Pekárna Srnín s.r.o.
VFLK.1 Verze 5

Složení nebalených výrobků Cukrárny U Kláštera
Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně. Seznam alergenů dle nařízení EU č. 1169/2011: lepek, vejce, podzemnice, sója, mléko, suché skořápkové plody, sezam, oxid siřičitý a
siřičitany, lupina.

Výrobky skladujte při teplotě max. 8 °C.
PN

Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

3605

Litý koláč
meruňkový s
tvarohem

80g

Cukrářský
výrobek

3606

Litý koláč švestkový
s mákem

80g

Cukrářský
výrobek

8100

Banán polévaný

130

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8101

Banánek kávový

70

Cukrářský
výrobek

S náplní
tukovou

2 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Skupina

Min. trvanlivost

3dny

3dny

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Směs (pšeničná mouka, cukr, vaječná melanž, pšeničný škrob, kypřící prášek kypřící látky E450i,
E500ii), sušená mléčná směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk,
stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471, E472c, barvivo E160a), glukosový sirup, sušená
syrovátka, jogurtový prášek 2%, aroma, sůl, barvivo E160a), voda, meruňky mražené 13%,
slunečnicový olej, tvaroh 7%, cukr, pšeničná mouka, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje
(kokos, řepka, palma a slunečnice v různém poměru), plně ztužený kokosový tuk, voda, emulgátor
E471, E475, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160i), žloutky neslazené (vaječné
žloutky, voda, konzerrvant E202, kyselina citronová), směs (cukr, modifikovaný škrob (E1414,
E1422), vaječný bílek, vanilinový cukr (cukr, aroma ethylvanilín), sůl, barvivo E160a), vanilínový
cukr (cukr, ethylvanilín), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor
kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo E160a)
Směs (pšeničná mouka, cukr, vaječná melanž, pšeničný škrob, kypřící prášek (pšeničná mouka,
kypřící látky E450i, E500ii, amonium, pšeničný škrob, řepkový olej, protispékavá látka), sušená
mléčná směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii,
E452i, emulgátory E471, E472c, barvivo E160a), glukosový sirup, sušená syrovátka, jogurtový
prášek 2%, aroma, sůl, barvivo E160a), voda, švestky mražené půlené 13%, slunečnicový olej, směs
(cukr, mák 35%, bramborové vločky, pšeničná mouka celozrnná, rýžová mouka, kukuřičný škrob,
modifikovaný škrob E1414, E1412, pšeničný škrob, kypřící látky E450, E500, E341, sůl, aroma,
pšeničné klíčky, skořice, ječný sladový extrakt, stabilizátor E516), cukr, pšeničná mouka, rostlinný
margarin (rostlinné tuky a oleje (kokos, řepka, palma a slunečnice v různém poměru), plně ztužený
kokosový tuk, voda, emulgátor E471, E475, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160i)
Banány 76%, šlehačka (smetana min. 31% tuku), poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk,
sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory
E322-sojový lecitin, E476, aroma), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a
oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený
palmový tuk), cukr
Pasterovaná vaječná melanž, fondan (cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti E330),
pšeničná mouka, krém (cukr, bramborový modifikovaný škrob E1414, směs (sušená syrovátka,
glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471,472c,
barvivo E160a), stabilizátory E339ii, E450iii, E401, E516, sacharóza), aroma, barvivo E160a),
rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém
poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá
sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený
palmový tuk), kávová pasta min. 1% (rostlinný tuk (palmový a částečně ztužený palmový), pražená
káva, cukr, aroma) tuzemák 37,5% obj., cukr, voda, sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný,
E535, E500)
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PN

Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8102

Hoblinka Duo

40

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8103

Hoblinka větrník

50

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8105

Hoblovačka
šlehačková

40

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8106

Indián čoko

40

Cukrářský
výrobek

S náplní
bílkovou

3 dny

8107

Vánoční stromeček
(Indián)

50

Cukrářský
výrobek

S náplní
bílkovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Smetana (min. 31% tuku), cukr, pšeničná mouka, rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový) a olej (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory
E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), pasterovaná vaječná melanž, voda,
poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, podzemnice, slunečnicový olej, pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor
kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo E160a), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)
Šlehačka (min 31% tuk v suš), fondan (cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti E330), cukr,
pšeničná mouka, rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje
(slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), pasterovaná vaječná melanž, krém (cukr,
bramborový modifikovaný škrob E1414, směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený
palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471,472c, barvivo E160a), stabilizátory E339ii,
E450iii, E401, E516, sacharóza), aroma, barvivo E160a), podzemnice, pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), tuzemák (37,5% obj.), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo,
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo E160a), vanilínový
cukr (cukr, ethylvanilín)
Šlehačka 31% (smetana min. 31% tuku), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory
E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), cukr, pšeničná mouka, pasterovaná
vaječná melanž, podzemnice, slunečnicový olej, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný
škrob, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo E160a), vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín)
Cukr, poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma),
přípravek (pšeničná mouka, cukr, bramborový škrob, sušená vejce, kypřící látky E450i, E500ii,
glukózový sirup, emulgátory E472b, E477, sušené mléko, stabilizátor E401, sůl, aroma, barvivo
E160a), vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415,
stabilizátor E520), ovocná náplň rybíz (cukr, jablka 30%, rybíz 10%, zahušťovadlo modifikovaný
škrob, bezinková dřeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma), pokrmový tuk (palmový
tuk, částečně ztužený palmový tuk), barvivo E120
Cukr, poleva (cukr, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrovýj), práškové odstředěné mléko, laktóza,
emulgátor E322- sójový lecitin, aroma vanilin), přípravek (pšeničná mouka, cukr, bramborový škrob,
sušená vejce, kypřící látky E450, E500, glukózový sirup, emulgátory E472b, E477, sušené mléko,
stabilizátor E401, sůl, aroma, barvivo E160a), pasterovaný bílek (vaječný bílek 99,3%, regulátor
kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený
palmový tuk), voda, ovocná náplň (cukr, jablka 30%, červený rybíz 10%, zahušťovadlo modifikovaný
škrob, bezinková dřeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma), barevný máček
(sacharosa, pšeničná mouka, rýžový škrob, maltodextrin, arabská guma, potahovací látky E414, E903,
barviva přírodní výtažek ze světlice barvířské, E133, E171, E120), fondán (cukr, glukózový sirup,
voda, regulátor kyselosti E330), sušené mléko plnotučné, potravin. barvy (nosič E514, barviva E102,
E129, E133), sirup glukóza, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)
Barviva E129, E102 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
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PN

Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8109

Ježek se šlehačkou

55

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8110

Kávové zrno

40

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

10 dní

8111

Kokoska

60

Cukrářský
výrobek

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

8116

Brambora
modelovaná

60

Cukrářský
výrobek

S náplní
lehkou tukovou

10 dní

8122

Laskonka kokosová

40

Cukrářský
výrobek

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Šlehačka 34% (smetana min. 31% tuku), cukr, rostlinný krém 17% ( voda, plně ztužené rostlinné
tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny,
emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a ), vaječný bílek (vaječný
bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), poleva tmavá (cukr,
plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené
mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)
Poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma),
cukr, šlehačka (smetana min 31% tuku), fondán (cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti
E330), sušené mléko plnotučné, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), kávová
pasta 3% (rostlinný tuk (palmový a částečně ztužený tuk palmový), pražená káva 26%, cukr, aroma),
sirup glukosa, voda, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), aroma
Vaječný bílek slazený (pasterovaný vaječný bílek, cukr, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo
E412, E415), cukr, kokos min. 10% (kokos konzervant E220-oxid siřičitý), pšeničná mouka, ovocná
náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé
mrkve), stolní margarin (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E475,
E471, E322 – slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, regulátor
kyselosti E330, barvivo E160a), přípravek (cukr, škroby (i pšeničný), sušené mléko, modifikovaný
škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), máslo, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje
neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda,
emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo
E160a), poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476,
aroma), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), vaječná melanž, kakaový
prášek, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, aroma,
konzervant E202, barvivo E160a), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)
Marcipán (cukr, mandle, stabilizátor E420, zahušťovadlo E466, kyselina E330), piškot (polohrubá
mouka, vaječný bílek (vaj. bílek, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520),
cukr, vaječný žloutek (vaj. žloutek, voda, konzervant E202, regulátor kyselosti E330), pasta (cukr,
glukosový sirup, voda, aroma, jedlá sůl, zahušťovadlo E440, E406, E450i, semena vanilky, barvivo
E160c, přírodní aroma)), stolní margarin (palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E475, E471,
E322-slunečnicový lecitin, jedlá sůl, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330,
barvivo E160a), cukr, poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový
prášek, sušené mléko, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), kakaový prášek, tuzemák
37,5% obj.
Voda, cukr, vaječný bílek (pasterovaný vaječný bílek, cukr, regulátor kyselosti E330, zahušťovadla
E412, E415), kokos min. 8% (kokos konzervant E220-oxid siřičitý), přípravek (cukr, škroby
(bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471,
barvivo E160a), máslo, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma,
slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin
mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), podzemnice, tuzemák
37,5% obj.
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PN

Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

1 měsíc

8124

Linecká kytička

60

8127

Marokánka

40

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

2 měsíce

8129

Měsíček

50

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

3dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Pšeničná mouka, stolní margarín (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory
E475, E471, E322-slunečnicový lecitin, sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, regulátor
kyselosti E330, barvivo E160a), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti E330,
želírující látka E440i, koncentrát z černé mrkve), cukr, pasterovaná vaječná melanž, citropasta (cukr,
jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo
E160a), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)
Poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový prášek,
sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), cukr, sója pražená, pšeničná
mouka, voda, podzemnice, pomerančová kůra proslazená (kostky pomerančové kůry, glukózofruktózový sirup, cukr, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, E220- oxid siřičitý), glukózový
sirup, stolní margarin (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E475, E471,
E322 – slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, regulátor kyselosti
E330, barvivo E160a), alginát (cukr, glukoso-fruktosový sirup, voda, želírující látka E401, regulátor
kyselosti E341iii, E339iii, E270, emulgátor E471, barviva E100, E120), sušené mléko (min. 26% tuku)
Piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený,
odtučněné sušené mléko), pšeničný škrob, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodizovaná (sůl,
jodičnan draselný), barvivo E160a, kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma), voda, pasterovaná
vaječná melanž, piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477.
glukózový sirup sušený, odtučněné sušené mléko), pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), kyselina E330,
zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový prášek, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322sojový lecitin, E476, aroma), rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma,
slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin
mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), přípravek (cukr, škroby
(bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471,
barvivo E160a), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti E330, želírující látka
E440i, koncentrát z černé mrkve), pomerančová kůra proslazená (kostky pomerančové kůry, glukózofruktózový sirup, cukr, regulátor kyselosti E330, konzervant E202), směs (pšeničná mouka, cukr,
sušená vaječná směs (vejce, cukr, sůl), pšeničný škrob, sušené mléko, kypřící prášek (kypřící látky
E450i, E500ii), ethylvanilín), tuzemák 37,5% obj., máslo, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně
ztužený palmový tuk), aroma, fondan (cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti E330), cukr,
alginát (cukr, glukoso-fruktosový sirup, voda, želírující látka E401, regulátor kyselosti E341iii, E339iii,
E270, emulgátor E471, barviva E100, E120), podzemnice, pšeničná mouka, poleva (cukr, částečně
ztužený rostlinný tuk (palmojádrový, kokosový), nízkotučný kakaový prášek, emulgátor E322-sójový
lecitin, aroma), vlašské ořechy, kokos strouhaný, slunečnicový olej, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, kávová pasta (rostlinný tuk (palmový, částečně ztužený palmový), pražená káva 26%,
cukr, aroma), cukrářské drobečky (piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor E472b, E477, glukosový
sirup, sušené mléko, pšeničný škrob, kypřící látka E500ii, sůl, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo
E415, barvivo E160a, aroma), pasterovaná vaječná melanž, voda), kakaová poleva (cukr, plně ztužený
rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322- sójový
lecitin, aroma), směs (voda, cukr, emulgátory E471, E475), aroma, barviva (E129, E120, E102).
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Výtisk.č.
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PN

Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Cukrářský
výrobek

Skupina

Min. trvanlivost

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

8130

Oválek

40

8133

Mini špička

20

Cukrářský
výrobek

S náplní lehkou
tukovou

5 dní

8134

Rohlíček

35

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

1 měsíc

8135

Rohlíček jádrový

40

Cukrářský
výrobek

S náplní tukovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Pšeničná mouka, stolní margarin (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda,
emulgátory (E475, E471, E322 – slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervační látka E200, máslové
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), voda, cukr, poleva tmavá (cukr, plně ztužený
rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), přípravek (cukr, škroby
(bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471,
barvivo E160a), máslo, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma,
slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin
mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), podzemnice,
pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), sója pražená, pasterovaná vaječná
melanž, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), šlehačka (smetana min. 31% tuku), tuzemák 37,5%
obj.
Rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje (kokos, řepka, palma, slunečnice v růz. poměru, plně
ztužený kokosový tuk, voda, emulgátor E471, E475, sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo
E160a), směs (cukr, kakaový prášek, sojová mouka, palmový tuk sušený (palmový olej, glukosový
sirup, mléčná bílkovina), modifikovaný škrob E1414), voda, poleva (cukr, plně ztužený
palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátory E322-sojový
lecitin, E476, aroma), směs (sušené mléko, cukr, sušené podmáslí, sušený mléčný výrobek
(laktosa, mléčná bílkovina, živočišný tuk (mléčný)), sušený glukosový sirup, částečně ztužený
palmový olej), plně ztužený rostlinný olej (palmový, kokosový), sušené mléko, emulgátor E472a,
glukózový sirup, barvivo E160a, zahušťovadlo E466, aroma), piškoty (sušená vaječná melanž
(vejce, cukr), pšeničná mouka), cukr, částečně ztužený palmový tuk, tuzemák 37,5% obj
Pšeničná mouka, stolní margarin (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda,
emulgátory (E475, E471, E322 – slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervační látka E200, máslové
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), cukr, vlašské ořechy, vaječné žloutky (vaječný
žloutek, voda, konzervant E202, regulátor kyselosti E330), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)
Rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém
poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin),
jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), přípravek (cukr, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, sojová mouka, sušený palmový tuk (palmový olej, glukózový sirup,
mléčná bílkovina), modifikovaný škrob E1414), cukr, poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný
tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko
odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), voda, vaječný bílek (vaječný bílek
99,3%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), podzemnice, pokrmový
tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), sója pražená, citropasta (cukr, jablka,
zahušťovadla modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo
E160a)

Výtisk.č.
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8136

Název výrobku

Rohlíček třený

Hmotnost [g]

