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                                                                     Složení pečiva pekárny Horní Planá 
 

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. 

PN Název výrobku 
Hmotnost 

[g] 
Druh Skupina 

Min. 

trvanlivost 
Složení 

1601

HP 

Chléb podmáslový 

krájený balený 
370 chléb  

pšenično – 

žitný 
4 dny  

Voda, pšeničná mouka, žitná mouka, směs (bramborové vločky, pšeničná mouka, 

sušená syrovátka, sušené podmáslí 15%, palmový olej, glukózový sirup, směs koření, 

regulátor kyselosti E270, pšeničný lepek, aroma, sušený pšeničný kvas (pšeničná 

mouka, startovací kultura), látka zlepšující mouku E300, kvasnicový extrakt), droždí, sůl 

jemná s jódem, ovesné vločky 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, skořápkových plodů, sezamu, 

oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

1602 

HP 

Chléb maďarský 

krájený balený 
370 chléb 

pšenično – 

žitný 
4 dny 

Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), jedlá sůl s jodem, 

droždí, přípravek (pšeničný vitální lepek, pšeničná vláknina, žitná mouka, antioxidant 

E300), kmín, pšeničný škrob, koření 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, mléka, skořápkových plodů, 

sezamu, oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

1603

HP 
Chléb Lipno 600 chléb 

pšenično 

 - žitný 
24 hodin 

Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), jedlá sůl s jodem 

(jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí, přípravek (pšeničný vitální lepek, pšeničná 

vláknina, žitná mouka, antioxidant E300), kmín, pšeničný škrob 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, mléka, skořápkových plodů, 

sezamu, oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

1605

HP 

Chléb toustový tmavý 

krájený balený 
500 chléb vícezrnný 5 dní 

Pšeničná mouka, voda, směs (sójová drť, pšeničná mouka, tepelně upravená žitná 

mouka, pšeničná sladová mouka, ovesné vločky, lněná semínka, slunečnicová semínka, 

sladová ječná mouka), slunečnicový olej, droždí, přípravek (dextróza, pšeničná mouka, 

protispékavá látka E170, emulgátor E472e, slunečnicový lecitin E322, sušená syrovátka, 

sladová ječná a pšeničná mouka, stabilizátor  E412, látka zlepšující mouku E300), 

droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), přípravek (pšeničná mouka) 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, skořápkových plodů, sezamu, 

oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

1606

HP 
Chléb Viking 400 chléb vícernný 24 hodin 

Pšeničná mouka, voda, směs (žitná mouka, pšeničná mouka, lněná semínka, pšeničná 

mouka grahamová, ovesné vločky, ječný slad, slunečnicová semena, sezamová 

semínka, sušený žitný kvas, pšeničný lepek, směs koření, cukr, paprika, pražený ječný 

slad, ječná sladová mouka, kyselina askorbová E300, kyselina citronová E330), směs 

(pšeničná mouka, pšeničný lepek, sůl, sušené fermentované pšeničné těsto (pšeničná 

mouka, bakterie mléčného kvašení), dextróza, ječná sladová mouka, žitná sladová 

mouka, pšeničná sladová mouka, deaktivované droždí, kyselina askorbová E300), 

droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný) 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, mléka, skořápkových plodů, 

sezamu, oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 
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PN Název výrobku 
Hmotnost 

[g] 
Druh Skupina 

Min. 

trvanlivost 
Složení 

1607

HP 
Chléb zemanský 500 chléb 

pšenično 

- žitný 
24 hodin 

Pšeničná mouka, voda, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), jedlá sůl s jodem 

(jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí, přípravek (pšeničný vitální lepek, pšeničná 

vláknina, žitná mouka, antioxidant E300), kmín, pšeničný škrob 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, mléka, skořápkových plodů, 

sezamu, oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

1608

HP 
Chléb norský balený 400 chléb vícernné 4 dny 

Voda, směs (žitná mouka, pšeničná mouka, len, pšeničná mouka grahamová, ovesné 

vločky, ječný slad, slunečnice, sezam, sušený žitný kvas, pšeničný lepek, koření, cukr, 

paprika, pražený ječný slad, ječná sladová mouka, látka zlepšující mouku E300, 

regulátor kyselosti E330), pšeničná mouka, slunečnice, žitný kvas (voda, žitná mouka), 

droždí, sůl, přípravek (pšeničná vláknina, žitná mouka, pšeničný lepek, látka zlepšující 

mouku E300) 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, mléka, skořápkových plodů, 

oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

2302

HP 
Bulka pro hamburger 75 

běžné 

pečivo 
pšeničné 24 hod 

Pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, sůl jemná s jódem, přípravek (žitná 

mouka, ječná sladová mouka, glukózový sirup, emulgátor E471) 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, mléka, skořápkových plodů, 

sezamu, oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

2303

HP 
Bageta světlá velká  120 

běžné 

pečivo 
pšeničné 24 hodin 

Pšeničná mouka, voda, přípravek (řepkový olej, mořská sůl, palmový tuk, černý pepř, 

kyselina askorbová E300, stabilizátor E450, látka zlepšující mouku E920), řepkový olej, 

droždí, přípravek (dextróza, pšeničná mouka, protispékavá látka E170, emulgátor E472e, 

slunečnicový lecitin E322, sušená syrovátka, sladová ječná a pšeničná mouka, 

stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný), přípravek (pšeničná mouka) 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, skořápkových plodů, sezamu, 

oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

2304

HP 

Nordic s dýňovým 

semínkem 
55 

běžné 

pečivo 
vícezrnné 24 hodin 

Pšeničná mouka, voda, směs (sójová drť, pšeničná mouka, tepelně upravená žitná 

mouka, pšeničná sladová mouka, ovesné vločky, lněná semínka, slunečnicová semínka, 

sladová ječná mouka), dýňová semínka, slunečnicová semínka, lněná semínka, droždí, 

slunečnicový olej, jemná sůl s jódem, přípravek (dextróza, pšeničná mouka, protispékavá 

látka E 170, emulgátor E472e, slunečnicový lecitin E322, sušená syrovátka, sladová 

ječná a pšeničná mouka, stabilizátor E 412, látka zlepšující mouku E300) 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, skořápkových plodů, sezamu, 

oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

  



KIII spol.s r.o.                           

 

Zpracovala: Procházková Schválil: J. Bukovský, DiS.        3/4 

 
Platnost od: 23.6. 2021 Přezkoumal: P. Hovorka, DiS. 
  

       

PN Název výrobku 
Hmotnost 

[g] 
Druh Skupina 

Min. 

trvanlivost 
Složení 

2305

HP 
Celozrnné pečivo 80 

běžné 

pečivo 
celozrnné 24 hodin 

Pšeničná celozrnná mouka, voda, směs (pšeničný lepek, směs výhonků (špaldových, 

kukuřičných, pšeničných z prosa, z tolice vojtěšky, lněných, z čočky, z hrachu), 

celozrnná pšeničná mouka, cukr, pšeničné klíčky, amarantová mouka, slupky jitrocelu 

indického, bramborové vločky, látka zlepšující mouku E300), lněné semínko, pšeničná 

mouka, slunečnicová semínka, směs (sójové boby, arašídy pražené), droždí, řepkový 

olej, jemná sůl s jódem, sezamové semínko, ovesné vločky, přípravek (žitná mouka, 

ječná sladová mouka, glukózový sirup, emulgátor E471), přípravek (žitný kvas (částečně 

pražená žitná mouka, voda, základ kvasu) kyselina octová E260) 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, mléka, skořápkových plodů, oxidu siřičitého, 

siřičitanů a lupiny. 

