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KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s.r.o.

U Lesovny 285, 549 54 Police nad Metují

Specifikace výrobků se zvýrazněnými alergeny:

Název výrobku
Složení Hmotnost

Cukrářský výrobek - těsto
a) těsto linecké

T0001 Linecké těsto 400g

T0002 Linecké těsto s kakaem 400g

T0003 Linecké těsto s kokosem 400g

T0004 Linecké těsto s ořechy 400g

b) těsto ostaní

T0005 Těsto na vanilkové rohlíčky 400g

T0006 Medový perník 400g

objednací 
číslo

pšeničná mouka, cukr, etylvanilin, vaječná melanž 
(pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina E260, regulátory 
kyselosti (E270, E325)), palmový a řepkový olej, sůl, kyselina 
octová E260, emulgátor (E471, E322), regulátor kyselosti 
(E270, E325), stabilizátor E412, konzervant (E211, E202), 
barvivo (annato), aroma.

pšeničná mouka, cukr, etylvanilin, vaječná melanž 
(pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina E260, regulátory 
kyselosti (E270, E325)), kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku 2,8% palmový a řepkový olej, sůl, kyselina 
octová E260, emulgátor (E471, E322), regulátor kyselosti 
(E270, E325), stabilizátor E412, konzervant (E211, E202), 
barvivo (annato), aroma.

pšeničná mouka, cukr, etylvanilin, vaječná melanž 
(pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina E260, regulátory 
kyselosti (E270, E325)), strouhaný kokos 10,5%,  palmový a 
řepkový olej, sůl, kyselina octová E260, emulgátor (E471, 
E322), regulátor kyselosti (E270, E325), stabilizátor E412, 
konzervant (E211, E202), barvivo (annato), aroma.

pšeničná mouka, cukr, etylvanilin, vaječná melanž 
(pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina E260, regulátory 
kyselosti (E270, E325)), vlašské ořechy 10,8%, palmový a 
řepkový olej, sůl, kyselina octová E260, emulgátor (E471, 
E322), regulátor kyselosti (E270, E325), stabilizátor E412, 
konzervant (E211, E202), barvivo (annato), aroma.

pšeničná mouka, cukr, vlašské ořechy 13%,  rostlinný tuk 
(palmový a řepkový olej, sůl, kyselina octová E260, 
emulgátor (E471, E322), regulátor kyselosti (E270, E325), 
stabilizátor E412, konzervant (E211, E202), barvivo (annato), 
aroma).

pšeničná mouka chlebová, cukr, vaječná melanž 
(pasterovaná vaječná melanž, sůl, kyselina E260, regulátory 
kyselosti (E270, E325)), med 8%, skořice, jedlá soda, 
palmový a řepkový olej, sůl, kyselina octová E260, emulgátor 
(E471, E322), regulátor kyselosti (E270, E325), stabilizátor 
E412, konzervant (E211, E202), barvivo (annato), aroma.
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Název výrobku
Složení Hmotnost

Cukrářský výrobek 
a) s náplní lehkou tukovou

M0032 50g

M0107 25g

M0049 Griliášová trubička světlá 30g

M0068 Griliášová trubička světlá 20g

M0050 Griliášová trubička tmavá 30g

M0058 Griliášová trubička tmavá 20g

objednací 
číslo

Oplatková trubička s kakaovým 
krémem

korpus: pšeničná mouka, cukr, voda, ztužený rostlinný tuk, 
kakao, syrovátka, sušené mléko, sušená vejce, přírodně 
identické aroma, protispékavá látka E341, kakaová hmota, 
emulgátor: lecitin a sójový lecitin, E476
kakaový krém 18%: voda, kakao, tuk (rostlinný 
hydrogenovaný), cukr, mléčná bílkovina, emulgátor (E472b, 
E322 /sója/, E472e), stabilizátor (E460, E466, E340), aroma, 
barvivo E160a.

Oplatková trubička s kakaovým 
krémem

korpus: cukrářská kakaová poleva (rostlinný tuk ztužený, 
kakao, sušená syrovátka, emulgátor sojový lecitin, přírodní 
aroma), cukr, vaječný bílek, sójová krupice, podzemnice, 
pšeničné klíčky, pšeničná mouka, rostlinný tuk částečně 
ztužený.
náplň: voda, tuk (rostlinný hydrogenovaný), cukr, mléčná 
bílkovina, emulgátor (E472b, E322 /sója/, E472e), 
stabilizátor (E460, E466, E340), aroma, barvivo E160a.