40

Druh

Cukrářský
výrobek

Skupina

Min. trvanlivost

S náplní ostatní

1 měsíc

8137

Rohlíček vídeňský

90

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8144

Špička

40

Cukrářský
výrobek

S náplní lehkou
tukovou

5 dní

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Pšeničná mouka, stolní margarin (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda,
emulgátory (E475, E471, E322 – slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervační látka E200, máslové
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr,
regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), cukr, poleva tmavá (cukr,
plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový prášek, sušené mléko
odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), pasterovaná vaječná melanž,
pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo E160a), vanilínový
cukr (cukr, ethylvanilín)
Voda, šlehačka (smetana min. 31% tuku), pasterovaná vaječná melanž, krém (cukr, bramborový
modifikovaný škrob E1414, směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový
tuk, stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471,472c, barvivo E160a), stabilizátory E339ii,
E450iii, E401, E516, sacharóza), aroma, barvivo E160a), pšeničná mouka, rostlinný margarin
(rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), zcela ztužený
kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor
kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená
syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory
E322-sojový lecitin, E476, aroma), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk),
rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr,
stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl,
aroma, barvivo E160a), cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, tuzemák 37,5% obj., sůl
s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém
poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin),
jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), přípravek (cukr, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, sojová mouka, palmový tuk sušený (palmový olej, glukózový sirup,
mléčná bílkovina), modifikovaný škrob E1414), voda, poleva tmavá (cukr, plně ztužený
palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko
odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), přípravek (sušené mléko plnotučné,
cukr, sušené podmáslí, sušený mléčný výrobek (laktosa, mléčná bílkovina, živočišný tuk
(mléčný), sušený glukosový sirup, částečně ztužený rostlinný olej (palmový), plně ztužený olej
rostlinný (palma, kokos) sušené mléko odstředěné, emulgátor E472a, glukózový sirup, barvivo
E160a, zahušťovadlo E466, aroma), přípravek (pšeničná mouka, cukr, bramborový škrob, sušená
vejce, kypřící látky E450i, E500ii, glukózový sirup, emulgátory E472b, E477, sušené mléko,
stabilizátor E401, sůl, aroma, barvivo E160a), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený
palmový tuk), cukr, tuzemák 37,5% obj.
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8145

Mini griliášová
trubička

18

Cukrářský
výrobek

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

8146

Tiramisu řez

70

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

3 dny

8147

Trubička griliášová
se šlehačkou

25

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8148

Trubička griliášová
tuková

35

Cukrářský
výrobek

S náplní tukovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Korpus (cukr, voda, bílek (vaječný bílek, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor
E520), sója pražená (arašídy), podzemnice, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory
E472b, E477, glukosový sirup, sušené mléko), pšeničný škrob, kypřící látka E450i, E500ii, sůl jedlá
jodidovaná, barvivo E160a, regulátor kyselosti: kyselina citronová, zahušťovadlo E415, aroma),
pšeničná mouka, vaječná melanž, částečně ztužený palmový tuk), rostlinný margarin (rostlinné tuky a
oleje (kokos, řepka, palma, slunečnice v růz. poměru, plně ztužený kokosový tuk, voda, emulgátor E471,
E475, sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), voda, přípravek (cukr, škrob (bramborový,
kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a),
poleva (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek, sušené mléko,
emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), částečně ztužený palmový tuk, tuzemák 37,5% obj.,
podzemnice
Piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477. glukózový sirup sušený,
odtučněné sušené mléko), pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky
E450i, E500ii, sůl jedlá jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), kyselina E330, zahušťovadlo E415, barvivo
E160a, aroma), šlehačka (smetana min. 31% tuku), vaječná melanž, voda, rostlinný krém (voda, plně
ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné
bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), voda, želírující
přípravek (cukr, sušené mléko plnotučné, želatina, modifikovaný škrob E1414, glukosový sirup, aroma,
sůl, máslo, barvivo E150a, E160a), poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená
syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322sojový lecitin, E476, aroma), pšeničná mouka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku
Griliášová trubička 46% (cukr, vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270,
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), voda, sója, podzemnice min 8%, piškot (pšeničná mouka, cukr,
emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukosový sirup sušený, sušené mléko odtučněné, pšeničný
škrob, kypřící látky (E450i, E500ii), sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), barvivo E160a,
regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), pšeničná mouka, pasterovaná
vaječná melanž, částečně ztužený palmový tuk, voda), smetana min. 18% (min. 31% tuk v suš.),
poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), rostlinný krém
(voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii,
E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a),
pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), cukr
Griliášová trubička 40% (cukr, vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270,
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), voda, sója, podzemnice min 8%, piškot (pšeničná mouka, cukr,
emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukosový sirup sušený, sušené mléko odtučněné, pšeničný
škrob, kypřící látky (E450i, E500ii), sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), barvivo E160a,
regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), pšeničná mouka, pasterovaná
vaječná melanž, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda rostlinný margarin
(rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), zcela ztužený
kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti
E330, aroma, barvivo E160a), voda, poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená
syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322sojový lecitin, E476, aroma), přípravek (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené
mléko, modifikovaný škrob, E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), tuzemák 37,5 %obj., vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), podzemnice
0,9%
Výtisk.č.
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8154

Vanička se
šlehačkou

40

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8159

Věneček

40

Cukrářský
výrobek

S náplní tukovou

3 dny

8160

Větrník

80

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8165

Šlehačka Paříž porce

10

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8166

Šlehačka porce

10

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8170

Čokoládové
brownies

70

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

3 dny

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Vanička (cukr, vaječný žloutek (vaječný žloutek, voda, konzervant E202, regulátor kyselosti E330),
pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), pasterovaná vaječná melanž, vanilínový
cukr (cukr, ethylvanilín)), šlehačka min. 35% (min. 31% tuku), rostlinný krém (voda, plně ztužené
rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné
bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), cukr
Voda, fondán (cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti E330), krém (cukr, bramborový
modifikovaný škrob E1414, směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk,
stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471,472c, barvivo E160a), stabilizátory E339ii, E450iii, E401,
E516, sacharóza), aroma, barvivo E160a), pasterovaná vaječná melanž, rostlinný margarin (rostlinné
tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk,
voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma,
barvivo E160a), pšeničná mouka, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk),
tuzemák (37,5%obj.), sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Šlehačka (smetana min. 31% tuku), voda, pasterovaná vaječná melanž, fondán (cukr, glukózový
sirup, voda, regulátor kyselosti E330), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový)
a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), pšeničná mouka, pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), cukr, směs (cukr, bramborový modifikovaný škrob E1414, směs (sušená
syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory
E471,472c, barvivo E160a), stabilizátory E339ii, E450iii, E401, E516, sacharóza), aroma, barvivo
E160a), tuzemák (37,5 % obj.), sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Šlehačka 71% (smetana min. 31% tuku), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory
E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), cukr, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku
Šlehačka 71% (smetana min. 31% tuku), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory
E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), cukr
Rostlinný margarin máslový (rostlinné tuky a oleje (palma, kokos, řepka), voda, máslo 10%, zakysané
mléko, emulgátor E471, E322-slunečnicový lecitin, aroma, jedlá sůl, regulátor kyselosti E330,
konzervant E202, barvivo E160ii), pasterovaná vaječná melanž, poleva tmavá (cukr, plně ztužený
palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 6,5%, sušené mléko,
emulgátory E322 – sójový lecitin, E476), aroma), pšeničná mouka, hobliny (cukr, kakaové máslo,
kakaová hmota, sušené mléko, sušená syrovátka, laktóza, emulgátor (slunečnicový, E322- sójový
lecitin) přírodní vanilková příchuť), cukr, hořká čokoláda (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo,
emulgátor E322 – sójový lecitin, přírodní vanilkový extrakt, směs (glukózový sirup, voda, cukr,
želírující látka E440ii, regulátor kyselosti E330, konzervant E200)
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PN

Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8175

Knížečka

20

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

10 dní

8180

Velikonoční kuře

50

Cukrářský
výrobek

S náplní bílkovou

3 dny

8201

Metro dezert

60

Cukrářský
výrobek

S náplní
máslovou

7 dní

8220

Roláda kakaová

50

Cukrářský
výrobek

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Cukr, fondan (cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti E330), plnotučné sušené mléko, řezy
opavia (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (palmový, palmojádrový) a oleje (řepkový), plně
ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, laktosa, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, sušené mléko odstř., lískooříšková psta 0,7%, emulgátor E322-sójový lecitin, aromata
(nugátové, lískooříškové), kypřicí látky (E500, E504, E503), aroma, jedlá sůl), sirup glukosa,
pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda, cukrová ozdoba (moučkový cukr,
vaječný bílek, voda, bramborový škrob, regulátor kyselosti E330, cukrářské aroma, barviva E104,
E110, E120, E133, E142), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), aroma
Barviva E104 a E110 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
Fondán (cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti E330), cukr, přípravek (pšeničná mouka,
cukr, bramborový škrob, sušená vejce, kypřící látky E450i, E500ii, glukózový sirup, emulgátory
E472b, E477, sušené mléko, stabilizátor E401, sůl, aroma, barvivo E160a), voda, vaječný bílek
(vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), rybízová
náplň (cukr, jablka 30%, červený rybíz 10%, zahušťovadlo modifikovaný škrob, bezinková dřeň,
regulátor kyselosti E330, želírující látka E440), tuzemák 37,5% obj., aroma, barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
Voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený,
sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky (E450i, E500ii) sůl (sůl, jodičnan draselný),
barvivo E160a, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, aroma), cukr, mléko sušené plnotučné,
fondán (voda, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti E330), pasterovaná vaječná melanž, poleva
tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový prášek, sušené
mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), směs (cukr, škroby (bramborový,
kukuřičný, pšeničný-obsahuje lepek), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471,
barvivo E160a), máslo, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma,
slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin
mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), pokrmový tuk
(palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), sirup glukóza, tuzemák 37,5 % obj., pšeničná mouka,
vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), aroma, barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený,
sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky
E450i E500ii, sůl jedlá jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo
E415, barvivo E160a, aroma), voda, pasterovaná vaječná melanž, přípravek (cukr, škroby
(bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471,
barvivo E160a), máslo, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma,
slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin
mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), poleva tmavá (cukr,
plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku 2%, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), tuzemák
37,5%, alginát (cukr, glukoso-fruktosový sirup, voda, želírující látka E401, regulátor kyselosti E341ii,
E339iii, E270, emulgátor E471, barvivo E100, E120), aroma), pšeničná mouka
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8225

Roláda kokosová

50

Cukrářský
výrobek

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

8227

Roláda oříšková

50

Cukrářský
výrobek

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

8232

Role listová velká

900

Cukrářský
výrobek

S náplní bílkovou

3 dny

8236

Míša řez

90

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené
mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky (E450i, E500ii) sůl (sůl, jodičnan draselný), barvivo
E160a, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, aroma), voda, rostlinný margarin (rostlinné tuky
a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk,
voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma,
barvivo E160a), pasterovaná vaječná melanž, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor
kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), přípravek (cukr, škroby
(bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471,
barvivo E160a), kokos 5% (kokos, konzervant E220-oxid siřičitý), tuzemák 37,5% obj., pšeničná
mouka, barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený,
sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky
E450i E500ii, sůl jedlá jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo
E415, barvivo E160a, aroma), voda, pasterovaná vaječná melanž, rostlinný margarin (rostlinné tuky a
oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk,
voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma,
barvivo E160a), přípravek (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko,
modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), pražené lískové ořechy 6%, tuzemák
37,5% obj., pšeničná mouka
Cukr, pšeničná mouka, máslo, vaječný bílek (vaj. bílek, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo
E415, stabilizátor E520), voda, vaječný žloutek (vaj. žloutek, voda, konzervant E202, kyselina
citronová), ocet, sůl
Šlehačka (smetana 31% tuk v suš.), rostlinná šlehačka (voda, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny,
emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), voda, pasterovaná vaječná
melanž, piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup
sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
kypřící látky E450i E500ii, sůl jedlá jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330,
zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory
E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky
(E450i, E500ii) sůl (sůl, jodičnan draselný), barvivo E160a, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo
E415, aroma), krém (čokoláda v prášku (cukr, kakao), glukoso-fruktosový sirup, voda, cukr,
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E334, želírující látka E440, konzervant E202, aroma),
přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, hovězí želatina, odtuč. sušené mléko, škrob, aroma),
hobliny (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotuč. mléko, sušená syrovátka, laktosa,
emulgátor E322-sojový lecitin, přírodní vanikové aroma), přípravek (dextrosa, sušený tvaroh, sušená
syrovátka, regulátor kyselosti E330, laktosa, sušené odtsř. mléko, mléčný protein, aroma), pšeničná
mouka, potravin. barvivo (E102, E129)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8239

Řez Mela fresca

95

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8240

Musli řez

75

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

4 dny

8241

Pralinkový řez
máslový

50

Cukrářský
výrobek

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

8242

Řezy mocca

75

Cukrářský
výrobek

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Jablečné kostky (jablka 86%, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, antioxidant E300,
bambusová vláknina, konzervant E202, zahušťovadla E425i, E415, jablkové aroma), zakysaná
smetana, směs (cukr, pšeničná mouka, sojová mouka, sušené mléko, cizrnová mouka, kypřící látky
E450, E500, pšeničná vláknina, skořice, sušený vaječný bílek, aroma, sůl, stabilizátor E415),
šlehačka (smetana 31% tuk v suš.), voda, pasterovaná vaječná melanž, přípravek (dehydratovaný
kukuřičný sirup, cukr, hovězí želatina, odtuč. sušené mléko, škrob, aroma), želatina (cukr, jedlá
želatina vepřová), slunečnicový olej, skořice
Voda, zapečené müsli 22% ((vločky (ovesné, pšeničné), cukr, řepkový olej, extrudované obilí
(celozrnná pšeničná mouka, pšeničná mouka, kukuřičná krupice, kukuřičný škrob), glukózový
sirup, rostlinný extrakt (oregano)), slupky jitrocelu indického, cukr, ovesné vločky, extrudovaná
kukuřice, špaldové vločky, žito, citrusová vláknina, bramborový škrob, sušená jablečná šťáva,
kokosové vločky, regulátor kyselosti E263, E262, výlisky z arónie, sůl, směs (kokosové vločky, cukr,
máslový tuk, maltodextrin, pšenice (škrob, mouka), dextróza, sušené mléko, zahušťovadlo alginát,
regulátor kyselosti E263, aroma), arónie náplň (cukr, voda, arónie 20%, modifikovaný kukuřičný
škrob, arónie koncentrát, regulátory kyselosti E330, E333, E331, přírodní aroma, zahušťovadlo E418,
konzervant E202), přípravek (cukr, voda, glukózový sirup, želírovací látka E440ii, kyselina E330,
přírodní aroma s meruňkovou příchutí)
Pasterovaná vaječná melanž, voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b,
E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky (E450i,
E500ii) sůl (sůl, jodičnan draselný), barvivo E160a, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415,
aroma), piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup
sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
kypřící látky E450i E500ii, sůl jedlá jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330,
zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor
kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), přípravek (cukr, škroby
(bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471,
barvivo E160a), poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka,
kakaový prášek, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), máslo 6%,
rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém
poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá
sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), rostlinný tuk (palmový a částečně ztužený
palmový), kakaový prášek, tuzemák 37,5% obj., pšeničná mouka, potravin. barvivo (E102, E129)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený,
sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl
jedlá, jodičnan draselný), barvivo E160a, kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma), pasterovaná
vaječná melanž, ozdobná rýže (cukr, částečně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový, kokosový),
nízkotučný kakaový prášek, emulgátor E322 -sójový lecitin, aroma), přípravek (cukr, škroby
(bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471,
barvivo E160a), máslo, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma,
slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory E471, jedlá sůl,
regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), kávová pasta min. 0,9% (mletá káva 26%,
slunečnicový olej, cukr, palmový tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aroma, emulgátor
E322 – sojový lecitin), dekorace (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, kávová zrna, emulgátor
E322 – sojový lecitin, aroma, glazura E414, E904, palmojádrový olej, kokosový olej) tuzemák 37,5%
Výtisk.č.
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8248