2307

HP 
Veka tuková 350 

běžné 

pečivo 
pšeničné 24 hodin 

Pšeničná mouka, voda, slunečnicový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný), cukr krupice, přípravek (dextróza, pšeničná mouka, protispékavá látka E170, 

emulgátor E472e, slunečnicový lecitin E322, sušená syrovátka, sladová ječná a 

pšeničná mouka, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), přípravek (pšeničná 

mouka) 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, skořápkových plodů, sezamu, 

oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

2310

HP 
Rohlík tmavý 55 

běžné 

pečivo 
vícezrnné 24 hodin 

Pšeničná mouka, voda, směs (sójová drť, pšeničná mouka, tepelně upravená žitná 

mouka, pšeničná sladová mouka, ovesné vločky, lněná semínka, slunečnicová semínka, 

sladová ječná mouka), ovesné vločky, len, sezam, slunečnice, droždí, slunečnicový olej, 

jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), přípravek (dextróza, pšeničná mouka, 

protispékavá látka E170, emulgátor E472e, slunečnicový lecitin E322, sušená syrovátka, 

sladová ječná a pšeničná mouka, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300) 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, skořápkových plodů, sezamu, 

oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

2311

HP 
Rohlík sójový 80 

běžné 

pečivo 
vícezrnné 24 hodin 

Pšeničná mouka, voda, směs (sójová drť, pšeničná mouka, tepelně upravená žitná 

mouka, pšeničná sladová mouka, ovesné vločky, lněná semínka, slunečnicová semínka, 

sladová ječná mouka), droždí, slunečnicový olej, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný), přípravek (dextróza, pšeničná mouka, protispékavá látka E170, emulgátor 

E472e, slunečnicový lecitin E322, sušená syrovátka, sladová ječná a pšeničná mouka, 

stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300) 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, skořápkových plodů, sezamu, 

oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

  



KIII spol.s r.o.                           

 

Zpracovala: Procházková Schválil: J. Bukovský, DiS.        4/4 

 
Platnost od: 23.6. 2021 Přezkoumal: P. Hovorka, DiS. 
  

       

PN Název výrobku 
Hmotnost 

[g] 
Druh Skupina 

Min. 

trvanlivost 
Složení 

3600

HP 

Márinka s jablečnou 

náplní 
80 

jemné 

pečivo 
 24 hodin 

Jablečné kostky 39% (jablka, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, 

antioxidant E300, bambusová vláknina, konzervant E202, zahušťovadla E425i, E415, 

jablkové aroma), pšeničná mouka, voda, cukr, stolní margarin (palmový tuk, řepkový 

olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, máslové 

aroma, barvivo E160b), droždí, přípravek (zvlhčující látka sorbitol, pšeničná mouka, 

emulgátory E471, E481, bramborové vločky, aroma (vanilín), dextróza, kyselina citronová 

E330, stabilizátory E412, E466, barvivo E160a), skořice mletá, jedlá sůl s jódem (jedlá 

sůl, jodičnan draselný) 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, sóji, mléka, skořápkových plodů, 

sezamu, oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 

3488

HP 
Švýcarka skořicová 65 

jemné 

pečivo 
 24 hodin 

Pšeničná mouka, voda, cukr krupice, směs (pšeničná mouka, fruktóza, sušená 

syrovátka, jemná sůl s jódem, sójová mouka, emulgátory E471, E322 - sójový lecitin, 

protispékavá látka E341, aromata máslové, vanilkové, citronové, barvivo E160a, sladidlo 

E954, látka zlepšující mouku E300), slunečnicový olej, droždí, citropasta (cukr, jablka, 

modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202, barvivo beta 

karoten), vanilínový cukr (cukr, pšeničný škrob, aroma), skořice mletá 0,4% , směs 

(pšeničná mouka, emulgátory E472e, E471, pšeničná sladová mouka, sójová mouka, 

látka zlepšující mouku E300) 

Výrobek může obsahovat stopy: vajec, podzemnice, skořápkových plodů, sezamu, 

oxidu siřičitého, siřičitanů a lupiny. 
 

 

Alergeny v textu zvýrazněny tučně. 

  


