jemné
pečivo

50

4 měsíce

Platnost od: 25.11.2019
Zpracovala: Bc. Kadlecová

Schválil: Ing. Kouba
Prozkoumal : Hovorka Petr
Datum: 25.11.2019

Složení
Pšeničná mouka, voda, cukr, slunečnicový olej, rozinky (rozinky 99,7%, slunečnicový olej), droždí,
mandle sušená směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i,
emulgátory E471, E472c, barvivo E160a), přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná
mouka bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej, látka zlepšující
mouku E300), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný,
E535, E500), náhrada vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sojový pudr, sušené mléko, sojový
lecitin, pšeničný škrob, kurkuma), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob,
regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo E160a), lesk na pečivo (mléčná bílkovina,
řepkový olej, barvivo E160a, regulátor kyselosti E450)
Maková náplň 35% (mák, cukr, voda, sušená směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, palmový tuk,
stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471, E472c, barvivo E160a), strouhanka (pšeničná mouka,
řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (žitná
mouka, ječná mouka sladová, glukosový sirup, emulgátor E471), voda, jedlá sůl kamenná, mák,
kmín), rozinky (rozinky 99,7%, slunečnicový olej), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)), pšeničná
mouka, tuk tažný (rostlinné tuky (palma), voda, rostlinné oleje (řepka), emulgátor E471, E322slunečnicový lecitin, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E330, E331iii), aroma, barvivo E160a), voda, ocet,
náhrada vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sojový pudr, sušené mléko, sojový lecitin,
pšeničný škrob, kurkuma), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Voda, pšeničná mouka, višňová náplň 18% (višně 35%, glukózo-fruktózový sirup, voda, jablečné
pyré, modifikovaný škrob E1442, regulátor kyselosti E330, E333, E331, cukr, zahušťovadlo E418,
konzervant E202, aroma, koncentráty ibišek, mrkev), tuk tažný (rostlinné tuky (palma), voda, rostlinné
oleje (řepka), emulgátory (E471, E322-slunečnicový lecitin), jedlá sůl, regulátory kyselosti (E330,
E331iii), aroma, barvivo E160a), směs vanilmix 7,5% (cukr, modifikovaný škrob E1414, sušené
mléko, sušená syrovátka, želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný
výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, mléčný tuk, sušený glukosový sirup, částečně ztužený rostlinný
olej (palmový), barvivo E160a, aroma), ocet, náhrada vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob,
sojový pudr, sušené mléko, sojový lecitin, pšeničný škrob, kurkuma), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová,
jodičnan draselný, E535, E500)
Pšeničná mouka, tuk tažný (rostlinné tuky (palma), voda, rostlinné oleje (řepka), emulgátor E471,
E322-slunečnicový lecitin, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, E331iii, aroma, barvivo E160a), slanina
17% (vepřový bok 92%, voda, sůl, konzervant E250, cukr, stabilizátory E450, E451, antioxidant E301,
modifikované škroby E1420, E1414), voda, přípravek (pšeničná a žitná mouka, pšeničná mouka
bobtnavá, pšeničný lepek, sůl, pšeničná mouka sladová (pražená), emulgátor E472e, sušený kvas
(žitná mouka, startovací kultura), regulátor kyselosti E270, látka zlepšující mouku E300), sýr Cihla
7%, lněné semínko, ocet, náhrada vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sojový pudr, sušené
mléko, sojový lecitin, pšeničný škrob, kurkuma), pražený ječný slad
Pšeničná mouka, maková náplň 29% (mák, cukr, sušená směs (sušená syrovátka, glukózový sirup,
částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471, E472c, barvivo E160a),
strouhanka (pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný,
E535, E500), přípravek (žitná mouka, ječná mouka sladová, glukosový sirup, emulgátor E471),
voda, mák, kmín), rozinky (rozinky 99,7%, slunečnicový olej), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)),
tuk tažný (rostlinné tuky (palma), voda, rostlinné oleje (řepka), emulgátor E471, E322-slunečnicový
lecitin, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, E331iii, aroma, barvivo E160a), droždí, cukr, slunečnicový
olej, přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti
E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku E300), sůl s jodem (jedlá sůl
vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Balení