korpus: cukrářská kakaová poleva (rostlinný tuk ztužený, 
kakao, sušená syrovátka, emulgátor sojový lecitin, přírodní 
aroma), cukr, vaječný bílek, sójová krupice, podzemnice, 
pšeničné klíčky, pšeničná mouka, rostlinný tuk částečně 
ztužený.
náplň: voda, tuk (rostlinný hydrogenovaný), cukr, mléčná 
bílkovina, emulgátor (E472b, E322 /sója/, E472e), 
stabilizátor (E460, E466, E340), aroma, barvivo E160a.,  
ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, sójový lecitin, polyglycerol-polyricin-oleát, aroma.
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2932 Ovocný koláč 550g

M0025 Francouzská kostka 90g

těsto: pšeničná mouka, vejce, cukr, modifikovaný škrob 
E1414, syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, 
mléčná bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka 
E341, emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), 
sušené plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, 
aroma, sůl, regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), 
kyselina citrónová, 30% kompotované / čerstvé ovoce – dle 
sezónní nabídky.
poleva kiwi:
agar-agar, cukr, kiwi, kiwi koncentrát, kyselina citrónová, kiwi 
pyré, barviva. lutein, briliantní modř, aroma, zahušťovadlo 
karubín. 
poleva višeň:
agar-agar, cukr, višně, višňový koncentrát, kyselina citrónová, 
aroma, barvivo: karmín, sulfitoamoniakový karamel, 
zahušťovadlo: karubin.
poleva pomeranč:
agar-agar, cukr, pomerančová dužina a kůra, glukózo-
fruktózový sirup, kyselina citronová, pomerančový 
koncentrát, antioxidant: kyselina askorbová, zahušťovadlo: 
karubin, barvivo: beta-karoten, karmín, aroma.

korpus: pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a 
oleje, voda, emulgátor (E322, E471, E472), okyselující 
přípravek E300, jedlá sůl, aroma, barvivo E1160a, voda, sůl s 
jódem, sušené droždí, vejce.
náplň a dohotovení: cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, 
polyglycerol-polyricin-oleát, aroma, modifikovaný škrob 
E1414, syrovátka, ztužený rostlinný tuk, mléčná bílkovina, 
emulgátor 4471, protihrudkující látka E341, emulgátor 
(glukózový sirup, E471, E472a, E322), sušené plnotučné 
mléko, zahušťovadla (E401, E407, aroma, sůl, regulátor 
kyselosti E270, barviva (E160a, E101), kyselina citrónová, 
voda, rostlinný olej, kyselina: kyselina citrónová, aroma, 
barvivo: betakaroten.
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Název výrobku
Složení Hmotnost

Cukrářský výrobek 
b) s náplní tukovou

M00100 Kubánský dort 115g

M0013 30g

M0019_2 Kakaová roláda 55g

M0079_2 Kakaová roláda 25g

M0019_3 Kokosová roláda 55g

M0079_3 Kokosová roláda mini 25g

objednací 
číslo

korpus: vejce, cukr, pšeničná mouka, kypřící prášek, 
kakaový prášek.
náplň a poleva: banány, cukr, směs ovocných dření, 
glukózový sirup, kyselina citrónová, aroma, konzervant 
(E202, E124, barvivo E124, voda, tuk (rostlinný 
hydrogenovaný), cukr, mléčná bílkovina, emulgátor (E472b, 
E322 /sója/, E472e), stabilizátor (E460, E466, E340), aroma, 
barvivo E160a, cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, polyglycerol-
polyricin-oleát, aroma.

Listový šátek s rostlinnou 
šlehačkou

korpus: pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a 
oleje, voda, emulgátor (E322, E471, E472), jedlá sůl, aroma, 
barvivo E1160a, voda), sůl s jódem, sušené droždí, vejce.
náplň 55% a dohotovení: voda, tuk (rostlinný 
hydrogenovaný), cukr, mléčná bílkovina, emulgátor (E472b, 
E322 /sója/, E472e), stabilizátor (E460, E466, E340), aroma, 
barvivo E160a, cukr, dextróza, želatina, laktóza, 
zahušťovadlo E417.

korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, kakao, emulgátor 
(E472b, E477), glukózový sirup sušený, sušené mléko 
odtučněné, pšeničný škrob, kypřidlo (E450i, E500ii), sůl, 
barvivo (E160a), kyselina citrónová, zahušťovadlo E415, 
aroma.
náplň 55% a dohotovení: 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, aroma, sůl, 
regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), kyselina 
citrónová, cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, polyglycerol-
polyricin-oleát, aroma,  hydrogenované rostlinné tuky.

korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, kakao, emulgátor 
(E472b, E477), glukózový sirup sušený, sušené mléko 
odtučněné, pšeničný škrob, kypřidlo (E450i, E500ii), sůl, 
barvivo (E160a), kyselina citrónová, zahušťovadlo E415, 
aroma.
náplň 55% a dohotovení: kokos, cukr, modifikovaný škrob 
E1414, syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, 
mléčná bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka 
E341, emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), 
sušené plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, 
aroma, sůl, regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), 
kyselina citrónová, směs ovocných dření, glukózový sirup, 
kyselina citronová E330, aroma, konzervant (E202, E124).
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M0019_1 Ořechová roláda 55g

M0079_1 Ořechová roláda mini 25g

M0019_4 Roláda lázeňská 50g

M0111 Lázeňský dort 100g

M0021_1 Ovocný koš mini 30g

korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, kakao, emulgátor 
(E472b, E477), glukózový sirup sušený, sušené mléko 
odtučněné, pšeničný škrob, kypřidlo (E450i, E500ii), sůl, 
barvivo (E160a), kyselina citrónová, zahušťovadlo E415, 
aroma.
náplň 55% a dohotovení: vlašský ořech, cukr, modifikovaný 
škrob E1414, syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, 
mléčná bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka 
E341, emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), 
sušené plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, 
aroma, sůl, regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), 
kyselina citrónová, cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, 
polyglycerol-polyricin-oleát, aroma.

korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, emulgátor (E472b, 
E477), glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné, 
pšeničný škrob, kypřidlo (E450i, E500ii), sůl, barvivo 
(E160a), kyselina citrónová, zahušťovadlo E415, aroma.
náplň 55% a dohotovení: cukr, vlašské ořechy, 
slunečnicové semínko, mandlová moučka, pšeničná 
mouka, kukuřičný bobtnavý škrob, sójová mouka, kukuřičný 
škrob, sušený bílek, skořice, sůl, tuk (rostlinný 
hydrogenovaný tuk), cukr, mléčná bílkovina, emulgátor 
(E472b, E322 /sója/, E472e), stabilizátor (E460, E466, 
E340), barvivo E160a, voda, rostlinný olej řepkový, rostlinný 
tuk ztužený, rostlinné tuky, emulgátory (E471), sůl (0,1%), 
kyselina: kyselina citrónová, barvivo: betakaroten, kakaový 
prášek, sójový lecitin, aroma.

korpus: pšeničná mouka, cukr, etylvanilin, pasterovaná 
vaječná melánž, palmový a řepkový olej, sůl, kyselina octová 
E260, emulgátor (E471, E322), regulátor kyselosti (E270, 
E325), stabilizátor E412, konzervant (E211, E202), barvivo 
(annato), aroma.
náplň  a dohotovení: cukr, modifikovaný škrob E1414, 
sušená syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, 
mléčná bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka 
E341, emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), 
sušené plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, 
aroma, sůl, regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), 
kyselina citrónová, ovoce čerstvé / kompotované dle sezónní 
nabídky 11%.
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M0053 Preminger 100g

M0016 Listový šátek s krémem 30g

M0023 Věneček 40g

M0064 Věneček 20g

M0110_1 Větrník 100g

M0110 Větrník mini 50g

korpus: vejce, cukr, pšeničná mouka,  kakaový prášek, 
kypřící prášek. 
náplň a dohotovení:cukr, modifikovaný škrob E1414, 
syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, mléčná 
bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka E341, 
emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), sušené 
plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, sůl, regulátor 
kyselosti E270, barviva (E160a, E101), kyselina citrónová, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, 
polyglycerol-polyricin-oleát, hydrogenované rostlinné tuky, 
aroma.

korpus: pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a 
oleje, voda, emulgátor (E322, E471, E472), jedlá sůl, aroma, 
barvivo E1160a, voda), sůl s jódem, sušené droždí, vejce.
krém 70% a dohotovení:cukr, modifikovaný škrob E1414, 
syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, mléčná 
bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka E341, 
emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), sušené 
plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, aroma, sůl, 
regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), kyselina 
citrónová.

korpus: pšeničný škrob, rostlinný olej, sušená vejce, škrob, 
glukózový sirup, sušený vaječný bílek, kypřidlo (E450, 
E500), mléčná bílkovina, sůl, vejce.
náplň a dohotovení: cukr, modifikovaný škrob E1414, 
syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, mléčná 
bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkkující látka E341, 
emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), sušené 
plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, aroma, sůl, 
regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), kyselina 
citrónová, rostlinné tuky, voda, rostlinný olej, rostlinný tuk 
tužený, emulgátory (E471, E322), sůl (0,1%), kyselina: 
kyselina citrónová, aroma, barvivo: betakaroten.