Řez duo

60

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

3dny

8250

Lesní mls

60

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8254

Řez punčový

80

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

8256

Žloutkové řezy

100

Cukrářský
výrobek

S náplní tukovou

3 dny

8257

Kremeše

85

Cukrářský
výrobek

S nápní bílkovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

5 dní

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Voda, piškot se sladidlem (pšeničná mouka, sladidlo E420 28%, emulgátory E472b, E477,
glukózový sirup, sušené odtučněné mléko, pšeničný škrob, kypřící látky E450i, E500ii, sůl s jódem
(jedlá sůl, jodičnan draselný), zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), rostlinný krém neslazený
(sladké podmáslí, rostlinný olej (palmojádrový, kokosový, palmový, řepkový), plně ztužený rostlinný
olej (palmojádrový), modifikovaný škrob, emulgátor E472b, E435, E433, aroma, stabilizátor E407,
barvivo E160), pasterovaná vaječná melanž, vanilmix 5% (sladidlo E420, modifikovaný škrob
E1414, sušená syrovátka, sušené podmáslí, želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii,
barvivo E160a, aroma, náhradní sladidlo E954), pražené lískové ořechy, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku 0,7%, tuzemák 37,5%
Voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený,
sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i E500ii, sůl jedlá jodizovaná (sůl,
jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), rostlinný
krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory
E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo
E160a ), pasterovaná vaječná melanž, maliny mražené, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr,
regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), cukr, směs (cukr, dextrosa,
modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt, želatina, regulátor kyselosti E330, aroma, sůl), želírovací
přípravek (cukr, zahušťovadlo E407, E410, laktosa, aroma), pšeničná mouka, barvivo (E129, E120,
E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Přípravek (pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná směs (vejce, cukr, sůl), pšeničný škrob, sušené
mléko, kypřící prášek (kypřící látky E450i, E500ii), ethylvanilín), voda, fondan (cukr, glukózový
sirup, voda, regulátor kyselosti E330), cukr, slunečnicový olej, ovocná náplň (směs ovocných dření,
cukr, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), tuzemák 37,5% obj.,
šlehací pasta (voda, cukr, emulgátory E471, E475), punčové aroma 0,7%, poleva tmavá (cukr, plně
ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené
odstředěné mléko, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), barviva (E129, E120, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Voda, fondan (cukr, glukosový sirup, voda, regulátor kyselosti E330), pšeničná mouka, máslo, krém
(cukr, modifikovaný škrob E1414, směs (sušená syrovátka, glukosový sirup, částečně ztužený
palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i), emulgátory E471, E472c, barvivo E160a, stabilizátory
E339ii, E450iii, E401, E516, 12acharóza, aroma, barvivo E160a), rostlinný margarin (rostlinné tuky a
oleje (kokos, řepka, palma, slunečnice v růz. Poměru, plně ztužený kokosový tuk, voda, emulgátor
E471, E475, sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), ovocná náplň (směs ovocných
dření, cukr, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), vaječný
žloutek (vaj. žloutek, konzervant E202, kyselina citronová), tuzemák 37,5% obj., ocet, sůl
Cukr, máslo, pšeničná mouka, vaječný bílek (vaj. bílek, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo
E415, stabilizátor E520), voda, vaječný žloutek (vaj. žloutek, konzervant E202, kyselina citronová),
ocet, sůl
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8258

Dort jogurtový
s višněmi porce

110

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8259

Dort jogurtový
meruňkový porce

110

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8260

Sacher dort porce

109

S náplní ostatní

1 den

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Cukrářský
výrobek

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr,
stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl,
aroma, barvivo E160a), višně v gelu 19% (višně 58%, ovocný protlak jablko, glukoso-fruktosový
sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422, konzervant E202, regulátor kyselosti E202, zahušťovadlo
E418, aroma, voda), voda, piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b,
E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, kypřící látky E450i E500ii, sůl jedlá jodizovaná (sůl, jodičnan draselný),
regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), pasterovaná vaječná melanž,
meruňková náplň (ovocný protlak jablko, cukr, glukoso-fruktososvý sirup, ovocný protlak meruňka
8%, ovocný protlak višeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma, voda), směs (cukr,
dextrosa, modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt, želatina, regulátor kyselosti E330, aroma, sůl),
posyp (cukr, pufovaná rýže), gel (cukr, voda, glukosový sirup, želírující látka E440, regulátor
kyselostti E330, přírodní aroma), slunečnicový olej
Rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr,
stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl,
aroma, barvivo E160a), meruňkový gel 19% (meruňky 60% (SO2), glukoso-fruktosový sirup,
modifikovaný škrob E1442, cukr, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, zahušťovadlo E418,
aroma, voda), voda, piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477,
glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, kypřící látky E450i E500ii, sůl jedlá jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor
kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), pasterovaná vaječná melanž,
meruňková náplň (ovocný protlak jablko, cukr, glukoso-fruktososvý sirup, ovocný protlak meruňka
8%, ovocný protlak višeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma, voda), směs (cukr,
dextrosa, modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt, želatina, regulátor kyselosti E330, aroma, sůl),
posyp (cukr, pufovaná rýže), gel (cukr, voda, glukosový sirup, želírující látka E440, regulátor
kyselostti E330, přírodní aroma), slunečnicový olej
Ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440i,
koncentrát z černé mrkve), šlehačka (smetana min. 31% tuku), přípravek (cukr, pšeničná mouka,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukosový sirup
sušený, sušené mléko odtuč.), pšeničný škrob, barvivo E150c, kypřící látka E450i, E500ii, sůl jedlá
jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a,
aroma), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový),
cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin,
sůl, aroma, barvivo E160a), pasterovaná vaječná melanž, poleva tmavá (cukr, plně ztužený
palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko
odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), voda, pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), cukr, slunečnicový olej
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8262

Střecha

80

Cukrářský
výrobek

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

8263

Paříž dort porce

92

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8265

Kubánský dort porce

102

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Voda, pasterovaná vaječná melanž, piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory
E472b, E477, glukosový sirup, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, kypřící látky E450i E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný),
regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), přípravek (cukr, škroby
(bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471,
barvivo E160a), máslo, piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477,
glukosový sirup, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i E500ii, sůl jedlá
jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a,
aroma), rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v
různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných
kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), poleva tmavá (cukr, plně
ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené
mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), alginát (cukr, glukóza-fruktóza
sirup, želírující látka E401, regulátor kyselosti E341iii, E339iii, E270, emulgátor E471, barvivo
E100, E120), aroma), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), tuzemák 37,5%
obj., pšeničná mouka, barviva barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor
(emulgátory E472b, E477, glukosový sirup, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan
draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), pasterovaná
vaječná melanž, rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje
(slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
posypka (cukr, pufrovaná rýže), voda, dekorovací hobliny (cukr, částečně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový, kokosový), nízkotučný kakaový prášek, emulgátor E322-sojový lecitin, aroma),
slunečnicový olej, cukrářská poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322-sojový lecitin, aroma)
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), banány, rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny,
emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), piškot tmavý (pšeničná
mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukosový sirup, sušené mléko odtučněné),
pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky E450i E500ii, sůl jedlá
jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a,
aroma), poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma),
pasterovaná vaječná melanž, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, pokrmový tuk
(palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda, slunečnicový olej
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

Složení
Broskve, šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor
(emulgátory E472b, E477, glukosový sirup, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky
E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415,
barvivo E160a, aroma), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje

8266

Florida dort porce

105

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), zcela
ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor
kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti E330,
želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), cukr, poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk,
sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory
E322-sojový lecitin, E476, aroma), slunečnicový olej, tuzemák 37,5% obj., pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), barviva barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

5 dní

8267

Punčový dort porce

190

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

8271

Čokoládový mousse
s višněmi

100

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

(slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), pasterovaná vaječná melanž, krém (cukr,
bramborový modifikovaný škrob E1414, směs (sušená syrovátka, glukosový sirup, částečně
ztužený rostlinný tuk palmový, stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471, E472c, barvivo
E160a), stabilizátory E339ii, E450iii, E401, E516, sacharosa, aroma, barvivo E160a), rostlinný

24 hod

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Přípravek (pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná směs (vejce, cukr, sůl), pšeničný škrob, sušené
mléko, kypřící prášek (kypřící látky E450i, E500ii), ethylvanilín), voda, fondan (cukr, glukózový
sirup, voda, regulátor kyselosti E330), cukr, slunečnicový olej, ovocná náplň (směs ovocných dření,
cukr, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), tuzemák 37,5% obj.,
šlehací pasta (voda, cukr, emulgátory E471, E475), punčové aroma 0,7%, poleva tmavá (cukr, plně
ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené
odstředěné mléko, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), barviva (E129, E120, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Višně v gelu 32% (višně 58%, ovocný protlak jablko, glukoso-fruktosový sirup, cukr, modifikovaný
škrob E1422, konzervant E202, regulátor kyselosti E202, zahušťovadlo E418, aroma, voda),
smetana (31% tuk v suš.), bílá čokoláda (cukr, sušené mléko, kakaové máslo, emulgátor E322sojový lecitin, přírodní vanilkový extrakt), voda, mléko, přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup,
cukr, želatina, mléko odtuč., škrob, aroma), piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor
(emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl,
jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), vaječná
melanž, ozdoba (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, přírodní aroma vanilka), želatina (cukr, jedlá
vepřová želatina), sirup glukosa, pšeničná mouka
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PN

Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8272

Čokoládový mousse
s hruškovým pyré

100

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

24 hod

8275

Kornoutek
s ovocnou náplní

40

Cukrářský
výrobek

S náplní jemnou
bílkovou

3 dny

8278

Nugátový sen

60

Jemné pečivo

S náplní
šlehačkovou

3 dny

8280

Chlebíček
šlehačkový

60

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Hruškové pyré 32% (hrušky 85%, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, konzervant
E202, aroma), smetana (31% tuk v suš.), mléčná čokoláda (cukr, sušené mléko, kakaové máslo,
kakaová hmota, emulgátor E322-sojový lecitin, přírodní vanilkový extrakt), mléko, voda, přípravek
(dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, želatina, mléko, škrob, aroma), piškot tmavý (pšeničná
mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko
odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se s níženým obsahem tuku, kypřící látky E450i,
E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415,
barvivo E160a, aroma), vaječná melanž, želatina (cukr, jedlá vepřová želatina), křupinky (čokoláda
(kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, mléčný tuk, emulgátor E322-sojový lecitin, přírodní
vanilkové aroma), křupavé cereálie (pšeničná mouka, cukr, pšeničná mouka sladová, pšeničný
škrob, kypřidlo E500ii, sůl, kakaové máslo, přírodní vanilkové aroma), glukosový sirup, cukr, leštící
přípravek E414, modifikovaný škrob, kokosový tuk), ozdoba (cukr, sušené mléko, kakaové máslo,
emulgátor E322-sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma), glukosový sirup, pšeničná mouka,
skořice, potrav. barvivo (nosič E514, barvivo E102, E129). Barviva E120, E129 mohou nepříznivě
ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Cukr, vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415 stabilizátor
E520), poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk palmojádrový, sušená syrovátka, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin,
E476, aroma), ovocná náplň min. 5% (cukr, jablka 30%, červený rybíz 10%, zahušťovadlo
modifikovaný škrob, bezinková dřeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440i, aroma),
pšeničná mouka, podzemnice, vlašské ořechy, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený
palmový tuk), slunečnicový olej, barvivo E120
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), nugát 15% (cukr, lískové ořechy 42%, kakaové máslo,
sušené plnotučné mléko, emulgátor E322-sojový lecitin, aroma vanilin), piškot tmavý (pšeničná
mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukosový sirup, sušené mléko odtučněné),
pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá
jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a,
aroma), pasterovaná vaječná melanž, krém (nugátová čokoláda 35,8% (lískové oříšky, cukr, kakao,
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko), glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, lískové oříšky,
modifikovaný škrob, želírující látka E440, konzervant E202, emulgátor E435, regulátor kyselosti
E334, barvivo E171, aroma), přípravek (cukr, modifikovaný škrob, odstřed. sušené mléko, jedlá
želatina, laktóza, mléčné bílkoviny, aromata), poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk
palmojádrový, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko
odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), rostlinný krém (voda, plně ztužené
rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné
bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), voda,
pšeničná mouka, cukr
Šlehačka 41% (smetana min. 31% tuk v suš.), přípravek (cukr, pšeničná mouka, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukosový sirup sušený, sušené
mléko odtuč.), pšeničný škrob, barvivo E150c, kypřící látka E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná
(sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma),
rostlinný krém 14% (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr,
stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl,
aroma, barvivo E160a), pasterovaná vaječná melanž, cukr, voda, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, slunečnicový olej
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8286