Min.
trvanlivost

4336

Pikoliny s ořechy

10

Jemné
pečivo

50

4 měsíce

4337

Pikoliny s povidly

10

Jemné
pečivo

50

4 měsíce

4340

Tmavá bageta

160

Běžné
pečivo

pšeničné

15

4 měsíce

4341

Vícezrnná bageta s
posypem

160

Běžné
pečivo

vícezrnné

15

4 měsíce

4346

Pletenka

120

Běžné
pečivo

pšeničné

20

4 měsíce

4381

Croissant vícezrnný

40

Jemné
pečivo

20

4 měsíce

4382

Vícezrnná taštička s
párkem

55

Jemné
pečivo

20

4 měsíce

Platnost od: 25.11.2019
Zpracovala: Bc. Kadlecová

Schválil: Ing. Kouba
Prozkoumal : Hovorka Petr
Datum: 25.11.2019

Složení
Pšeničná mouka, voda, tuk tažný (rostlinný tuk (palma), voda, rostlinné oleje (řepka), emulgátor
(E471, E322- slunečnicový lecitin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, E331iii, aroma, barvivo
E160a), podzemnice 10%, cukr, strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl
s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (žitná mouka, ječná mouka
sladová, glukosový sirup, emulgátor E471), jedlá sůl kamenná, mák, kmín), droždí, slunečnicový
olej, ořechy lískové 0,5%, skořice, přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná mouka
bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku
E300), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Pšeničná mouka, povidla 26% (glukózo-fruktózový sirup, švestkové pyré 30%, cukr, voda, jablečný
koncentrát, bambusová vláknina, barvivo E150d, zahušťovadlo E440, E401, regulátor kyselosti E330,
E333, aroma, skořice), voda, tuk tažný (rostlinný tuk (palma), voda, rostlinné oleje (řepka), emulgátor
(E471, E322- slunečnicový lecitin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, E331iii, aroma, barvivo
E160a), droždí, cukr, slunečnicový olej, tuzemák 37,5% obj., přípravek (pšeničná mouka, emulgátor
E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej,
látka zlepšující mouku E300), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Pšeničná mouka, voda, přípravek (pšeničná a žitná mouka, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničný
lepek, sůl, pšeničná mouka sladová (pražená), emulgátor E472e, sušený kvas (žitná mouka,
startovací kultura), regulátor kyselosti E270), lněné semínko, droždí, pražený ječný slad
Pšeničná mouka, voda, přípravek (kukuřičná mouka, ovesné vločky, pražená sladová moučka
(ječná, pšeničná), lněná semínka, sojové otruby, slunečnicová semena, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, sezamová semínka, sušený žitný kvas, sůl), droždí, slunečnicový olej, ovesné vločky, lněné
semínko, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (žitná a pšeničná
mouka, ječná mouka sladová, emulgátor E471, sojová mouka, regulátor kyselosti E263, látka
zlepšující mouku E300)
Pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, mák, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan
draselný, E535, E500), přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná mouka bobtnavá,
regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku E300)
Pšeničná mouka, voda, tuk tažný (rostlinný tuk (palma), voda, rostlinné oleje (řepka), emulgátor
(E471, E322- slunečnicový lecitin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, E331iii, aroma, barvivo
E160a), přípravek (pšeničná a žitná mouka, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničný lepek, sůl,
pšeničná mouka sladová (pražená), emulgátor E472e, sušený kvas (žitná mouka, startovací
kultura), regulátor kyselosti E270), lněné semínko, droždí, pražený ječný slad
Párek 43% (kuřecí strojně oddělené maso 59%, voda, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl,
stabilizátory E451, E412, směs koření, antioxidanty E300, konzervant E250), pšeničná mouka, voda,
tuk tažný (rostlinný tuk (palma), voda, rostlinné oleje (řepka), emulgátor (E471, E322- slunečnicový
lecitin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, E331iii, aroma, barvivo E160a), přípravek (pšeničná a
žitná mouka, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničný lepek, sůl, pšeničná mouka sladová (pražená),
emulgátor E472e, sušený kvas (žitná mouka, startovací kultura), regulátor kyselosti E270), lněné
semínko, droždí, pražený ječný slad
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

4383

Vícezrnná špenátová
kapsa

80

Jemné
pečivo

4400

Tulipán s kokosovou
náplní mr.