korpus: pšeničný škrob, rostlinný olej, sušená vejce, 
škrob, glukózový sirup, sušený vaječný bílek, kypřidlo 
(E450, E500), mléčná bílkovina, sůl, vejce.
náplň a dohotovení: voda, tuk (rostlinný hydrogenovaný), 
cukr, mléčná bílkovina, emulgátor (E472b, E322 /sója/, 
E472e), stabilizátor (E460, E466, E340), aroma, barvivo 
E160a, dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417, 
glukózový sirup.
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M0042 Karamelový banánek 40

M0067 Karamelový banánek 20

M0052 Pražská koule 50g

M0052_1 Pražská koule 25g

M0033 Oválek s náplní 40g

M0057 Oválek s náplní 20g

M0098 Laskonka 35g

M0055 Laskonka 10g

korpus: pšeničný škrob, rostlinný olej, sušená vejce, 
škrob, glukózový sirup, sušený vaječný bílek, kypřidlo 
(E450, E500), mléčná bílkovina, sůl, vejce.
náplň a dohotovení: karamel 8%: (glukózo-fruktozový sirup, 
karamelový sirup, sušená syrovátka, modifikovaný škrob, 
zahušťovadlo: gumagellan, cukr, barvivo: amoniakový 
karamel, oxid titaničitý, kozervant: sorban draselný; aroma, 
jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina jablečná); voda, tuk 
(rostlinný hydrogenovaný), cukr, mléčná bílkovina, 
emulgátor (E472b, E322 /sója/, E472e), stabilizátor (E460, 
E466, E340), aroma, barvivo E160a, cukr, dextróza, želatina, 
laktóza, zahušťovadlo E417.

korpus: vejce, cukr, pšeničná mouka, kukuřičný škrob
náplň a dohotovení: glukózový sirup, rostlinné tuky, voda, 
rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory (E471, E322), 
sůl (0,1%), kyselina: kyselina citrónová, aroma, barvivo: 
betakaroten, kakao, arašídy.

korpus: pšeničná mouka, cukr, etylvanilin, pasterovaná 
vaječná melánž, palmový a řepkový olej, sůl, kyselina octová 
E260, emulgátor (E471, E322), regulátor kyselosti (E270, 
E325), stabilizátor E412, konzervant (E211, E202), barvivo 
(annato), aroma.           
náplň 35% a dohotovení: cukr, modifikovaný škrob E1414, 
syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, mléčná 
bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka E341, 
emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), sušené 
plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, aroma, sůl, 
regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), kyselina 
citrónová, voda, rostlinný olej,  emulgátory (E471, E322), sůl 
(0,1%), kyselina: kyselina citrónová, aroma, barvivo: 
betakaroten, cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, polyglycerol-
polyricin-oleát, aroma.

korpus: cukr, pšeničné klíčky, kokos, sója, len, pšeničná 
mouka, vaječné bílky, sezamové semínko, slunečnice, 
rostlinný ztužený tuk.
náplň: cukr, modifikovaný škrob E1414, sušená syrovátka, 
roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, mléčná bílkovina, 
emulgátor 4471, protihrudkující látka E341, emulgátor 
(glukózový sirup, E471, E472a, E322), sušené plnotučné 
mléko, zahušťovadla (E401, E407, aroma, sůl, regulátor 
kyselosti E270, barviva (E160a, E101), kyselina citrónová, 
káva.



 S náplní tukovou Stránka 8 11.12.2014

M0038 Harlekýn 80g

M0046 Mocca řez 50g

M0062 Mocca řez 25g

M0044 Kakaový řez 50g

M0061 Kakaový řez 25g

korpus: vejce, cukr, pšeničná mouka, kakaový prášek, 
kypřící prášek.
náplň a dohotovení: voda, tuk (rostlinný hydrogenovaný), 
cukr, mléčná bílkovina, emulgátor (E472b, E322 /sója/, 
E472e), stabilizátor (E460, E466, E340), aroma, barvivo 
E160a, kakao,  ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, polyglycerol-
polyricin-oleát, aroma.

korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, kakao, emulgátor 
(E472b, E477), glukózový sirup sušený, sušené mléko 
odtučněné, pšeničný škrob, kypřidlo (E450i, E500ii), sůl, 
barvivo (E160a), kyselina citrónová, zahušťovadlo E415, 
aroma.
náplň a dohotovení: káva, cukr, modifikovaný škrob E1414, 
syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, mléčná 
bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka E341, 
emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), sušené 
plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, aroma, sůl, 
regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), kyselina 
citrónová, cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, polyglycerol-
polyricin-oleát, aroma, glukózo-fruktozový sirup, karamelový 
sirup, sušená syrovátka, modifikovaný škrob, zahušťovadlo: 
gumagellan, barvivo: amoniakový karamel, oxid titaničitý, 
kozervant: sorban draselný; aroma, regulátor kyselosti: 
kyselina jablečná.

korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, kakao, emulgátor 
(E472b, E477), glukózový sirup sušený, sušené mléko 
odtučněné, pšeničný škrob, kypřidlo (E450i, E500ii), sůl, 
barvivo (E160a), kyselina citrónová, zahušťovadlo E415, 
aroma.
náplň 45% a dohotovení:cukr, modifikovaný škrob E1414, 
syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, mléčná 
bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka E341, 
emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), sušené 
plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, aroma, sůl, 
regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), kyselina 
citrónová, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, sójový lecitin, polyglycerol-polyricin-oleát, 
aroma.



 S náplní tukovou Stránka 9 11.12.2014

M0054 Pochoutka oříšková 50g

M0065 Pochoutka oříšková 25g

M0051 Štafetka 50g

M0066 Štafetka 25g

M0090 Pralinkový řez 70g

M0078 Pralinkový řez 35g

korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, kakao, emulgátor 
(E472b, E477), glukózový sirup sušený, sušené mléko 
odtučněné, pšeničný škrob, kypřidlo (E450i, E500ii), sůl, 
barvivo (E160a), kyselina citrónová, zahušťovadlo E415, 
aroma.
náplň a dohotovení: lískový oříšek, cukr, modifikovaný škrob 
E1414, syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, 
mléčná bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka 
E341, emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), 
sušené plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, 
aroma, sůl, regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), 
kyselina citrónová, cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, 
polyglycerol-polyricin-oleát, aroma.

korpus: vaječný bílek slazený, cukr, pšeničná mouka, 
arašídy.
náplň a dohotovení: cukr, modifikovaný škrob E1414, 
sušená syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, 
mléčná bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka 
E341, emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), 
sušené plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, 
aroma, sůl, regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), 
kyselina citrónová, káva.

korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, kakao, emulgátor 
(E472b, E477), glukózový sirup sušený, sušené mléko 
odtučněné, pšeničný škrob, kypřidlo (E450i, E500ii), sůl, 
barvivo (E160a), kyselina citrónová, zahušťovadlo E415, 
aroma.
náplň a dohotovení:cukr, modifikovaný škrob E1414, 
syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, mléčná 
bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka E341, 
emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), sušené 
plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, aroma, sůl, 
regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), kyselina 
citrónová, směs ovocných dření, glukózový sirup, kyselina 
citrónová, aroma, konzervant (E202, E124, barvivo E124), 
škrobový sirup, voda, želírující látka (alginát sodný), regulátor 
kyselosti (E341, E339), emulgátor (E471), barvivo (E120).



 S náplní tukovou Stránka 10 11.12.2014

M0093 Střecha 60g

M0109 Pařížský rohlíček 35g

M0114 Modelovaná brambora 70g

korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, kakao, emulgátor 
(E472b, E477), glukózový sirup sušený, sušené mléko 
odtučněné, pšeničný škrob, kypřidlo (E450i, E500ii), sůl, 
barvivo (E160a), kyselina citrónová, zahušťovadlo E415, 
aroma.
náplň a dohotovení: cukr, modifikovaný škrob E1414, 
syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, mléčná 
bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka E341, 
emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), sušené 
plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, sůl, regulátor 
kyselosti E270, barviva (E160a, E101), rostlinné tuky, voda, 
rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory (E471, E322), 
sůl (0,1%), kyselina: kyselina citrónová, aroma, barvivo: 
betakaroten, kyselina citrónová, cukr, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, polyglycerol-polyricin-
oleát, , škrobový sirup, voda, želírující látka (alginát sodný), 
regulátor kyselosti (E341, E339), emulgátor (E47), barvivo 
(E120), aroma.

korpus: pšeničná mouka, vlašský ořech, cukr, kakao, 
kypřící prášek (E450, E500), řepkový a palmový olej, 
emulgátor (E471, E322), sůl, kyselina citrónová, sorbán 
draselný, barvivo (annato), aroma.
náplň a dohotovení: cukr, modifikovaný škrob E1414, 
sušená syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, 
mléčná bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka 
E341, emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), 
sušené plnotučné mléko, zahušťovadla (E401, E407, 
aroma, sůl, regulátor kyselosti E270, barviva (E160a, E101), 
kyselina citrónová, kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, sójový lecitin, polyglycerol-polyricin-oleát, aroma.