Srdíčko linecké s
máčkem

60

Cukrářský
výrobek

s náplní ostatní

1 měsíc

8288

Srdíčko polévané

60

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

1 měsíc

8289

Srdíčko

18

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8294

Povidlový banánek

80

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

24 hodin

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Pšeničná mouka, stolní margarin (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda,
emulgátory (E475, E471, E322 – slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervační látka E200, máslové
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr,
regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), cukr, poleva tmavá (cukr,
plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), pasterovaná vaječná
melanž, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), barevný máček 1% (sacharosa,
pšeničná mouka, rýžový škrob, maltodextrin, arabská guma, potahovací látky E414, E903, barviva
přírodní výtažek ze světlice barvířské, E133, E171), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo E160a), vanilínový
cukr (cukr, ethylvanilín)
Pšeničná mouka, stolní margarin (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda,
emulgátory (E475, E471, E322 – slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervační látka E200, máslové
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr,
regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), cukr, poleva tmavá 4%
(cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), pasterovaná
vaječná melanž, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), fondan (cukr
glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti E330), plnotučné sušené mléko, citropasta (cukr, jablka,
zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo
E160a), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), sirup glukóza, voda, aroma
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory
E472b, E477, glukózový sirup, odtučněné sušené mléko), pšeničný škrob, kypřící látky E450i,
E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), barvivo E160a, regulátor kyselosti E330,
zahušťovadlo E415, aroma), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a
oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), pasterovaná vaječná melanž, poleva jahodová
(cukr, plně a částečně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový), sušená syrovátka, sušené odstředěné
mléko, přírodní jahodový prášek 1,4%, emulgátor E322-sojový lecitin, přírodní jahodové aroma,
barviva E120, E160c, regulátor kyselosti E330), poleva bílá (cukr, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový), práškové odstředěné mléko, laktosa, emulgátor E322-sojový lecitin, aroma), pasta
lesní plody (cukr, glukózový sirup, mražené lesní ovoce 14% (rybíz, borůvky, maliny, ostružiny),
voda, regulátor kyselosti E330, jahodová šťáva koncentrát, přírodní aroma, barvivo E163, indigo,
zahušťovadlo E440i), poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový
lecitin, E476, aroma), voda, cukr, pšeničná mouka, barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Korpus (voda, pasterovaná vaječná melanž, pšeničná mouka, pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), sůl jemná s jódem, (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný,
protispékavá látka E535, regulátor pH E500), švestková povidla 31% (glukoso-fruktosový sirup,
švestkové pyré 30,5%, cukr, voda, jablečný koncentrát, pšeničná vláknina, barvivo E150d,
zahušťovadlo E440, E401, regulátor kyselosti E330, E333, aroma, skořice), šlehačka (smetena 31%
tuk v suš.), cukr
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8297

Karamelový
kornoutek

45

Cukrářský
výrobek

8301

Bavorský vdoleček

70

Jemné pečivo

8307

Makový koláč
s polevou

100

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

3 dny

8308

Jahodový koláč

110

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

1 den

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), cukr, pšeničná mouka, rostlinný krém (voda, plně
ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463,
mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a),
pasterovaná vaječná melanž, poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená
syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322sojový lecitin, E476, aroma), voda, karamel 4% (cukr, šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.),
směs (emulgátory E471, E473, smetana v prášku, maltodextrin, dehydratovaný glukózový sirup,
mléčný protein, aromata)), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk),
podzemnice, slunečnicový olej, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob,
regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo E160a), vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín)
Pšeničná mouka, švestková povidla ((glukózo-fruktózový sirup, švestkové pyré 30,5%, cukr, voda,
jablečný koncentrát, pšeničná vláknina, barvivo E150d, zahušťovadla E440, E401, regulátor
kyselosti E330, E333, aroma, skořice), palmový tuk, voda, tvaroh měkký, přípravek (pšeničná
mouka, cukr, sušená syrovátka, palmový tuk sušený (palmový olej, glukózový sirup, mléčná
bílkovina), vaječný bílek sušený, vaječná směs sušená, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan
draselný), emulgátor E471, pšeničný lepek, emulgátory E472e, E322-řepkový lecitin, barvivo
E160a, regulátor kyselosti E341, aroma, zahušťovadlo E412, látka zlepšující mouku E300, E920),
rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr,
stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl,
aroma, barvivo E160a), cukr pasterovaná vaječná melanž, droždí, tuzemák 37,5% obj., vanilínový
cukr (cukr, ethylvanilín), slunečnicový olej
Voda, směs 31% (cukr, pšeničná mouka, mák , sušená vejce, rýžová mouka, kypřící látky E450,
E500, bramborový škrob, sůl, emulgátor E481, zahušťovadlo E466, stabilizátor E516, kyselina
E330, regulátor kyselosti E341, aroma), frutigel (cukr, voda, glukózo-fruktózový sirup, želírující
látka pektin, regulátor kyselosti (E330, E332, E341), ovocné a rostlinné koncentráty (mrkev,
ředkvička, rybíz), barvivo E160c, konzervant E202, jahodové aroma), slunečnicový olej
Směs (pšeničná mouka, cukr, vaječná melanž, pšeničný škrob, kypřící prášek (kypřící látka E450,
E500, pšeničná mouka, protispékavá látka E170), sušené mléko (sušená syrovátka, glukózový
sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340, E452i, emulgátory E471, E472c, přírodní
barvivo E160a), glukosový sirup, mléčná bílkovina, jogurt prášek 2%, aroma, sůl, barvivo E160a),
jahody mražené 20%, voda, směs (cukr, jablka 30%, červený rybíz 10%, zahušťovadlo
modifikovaný škrob, bezinková dřeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma), směs
(cukr, voda, glukózový sirup, želírovací látka E440ii, regulátor kyselosti E330, přírodní aroma
s meruňkovou příchutí), slunečnicový olej
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8309

Mandarinkový koláč

80

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

3 dny

8310

Závin jablkový

60

Jemné pečivo

2 dny

8311

Staročeský závin

60

Jemné pečivo

3 dny

8315

Linecká kostka s
tvarohem

95

Cukrářský
výrobek

8317

Koláč linecký s
jablky

150

Jemné pečivo

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

S náplní ostatní

4 dny

5 dní

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Směs (pšeničná mouka, cukr, vaječná melanž, pšeničný škrob, kypřící prášek (kypřící látka E450,
E500, pšeničná mouka, protispékavá látka E170), sušené mléko, glukózový sirup, mléčná
bílkovina, jogurtový prášek 2%, vanilkové a citrónové aroma, sůl, barvivo E160a), mandarinky
21%, voda, slunečnicový olej, zakysaná smetana (smetana, smetanová kultura), směs (cukr, voda,
glukózový sirup, želírovací látka E440ii, regulátor kyselosti E330, přírodní aroma s meruňkovou
příchutí), šupinky (cukr, částečně ztužený palmojádrový, kokosový tuk, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátor E322 – sójový lecitin, aroma), směs (cukr, bramborový modifikovaný
škrob E1414, sušená syrovátka, směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený
palmový tuk, stabilizátory (E340, E452i, E500), emulgátory (E471,E472c), protispékavá látka E551,
barvivo E160a, stabilizátor (E339ii, E450iii, E401, E516), barvivo E160a, aroma)
Jablečná kostky 40% (jablka 86%, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, antioxidant
E300, bambusová vláknina, konzervat E202, zahušťovadla E425, E415, jablkové aroma), pšeničná
mouka, tuk tažný (rostlinné tuky (palmový), voda, rostlinný olej (řepka), emulgátory E471, E322
(slunečnice), sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), voda, cukr, cukrářské
drobečky, vlašské ořechy, rozinky (rozinky 99,7%, slunečnicový olej), vaječné žloutky (vaječný
žloutek, voda, konzervant E202, regulátor kyselosti E330), ocet (8%), sůl s jodem (jedlá sůl
vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), skořice
Jablečné kostky (jablka 86%, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, antioxidant E300,
bambusová vláknina, konzervat E202, zahušťovadla E425, E415, jablkové aroma), pšeničná
mouka, máslo, voda, cukr, cukrářské drobečky, mák, vaječné žloutky (vaječný žloutek, voda,
konzervant E202, regulátor kyselosti E330), rozinky (rozinky 99,7%, slunečnicový olej), ocet (8%),
sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500), skořice, vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín)
Tvaroh 27%, pšeničná mouka, stolní margarin (palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory E471,
E475, E322-slunečnicový lecitin, sůl, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, barvivo E160a), cukr, voda, vaječná melanž, žloutky (vaječné žloutky, voda, konzervant
E202, kyselina citronová), přípravek (cukr, modifikované škroby E1414, E1422, sušený vaječný
bílek, vanilinový cukr, sůl, barvivo E160a), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný
škrob, regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma, konzervant E202, barvivo E160a), vanilinový
cukr (cukr, ethylvanilin), kakaový prášek
Jablečné kostky 34% (jablka 86%, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, antioxidant
E300, bambusová vláknina, konzervant E202, zahušťovadlo E425i, E415, jablkové aroma),
pšeničná mouka, stolní margarin (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda,
emulgátory (E475, E471, E322 – slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervační látka E200, máslové
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), cukr, pasterovaná vaječná melanž, máslo,
citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, aroma,
konzervant E202, barvivo E160a), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), skořice
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

S náplní
bílkovou

3 dny

8372

Sváteční kremrole

25

Cukrářské
výrobky

8380

Smajlík

50

Cukrářské
výrobky

S náplní
ostatní

7 dní

8381

Sladký puk

85

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

3 dny

8382

Sněhulák

55

Cukrářský
výrobek

S náplní
bílkovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Cukr, máslo, pšeničná mouka, vaječný bílek (regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415,
stabilizátor E520), voda, vaječné žloutky (vaječný žloutek, voda, konzervant E202, regulátor
kyselosti E330), ocet (8%), sůl s jodem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Krém (voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, modifikovaný škrob E1442, stabilizátor E460, E466,
sůl, rostlinný tuk (palmový), konzervant E202, barviva E101, E160a, E171, regulátory kyselosti
E330, E332, aroma, emulgátory E471, E475), piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor
(emulgátory E472b, E477, glukosový sirup, odtučněné sušené mléko), pšeničný škrob, kypřící
látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), barvivo E160a, regulátor
kyselosti E330, zahušťovadlo E415, aroma), máslo, pasterovaná vaječná melanž, cukr, fondán
(cukr, glukosový sirup, voda, regulátor kyselosti E330), plnotučné sušené mléko, poleva tmavá
(cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), voda, sirup
glukosa, slunečnicový olej, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk),
vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), aroma
Šlehačka (smetana min. 31% tuk), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny,
emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), poleva tmavá (cukr,
plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), vaječný likér (mléko,
cukr, líh, vaječné žloutky, aroma, barvivo E102, E110, E124) piškot tmavý (pšeničná mouka,
cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukosový sirup, odtučněné sušené mléko), pšeničný
škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá
jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), barvivo E160a, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415,
aroma), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), pasterovaná vaječná
melanž, cukr, čokoládový krém (čokoláda v prášku 40% (cukr, kakao), glukoso-fruktosový sirup,
voda, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E334, zahušťovadlo E440, konzervant E202,
aroma), voda, stabilizátor šlehačky (cukr, modifikovaný škrob, živočišná želatina (hovězí),
aroma), tuzemák 37,5% obj., fondán (cukr, glukosový sirup, voda, regulátor kyselosti E330),
plnotučné sušené mléko, pšeničná mouka, sirup glukosa, barviva (E133, E120) vanilínový cukr
(cukr, ethylvanilín), aroma
Barviva E102, E110 a E124 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
Cukr, pasterovaný bílek (vaječný bílek 98,9%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415,
stabilizátor E520), ovocná náplň (cukr, jablka 30%, červený rybíz 10%, zahušťovadlo
modifikovaný škrob, bezinková dřeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma), bílá
poleva (cukr, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový), sušené odstředěný mléko, laktóza,
emulgátor E322-slunečnicový lecitin, aroma (vanilín)), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně
ztužený palmový tuk), směs (mandle, cukr, aroma), voda, barviva (E110, E120, E150d)
Barvivo E110 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8383

Zajíček (indián)

40

Cukrářský
výrobek

S náplní
bílkovou

3 dny

8386

Ovečka (indián)

60

Cukrářské
výrobky

S náplní
bílkovou

3 dny

8391

Dýně

60

Cukrářský
výrobek

S náplní
bílkovou

24 hodin

8400

Mini banánek se
šlehačkou

40

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8404

Mini indiánek

10

Cukrářský
výrobek

S náplní jemnou
bílkovou

3 dny

8413

Mini laskonka

8

Cukrářský
výrobek

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Složení
Cukr, pasterovaný bílek (vaječný bílek 98,9%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415,
stabilizátor E520), přípravek (pšeničná mouka, cukr, bramborový škrob, sušená vejce, kypřící látky
E450i, E500ii, glukózový sirup, emulgátory E472b, E477, sušené mléko, stabilizátor E401, sůl, aroma,
barvivo E160a), ovocná náplň (cukr, jablka 30%, červený rybíz 10%, zahušťovadlo modifikovaný
škrob, bezinková dřeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma), voda, barviva (E120,
E150d)
Cukr, pasterovaný bílek (vaječný bílek 98,9%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415,
stabilizátor E520), ovocná náplň (cukr, jablka 30%, červený rybíz 10%, zahušťovadlo modifikovaný
škrob, bezinková dřeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma), pšeničná mouka,
poleva bílá (cukr, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový), sušené odstředěný mléko, laktóza,
emulgátor E322-slunečnicový lecitin, aroma (vanilín)), stolní margarín (palmový tuk, řepkový olej,
voda, emulgátory E475, E471, E322 (slunečnice), jedlá sůl, konzervační látka E200, máslové aroma,
regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk),
podzemnice, sušené plnotučné mléko, fondán (cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti E330),
sójová drť, sirup glukóza, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), pasterovaná vaječná melanž, voda,
mandlové aroma, barviva (E120, E150d)
Korpus (přípravek (pšeničná mouka, cukr, bramborový škrob, sušená vejce, kypřící látky E450, E500,
glukosový sirup, emulgátory E472b, E477, sušené mléko, stabilizátor E401, sůl, aroma, barvivo
E160a), voda), cukr, poleva (neztužený palmojádrový a palmový tuk, sušená syrovátka, sušené mléko,
přírodní aroma, barvivo paprikový extrakt), vaječný bílek (vaj. bílek, regulátor kyselosti E270,
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), rybízová náplň (cukr, jablka, červený rybíz, zahušťovadlo
modifikovaný škrob, bezinková dřeň, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka E440),
potrav. barvivo (barvivo E150d (SO2), nosič E514, barvivo E102, E133). Barvivo E102 může
nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Banány 76%, šlehačka (smetana min. 31% tuku), poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk,
sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory
E322-sojový lecitin, E476, aroma), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a
oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený
palmový tuk), cukr
Cukr, poleva tmavá (cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma),
přípravek (pšeničná mouka, cukr, bramborový škrob, sušená vejce, kypřící látky E450i, E500ii,
glukózový sirup, emulgátory E472b, E477, sušené mléko, stabilizátor E401, sůl, aroma, barvivo
E160a), vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415,
stabilizátor E520), ovocná náplň rybíz (cukr, jablka 30%, rybíz 10%, zahušťovadlo modifikovaný
škrob, bezinková dřeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma), pokrmový tuk (palmový
tuk, částečně ztužený palmový tuk), barvivo E120
Voda, cukr, vaječný bílek (pasterovaný vaječný bílek, cukr, regulátor kyselosti E330, zahušťovadla
E412, E415), kokos min. 8% (kokos konzervant E220-oxid siřičitý), přípravek (cukr, škroby
(bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471,
barvivo E160a), máslo, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma,
slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin
mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), podzemnice, tuzemák
37,5% obj.