70

Jemné
pečivo

4 měsíce

4401

Tulipán se skořicí a
cukrem

70

Jemné
pečivo

4 měsíce

4402

Tulipán s makovou
náplní

70

Jemné
pečivo

4 měsíce

4403

Tulipán s ořechovou
náplní

70

Jemné
pečivo

4 měsíce

Platnost od: 25.11.2019
Zpracovala: Bc. Kadlecová

Skupina

Balení

Trvanlivost

20

4 měsíce

Schválil: Ing. Kouba
Prozkoumal : Hovorka Petr
Datum: 25.11.2019

Složení
Voda, pšeničná mouka, špenátová směs 18% (rostlinný olej palmový, luštěninová mouka
(hrachová), glukózový sirup, sušená syrovátka, modifikovaný škrob E1422, sušený špenát
8%, směs sušené zeleniny (cibule, česnek), rýžová mouka, kypřící látky E450, E500, sůl,
pšeničná mouka, kvasnicový extrakt, kaseinát sodný, barvivo E163), tuk tažný (rostlinný tuk
(palma), voda, rostlinné oleje (řepka), emulgátor (E471, E322- slunečnicový lecitin), jedlá sůl,
regulátor kyselosti E330, E331iii, aroma, barvivo E160a), přípravek (pšeničná a žitná
mouka, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničný lepek, sůl, pšeničná mouka sladová
(pražená), emulgátor E472e, sušený kvas (žitná mouka, startovací kultura), regulátor
kyselosti E270), lněné semínko, ocet, náhrada vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob,
sojový pudr, sušené mléko, sójový lecitin, pšeničný škrob, kurkuma), pražený ječný slad
Pšeničná mouka, kokosová náplň 12,5% (kokosové vločky 40%, cukr, máslový tuk,
maltodextrin, pšenice (škrob, mouka), dextróza, nízkotučné sušené mléko, zahušťovadlo
alginát, regulátor kyselosti octany vápenaté, aroma), voda, slunečnicový olej, cukr,
pasterovaná vaječná melanž, stolní margarin (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový),
voda, emulgátory E471, sůl, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, máslové aroma,
barvivo E160b), přípravek (kukuřičný škrob, emulgátor E471, E481, sušená syrovátka,
pšeničná mouka, aroma), droždí, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535,
E500)
Pšeničná mouka, cukr 19%, voda, slunečnicový olej, pasterovaná vaječná melanž, stolní
margarin (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový), voda, emulgátory E471, sůl, regulátor
kyselosti E330, konzervant E202, máslové aroma, barvivo E160b), přípravek (kukuřičný
škrob, emulgátor E471, E481, sušená syrovátka, pšeničná mouka, aroma), droždí, skořice
2%, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Maková náplň 33% (mák 50%, cukr, voda, sušená směs (sušená syrovátka, glukózový sirup,
částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471, E472c, barvivo
E160a), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)), pšeničná mouka, voda, cukr, pasterovaná
vaječná melanž, stolní margarin (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový), voda, emulgátory
E471, sůl, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, máslové aroma, barvivo E160b),
přípravek (kukuřičný škrob, emulgátor E471, E481, sušená syrovátka, pšeničná mouka,
aroma), droždí, sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Ořechová náplň 33% (podzemnice 35%, cukr, voda, pšeničná mouka, lískové ořechy 2%,
včelí med, pasterovaná vaječná melanž, skořice, ovocná náplň jablečná (jablka, cukr,
regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma), kypřící látka E503ii, perníkové koření,
kypřící látka E500ii), pšeničná mouka, voda, cukr, pasterovaná vaječná melanž, stolní
margarin (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový), voda, emulgátory E471, sůl, regulátor
kyselosti E330, konzervant E202, máslové aroma, barvivo E160b), přípravek (kukuřičný
škrob, emulgátor E471, E481, sušená syrovátka, pšeničná mouka, aroma), droždí, sůl
s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Balení