korpus: vejce, cukr, pšeničná mouka, kukuřičný škrob.
náplň: glukózový sirup, rostlinné tuky, voda, rostlinný olej, 
rostlinný tuk ztužený, emulgátory (E471, E322), sůl (0,1%), 
kyselina: kyselina citrónová, aroma, barvivo: betakaroten, 
kakao.
potahovací hmota: sušené mléko polotučné, glukózový 
sirup, cukr, etylvanilin, aroma, zahušťovadlo E415, kyselina: 
kyselina citrónová E330, konzervant E202, rostlinný tuk, 
ztužený rostlinný tuk.
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M0069 Domino 70g

M0024 70g

korpus: vejce, pšeničná mouka, cukr, kakao, emulgátor 
(E472b, E477), glukózový sirup sušený, sušené mléko 
odtučněné, pšeničný škrob, kypřidlo (E450i, E500ii), sůl, 
barvivo (E160a), kyselina citrónová, zahušťovadlo E415, 
aroma.

náplň a dohotovení: cukr, modifikovaný škrob E1414, 
syrovátka, roslinné tuky, ztužený rostlinný tuk, mléčná 
bílkovina, emulgátor 4471, protihrudkující látka E341, 
emulgátor (glukózový sirup, E471, E472a, E322), sušené 
plnotučné mléko, skořápkové plody, sója, arašídy, 
zahušťovadla (E401, E407, aroma, sůl, regulátor kyselosti 
E270, barviva (E160a, E101), kyselina citrónová, rostlinné 
tuky, voda, rostlinný olej, rostlinný tuk ztužený, emulgátory 
(E471, E322), sůl (0,1%), kyselina: kyselina citrónová, 
aroma, barvivo: betakaroten, sušené mléko polotučné, 
glukózový sirup, cukr, etylvanilin, aroma (hořký mandlový 
olej, zahušťovadlo E415, kyselina citrónová E330, 
konzervant E202.

Řez s barevnou polevouŘez s barevnou polevou

náplň: voda, tuk (rostlinný hydrogenovaný), cukr, mléčná 
bílkovina, emulgátor (E472b, E322 /sója/, E472e), 
stabilizátor (E460, E466, E340), aroma, barvivo E160a, cukr, 
dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417.
ochucovací pasta pomeranč: cukr, pomerančová dužina a 
kůra, glukózo-fruktózový sirup, kyselina: kyselina citrónová; 
pomerančový koncentrát; voda; antioxidant: kyselina 
askorbová; zahušťovadlo: karubin; barviva: betakaroten a 
karmín; aroma.
ochucovací pasta pistacie: cukr; kiwi;, kiwi koncentrát; 
kyselina: kyselina citronová; voda; kiwi pyré; barviva: lutein, 
briliant modř; aroma; zahušťovadlo: karubin.
ochucovací pasta višeň: cukr; višeň; voda; višnový 
koncentrát; kyselina citrónová; aroma; barviva: karmín, 
sulfitoamoniakový karamel; zahušťovadlo: karubin.

poleva pomerančová:cukr; rostlinné oleje a tuky (částečně 
ztužené); rostlinné oleje a tuky; laktóza, sušená syrovátka; 
emulgátory (E322, E492); přírodně identické aroma; aroma; 
barvivo: E120.
poleva jahodová: cukr; rostlinné oleje a tuky; sušené mléčné 
složky; emulgátor E322, E492; barvivo E120.
poleva pistacie: cukr; rostlinné oleje a tuky; laktóza; 
sušená syrovátka; pistacie; emulgátory (E492, E322); 
mléčná bílkovina; aroma; barviva (E1141, E160a).



 S náplní tukovou Stránka 12 11.12.2014

M0035 Medovník 70g

korpus: směs: (sušené mléko, rostlinný olej palmový, cukr, 
glukózový sirup, modifikovaný bramborový škrob E1414; 
sušená syrovátka, ztužený rostlinný kokosový tuk, 
zahušťovadlo E401; emulgátor E472a, aroma), voda, invertní 
cukr (invertní cukr, voda, včelí med 5%, regulátor kyselosti 
E330, E500ii).
náplň: směs: (pšeničná mouka, cukr, rostlinný olej palmový, 
ztužený rostlinný tuk, rostlinný tuk, sušený vaječný žloutek, 
ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, glukózový sirup, 
kypřící látka E450, E500; pšeničný lepek, sůl, koření, aroma 
s laktózou, barvivo E101); voda; invertní cukr (invertní cukr, 
voda, včelí med 5%, regulátor kyselosti E330, E500ii); 
glukózo-fruktozový sirup, karamelový sirup, sušená 
syrovátka, modifikovaný škrob, zahušťovadlo: gumagellan, 
cukr, barvivo: amoniakový karamel, oxid titaničitý, kozervant: 
sorban draselný; aroma, jedlá sůl, regulátor kyselosti: 
kyselina jablečná, balící plyn E941), voda.