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Cukrářský
výrobek

Skupina

Min. trvanlivost

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

8417

Mini oválek

14

8419

Mini rohlíček
třený

18

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

1 měsíc

8420

Mini role

20

Cukrářský
výrobek

S náplní
bílkovou

3 dny

Mini malinová
poezie

50

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8421

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Složení
Pšeničná mouka, stolní margarin (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E475, E471,
E322 – slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo
E160a), voda, cukr, poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma),
přípravek (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor
E471, barvivo E160a), máslo, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v
různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl,
regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), podzemnice, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený
palmový tuk), sója pražená, pasterovaná vaječná melanž, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), šlehačka (smetana
min. 31% tuku), tuzemák 37,5% obj.
Pšeničná mouka, stolní margarin (rostlinný tuk (palmový), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory (E475, E471,
E322 – slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervační látka E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo
E160a), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé
mrkve), cukr, poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový prášek,
sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), pasterovaná vaječná melanž, pokrmový
tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob,
regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo E160a), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)
Cukr, pšeničná mouka, máslo, vaječný bílek (vaj. bílek, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor
E520), voda, vaječný žloutek (vaj. žloutek, konzervant E202, kyselina citronová), kyselina citronová, ocet, lesk
(mléčná bílkovina, řepkový olej, barvivo E160a, regulátor kyselosti E450), sůl
Piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472, E477, glukosový sirup sušený, sušené mléko),
pšeničný škrob, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), barvivo E160a,
kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma), voda, maliny mražené 15%, rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné
tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e,
E322 - slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), pasterovaná
vaječná melanž, želatina (glukózový sirup, voda, cukr, zahušťovadlo E440ii, regulátor kyselosti E330, konzervant
E200), želírují směs (cukr, dextróza, modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt, želatina, kyselina E330, aroma, sůl),
pasta malina 2% (cukr, glukózový sirup, maliny 15%, voda, regulátor kyselosti E330, E296, barviva E163, E150c,
aroma, zahušťovadlo E440i), poleva (glukózový sirup, cukr, jahodové pyré 15%, voda, jahody 5%, regulátor
kyselosti E330, zahušťovadlo E406, pektin, přírodní aroma, barviva E163), pšeničná mouka, potr. barvivo (nosič
E514, barviva E102, E129). Barviva E129, E102 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8422

Mini Míša řez

45

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8425

Mini šáteček
krémový

30

Cukrářský
výrobek

S náplní
tukovou

3 dny

8426

Tyčinky list. slané

30

Běžné pečivo

Pšeničné

3 dny

8428

Mini věneček

25

Cukrářský
výrobek

S náplní
tukovou

3 dny

8429

Mini větrníček

50

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Složení
Šlehačka (smetana 31% tuk v suš.), rostlinná šlehačka (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje
(slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin,
sůl, aroma, barvivo E160a), voda, pasterovaná vaječná melanž, piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor
(emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, kypřící látky E450i E500ii, sůl jedlá jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti
E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b,
E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky (E450i, E500ii) sůl (sůl,
jodičnan draselný), barvivo E160a, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, aroma), krém (čokoláda v prášku
(cukr, kakao), glukoso-fruktosový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E334, želírující látka
E440, konzervant E202, aroma), přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, hovězí želatina, odtučněné sušené
mléko, škrob, aroma), hobliny (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotuč. mléko, sušená syrovátka,
laktosa, emulgátor E322-sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma), přípravek (dextrosa, sušený tvaroh, sušená
syrovátka, regulátor kyselosti E330, laktosa, sušené odtsř. mléko, mléčný protein, aroma), pšeničná mouka,
potravin. barvivo (nosič E514, barviva E102, E129).
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Voda, pšeničná mouka, krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, směs (sušená syrovátka, glukosový sirup, částečně
ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i), emulgátory E471, E472c, barvivo E160a, stabilizátory E339ii,
E450iii, E401, E516, sacahrosa, aroma, barvivo E160a), máslo, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje (kokos,
řepka, palma, slunečnice v růz. poměru, plně ztužený kokosový tuk, voda, emulgátor E471, E475, sůl, regulátor
kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), tuzemák 37,5% obj., vaječný žloutek (vaj. žloutek, konzervant E202,
kyselina citronová), cukr, ocet, sůl
Pšeničná mouka, máslo, voda, sýr Cihla min. 30% tuku, vaječné žloutky (vaječný žloutek, voda, konzervant
E202, regulátor kyselosti E330), ocet (8%obj.), sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Voda, fondán (cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti E330), krém (cukr, bramborový modifikovaný škrob
E1414, směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i,
emulgátory E471,472c, barvivo E160a), stabilizátory E339ii, E450iii, E401, E516, sacharóza), aroma, barvivo
E160a), pasterovaná vaječná melanž, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma,
slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin),
jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), pšeničná mouka, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně
ztužený palmový tuk), tuzemák (37,5%obj.), sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535, E500)
Šlehačka (smetana min. 31% tuku), voda, pasterovaná vaječná melanž, fondán (cukr, glukózový sirup, voda,
regulátor kyselosti E330), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový),
cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma,
barvivo E160a), pšeničná mouka, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), cukr, krém (cukr,
bramborový modifikovaný škrob E1414, směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk,
stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471,472c, barvivo E160a), stabilizátory E339ii, E450iii, E401, E516,
sacharóza), aroma, barvivo E160a), tuzemák (37,5 % obj.), sůl s jódem (jedlá sůl vakuová, jodičnan draselný, E535,
E500)
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

8430

Mini roládka
kakaová

25

Cukrářský
výrobek

8432

Mini roládka
kokosová

25

Cukrářský
výrobek

8433

Mini roládka
ořechová

25

Cukrářský
výrobek

8434

Mini řez
jogurtový s
meruňkami

45

Cukrářský
výrobek

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Skupina

Min. trvanlivost

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

S náplní lehkou
tukovou

3 dny

S náplní ostatní

3 dny

Složení
Piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko
odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky E450i E500ii, sůl jedlá
jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), voda,
pasterovaná vaječná melanž, přípravek (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko,
modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), máslo, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje
neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471,
polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), poleva tmavá (cukr, plně
ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné,
emulgátory E322-sojový lecitin, E476, aroma), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 2%, pokrmový tuk
(palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), tuzemák 37,5%, alginát (cukr, glukoso-fruktosový sirup, voda,
želírující látka E401, regulátor kyselosti E341ii, E339iii, E270, emulgátor E471, barvivo E100, E120), aroma),
pšeničná mouka
Piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko
odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky (E450i, E500ii) sůl (sůl, jodičnan draselný), barvivo E160a, regulátor
kyselosti E330, zahušťovadlo E415, aroma), voda, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka,
palma, slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných
kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), pasterovaná vaječná melanž, ovocná náplň
(směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), přípravek
(cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471,
barvivo E160a), kokos 5% (kokos, konzervant E220-oxid siřičitý), tuzemák 37,5% obj., pšeničná mouka, barvivo
(E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko
odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky E450i E500ii, sůl jedlá
jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), voda,
pasterovaná vaječná melanž, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v
různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl,
regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), přípravek (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný),
sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), pražené lískové ořechy 6%, tuzemák
37,5% obj., pšeničná mouka
Meruňkový gel 30% (meruňky 60% (SO2), glukoso-fruktosový sirup, modifikovaný škrob E1442, cukr, regulátor
kyselosti E330, konzervant E202, zahušťovadlo E418, aroma, voda), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné
tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e,
E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory
E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i E500ii, sůl
jedlá jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), voda,
pasterovaná vaječná melanž, meruňková náplň (ovocný protlak jablko, cukr, glukoso-fruktososvý sirup, ovocný
protlak meruňka 8%, ovocný protlak višeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma, voda), směs (cukr,
dextrosa, modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt, želatina, regulátor kyselosti E330, aroma, sůl), gel (cukr, voda,
glukosový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselostti E330, přírodní aroma), pšeničná mouka, barvivo E102,
E129
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8435

Mini řez
jogurtový s jablky

45

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

3 dny

8436

Mini řez
jogurtový s
višněmi

45

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

3 dny

8450

Valentýnský
dortík

60

Jemné pečivo

S náplní
šlehačkovou

3 dny

8452

Sněhová trubička

30

Cukrářský
výrobek

S náplní
bílkovou

2 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Složení
Jablečné kostky 30% (jablka 86%, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, antioxidant E300, bambusová
vláknina, konzervant E202, zahušťovadlo E425, E415, jablkové aroma), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné
tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e,
E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory
E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i E500ii, sůl
jedlá jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), voda,
pasterovaná vaječná melanž, meruňková náplň (ovocný protlak jablko, cukr, glukoso-fruktososvý sirup, ovocný
protlak meruňka 8%, ovocný protlak višeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma, voda), směs (cukr,
dextrosa, modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt, želatina, regulátor kyselosti E330, aroma, sůl), gel (cukr, voda,
glukosový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselostti E330, přírodní aroma), pšeničná mouka, skořice, barvivo
E102, E129
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Višně v gelu 19% (višně 58%, ovocný protlak jablko, glukoso-fruktosový sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422,
konzervant E202, regulátor kyselosti E202, zahušťovadlo E418, aroma, voda), rostlinný krém (voda, plně ztužené
rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory
E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), voda, piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr,
emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící
látky E450i E500ii, sůl jedlá jodizovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415,
barvivo E160a, aroma), pasterovaná vaječná melanž, meruňková náplň (ovocný protlak jablko, cukr, glukosofruktososvý sirup, ovocný protlak meruňka 8%, ovocný protlak višeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440,
aroma, voda), směs (cukr, dextrosa, modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt, želatina, regulátor kyselosti E330,
aroma, sůl), posyp (cukr, pufovaná rýže), gel (cukr, voda, glukosový sirup, želírující látka E440, regulátor kyselostti
E330, přírodní aroma), pšeničná mouka, barvivo E102, E129
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje
(slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin,
sůl, aroma, barvivo E160a )krém (jahody 65%, cukr, želatina, koncentrovaná jahodová šťáva, koncentrovaná šťáva
z černého rybízu, koncentrovaná citronová šťáva, želírující přípravek E440i, konzervační látka E202, antioxidant
E300, aroma, barvivo E120), piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový
sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl,
jodičnan draselný), barvivo E160a, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, aroma), želatina (glukosový sirup,
voda, cukr, želírující látka E440ii, regulátor kyselosti E330, konzervant E202), přípravek (dehydratovaný kukuřičný
sirup, cukr, želatina, sušené mléko odtuč., škrob, aroma), ozdoba (cukr, kakaové máslo, sušené mléko plnotuč.,
emulgátor E322-sojový lecitin, přírodní vanilková příchuť, sušené kond. mléko, zvlhčující látka E422, zahušťovadlo
E440, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, barvivo E120, E171), pasterovaná vaječná melanž, poleva
(glukosový sirup, cukr, mražené jahodové pyré 15%, voda, mražené jahody 5%, regulátor kyselosti E330,
zshušťovadlo E406, E440, aroma, barvivo E163), pšeničná mouka, barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Cukr, vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415 stabilizátor E520), voda,
alginát (cukr, glukóza-fruktóza sirup, voda, želírující látka E401, regulátor kyselosti E341iii, E339iii, E270,
emulgátor E471, barvivo E100, E120), aroma), podzemnice, soja, poleva kakaová (cukr, plně ztužený rostlinný tuk
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322-sojový lecitin, aroma), cukrářské
drobečky, pšeničná mouka, slunečnicový olej
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8455

Rio tropicano –
mango

80

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

3 dny

80

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

3 dny

8456

Rio trpicano
ananas

8457

Rio tropicano –
meloun

80

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

3 dny

8516

Makový řez

95

cukrářský
výrobek

s náplní
šlehačkovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Složení
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje
(slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin,
sůl, aroma, barvivo E160a), želatina (glukózový sirup, voda, cukr, želírující látka E440ii, regulátor kyselosti E330,
konzervant E200), piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený,
sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný),
barvivo E160a, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, aroma), pasterovaná vaječná melanž, směs (cukr,
dextrosa, modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt, želatina, regulátor kyselosti E330, aroma, sůl), pasta mango
min. 2,5% (glukózový sirup, cukr, mražené pyré mango 15%, voda, regulátor kyselosti E296, E330, barviva kurkuma,
E150c, E160 (soja), aroma, zahušťovadlo E406, E440i), cukr, voda, marcipán (cukr, mandle 25%, stabilizátor E420,
zahušťovadlo E466, kyselina E330, invertáza), čoko hobliny bílé (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
sušená syrovátka emulgátor E322-slunečnicový/sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), pšeničná mouka, barvivo
(E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Šlehačka (min. 31% tuk v suš.), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné oleje (slunečnicový) a tuky
(palmojádrový, cukr, stabilizátory (E420ii, E463), mléčné bílkoviny, emulgátory (E472e, E322-slunečnicový lecitin),
sůl, aromata, barvivo E160a), želatina (glukózový sirup, voda, cukr, želírující látka E440ii, regulátor kyselosti E330,
konzervant E200), piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený,
sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky 450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan
draselný), barvivo E160a, kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma), vaječná melanž, pasta ananas min. 4% (cukr,
zmražený ananas, ananasová šťáva konc., glukosový sirup, regulátor kyselosti E330, voda, aroma, zahušťovadlo
E440, barvivo kurkumin), směs (cukr, dextróza, modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt, želatina, kyselina E330,
aroma, sůl), marcipán (cukr, mandle 25%, stabilizátor E420, zahušťovadlo E466, kyselina E330, invertáza), cukr,
voda, čoko hobliny bílé (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, sušená syrovátka, emulgátor E322-sójový lecitin,
přírodní vanilková příchuť), pšeničná mouka, barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje
(slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin,
sůl, aroma, barvivo E160a), želatina (glukózový sirup, voda, cukr, želírující látka E440ii, regulátor kyselosti E330,
konzervant E200), piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený,
sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky 450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan
draselný), barvivo E160a, kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma), pasterovaná vaječná melanž, pasta červený
meloun min. 3% (cukr, glukózový sirup, voda, koncentrované šťávy z červeného melounu 6%, aroma, regulátor
kyselosti E296, barviva E163, E160b,E160a, zahušťovadlo E440i), směs (cukr, dextrosa, modifikovaný škrob E1414,
sušený jogurt, želatina, regulátor kyselosti E330, aroma, sůl), cukr, voda, marcipán (cukr, mandle 25%, stabilizátor
E420, zahušťovadlo E466, kyselina E330, invertáza), čoko hobliny bílé (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné
mléko, sušená syrovátka emulgátor E322-slunečnicový/sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), pšeničná mouka,
barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Směs (cukr, pšeničná mouka, mák 13%, sušená vejce, rýžová mouka, kypřící látka (E450, E500), bramborový
škrob, sůl, emulgátor E481, zahušťovadlo E466, stabilizátor E516, kyselina E330, regulátor kyselosti E341, aroma),
šlehačka (smetana 33%), voda, zakysaná smetana (smetana, smetanová kultura), maková náplň 11% (cukr, mák,
bramborové vločky, pšeničná mouka celozrnná, rýžová mouka, kukuřičný škrob, modifikovaný bramborový škrob
(E1414, E1412), pšeničný škrob, kypřící látka (E450, E500, E341), sůl, aroma, pšeničné klíčky, skořice, ječný
sladový extrakt, stabilizátor E516), slunečnicový olej, směs (cukr, dextróza, modifikovaný škrob E1414, jogurt
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PN

Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

8570

Dort kávový porce

100

Cukrářský
výrobek

S náplní
máslovou

8571

Dort ovocný porce

110

Cukrářský
výrobek

S náplní ostatní

8572

Dort ořechový porce

105

Cukrářský
výrobek

S náplní
máslovou

8573

Dort kokosový porce

100

Cukrářský
výrobek

S náplní
máslovou

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

sušený, želatina, kyselina E330, aroma, sůl), dekor (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, kakaová hmota, syrovátka
v prášku, emulgátor E322 slunečnicový lecitin, přírodní vanilkové aroma), trubičky (cukr, kakaové máslo, kakaová
hmota, sušená syrovátka, laktóza, emulgátor E322 (sójový lecitin, slunečnicový lecitin), přírodní vanilková příchuť
Min. trvanlivost
Složení
Voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko
odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky 450i, E500ii, sůl jedlá
jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), barvivo E160a, kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma), směs (cukr,
škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo
E160a), rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru),
3 dny
zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti
E330, aroma, barvivo E160a), máslo, pasterovaná vaječná melanž, tmavá poleva (cukr, plně ztužený palmojádrový
tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322sojový lecitin, E476, aroma), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, tuzemák 37,5% obj., alginát (cukr, glukóza-fruktóza sirup, voda, želírující látka E401,
regulátor kyselosti E341iii, E339iii, E270 emulgátor E471, barvivo E100, E120), slunečnicový olej
Voda, směs (pšeničná mouka, cukr, sušená vaječná směs (vejce, cukr, sůl), pšeničný škrob, sušené mléko, kypřící
prášek (kypřící látky E450, E500), ethylvanilín), kompot ananas 15% (ananas, voda, cukr, regulátor E330), kompot
jahody 11% (jahody, voda, cukr, barvivo E124), kompot broskve 8% (broskve, voda, cukr, regulátor E330), cukr,
ovocná směs 5% (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé
mrkve), kiwi 3%, slunečnicový olej, krém (cukr, bramborový modifikovaný škrob E1414, směs (sušená syrovátka,
3 dny
glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471,472c, barvivo E160a),
stabilizátory E339ii, E450iii, E401, E516, sacharóza), aroma, barvivo E160a), kokos strouhaný (kokos, konzervant
E220-oxid siřičitý), rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém
poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor
kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), želírující směs (cukr, zahušťovadlo E407, E410, laktosa, aroma),
rychlošlehací pasta (voda, cukr, emulgátor E471, E475, pomocná látka E1520, E470a), tuzemák 37,5% obj.
Voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko
odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky 450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), barvivo
E160a, kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma), směs (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené
mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje
neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471,
polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), máslo, pasterovaná
3 dny
vaječná melanž, lískooříšková náplň 8% (cukr, lísková jádra mletá, sojová mouka, sušená syrovátka, sojová drť,
škrob kukuřičný, pšeničná instantní mouka, aroma), posypka (cukr, pufovaná rýže), tuzemák 37,5% obj., pražené
lískové ořechy 1%, slunečnicový olej, cukr, šupinky k dekoraci (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový,
kokosový), nízkotučný kakaový prášek, emulgátor E322-sójový lecitin, aroma), šlehačka (smetana min. 31% tuk
v suš.), dekor (cukr, kakaové máslo, sušené mléko plnotuč, kakaová hmota, sušená syrovátka, emulgátor E322slunečnicový lecitin, vanilkové aroma) (barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko
odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky 450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), barvivo
E160a, kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma), směs (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené
mléko, modifikovaný škrob E1404, emulgátor E471, barvivo E160a), rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje
3 dny
neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471,
polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), máslo, kokos strouhaný
9% (kokos, konzervant E220-oxid siřičitý), pasterovaná vaječná melanž, tuzemák 37,5% obj., slunečnicový olej,
šupinky k dekoraci (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový, kokosový), nízkotučný kakaový prášek,
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emulgátor E322-sójový lecitin, aroma), alginát (cukr, glukóza-fruktóza sirup, voda, želírující látka E401, regulátor
kyselosti E341iii, E339iii, E270, emulgátor E471, barvivo 100, E120), aroma), barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

PN

Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8574

Dort Harlekýn - porce

90

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

1 den

8575

Varna řez

90

Cukrářské
výrobky

S náplní
šlehačkovou

3 dny

8577

Dort Brusel řez

90

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková
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Složení
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor
(emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky 450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá,
jodičnan draselný), barvivo E160a, kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma), pasterovaná vaječná
melanž, rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový),
cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl,
aroma, barvivo E160a), vločky z polevy (cukr, částečně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový,
kokosový), nízkotučný kakaový prášek, emulgátor E322-sojový lecitin, aroma), cukr, kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku, voda, slunečnicový olej
Šlehačka (smetana min. 31% tuku v suš.), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny,
emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), voda, piškot (pšeničná
mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné),
pšeničný škrob, kypřící látky 450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), barvivo
E160a, kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma), lískooříšková náplň (cukr, lísková jádra mletá,
sojová mouka, sušená syrovátka, sojová drť, škrob kukuřičný, pšeničná instantní mouka, aroma),
směs (cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný), sušené mléko, modifikovaný škrob E1404,
emulgátor E471, barvivo E160a), máslo, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos,
řepka, palma, slunečnice v různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471,
polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a),
pasterovaná vaječná melanž, vlašské ořechy, cukr, tuzemák 37,5%, slunečnicový olej, barvivo
(E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Šlehačka (smetana min. 31% tuku v suš.), voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor
(emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící
látky 450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), barvivo E160a, kyselina E330,
zahušťovadlo E415, aroma), kompot mandarinky (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti E330),
pasterovaná vaječná melanž, krém (cukr, bramborový modifikovaný škrob E1414, směs (sušená
syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory
E471,472c, barvivo E160a), stabilizátory E339ii, E450iii, E401, E516, sacharóza), aroma, barvivo
E160a), rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v
různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných
kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), cukr, vaječný likér (mléko, cukr,
líh, vaječné žloutky 12%, aroma, barvivo E102, E110, E120), slunečnicový olej, tuzemák 37,5% obj.,
barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E110, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
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PN

Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8579

Dort banánový řez

95

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

3 dny

8593

Dort větrník - řez

85

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8594

Dort Fantasy řez

95

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Složení
Banány 19%, přípravek (cukr, pšeničná mouka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor
(emulgátory E472b, E477, glukosový sirup sušený, sušené mléko odtuč.), pšeničný škrob, barvivo E150c,
kypřící látka E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330,
zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), pasterovaná
vaječná melanž, ovocná náplň (cukr, jablka 30%, červený rybíz 10%, zahušťovadlo modifikovaný škrob,
bezinková dřeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma), krém (voda, cukr, glukosofruktozový sirup, modifikovaný škrob E1442, stabilizátor E460, E466, sůl, rostlinný tuk (palmový),
konzervant E202, barviva E101, E160a, E171, regulátory kyselosti E330, E332, aroma, emulgátory E471,
E475), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr,
stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma,
barvivo E160a), voda, pasta banán 3% (cukr, glukózový sirup, mražené banány 15%, banánová šťávakoncentrát 10%, voda, aroma, přírodní aroma z banánu, regulátor kyselosti E330, ztahušťovadlo E406,
E440, přírodní aroma), hoblinky duo (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko,
sušená syrovátka, laktóza, emulgátor E322 (slunečnicový/sójový lecitin) přírodní vanilková příchuť),
přípravek (dehydratovaný kukuřičný škrob, cukr, živočišná želatina (hovězí), odtučněné sušené mléko,
škrob, aroma), želírující směs (cukr, voda, glukózový sirup, zahušťovadlo E440ii, regulátor kyselosti
E330, přírodní aroma s meruňkovou příchutí), přípravek (dehydratovaný kukuřičný škrob, cukr, živočišná
želatina (hovězí), sušené mléko odtuč., škrob, aroma), krém (karamel 97%, (cukr, glukózo-fruktózový
sirup, voda), modifikovaný škrob, zahušťovadlo E406, konzervant E202, aromata, regulátor kyselosti
E330, barvivo E120), slunečnicový olej
Šlehačka (smetana min 31% tuk v suš.), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový)
a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor
(emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící
látky 450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), barvivo E160a, kyselina E330,
zahušťovadlo E415, aroma), cukr, pasterovaná vaječná melanž, hoblinky duo (cukr, kakaové máslo,
kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, sušená syrovátka, laktóza, emulgátor E322
(slunečnicový/sójový lecitin) přírodní vanilková příchuť), krém (cukr, bramborový modifikovaný škrob
E1414, směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii,
E452i, emulgátory E471,472c, barvivo E160a), stabilizátory E339ii, E450iii, E401, E516, sacharóza),
aroma, barvivo E160a), želatina (cukr, jedlá želatina (vepřová)), krém (karamel 97% (cukr, glukózofruktózový sirup, voda), modifikovaný škrob, zahušťovadlo E406, konzervant E202, aromata, regulátor
kyselosti E330, barvivo E120), tuzemák (37,5 %obj.), slunečnicový olej, barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory
E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), maliny, směs (cukr, pšeničná mouka,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukosový sirup sušený,
sušené mléko odtuč.), pšeničný škrob, barvivo E150c, kypřící látka E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná
(sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), voda,
pasterovaná vaječná melanž, gel (cukr, voda, glukózový sirup, želírovací látka E440ii, regulátor kyselosti
E330, přírodní aroma s meruňkovou příchutí), pasta malina (cukr, glukózový sirup, mražené maliny
(15%), voda, regulátor kyselosti E330, E296, barviva E163, E150c, aroma, zahušťovadlo E440i), hoblinky
duo (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, sušená syrovátka, laktóza, emulgátor
E322 (slunečnicový/sójový lecitin) přírodní vanilková příchuť), směs (cukr, jedlá želatina (vepřová)),
slunečnicový olej

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020
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PN

Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8595

Dort jahodový - řez

110

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

3 dny

8596

Dort borůvkový řez

80

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

3 dny

8597

Dort višňový - řez

95

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Složení
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), krém (voda, cukr, glukoso-fruktozový sirup, modifikovaný
škrob E1442, stabilizátor E460, E466, sůl, rostlinný tuk (palmový), konzervant E202, barviva E101,
E160a, E171, regulátory kyselosti E330, E332, aroma, emulgátory E471, E475), jahody 12%, piškot
(pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko
odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky 450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný),
barvivo E160a, kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné
tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny,
emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), pasterovaná vaječná melanž,
ovocná náplň (cukr, jablka 30%, rybíz 10%, zahušťovadlo modifikovaný škrob, bezinková dřeň, regulátor
kyselosti E330, želírující látka E440, aroma), voda, hoblinky duo (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota,
sušené plnotučné mléko, sušená syrovátka, laktóza, emulgátor E322 (slunečnicový/sójový lecitin)
přírodní vanilková příchuť), gel (cukr, voda, glukózový sirup, želírovací látka E440ii, kyselina E330,
přírodní aroma s meruňkovou příchutí), slunečnicový olej, barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory
E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr,
emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky 450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá,
jodičnan draselný), barvivo E160a, kyselina E330, zahušťovadlo E415, aroma), pasterovaná vaječná
melanž, želatina (glukózový sirup, voda, cukr, zahušťovadlo E440i, regulátor kyselosti E330, konzervant
E200), borůvky 4%, přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, živočišná želatina (hovězí), odtučněné
sušené mléko, škrob, aroma) pasta borůvka 4% (cukr, glukózový sirup, mražené borůvky 15%, voda,
regulátor kyselosti E330, borůvková šťáva-koncentrát 6%, barvivo E150c, E163, indigo, aroma,
zahušťovadla E440i, E417), hoblinky duo (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko,
sušená syrovátka, laktóza, emulgátor E322 (slunečnicový/sójový lecitin) přírodní vanilková příchuť),
voda, slunečnicový olej, krém (čokoláda v prášku 40% (cukr, kakao), glukózo-fruktózový sirup, voda,
cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E334, zahušťovadlo E440, konzervant E202, aroma)
Zakysaná smetana (min. 16% tuku), přípravek (cukr, pšeničná mouka, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukosový sirup sušený, sušené mléko odtuč.),
pšeničný škrob, barvivo E150c, kypřící látka E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný),
regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), šlehačka (smetana min. 31% tuk
v suš.), pasterovaná vaječná melanž, krém (čokoláda v prášku 40% (cukr, kakao), glukózo-fruktózový
sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E334, zahušťovadlo E440, konzervant E202,
aroma), ovocná náplň (cukr, jablka 30%, rybíz 10%, zahušťovadlo modifikovaný škrob, bezinková dřeň,
regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, aroma), přípravek (cukr, modifikovaný škrob, živočišná
želatina (hovězí), aroma), pasta višeň 3% (mrazené višně 50,8%, cukr, glukózový sirup, voda, višňová
koncentrovaná šťáva, regulátor kyselosti E330, aroma, zahušťovadlo E440i, barviva: E163, E150c,
indigo), šupinky k dekoraci (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový, kokosový), nízkotučný
kakaový prášek, emulgátor E322-sojový lecitin, aromata), višně v nálevu 3% (višně, cukr, glukózový
sirup, voda, višňová šťáva 4%, regulátor kyselosti E330, přírodní aroma, barviva E163), slunečnicový olej

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020
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PN

Název výrobku
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Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8700