Trvanlivost

4408

Pletenec
s pekanovými ořechy
a javorovým sirupem

95

Jemné
pečivo

48

4 měsíce

4410

Dřevorubecký chléb

400

Chléb

pšenično žitný

25

4 měsíce

4411

Bulka velká dýňová
se sýrem

125

Běžné
pečivo

pšeničné

70

4 měsíce

4412

Farmářský chléb

400

Chléb

pšenično žitný

24

4 měsíce

4417

Bílý donut
s drcenými bonbonky

58

Jemné
pečivo

48

4 mšsíce

4420

Dalamánek s
bazalkou

90

Běžné
pečivo

pšeničné

20

4 měsíce

4437

Toskánský chléb

400

Chléb

pšeničný

10

4 měsíce

4438

Gazdův chléb

400

Chléb

pšeničnožitný

10

4 měsíce

Platnost od: 25.11.2019
Zpracovala: Bc. Kadlecová

Skupina

Schválil: Ing. Kouba
Prozkoumal : Hovorka Petr
Datum: 25.11.2019

Složení
Těsto: pšeničná mouka, margarin (řepkový olej, voda, emulgátor (E471), jedlá sůl, regulátor
kyselosti (E330), přírodní aroma, vitamin A), voda, droždí, pasterovaná vejce, cukr, kypřící
látky (dextróza, emulgátor (E472e), pšeničný škrob, enzymy, látka zlepšující mouku (E300)),
jedlá sůl, stabilizátor (E440). Náplň: cukr, margarín (řepkový olej, voda, jedlá sůl, emulgátor
(E471), regulátor kyselosti (E330), přírodní aroma, vitamín A), voda, javorový sirup 1%:
pudingový prášek (cukr, modifikovaný škrob, sušená syrovátka, sušený rostlinný tuk
(řepkový tuk, glukózový sirup, kaseinát sodný), sušené odstředěné mléko, stabilizátory
(E339, E404, E450), přírodní vanilkové aroma, jedlá sůl, barvivo (E 160a), řepkový olej,
pšeničná mouka, cukerný sirup zahušťovadlo (E401, E440), přírodní aroma. Poleva:
pekanové ořechy 4%, glazura 2% (voda, leštící látka (E953), cukr, želírující látka (E406),
regulátor kyselosti (E330)), voda
Pšeničná mouka, žitná mouka, pitná voda, slunečnicová semena, sojové boby, droždí, lněná
semínka, jedlá sůl, ječný slad, látka zlepšující mouku E300
Mouka (pšeničná, žitná), pitná voda, slunečnice, dýně, droždí, sýr Gouda 2% (mléko,
kukuřičný škrob, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, mléčné kultury, barvivo: E 160a,
syřidlo), soja, jedlá sůl, lněné semínko, ječný slad
Mouka (pšeničná, žitná), pitná voda, lněné semínko, slunečnicová semínka, sezam, sojová
drť, droždí, jedlá sůl, ječmenný slad
Těsto (79%): (pšeničná mouka, pitná voda, palmový olej, cukr, řepkový olej, droždí,
emulgátory (E471, E472e, E481), sojová mouka, kypřící látky (E450, E500), jedlá sůl s
jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný škrob, sušené droždí, barvivo (E160a),
antioxidant (E300)), poleva (13%) (cukr, palmový tuk, kokosový tuk, emulgátor (E322),
barvivo (E171), aroma), dekorace (8%) (cukr, kakaové máslo, sušená syrovátka, odtučněný
kakaový prášek, sušené plnotučné mléko, emulgátor (E322), lešticí látky (E414, karnaubský
vosk, E901, E904), barviva (E101, E141, E162, E163, E171, E172))
Pšeničná mouka, voda, přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, sůl, sušené
fermentované pšeničné těsto (pšeničná mouka, bakterie mléčného kvašení), dextrosa, ječná
sladová mouka, žitná sladová mouka, pšeničná sladová mouka, deaktivové droždí, látka
zlepšující mouku E300), droždí, bazalka 0,4%
Pšeničná mouka, voda, přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, sůl, sušené
fermentované pšeničné těsto (pšeničná mouka, bakterie mléčného kvašení), dextrosa, ječná
sladová mouka, žitná sladová mouka, pšeničná sladová mouka, deaktivové droždí, látka
zlepšující mouku E300), droždí, bazalka
Voda, pšeničná mouka, žitná mouka, přípravek (sušený žitný kvas, pšeničný vitální lepek,
pšeničná mouka, zlepšující přípravek (pšeničný vitální lepek, pšeničná mouka, antioxidant
E300, řepkový olej), pražený ječný slad, celozrnná žitná mouka, kmín, bramborový
modifikovaný škrob E1414, regulátor kyselosti E330), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová,
jodičnan draselný, E535, E500), droždí
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Balení

