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KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s.r.o.

U Lesovny 285, 549 54 Police nad Metují

Specifikace výrobků se zvýrazněnými alergeny: Cukrářské výrobky / dorty

Název výrobku
Složení výrobku Hmotnost

Cukrářský výrobek / dort
a) s náplní  tukovou

MD003 Dort  kulatý s kokosem 1300g

MD004 1500g

MD0012 2500g

objednací 
číslo

korpus světlý: vejce, cukr, pšeničná mouka, kypřící prášek.
náplň kokosová: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; 
syrovátka; rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná 
bílkovina; strouhaný kokos; emulgátor 4471; protihrudkující 
látka E341; emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322); 
sušené plnotučné mléko; zahušťovadla (E401, E407); 
regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina citrónová; voda; 
rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory (E471, E322); 
kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: betakaroten, E160a,
E101; aroma.
ozdoba: sušené mléko polotučné; glukózový sirup; cukr; 
etylvanilin; aroma (hořký mandlový olej); zahušťovadlo E415; 
kyseina: kyselina citrónová E330; konzervant E202; rostlinný tuk; 
ztužený rostlinný tuk; voda.

Dort kulatý s kakaovou 
náplní

korpus tmavý: vejce; cukr; pšeničná mouka; kakaový  prášek; 
kypřící prášek.
náplň kakaová: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; 
syrovátka; rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná 
bílkovina; emulgátor 4471; protihrudkující látka E341; kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku; emulgátor (glukózový sirup, 
E471, E472a, E322); sušené plnotučné mléko; zahušťovadla 
(E401, E407); regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina 
citrónová; voda; rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory
(E471, E322); kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: 
betakaroten, E160a, E101; aroma.
poleva:cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, sójový lecitin, polyglycerol-polyricin-oleát, aroma.
ozdoba: sušené mléko polotučné; glukózový sirup; cukr; 
etylvanilin; aroma (hořký mandlový olej); zahušťovadlo E415; 
kyseina: kyselina citrónová E330; konzervant E202; rostlinný tuk; 
ztužený rostlinný tuk; voda, cukr, škrobový sirup, voda, želírující 
látka: alginát sodný, regulátor kyselosti (E341, E339), emulgátor 
E471, barvivo: E120.

Podkova svatební s 
kakaovou náplní
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MD005 Dort kulatý vanilkový 1400g

MD006 Dort kulatý s ovocem 2100g

MD0007 2100g

korpus světlý: vejce, cukr, pšeničná mouka, kypřící prášek.
náplň: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; 
syrovátka; rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná 
bílkovina; emulgátor 4471; protihrudkující 
látka E341; emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322); 
sušené plnotučné mléko; zahušťovadla (E401, E407); 
regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina citrónová; voda; 
rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory (E471, E322); 
kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: betakaroten, E160a,
E101; aroma.
dohotovení: kokos, sušené mléko polotučné; glukózový sirup; 
cukr; etylvanilin; aroma (hořký mandlový olej); zahušťovadlo 
E415; kyseina: kyselina citrónová E330; konzervant E202; 
rostlinný tuk; ztužený rostlinný tuk; voda.

korpus světlý: vejce, cukr, pšeničná mouka, kypřící prášek.
náplň: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; syrovátka; 
rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná bílkovina; emulgátor 
4471; protihrudkující látka E341; emulgátor (glukózový sirup, 
E471, E472a, E322); sušené plnotučné mléko; zahušťovadla 
(E401, E407); regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina 
citrónová; voda; rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory 
(E471, E322);kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: 
betakaroten, E160a, E101; aroma.
dohotovení: voda; ovoce čertstvé / kompotované; kokos, agar 
agar; cukr; glukózový sirup.

Kulatý slavnostní dort s 
růžemi

korpus světlý: vejce; cukr; pšeničná mouka; kypřící prášek.
náplň světlá:  voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; syrovátka; 
rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná bílkovina; emulgátor 
4471; protihrudkující látka E341; emulgátor (glukózový sirup, 
E471, E472a, E322); sušené plnotučné mléko; zahušťovadla 
(E401, E407); regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina 
citrónová; voda; rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory 
(E471, E322); kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: 
betakaroten, E160a, E101; aroma.
poleva:cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, sójový lecitin, polyglycerol-polyricin-oleát, aroma.
ozdoba: sušené mléko polotučné; glukózový sirup; cukr; 
etylvanilin; aroma (hořký mandlový olej); zahušťovadlo E415; 
kyseina: kyselina citrónová E330; konzervant E202; rostlinný tuk; 
ztužený rostlinný tuk; voda, cukr, škrobový sirup, voda, želírující 
látka: alginát sodný, regulátor kyselosti (E341, E339), emulgátor 
E471, barvivo: E120.
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M0008 1800g