Drobné modelované
výrobky

30

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

2 měsíce

8701

Modelované ovoce

100

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

10 dní

8702

Modelovaná zvířátka

50

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

2 měsíce

8703

Terč modelovaný

200

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

2 měsíce

8705

Modelovaná hmota
lísteček

5

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

2 měsíce

8708

Růže modelovaná

50

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

2 měsíce

8709

Růže modelovaná,
gerbera

25

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

2 měsíce

8710

Modelovaný Mikuláš

130

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

10 dní

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Cukr, fondán (cukr, glukózový sirup voda, regulátor kyselosti E330), mléko sušené plnotučné, sirup
glukóza, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda, vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín), aroma, barviva (E151, E133, E129, E124, E122, E110, E102)
Barviva E102, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Korpus (vaječný bílek (vaj. bílek, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520),
polohrubá mouka, cukr, vaječný žloutek (vaj. žloutek, voda, konzervant E202, regulátor kyselosti
E330), pasta (cukr, glukosový sirup, voda, aroma, sůl, zahušťovadlo E440, E406, difosfát disodný,
semena vanilky, barvivo paprikový extrakt, přírodní aroma, vanilkový extrakt z Madagaskarské
vanilky Bourbonu), marcipán (cukr, mandle, stabilizátor E420, zahušťovadlo E466, regulátor
kyselosti E330, invertáza), voda, podzemnice, cukr, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený
palmový tuk), kakaová poleva (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku, emulgátor E322-sojový lecitin, glukózový sirup, aroma), kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), barviva (E133, E129, E124, E110, E102)
Barviva E102, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Cukr, fondán (cukr, glukózový sirup voda, regulátor kyselosti E330), mléko sušené plnotučné, sirup
glukóza, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda, vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín), aroma, barviva (E151, E133, E129, E124, E122, E110, E102)
Barviva E102, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Cukr, fondán (cukr, glukózový sirup voda, regulátor kyselosti E330), mléko sušené plnotučné, sirup
glukóza, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda, vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín), aroma, barviva (E151, E133, E129, E124, E122, E110, E102)
Barviva E102, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Cukr, fondán (cukr, glukózový sirup voda, regulátor kyselosti E330), mléko sušené plnotučné, sirup
glukóza, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda, vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín), aroma, barvivo (E102, E133)
Barvivo E102 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
Cukr, fondán (cukr, glukózový sirup voda, regulátor kyselosti E330), mléko sušené plnotučné, sirup
glukóza, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda, vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín), aroma, (E151, E133, E129, E124, E122, E110, E102)
Barviva E102, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Cukr, fondán (cukr, glukózový sirup voda, regulátor kyselosti E330), mléko sušené plnotučné, sirup
glukóza, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda, vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín), aroma, (E151, E133, E129, E124, E122, E110, E102)
Barviva E102, E110, E122, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Modelovací hmota (cukr, fondán (cukr, glukózový sirup voda, regulátor kyselosti E330), mléko
sušené plnotučné, sirup glukóza, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda,
vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), aroma), směs (pšeničná mouka, cukr, bramborový škrob,
sušená vejce, kypřící látky (E450i, E500ii), glukózový sirup, emulgátor E472b, E477, sušené
mléko, stabilizátor E401, sůl, aroma, barvivo E160a), cukr, voda, podzemnice, vaječný bílek
(vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), pokrmový
tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), kakaová poleva (cukr, ztužený rostlinný tuk,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322-sojový lecitin, glukózový sirup,
aroma), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), barviva
(E129, E124, E102)
Barviva E102, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

75

Cukrářský
výrobek

S lehkou
tukovou
náplní

10 dní

1000

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

2 měsíce

8711

Modelovaná zvířátka –
různé druhy

8712

Modelovací hmota

8714

Poupátko

10

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

2 měsíce

8716

Vytlačovaný čert,
Mikuláš

40

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

2 měsíce

8717

Modelovaný čert

100

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

10 dní

8719

Modelované srdíčko

30

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

2 měsíce

8725

Marcipán váleček

100

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Marcipán (cukr, mandle 25%, stabilizátor E420, zahušťovadlo E466, regulátor kyselosti E330,
invertáza), stolní margarín ( palmové tuky 64%, řepkový olej, voda, emulgátory E475,E471,E322,
jedlá sůl, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a), poleva tmavá
(cukr, plně ztužený palmojádrový tuk RSPO-MB, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku 6,5%, sušené odstředěné mléko, emulgátory E322 a E476), cukr, podzemnice,
kakaový prášek se sníženým obsahem cukru, rumové aroma, vaječný bílek ( vaječný bílek 98,9%,
regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), barvivo (E102, E129, E133, E150d,
E120)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
Cukr, fondán (cukr, glukózový sirup voda, regulátor kyselosti E330), mléko sušené plnotučné, sirup
glukóza, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda, vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín), aroma
Cukr, fondán (cukr, glukózový sirup voda, regulátor kyselosti E330), mléko sušené plnotučné, sirup
glukóza, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda, vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín), aroma, barviva (E133, E129, E124, E102)
Barviva E102, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
Cukr, fondán (cukr, glukózový sirup voda, regulátor kyselosti E330), mléko sušené plnotučné, sirup
glukóza, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda, vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín), aroma, barvivo E124
Barvivo E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
Modelovací hmota (cukr, fondán (cukr, glukózový sirup voda, regulátor kyselosti E330), mléko
sušené plnotučné, sirup glukóza, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda,
vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), aroma), směs (pšeničná mouka, cukr, bramborový škrob, sušená
vejce, kypřící látky (E450i, E500ii), glukózový sirup, emulgátor E472b, E477, sušené mléko,
stabilizátor E401, sůl, aroma, barvivo E160a), voda, podzemnice, cukr, pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), kakaová poleva (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, emulgátor E322-sojový lecitin, glukózový sirup, aroma), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), barvivo E124
Barvivo E124 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
Cukr, fondán (cukr, glukózový sirup voda, regulátor kyselosti E330), mléko sušené plnotučné, sirup
glukóza, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), voda, vanilínový cukr (cukr,
ethylvanilín), aroma, cukrová ozdoba (moučkový cukr, vaječný bílek, voda, bramborový škrob, E330,
cukrářské aroma, barviva E104, E110, E120, E133, E142), barvivo E120
Barviva E104 a E110 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Marcipán 99,99% (cukr, mandle 25%, stabilizátor E420, zahušťovadlo E466, regulátor kyselosti
E330, invertáza), barviva (E150d, E133, E129, E124, E120, E110, E102)
Barviva E102, E110, E124, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8848

Kobliha se zakysanou
smetanou

100

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkov
ou

2 dny

8851

Kobliha se šlehačkou

70

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkov
ou

1 den

8853

Tvarohový rohlíček

50

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

2 dny

8856

Makronka citrusové plody

15

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkov
ou

14 dní

8858

Makronka kokos

15

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

14 dní

8865

Makronka šmoula

15

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

14 dní

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Zakysaná smetana 30%, pšeničná mouka, šlehačka (smetana min. 31% tuku), rostlinný tuk (na bázi palmy)
neztužený, voda, přípravek (pšeničná mouka, cukr, sušená syrovátka, palmový tuk sušený (palmový olej,
glukózový sirup, mléčná bílkovina), vaječný bílek sušený, vaječná směs sušená, sůl jedlá jodidovaná (sůl,
jodičnan draselný), emulgátor E471, pšeničný lepek, emulgátory E472e, E322-řepkový lecitin, barvivo E160a,
regulátor kyselosti E341, aroma, zahušťovadlo E412, látka zlepšující mouku E300, E920), stabilizátor
(dehydratovaný kukuřičný škrob, cukr, živočišná želatina (hovězí), sušené mléko odtuč., škrob, aroma),
pasterovaná vaječná melanž, poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená
syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory E322-sojový
lecitin, E476, aroma), droždí, pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk), tuzemák 37,5%
obj., slunečnicový olej, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)
Korpus (pšeničná mouka, rostlinné tuky (na bázi palmy) neztužené, voda, přípravek (pšeničná mouka, cukr,
sušená syrovátka, palmový tuk sušený (palmový olej, glukózový sirup, mléčná bílkovina), vaječný bílek
sušený, vaječná směs sušená, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), emulgátor E471, pšeničný lepek,
emulgátory E472e, E322-řepkový lecitin, barvivo E160a, aroma, regulátor kyselosti E341, aroma,
zahušťovadlo E412, látka zlepšující mouku E300, E920), pasterovaná vaječná melanž, droždí, Tuzemák
37,5%, slunečnicový olej, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)), šlehačka 26% (smetana min. 31% tuku),
rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory
E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a),
cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku
Korpus (pšeničná mouka, rostlinné tuky (na bázi palmy) neztužené, voda, přípravek (pšeničná mouka, cukr,
sušená syrovátka, palmový tuk sušený (palmový olej, glukózový sirup, mléčná bílkovina), vaječný bílek
sušený, vaječná směs sušená, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), emulgátor E471, pšeničný lepek,
emulgátory E472e, E322-řepkový lecitin, barvivo E160a, aroma, regulátor kyselosti E341, aroma,
zahušťovadlo E412, látka zlepšující mouku E300, E920), pasterovaná vaječná melanž, droždí, Tuzemák
37,5%, slunečnicový olej, vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín)), tvaroh měkký 15%, rostlinný krém (voda,
plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné
bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), cukr, tuzemák 37,5 %
obj.
Přípravek (mandle 50%, cukr, aroma), cukr, bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko, kakaové máslo,
emulgátor E322-sojový lecitin, aroma), vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270,
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), šlehačka (smetana min. 31% tuku), voda, máslo, pasta pomeranč
1,7% (cukr, glukózový sirup, voda, pomerančová šťáva konc. 9,1%, regulátor kyselosti E330, barviva E100,
E163, zahušťovadla E440, E415, aroma, přírodní aroma pomeranče, přírodní aroma pomeranč, přírodní aroma
mandarinka), včelí med, barviva (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
Přípravek (mandle 50%, cukr, aroma), cukr, bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko, kakaové máslo,
emulgátor E322-sojový lecitin, aroma), vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270,
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), šlehačka (smetana min. 31% tuku), voda, máslo, pasta kokos 2,7%
(glukózo-fruktózový sirup, kokos 29,8%, alkohol, aroma), včelí med, barvivo (E151, E122, E110, E102)
Barviva E102, E110, E122 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
Přípravek (mandle 50%, cukr, aroma), cukr, bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko, kakaové máslo,
emulgátor E322-sojový lecitin, aroma), vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270,
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), šlehačka (smetana min. 31% tuku), voda, máslo, pasta šmoula 1,4%
(glukosový sirup, cukr, voda, aroma, barviva patentní modř V), včelí med, barvivo E133
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8866

Makronka meruňková

15

Cukrářské
výrobky

S náplní
ostatní

14 dní

8867

Makronka pistáciová

15

Cukrářské
výrobky

S náplní
ostatní

14 dní

8869

Makronka lesní plody

15

Cukrářské
výrobky

S náplní
ostatní

14 dní

8878

Cup cake světlý

50

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

2 dny

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Přípravek (mandle 50%, cukr, aroma), cukr, bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko,
kakaové máslo, emulgátor E322-sojový lecitin, aroma), vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%,
regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), šlehačka (smetana min. 31%
tuku), voda, máslo, náplň meruňka 1,8% (cukr, glukosový sirup, mražené meruňky 14%, voda,
meruňková šťáva koncentrát 4%, regulátor kyselosti E330, E296, aroma (přírodní), barviva
E150c, E160a (sója), kurkuma, zahušťovadla E406, E440), včelí med, barvivo E110
Barvivo E110 může nepříznivě ovlivnit činnost a pozornost dětí
Přípravek (mandle 50%, cukr, aroma), cukr, bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko,
kakaové máslo, emulgátor E322-sojový lecitin, aroma), vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%,
regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), šlehačka (smetana min. 31%
tuku), voda, máslo, pasta pistácie 1,8% (cukr, mandlová pasta, rostlinný tuk (palmový),
pistáciová pasta (10%), slunečnicový olej, jedlá sůl, aroma, barviva E141, kurkuma, emulgátor
E322-sojový lecitin), včelí med, barviva (E133, E102)
Barvivo E102 může nepříznivě ovlivnit činnost a pozornost dětí
Přípravek (mandle 50%, cukr, aroma), cukr, bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko,
kakaové máslo, emulgátor E322-sojový lecitin, aroma), vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%,
regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), šlehačka (smetana min. 31%
tuku), voda, máslo, pasta lesní plody 1,8% (cukr, glukosový sirup, mražené lesní ovoce 14 %
(černý rybíz, borůvky, maliny, ostružiny), voda, regulátor kyselosti E330, jahodová šťáva
koncentrát, přírodní aroma, barviva E163, indigo, zahušťovadlo E440), barvivo E120
Šlehačka (smetana min. 31% tuku), piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory
E472b, E477, glukosový sirup, odtučněné sušené mléko), pšeničný škrob, kypřící látka E450i,
E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), barvivo E160a, regulátor kyselosti E330,
zahušťovadlo E415, aroma), voda, ovocný krém (jahody 65%, cukr, želatina, koncentrovaná
jahodová šťáva, koncentrovaná šťáva z černého rybízu, koncentrovaná citronová šťáva, želírující
přípravek E440, antioxidant E300, konzervant E202, barvivo E120, přírodní aroma), pasterovaná
vaječná melanž, rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje
(slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), krém (cukr, bramborový modifikovaný škrob
E1414, směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory
E340ii, E452i, emulgátory E471,472c, barvivo E160a), stabilizátory E339ii, E450iii, E401, E516,
sacharóza), aroma, barvivo E160a), jahodová poleva (cukr, plně a částečně ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový), sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, přírodní jahodový prášek 1,4%,
emulgátor E322-sójový lecitin, přírodní jahodové aroma, přírodní barviva E120, E160c,
regulátor kyselosti E330), poleva bílá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový), práškové
odstředěné mléko, sušená syrovátka, emulgátor E322-sójový lecitin, regulátor kyselosti E330,
jedlá sůl, aroma), cukr, slunečnicový olej, poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko
odstředěné, emulgátory E322-sójový lecitin, E476, aroma), pasta jahoda (cukr, mražené jahody
20%, glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, voda, jahodová šťáva koncentrát, jahodová
semena, barviva E163, kurkuma, aroma, zahušťovadlo E440, E417)
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