Trvanlivost

4450/
2

Koláč tvarohový

50

Jemné
pečivo

25

4 měsíce

4451

Koláč makový

50

jemné pečivo

25

4 měsíce

4452/
2

Koláč povidlový

50

jemné pečivo

25

4 měsíce

4494/
2

Muffin vanilková

55

jemné pečivo

20

4 měsíce

4495/
2

Muffin kakaová

55

Jemné
pečivo

20

4 měsíce

Platnost od: 25.11.2019
Zpracovala: Bc. Kadlecová

Schválil: Ing. Kouba
Prozkoumal : Hovorka Petr
Datum: 25.11.2019

Složení
Tvarohová náplň 35% (tvaroh měkký 50%, voda, přípravek (cukr, modifikované škroby E1414,
E1422, sušený vaječný bílek, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), sůl, barvivo E160a)), pšeničná
mouka, voda, slunečnicový olej, cukr, droždí, sušená směs (sušená syrovátka, glukózový sirup,
částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471, E472c, barvivo
E160a), náhrada vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sojový pudr, sušené mléko, sojový
lecitin, pšeničný škrob, kurkuma), přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná mouka
bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej, látka zlepšující
mouku E300), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330,
aroma, konzervant E202, barvivo E160a), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535,
E500), lesk na pečivo (mléčná bílkovina, cukr, řepkový olej, barvivo E160a, regulátor kyselosti
E450)
Maková náplň 34,5% (mák 50%, voda, cukr, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), sušená směs
(sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i,
emulgátory E471, E472c, barvivo E160a)), pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, cukr, droždí,
sušená směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory
E340ii, E452i, emulgátory E471, E472c, barvivo E160a), náhrada vajec (sušená syrovátka,
kukuřičný škrob, sojový pudr, sušené mléko, sojový lecitin, pšeničný škrob, kurkuma), přípravek
(pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341,
zahušťovadlo E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku E300), citropasta (cukr, jablka,
zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo
E160a), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), lesk na pečivo (mléčná
bílkovina, cukr, řepkový olej, barvivo E160a, regulátor kyselosti E450)
Povidla švestková 35% (glukózo-fruktózový sirup, švestkové pyré 30,5%, cukr, voda, jablečný
koncentrát, pšeničná vláknina, barvivo E150d, zahušťovadlo E440, E401, regulátor kyselosti E330,
E333, aroma, skořice), pšeničná mouka, slunečnicový olej, cukr, droždí, sušená směs (sušená
syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory
E471, E472c, barvivo E160a), náhrada vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sojový pudr,
sušené mléko, sójový lecitin, pšeničný škrob, kurkuma), přípravek (pšeničná mouka, emulgátor
E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový
ole, látka zlepšující mouku E300), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob,
regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo E160a), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová,
jodičnan draselný, E535, E500), lesk na pečivo (mléčná bílkovina, cukr, řepkový olej, barvivo
E160a, regulátor kyselosti E450)
Přípravek (pšeničná mouka, cukr, sušený vaječný žloutek, odtučněné sušené mléko, škrob,
kypřící látky E450i, E500ii, sůl, aromata), voda, slunečnicový olej, vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín) 2%
Přípravek (pšeničná mouka, cukr, sušený vaječný žloutek, odtučněné sušené mléko, škrob,
kypřící látky E450i, E500ii, sůl, aromata), voda, slunečnicový olej, pecičky na zdobení (cukr,
částečně ztužený rostlinný tuk (sojový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), kakaový prášek 3%
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Název