MD009 1300g

MD010 1700g

MD011 2500g

Kulatý slavnostní dort s 
modelovací hmotou

korpus světlý: vejce, cukr, pšeničná mouka, kypřící prášek.
náplň větlá: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; 
syrovátka; rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná 
bílkovina; emulgátor 4471; protihrudkující 
látka E341; emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322); 
sušené plnotučné mléko; zahušťovadla (E401, E407); 
regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina citrónová; voda; 
rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory (E471, E322); 
kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: betakaroten, E160a,
E101; aroma.
ozdoba: kokos strouhaný; modelovací hmota (sušené mléko 
polotučné; glukózový sirup; cukr; etylvanilin; aroma (hořký 
mandlový olej); zahušťovadlo E415; kyseina: kyselina citrónová 
E330; konzervant E202; rostlinný tuk; ztužený rostlinný tuk; voda); 
alginát (cukr, škrobový sirup, voda, želírující látka: alginát sodný, 
regulátor kyselosti (E341, E339), emulgátor E471, barvivo: E120).

Dort kulatý s dětským 
motivem

korpus světlý: vejce, cukr, pšeničná mouka, kypřící prášek.
náplň: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; syrovátka; 
rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná 
bílkovina; emulgátor 4471; protihrudkující látka E341; emulgátor 
(glukózový sirup, E471, E472a, E322); 
sušené plnotučné mléko; zahušťovadla (E401, E407); regulátor 
kyselosti E270; barviva; kyselina citrónová; voda; 
rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory (E471, E322); 
kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: betakaroten, E160a, 
E101; aroma.
dětský motiv: bramborová moučka, voda, rostlinný olej řepkový; 
barviva E133, E102, E151, E122, E133, E110, E162; emulgátor 
E433, kozervant E218; smáčedlo E422.

Kulatý dort s ořechovou 
náplní

korpus světlý: vejce, cukr, pšeničná mouka, kypřící prášek.
náplň ořechová: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; 
syrovátka; rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná 
bílkovina; vlašský ořech; emulgátor 4471; protihrudkující 
látka E341; emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322); 
sušené plnotučné mléko; zahušťovadla (E401, E407); 
regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina citrónová; voda; 
rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory (E471, E322); 
kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: betakaroten, E160a,
E101; aroma.
ozdoba: kakaová poleva (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, polyglycerol-
polyricin-oleát, aroma.); modelovací hmota (sušené mléko 
polotučné; glukózový sirup; cukr; etylvanilin; aroma (hořký 
mandlový olej); zahušťovadlo E415; kyseina: kyselina citrónová 
E330; konzervant E202; rostlinný tuk; ztužený rostlinný tuk; voda).

Podkova svatební s 
ořechovou náplní
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MD001 1300g

MD002 Patrový  dort "orchidej" 2100g

MD013 Patrové srdce svatební 2700g

MD014 1500g

MD015 1400g

MD016 Láhev Primátor 2300g

MD017 Půlitr kakaový 1500g

MD018 Dáreček 2100g

MD019 Zahrádka 3000g

MD020 Kniha otevřená 3200g

MD021 Drak 2100g

MD022 Autíčko 1000g

MD023 Mašinka 2300g

MD024 Mochomůrka 2300g

MD025 Ježek 1200g

MD026 Krtek bez spodního dortu 1600g

MD027 Panenka 1700g

MD028 Svatební dort s růžemi 4200g

MD029 Svatební dort bez dekorace 1400g

MD030 Svatební koruna 2700g

Kulatý dort s náplní a 
mašinkou

korpus světlý: vejce, cukr, pšeničná mouka, kypřící prášek.

korpus tmavý: vejce; cukr; pšeničná mouka; kakaový  prášek; 
kypřící prášek.

korpus ořechový: vejce; cukr; pšeničná mouka; vlašský ořech; 
kypřící prášek.

náplň světlá: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; syrovátka; 
rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná bílkovina; emulgátor 
4471; protihrudkující látka E341; emulgátor  glukózový sirup, 
E471, E472a, E322); sušené plnotučné mléko; zahušťovadla 
(E401, E407); regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina 
citrónová; voda; rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory 
(E471, E322); kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: 
betakaroten, E160a, E101; aroma.