S náplní
tukovou

5 dní

S náplní
ostatní

1 den

S náplní
ostatní

1 den

8879

Cup cake Panda

60

Cukrářské
výrobky

8920

Panna cotta

150

Cukrářský
výrobek

8921

Pohárek Tiramisu

115

Cukrářský
výrobek

8925

Pohár Flora

150

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Voda, piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukosový sirup,
odtučněné sušené mléko), pšeničný škrob, kypřící látka E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl,
jodičnan draselný), barvivo E160a, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, aroma), směs
(cukr, škroby (bramborový, kukuřičný, pšeničný- obsahuje lepek), sušené mléko, modifikovaný
škrob E1414, emulgátor E471, barvivo E160a), pasterovaná vaječná melanž, máslo, rostlinný
margarín (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v různém poměru),
zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných kyselin), jedlá sůl,
regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), krém (cukr, bramborový modifikovaný škrob
E1414, směs (sušená syrovátka, glukózový sirup, částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory
E340ii, E452i, emulgátory E471,472c, barvivo E160a), stabilizátory E339ii, E450iii, E401, E516,
sacharóza), aroma, barvivo E160a), kokos strouhaný, poleva tmavá (cukr, plně ztužený
palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko
odstředěné, emulgátory (E322- sójový lecitin, E476), aroma), mléčná čokoláda – obsah kakaa
34% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor E322-sójový
lecitin, přírodní vanilkový extrakt), tuzemák 37,5% obj., slunečnicový olej, pasta (cukr, mražené
jahody 20%, glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, voda, jahodová šťáva koncentrát,
jahodová semena, barviva E163, kurkuma, aroma, zahušťovadlo E440, E417).
Šlehačka (smetana, stabilizátor E407), mléko, voda, ovocná náplň (cukr, jablka 30%, červený
rybíz 10%, zahušťovadlo modifikovaný škrob, bezinková dřeň, regulátor kyselosti E330,
želírující látka E440i, aroma), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a
oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e,
E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), borůvky, cukr, směs (cukr, jedlá želatina
vepřová), vanilínový cukr (cukr, ethylvanilín), dekor (kakao min 70% (kakao Ekvádor, cukr,
kakaové máslo, emulgátor E322-slunenčicový lecitin), + kakaové máslo, cukr, barvivo E171,
E172), směs (cukr, mražený černý rybíz 15%, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti E330,
E296, koncentrát z borůvkové šťávy, barvivo E163, E150c, zahušťovadlo E440, aroma)
Korpus (vaječný bílek (vaj. bílek, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor
E520), polohrubá mouka, cukr, vaječný žloutek (vaj. žloutek, voda, konzervant E202,
regulátor kyselosti E330), pasta (cukr, glukosový sirup, voda, aroma, sůl, zahušťovadlo E440,
E406, difosfát disodný, semena vanilky, barvivo paprikový extrakt, přírodní aroma, vanilkový
extrakt z Madagaskarské vanilky Bourbonu), voda, šlehačka (smetana, stabilizátor E407),
rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr,
stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl,
aroma, barvivo E160a), směs (cukr, mléko sušené, želatina, modifikovaný škrob E1414,
glukózový sirup, aroma, sůl, máslo, barvivo (E150a,E160a)), tuzemák 37,5%, cukr, dekor (cukr,
kakaové máslo, sušené mléko, vanilkové aroma, barvivo E172, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku), káva, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v sušině), voda, jahody, cukr, ovocná náplň (směs ovocných
dření, cukr, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), želatina
(cukr, zahušťovadlo E407, E410, laktosa, aroma), poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko
odstředěné, emulgátory: E322-sójový lecitin, E476, aroma), pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), barviva (E129, E120, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8926

Pohár Harmonie

150

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8927

Pohár jahody se
šlehačkou

150

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8928

Pohár Kamila

150

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8929

Kakaový pohár

150

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8936

Pohárek větrník

130

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

2 dny

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v sušině), cukr, polotučné mléko, voda, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, krémový prášek (kukuřičný škrob, kukuřičná mouka, aroma,
kurkumový extrakt, sůl), poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená
syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory:
E322-sójový lecitin, E476, aroma), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk),
barviva (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
Šlehačka 47% (smetana min. 31% tuk v sušině), voda, jahody 11%, cukr, ovocná náplň (směs
ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve),
želatina (cukr, zahušťovadlo E407, E410, laktosa, aroma), poleva tmavá (cukr, plně ztužený
rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
sušené mléko odstředěné, emulgátory: E322-sójový lecitin, E476, aroma), barvivo E120,
pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk)
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v sušině), cukr, voda, jahody, ovocná náplň (směs ovocných
dření, cukr, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, koncentrát z černé mrkve), poleva
tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená syrovátka, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory: E322-sójový lecitin, E476,
aroma), želatina (cukr, zahušťovadlo E407, E410, laktosa, aroma), pokrmový tuk (palmový tuk,
částečně ztužený palmový tuk), barvivo (E129, E120, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
šlehačka (smetana min. 31% tuk v sušině), cukr, polotučné mléko, voda, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku 2,5%, krémový prášek (kukuřičný škrob, kukuřičná mouka, aroma,
kurkumový extrakt, sůl), poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk (palmojádrový), sušená
syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené mléko odstředěné, emulgátory
E322-sójový lecitin, E476, aroma), pokrmový tuk (palmový tuk, částečně ztužený palmový tuk)
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v sušině), cukr, voda, rostlinný krém (voda, plně ztužené
rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné
bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), krém
(cukr, bramborový modifikovaný škrob E1414, směs (sušená syrovátka, glukózový sirup,
částečně ztužený palmový tuk, stabilizátory E340ii, E452i, emulgátory E471,472c, barvivo
E160a), stabilizátory E339ii, E450iii, E401, E516, sacharóza), aroma, barvivo E160a), krém
(karamel 97% (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda), modifikovaný škrob, zahušťovadlo E406,
konzervant E202, aromata, regulátor kyselosti E330, barvivo E120), tuzemák (37,5 % obj.)
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8945

Medové řezy

100

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

10 dní

8950

Řezy jogurtové s
meruňkami

95

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

3 dny

8951

Karamelka řez

100

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Přípravek (pšeničná mouka, cukr, vlašské ořechy, strouhaný perník (pšeničná mouka, cukr,
fruktoso-glukososvý sirup, vejce, med, kypřící látky E503ii, E500ii, voda, koření), emulgátor
(emulgátory E472b, E477, glukosový sirup sušený, odtučněné sušené mléko, pšeničný škrob,
kypřidla E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330,
zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), pasterovaná vaječná melanž, náplň (cukr, sušené
plnotučné mléko, syrovátka sušená, modifikovaný škrob E1414, sušený mléčný výrobek (laktosa,
mléčná bílkovina, živočišný tuk (mléčný), sušený glukosový sirup, částečně ztužený olej rostlinný
(palmový), plně ztužený rostlinný olej (palmový, kokosový), sušené odstředěné mléko, emulgátor
E472a, glukózový sirup, želírující látka E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, barvivo E160a,
aroma), voda, rostlinný margarin (rostlinné tuky a oleje neztužené (kokos, řepka, palma, slunečnice v
různém poměru), zcela ztužený kokosový tuk, voda, emulgátory (E471, polyglycerin mastných
kyselin), jedlá sůl, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), cukrářské drobečky, vlašské
ořechy, včelí med 1,5%, karamel (aromatizované části (přírodní aromatizované části, aromatizované
části), glukosový sirup, cukr, karamelový sirup 10%, voda, barvivo E150c, maltodextrin, plnotučné
sušené mléko, káva (kofein)
Meruňková náplň 21% (meruňky kusové ovoce 60%, glukózo-fruktosový sirup, modifikovaný škrob
E1422, cukr, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, zahušťující látka E418, aroma, voda), voda,
rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr,
stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl,
aroma, barvivo E160a), piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477,
glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i, E500ii, jedlá
sůl jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a,
aroma), pasterovaná vaječná melanž, meruňky gel 8% (ovocný protlak jablko, cukr, glukózový sirup,
ovocný protlak meruňka 8%, ovocný protlak višeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440i,
aroma, voda), jogurt 4% (cukr, dextróza, modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt 7%, želatina,
kyselina E330, aroma, sůl), voda)), želírující směs (cukr, voda, glukózový sirup, želírující látka
E440ii, kyselina E330, přírodní aroma s meruňkovou příchutí), pšeničná mouka, barvivo (E129,
E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Piškot (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukosový sirup, sušené mléko),
pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá
jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo
E160a, aroma), rostlinná šlehačka (voda, plně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmojádrový,
slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472E, E322slunečnicový lecitin, sůl aroma, barvivo E160a), vaječná melanž, želatina (glukosový sirup, voda,
cukr, želírující látka E440ii, regulátor kyselosti E330, konzervant E200), meruňková náplň (ovocný
jablečný protlak, cukr, glukosový sirup, ovocný protlak meruňka a višeň, regulátor kyselosti E330,
želírující látka E440i, aroma, voda), cukr, karamel 1,3% (aroma, glukosový sirup, cukr, karamelový
sirup 10%, voda, barvivo E150c, maltodextrin, sušené mléko, káva), kakaová poleva (cukr, plně
ztužený palmojádrový tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322-sojový
lecitin, glukosový sirup, aroma), pšeničná mouka, aroma (aroma kofein, karamelový sirup, invertní
cukr, jedlá sůl, barvivo E150a, nosič E1520, E1518), tuzemák (37,5 % obj.)
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8952

Řezy jogurtové s jablky

95

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

3 dny

8953

Řezy višňové s jogurtem

95

Cukrářský
výrobek

S náplní
ostatní

3 dny

8955

Čokoládovo
pomerančový řez s chilli

65

Cukrářské
výrobky

S náplní
šlehačkovou

3 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Jablečné kostky 20% (jablka 86%, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, antioxidant
E300, bambusová vláknina, konzervat E202, zahušťovadla E425, E415, jablkové aroma), voda,
rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr,
stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl,
aroma, barvivo E160a), piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477,
glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i, E500ii,
jedlá sůl jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo
E160a, aroma), pasterovaná vaječná melanž, meruňky gel (ovocný protlak jablko, cukr, glukózový
sirup, ovocný protlak meruňka 8%, ovocný protlak višeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka
E440i, aroma, voda), jogurt 4% (cukr, dextróza, modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt 7%,
želatina, kyselina E330, aroma, sůl), voda)), želírující směs (cukr, voda, glukózový sirup, želírující
látka E440ii, kyselina E330, přírodní aroma s meruňkovou příchutí), pšeničná mouka, skořice,
barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Višně v gelu 19% (višeň 58%, ovocný protlak jablko, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob
E1422, konzervant E202, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E418, aroma, voda), rostlinný
krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory
E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo
E160a), voda, piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477,
glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i, E500ii,
jedlá sůl jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo
E160a, aroma), pasterovaná vaječná melanž, meruňky gel (ovocný protlak jablko, cukr, glukózový
sirup, ovocný protlak meruňka 8%, ovocný protlak višeň, regulátor kyselosti E330, želírující látka
E440i, aroma, voda), šlehačka (smetana min. 31% tuku), jogurt 4% (cukr, dextróza, modifikovaný
škrob E1414, sušený jogurt 7%, želatina, kyselina E330, aroma, sůl), voda), želírující směs (cukr,
voda, glukózový sirup, želírující látka E440ii, kyselina E330, přírodní aroma s meruňkovou
příchutí), pšeničná mouka, cukr, barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor
(emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob,
kakaový prášek se s níženým obsahem tuku, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl,
jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), rostlinný
krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory
E420ii, E463, mléčné bílkoviny, emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo
E160a), pasterovaná vaječná melanž, hořká čokoláda 9% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo,
emulgátor E322-sojový lecitin, přírodní vanilkový extrakt), polotučné mléko, poleva (čokoláda v
prášku 40% (cukr, kakao), glukozo-fruktosový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, regulátor
kyselosti E334, želírující látka E440, konzervant E202, aroma), marcipán (cukr, mandle 25%,
stabilizátor E420, zahušťovadlo 466, regulátor kyselosti E330, invertáza), pasta pomeranč 3%
(glukózový sirup, voda, cukr, pomerančová šťáva koncentrát 10%, regulátor kyselosti E330,
maltodextrin, aroma, barviva E163, E150c, paprika extrakt, zahušťovadla E406, E440, přírodní
aroma), čokoládové hobliny (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, sušená syrovátka,
laktosa, emulgátor E322-sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma), voda, cukr, pšeničná mouka,
chilli mleté 0,06%
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Název výrobku

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

8957

Latte řez

65

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

8958

Řez borůvka

70

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny,
emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), pasterovaná vaječná
melanž, piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup
sušený, sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná
(sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma),
piškot tmavý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený,
sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící
látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330,
zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), voda, želatina (glukosový sirup, voda, cukr,
zahušťovadlo E440ii, regulátor kyselosti E330, konzervant E200), přípravek (dehydratovaný
kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina (hovězí), odtučněné sušené mléko, škrob, aroma), kávová
pasta 1,8% (káva 26,46%, slunečnicový olej, cukr, rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, aroma, emulgátor E322- sójový lecitin), pšeničná mouka, barvivo (E129,
E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
Šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné tuky
(palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny,
emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), piškot světlý (pšeničná
mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený, sušené mléko
odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl, jodičnan
draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), pasterovaná
vaječná melanž, borůvková náplň 10% (borůvky-kusové ovoce 39%, ovocný protlak jablko,
glukózo-fruktosový sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422, regulátor kyselosti E330, konzervant
E202, zahušťovadlo E418, aroma, voda), voda, želatina (glukosový sirup, voda, cukr, zahušťovadlo
E440ii, regulátor kyselosti E330, konzervant E200), přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr,
živočišná želatina (hovězí), odtučněné sušené mléko, škrob, aroma), čokoládový krém (čokoláda v
prášku 40% (cukr, kakao), glukozo-fruktosový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, regulátor
kyselosti E334, želírující látka E440, konzervant E202, aroma), pšeničná mouka, barvivo (E129,
E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
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8959

Název výrobku

Malinová poezie

Platnost od: 24.11.2020
Zpracovala: Procházková

Hmotnost [g]

Druh

Skupina

Min. trvanlivost

100

Cukrářský
výrobek

S náplní
šlehačkovou

2 dny

Schválil: Bukovský DiS.
Přezkoumal: Machutková
Datum: 24.11.2020

Složení
Piškot světlý (pšeničná mouka, cukr, emulgátor (emulgátory E472b, E477, glukózový sirup sušený,
sušené mléko odtučněné), pšeničný škrob, kypřící látky E450i, E500ii, sůl jedlá jodidovaná (sůl,
jodičnan draselný), regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E415, barvivo E160a, aroma), voda,
maliny 14%, šlehačka (smetana min. 31% tuk v suš.), rostlinný krém (voda, plně ztužené rostlinné
tuky (palmojádrový) a oleje (slunečnicový), cukr, stabilizátory E420ii, E463, mléčné bílkoviny,
emulgátory E472e, E322-slunečnicový lecitin, sůl, aroma, barvivo E160a), pasterovaná vaječná
melanž, želatina (glukosový sirup, voda, cukr, zahušťovadlo E440ii, regulátor kyselosti E330,
konzervant E200), želírující směs (cukr, dextrosa, modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt,
želatina, kyselina E330, aroma, sůl), pasta malina 1,5% (cukr, glukosový sirup, maliny 15%, voda,
regulátor kyselosti E330, E296, barviva E163, E150c, aroma, zahušťovadlo E440i), směs (mandle
50%, cukr, aroma), cukr, vaječný bílek (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270,
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), tyčinky duo (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
kakaová hmota, sušená syrovátka, laktóza, emulgátor E322 (slunečnicový/sojový lecitin, přírodní
vanilková příchuť), pšeničná mouka, barvivo (E129, E102)
Barviva E102, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí
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