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Balení

Trvanlivost

4520

Balkánská taštička s
ljutenicí

95

Jemné
pečivo

60

4 mšsíce

4522

Tvarohová taštička

100

Jemné
pečivo

60

4 měsíce

4523

Rolka máslová
čokoládová

80

Jemné
pečivo

68

4 měsíce

4524

Mřížka tvaroh
meruňka

100

Jemné
pečivo

35

4 měsíce

4538

Bábovička s krémem

70

Jemné
pečivo

20

4 měsíce

4542

Skořicové ouško

45

jemné pečivo

20

4 měsíce

Platnost od: 25.11.2019
Zpracovala: Bc. Kadlecová

Schválil: Ing. Kouba
Prozkoumal : Hovorka Petr
Datum: 25.11.2019

Složení
Pšeničná mouka, pitná voda, náplň ljutenice (15%) [pitná voda, červená paprika, cibule, cukr,
okurka sterilovaná, rajčatový protlak, modifikovaný škrob, kvasniční extrakt, jedlá sůl, česnek
sušený, petrželová nať sušená, cibule sušená, aroma, extrakty z koření, extrakt z chilli], balkánská
náplň (15%) [pasterované kravské mléko, sušené odstředěné mléko, podmáslí, koncentrované
mléčné bílkoviny, palmový tuk, pšeničná mouka, vejce, balkánský sýr (5%), jedlá sůl,
antioxidant (E325, E326)], máslo, slunečnice, droždí, len, vejce, cukr, sezam, pšeničné otruby,
jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek, špaldové vločky, pražený ječmen
a žito, pšeničné vločky, barvivo (E160a), emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E300),
antioxidant (E325, E326)
Pšeničná mouka, pitná voda, tvaroh (13,5%), palmový olej, cukr, slunečnicový olej, rozinky,
modifikovaný škrob, vejce, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí, sušený vaječný
bílek, syrovátka, regulátor kyselosti (kyselina citronová), emulgátor (mono- a diglyceridy
mastných kyselin), pšeničný lepek, aromata, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku (kyselina
L-askorbová), bavlníkový olej
Pšeničná mouka, voda, máslo 16%, čokoláda 10% (cukr, kakaová hmota*, kakaové máslo*,
emulgátor (slunečnicový lecitin), přírodní vanilkové aroma), cukr, droždí, celá vejce, pšeničný
lepek, jedlá sůl, sušená syrovátka, sladová pšeničná mouka, deaktivované drožsí, látka zlepšující
mouku (E300), enzymy (hemicelulázy, xylanázy, alfa amylázy, celulázy, transglutaminázy
Tvarohová náplň (29 %) [tvaroh (12%), pitná voda, cukr, vejce, řepkový olej, modifikovaný
škrob, kukuřičný škrob, sušené odstředěné mléko, laktosa, emulgátory: E472b, E477; stabilizátor:
E450, regulátory kyselosti: E327, E262; stabilizátor: E410, jedlá sůl], pšeničná mouka, meruňky
(17 %), margarín (částečně ztužený palmový tuk, palmový tuk, kokosový tuk, pitná voda, řepkový
olej, emulgátory: E471, E472c, slunečnicový lecitin, řepkový lecitin; jedlá sůl, regulátor kyselosti:
E330, aroma, barvivo: karoteny), pitná voda, vejce, cukr, pekařské droždí, sušené plnotučné mléko,
jedlá sůl, vanikové aroma, emulgátory: E471, E472e; stabilizátor: E412, regulátory kyselosti: E341,
E450; sušené podmáslí, pšeničný lepek, dextróza (z pšenice), palmový tuk, látka zlepšující
mouku: E300, enzymy:amylázy, hemicellulázy, proteázy, transglutaminázy.
Cukr, pasterovaná vaječná melanž, slunečnicový olej, náplň (glukózo-fruktózový sirup, voda,
glukosový sirup, modifikovaný škrob E1422, palmový tuk, kukuřičný škrob, cukr, zahušťovadla
E460, E415, E418, regulátory kyselosti E331, E333, E270, aromata (obsahuje mléko), jedlá sůl,
konzervant E202, barviva E171, E160a, E161b, emulgátor E471), pšeničná mouka, voda,
přípravek (pšeničný škrob, pšeničná mouka bobtnavá, sladká sušená syrovátka, kukuřičný
škrob, pšeničná mouka, kypřidlo E500, difosforečnan, sůl, emulgátor E471, aroma, slunečnicový
olej, zahušťovadlo E415, koření)
Pšeničná mouka, voda, tuk tažný (rostlinné tuky (palma), voda, rostlinné oleje (řepka), emulgátor
E471, E322-slunečnicový lecitin, jedlá sůl, regulátory kyselosti E330, E331iii, aroma, barvivo
E160a), cukr, rozinky (rozinky 99,7%, slunečnicový olej), droždí, slunečnicový olej, vanilínový
cukr (cukr, ethylvanilín), přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná mouka
bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej, látka zlepšující
mouku E300), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), skořice 0,5%
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Název