 S náplní bílkovou Stránka 13 11.12.2014

Název výrobku
Složení Hmotnost

Cukrářský výrobek 
c) s náplní  bílkovou

M0026 Kremrole 30g

M0059 Kremrole mini 15g

M0113 Jádrový kornoutek 40g

M0031 Ašant mini 15g

objednací 
číslo

korpus: pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a 
oleje, voda, emulgátor (E322, E471, E472), okyselující 
přípravek E300, jedlá sůl, aroma, barvivo E1160a, voda, sůl s 
jódem, sušené droždí.
náplň: vaječný bílek, cukr, kyselina citrónová, zahušťovadlo 
E415 xanthan, guma guar, ztužený rostlinný tuk, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, 
polyglycerol-polyricin-oleát, aroma.

cukr, vaječný bílek (vaječný regulátor kyselosti (kyselina 
mléčná), stabilizátor (síran hlinitý), pšeničná mouka, 
podzemnice 13%, jádra vlašských ořechů 11%, ztužený 
rostlinný tuk, směs ovocných dření, glukózový sirup, kyselina 
citrónová, aroma, konzervant (E202, E124, barvivo E124, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, 
polyglycerol-polyricin-oleát, aroma.

korpus: vejce, cukr, pšeničná mouka, kukuřičný škrob.
náplň a dohotovení: cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, 
polyglycerol-polyricin-oleát, aroma, vaječný bílek, kyselina 
citrónová, zahušťovadlo E415 xanthan, guma guar.



 S náplní ostatní Stránka 14 11.12.2014

Název výrobku
Složení Hmotnost

Cukrářský výrobek 
c) s náplní  ostatní

Sacher dort 80g

M0018 Košíček s ořechovou náplní 50g

M0018_1 Košíček s ořechovou náplní 25g

M0027 Řez s punčovou příchutí 80g

M0060 Řez s punčovou příchutí 40g

M0034_7 Linecká kytka s ovocnou náplní 50g

M0034_8 40g

objednací 
číslo

korpus: vejce, cukr, pšeničná mouka kakaový prášek, 
kypřící prášek.
náplň a poleva: cukr, směs ovocných dření, glukózový sirup, 
kyselina citrónová, aroma, konzervant (E202, E124, barvivo 
E124, cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, polyglycerol-
polyricin-oleát, aroma, voda, tuk (rostlinný hydrogenovaný), 
cukr, mléčná bílkovina, emulgátor (E472b, E322 /sója/, 
E472e), stabilizátor (E460, E466, E340), aroma, barvivo 
E160a

korpus: vejce, cukr, pšeničná mouka, kakaový prášek, 
kypřící prášek.
ořechová náplň 71% a dohotovení:cukr, vlašské ořechy, 
slunečnicové semínko, mandlová moučka, pšeničná 
mouka, kukuřičný bobtnavý škrob, sójová mouka, kukuřičný 
škrob, sušený bílek, skořice, sůl, ztužený rostlinný tuk, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, 
polyglycerol-polyricin-oleát, aroma.

vejce, pšeničná mouka, cukr, emulgátor (E472b, E477), 
glukózový sirup sušený, sušené mléko odtučněné, 
pšeničný škrob, kypřidlo (E450i, E500ii), sůl, barvivo 
(E160a), kyselina citrónová, zahušťovadlo E415, aroma, 
směs ovocných dření, kyselina citrónová, aroma, konzervant 
(E202, E124), barvivo E124, aroma.

korpus: pšeničná mouka, cukr, etylvanilin, pasterovaná 
vaječná melánž, palmový a řepkový olej, sůl, kyselina octová 
E260, emulgátor (E471, E322), regulátor kyselosti (E270, 
E325), stabilizátor E412, konzervant (E211, E202), barvivo 
(annato), aroma.
náplň 38%: cukr, směs ovocných dření, glukózový sirup, 
kyselina citrónová, aroma, konzervant (E202, E124, barvivo 
E124.