náplň kakaová: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; 
syrovátka; rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná 
bílkovina; emulgátor 4471; protihrudkující látka E341; kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku; emulgátor (glukózový sirup, 
E471, E472a, E322); sušené plnotučné mléko; zahušťovadla 
(E401, E407); regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina 
citrónová; voda; rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory 
(E471, E322); kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: 
betakaroten, E160a, E101; aroma.

náplň ořechová: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; 
syrovátka; rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná 
bílkovina; vlašský ořech; emulgátor 4471; protihrudkující látka 
E341; emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322); 
sušené plnotučné mléko; zahušťovadla (E401, E407); 
regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina citrónová; voda; 
rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory (E471, E322); 
kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: betakaroten, 
E160a, E101; aroma.

náplň kokosová: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; 
syrovátka; rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná 
bílkovina; strouhaný kokos; emulgátor 4471; protihrudkující 
látka E341; emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322); 
sušené plnotučné mléko; zahušťovadla (E401, E407); 
regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina citrónová; voda; 
rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory (E471, E322); 
kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: betakaroten, E160a,
E101; aroma.

náplň ovocná: cukr; směs ovocných dření; glukózový sirup; 
kyselina citrónová; aroma; konzervant (E202, E124); barvivo 
E124.

cukrářská kaková poleva: cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, 
polyglycerol-polyricin-oleát, aroma.

modelovací hmota mléčná: sušené mléko polotučné; 
glukózový sirup; cukr; etylvanilin; aroma (hořký mandlový 
olej); zahušťovadlo E415; kyseina: kyselina citrónová E330; 
konzervant E202; rostlinný tuk; ztužený rostlinný tuk; voda.

Srdce potažené modelovací 
hmotou

Srdce s ořechovou náplní a 
kopretinami
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MD031 Dort batul s náplní 700g

korpus světlý: vejce, cukr, pšeničná mouka, kypřící prášek.

korpus tmavý: vejce; cukr; pšeničná mouka; kakaový  prášek; 
kypřící prášek.

korpus ořechový: vejce; cukr; pšeničná mouka; vlašský ořech; 
kypřící prášek.

náplň světlá: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; syrovátka; 
rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná bílkovina; emulgátor 
4471; protihrudkující látka E341; emulgátor  glukózový sirup, 
E471, E472a, E322); sušené plnotučné mléko; zahušťovadla 
(E401, E407); regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina 
citrónová; voda; rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory 
(E471, E322); kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: 
betakaroten, E160a, E101; aroma.

náplň kakaová: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; 
syrovátka; rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná 
bílkovina; emulgátor 4471; protihrudkující látka E341; kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku; emulgátor (glukózový sirup, 
E471, E472a, E322); sušené plnotučné mléko; zahušťovadla 
(E401, E407); regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina 
citrónová; voda; rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory 
(E471, E322); kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: 
betakaroten, E160a, E101; aroma.

náplň ořechová: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; 
syrovátka; rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná 
bílkovina; vlašský ořech; emulgátor 4471; protihrudkující látka 
E341; emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322); 
sušené plnotučné mléko; zahušťovadla (E401, E407); 
regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina citrónová; voda; 
rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory (E471, E322); 
kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: betakaroten, 
E160a, E101; aroma.

náplň kokosová: voda; cukr; modifikovaný škrob E1414; 
syrovátka; rostlinné tuky; ztužený rostlinný tuk; mléčná 
bílkovina; strouhaný kokos; emulgátor 4471; protihrudkující 
látka E341; emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322); 
sušené plnotučné mléko; zahušťovadla (E401, E407); 
regulátor kyselosti E270; barviva; kyselina citrónová; voda; 
rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory (E471, E322); 
kyselina: kyselina citrónová; sůl; barvivo: betakaroten, E160a,
E101; aroma.

náplň ovocná: cukr; směs ovocných dření; glukózový sirup; 
kyselina citrónová; aroma; konzervant (E202, E124); barvivo 
E124.

cukrářská kaková poleva: cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, 
polyglycerol-polyricin-oleát, aroma.

modelovací hmota mléčná: sušené mléko polotučné; 
glukózový sirup; cukr; etylvanilin; aroma (hořký mandlový 
olej); zahušťovadlo E415; kyseina: kyselina citrónová E330; 
konzervant E202; rostlinný tuk; ztužený rostlinný tuk; voda.
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