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Balení

Trvanlivost

4544

Hřeben s makovou
náplní

75

jemné pečivo

20

4 měsíce

4570

Zelná kapsa

70

jemné pečivo

20

4 měsíce

4574

Vícezrnný pikantní
rohlík

50

běžné pečivo

20

4 měsíce

4632

Hřeben s ořechovou
náplní

75

jemné pečivo

20

4 měsíce

Platnost od: 25.11.2019
Zpracovala: Bc. Kadlecová

vícezrnné

Schválil: Ing. Kouba
Prozkoumal : Hovorka Petr
Datum: 25.11.2019

Složení
Pšeničná mouka, maková náplň 32% (mák 46,5%, cukr, voda, sušená směs (sušená
syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, mléčný protein, stabilizátory
E340ii, E452i, protispékavá látka oxid křemičitý, emulgátory E471, E472c, barvivo E160a),
strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová,
jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (žitná mouka, ječná mouka sladová, glukózový
sirup, emulgátor E471), jedlá sůl kamenná, mák, kmín), rozinky (rozinky 99,7%, slunečnicový
olej), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)), voda, tuk tažný (rostlinné tuky (palma), voda,
rostlinné oleje (řepka), emulgátor E471, E322-slunečnicový lecitin, jedlá sůl, regulátory
kyselosti E330, E331iii, aroma, barvivo E160a), droždí, cukr, slunečnicový olej, přípravek
(pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti E170,
E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej, láýtka zlepšující mouku E300), sůl s jodem (jedlá sůl
vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Zelná náplň 33% (zelí kysané 80%, voda, vepřové škvarky se sádlem, cibule, sádlo, pšeničná
krupička, konzervant E202), pšeničná mouka, voda, tuk tažný (rostlinné tuky (palma),
rostlinné oleje (řepka), emulgátor E471, E322-slunečnicový lecitin, jedlá sůl, regulátor
kyselosti E330, E331iii, aroma, barvivo E160a), přípravek (pšeničná a žitná mouka,
pšeničná mouka bobtnavá, pšeničný lepek, sůl, pšeničná mouka sladová (pražená),
emulgátor E472e, sušený kvas (žitná mouka, startovací kultura), regulátor kyselosti E270,
látka zlepšující mouku E300), lněné semínko, droždí, pražený ječný slad
Pšeničná mouka, voda, přípravek (sojový šrot, sojové vločky, sojová mouka, pšeničná
trhanka, žitná mouka, ječná mouka sladová pražená, lněná semínka, ovesné vločky,
pšeničná mouka, kmín, emulgátory E472e, sušené podmáslí, ječná mouka sladová,
emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300), posypka (sezam, mák, kmín, sůl jedlá, paprika
mletá sušená, pepř černý mletý), slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl kamenná, pražený ječný
slad, sušená směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, mléčný
protein, stabilizátory E340ii, E452i, protispékavá látka oxid křemičitý, emulgátory E471,
E472c, barvivo E160a), přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná mouka
bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej, látka zlepšující
mouku E300)
Ořechová náplň 34% (podzemnice 36%, cukr, strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový
olej, droždí, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), přípravek (žitná
mouka, ječná mouka sladová, glukózový sirup, emulgátor E471), jedlá sůl kamenná, mák,
kmín), voda, lískové ořechy 2%, skořice), pšeničná mouka, tuk tažný (rostlinné tuky
(palma), voda, rostlinné oleje (řepka), emulgátor E471, E322-slunečnicový lecitin, jedlá sůl,
regulátor kyselosti E330, E331iii, aroma, barvivo E160a), droždí, cukr, slunečnicový olej,
přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti
E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku E300), sůl s jodem
(jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
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Název

Hmotnost [g]