Linecké tvary (vejce, kuře, 
srdce)



 Jemné neplněné Stránka 15 11.12.2014

Název výrobku
Složení Hmotnost

Cukrářský výrobek 
a) jemné pečivo neplněné

M0004_1 Muffin světlý 120g

M0004_1 Muffin tmavý 120g

M0009 Bábovka piškotová 230g

M0017 Babiččina kostka 90g

2940_1 Cereal cookies meruňka - ořech 20g

2940_2 Cereal cookies kokos - brusinky 20g

2940_3 Cereal cookies mandle 20g

2940 20g

2940 20g

2931 Vídeňský koláč 150g

objednací 
číslo

cukr, vejce, pšeničný škrob, modifikovaný škrob (E1414), 
rostlinný tuk, pšeničná mouka, sušená syrovátka, kypřící 
prášek (E450, E500), emulgátor (E481, E472e, E472b, 
E475), sůl, aroma, zahušťovadlo (E475), sušený glukózový 
sirup, sušené odstředěné mléko, kakaová hmota, emulgátor 
E322 sójový.

cukr, vejce, pšeničná mouka, řepkový olej, sušená vejce, 
kakaový prášek, kypřící látka (E450. E500), aroma, kakaová 
hmota 8%, emulgátor E322 sójový.

pšeničná mouka, cukr, vaječná směs sušená, pšeničný 
škrob, kypřící látky (E450, E500), rýžový škrob, emulgátory 
(E471, E475, E322), dektróza, zahušťovadlo (E415), sůl, 
barvivo E160a, enzymy.

pšeničná mouka, cukr, vejce, polotučné mléko, řepkový 
olej, vlašské ořechy, ethylvanilin, kypřící prášek (E450, 
E500), kokos, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sójový lecitin, polyglycerol-
polyricin-oleát, aroma.

pšeničná mouka 100%, cukr, med, ovesné vločky, sušené 
meruňky, vlašské ořechy, jedlá soda, rostlinný tuk, rostlinný 
olej, emulgátor (E471, E322), kyselina citrónová, aroma, 
barvivo: beta karoten.

pšeničná mouka 100%, cukr, med, ovesné vločky, 
strouhaný kokos, brusinky, jedlá soda, rostlinný tuk, rostlinný 
olej, emulgátor (E471, E322), kyselina citrónová, aroma, 
barvivo: beta karoten.

pšeničná mouka 100%, cukr, med, mandlové lupínky, 
jedlá soda, rostlinný tuk, rostlinný olej, emulgátor (E471, 
E322), kyselina citrónová, aroma, barvivo: beta karoten.

Cereal cookies švestka - 
kardamon

pšeničná mouka, tuk (rostlinné tuky, voda, rostlinný olej, 
rostlinný tuk tužený, emulgátory (E471, E322), sůl (0,1%), 
kyselina: kyselina citrónová, aroma, barvivo: betakaroten), 
ovesné vločky, cukr, med, sušené švestky, voda, jedlá 
soda, kardamon.

Cereal cookies slunečnice - 
rozinka

pšeničná mouka 100%, cukr, med, rozinky, slunečnice, 
ovesné vločky, jedlá soda, rostlinný tuk, rostlinný olej, 
emulgátor (E471, E322), kyselina citronová, aroma, barvivo: 
beta karoten.

korpus: směs: (cukr, pšeničná mouka, sušený vaječný 
žloutek, emulgátor (E472b, E475, E477), sušený vaječný 
bílek, kypřící látka (fosforečnany sodné a uhličitany sodné), 
sušené nízkotučné mléko, sůl, stabilizátor (E415, E466), 
aroma, koření), voda, řepkový olej.
náplň a dohotovení: ovoce čerstvé / kompotované dle 
ročního období, drobenka (řepkový olej, cukr, pšeničná 
mouka)
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M0012 Pomerančový řez 80g

b) cukrovinka

M0080 Růže 30g

M0081 Růže 20g

M0082 Růže 10g

M0083 Lístek velký 1g

M0088 Modelovací hmota mléčná dle přání

směs: (pšeničná mouka; cukr; glukózový sirup; pšeničný 
lepek; ztužený rostlinný tuk; (palmový olej, glukozový sirup,  
sušený pomerančový koncentrát 3%;  kakao se sníženým 
obsahem tuku, aromata; modifikovaný škrob E1414; kypřidla 
E500ii, E541; emulgátory E475, E471; sůl, zahušťovadla 
E412, E415; barvivo E160b, E153; regulátor kyselosti E300), 
vejce, řepkový olej, voda.
poleva: cukr, rostlinné oleje a tuky (částečně ztužené), 
rostlinné oleje a tuky, laktóza, sušená syrovátka, 
emulgátory (E322, E492), přírodně identické aroma, aroma, 
barvivo: E120.

sušené mléko polotučné; cukr; glukózový sirup; etylvanilin; 
zahušťovadlo E415; kyselina citrónová E330; konzervant 
E202; rostlinný tuk; ztužený rostlinný tuk; aroma; 
potravinářská barva E124,E104.
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