Druh

Balení

Trvanlivost

4633

Koláček s krémem a
meruňkami

60

Jemné
pečivo

25

4 měsíce

4634

Koláček s tvarohem a
švestkami

60

Jemné
pečivo

25

4 měsíce

4654

Listová jablečná
taštička

70

jemné pečivo

20

4 měsíce

4655

Listová taštička s
krémovou náplní

80

jemné pečivo

20

4 měsíce

Platnost od: 25.11.2019
Zpracovala: Bc. Kadlecová

Skupina

Schválil: Ing. Kouba
Prozkoumal : Hovorka Petr
Datum: 25.11.2019

Složení
Pšeničná mouka, voda, meruňky 23,5%, slunečnicový olej, cukr, směs na krém 3% (cukr,
modifikovaný kukuřičný škrob E1422, sušená syrovátka, sušené odtučněné mléko,
zahušťující látka E466, barvivo E160a, aroma ethylvanilín), rostlinný margarin (rostlinné tuky
a oleje (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda,
emulgátor (E471, E475), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), droždí,
sušená směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, mléčný
protein, stabilizátory E340ii, E452i, protispékavá látka oxid křemičitý, emulgátory E471,
E472c, barvivo E160a), náhrada vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sojový pudr,
sušené mléko, sojový lecitin, pšeničný škrob, kurkuma), zlepšující přípravek (pšeničná
mouka, emulgátor E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor kyselosti E170, E341,
zahušťovadlo E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku E300), citropasta (cukr, jablka,
zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo
E160a), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), lesk na pečivo
(mléčná bílkovina, cukr, řepkový olej, barvivo E160a, regulátor kyselosti E450)
Pšeničná mouka, švestky půlené 23,5%, voda, cukr, tvaroh měkký 8%, slunečnicový olej,
rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém
poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátor (E471, E475), jedlá sůl, regulátor
kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), droždí, sušená směs (sušená syrovátka, glukózový
sirup, částečně ztužený palmový tuk, mléčný protein, stabilizátory E340ii, E452i,
protispékavá látka oxid křemičitý, emulgátory E471, E472c, barvivo E160a), vaječné žloutky
(vaječný žloutek, voda, konzervant E202, regulátor kyselosti E330), přípravek (cukr,
modifikované škroby (bramborový) E1414 a (kukuřičný) E1422, sušený vaječný bílek,
vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), sůl, barvivo E160a), citropasta (cukr, jablka,
zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo
E160a), přípravek (pšeničná mouka, emulgátor E481, pšeničná mouka bobtnavá, regulátor
kyselosti E170, E341, zahušťovadlo E412, řepkový olej, látka zlepšující mouku E300),
vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), náhrada vajec (sušená syrovátka, kukuřičný škrob,
sojový pudr, sušené mléko, sojový lecitin, pšeničný škrob, kurkuma), sůl s jodem (jedlá sůl
vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), lesk na pečivo (mléčná bílkovina, cukr, řepkový
olej, barvivo E160a, regulátor kyselosti E450)
Pšeničná mouka, jablečné kostky 25% (jablka 86%, cukr, modifikovaný škrob, regulátor
kyselosti E330, antioxidant E300, bambusová vláknina, konzervant E202, zahušťovadlo E425i,
E415, jablkové aroma), tuk tažný (rostlinné tuky (palma), voda, rostlinné oleje (řepka),
emulgátor E471, E322-slunečnicový lecitin, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo
E160a), cukr, rozinky (rozinky 99,7%, slunečnicový olej), ocet, náhrada vajec (sušená
syrovátka, kukuřičný škrob, sojový pudr, sušené mléko, sojový lecitin, pšeničný škrob,
kurkuma), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), skořice), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová,
jodičnan draselný, E535, E500), skořice
Voda, pšeničná mouka, tuk tažný (rostlinné tuky (palma), voda, rostlinné oleje (řepka),
emulgátor E471, E322-slunečnicový lecitin, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo
E160a), směs na krém 10% (cukr, modifikovaný škrob E1414, sušené plnotučné mléko,
sušená syrovátka, želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný
výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, živočišný tuk (mléčný), glukososvý sirup, částečně
ztužený rostlinný olej (palmový)), barvivo E160a, aroma), ocet, náhrada vajec (sušená
syrovátka, kukuřičný škrob, sojový pudr, sušené mléko, sojový lecitin, pšeničný škrob,
kurkuma), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
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