
KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s.r.o. - Specifikace výrobků se zvýrazněnými alergeny

Název výrobku

I. Chléb

a) pšenično žitný

2042 Polický chléb krájený balený 900g

2046 Polický chléb krájený balený 1200g

2043 Polický chléb veka 900g

2048 Polický chléb veka 1200g

2041 Polický chléb kulatý 450g

2045 Polický chléb kulatý 1200g

2046 Polický chléb krájený veka 1200g

2051 Chléb víkendový 1800g

2040 Chléb Český 500g

2044 Chléb Český 900g

2050 Chléb se lněným semínkem pšeničná mouka 55%; žitná mouka; sůl; kmín; len 3%. 750g

2056 Chléb se škvarky pšeničná mouka 55%; žitná mouka; škvarky 9%; sůl; kmín. 500g

2060 Otrubový chléb
pšeničné otruby 40%; pšeničná mouka; žitná mouka 

chlebová; kukuřičná mouka; droždí; sůl; kyselina octová.
400g

b) žitný

2093 Chléb žitný 1000g

2093_1 Chléb žitný krájený 320g

pšeničná mouka 55%, žitná mouka, sůl, kmín.

pšeničná mouka 55%; žitná mouka; sůl; droždí; kmín; 

kyselina octová; kukuřičná mouka.

žitná mouka 90%; pšeničná mouka; sůl; droždí; kukuřičná 

mouka; sójové vločky; slunečnice; len; ovesné vločky; 

insulin; karobová mouka; řepná vláknina; sójová mouka; 

extrakt z ovoce.
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KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s.r.o. - Specifikace výrobků se zvýrazněnými alergeny

c) vícezrnný 

2059 Chléb pohankový 

pšeničná mouka 60%, pohanková směs (pohanka 35%, 

bramborové vločky, sójové vločky, jáhly z prosa, len, žitná 

sladová mouka, pšeničná mouka celozrnná, pšeničný 

lepek, kmín, stabilizátor (E412), emulgátor (E471), kypřicí 

prášek (E500), regulátor kyselosti (E270), enzymy), žitná 

mouka chlebová; droždí; sůl.

500g

2094 Chléb vícezrnný Triumf 

pšeničná mouka 78%; voda; směs (sójové vločky, 

slunečnice, lněné semeno, pšeničná mouka, extrudát žitný; 

žitná mouka pražená; ovesné vločky; inulin, karobová 

mouka, řepná vláknina, extrakt z ovoce; sójová mouka, 

enzym (lepek)),droždí, řepkový olej, sůl, zlepšující přípravek 

(pšeničná mouka, emulgátor (E472e, E471), sušené 

podmáslí; mouka sojová, mouka ječná sladová, 

emulgátor: lepek).

450g

d) speciální

2061 Večerní chléb

směs: (pšeničný lepek, sojová drť, pšeničná mouka 

celozrnná, sojový proteinový koncentrát, sůl, pšeničné 

otruby, sladový extrakt (ječný slad, voda), pšeničná mouka 

bobtnavá, jablečná vláknina, regulátor kyselosti (E262), 

pšeničná mouka sladová pražená, kyselina (E270), 

enzymy); len; slunečnice loupaná; droždí.

280g

2062 Ořechový chléb

pšeničná mouka, voda, žitná mouka,  zlepšující přípravek 

(pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, sojový šrot, 

ovesné vločky, lněné semínko, pšeničná mouka, 

slunečnicové semínko, sůl, pšeničná mouka, ječná sladová 

mouka, žitná bobtnavá mouka, rostlinný olej řepkový 

neztužený), 18% vlašský ořech, droždí, sůl.

500g

2057 Biblický chléb

pšeničná mouka 50%, směs Bible (špaldová mouka, ječná 

celozrnná mouka, pšeničná sladová mouka, len, fazolová 

mouka, mořská sůl, proso), med, droždí, mák.

500g

2055 Kořenový chléb

směs kořen: (pšeničná mouka 100%; sůl; pšeničný lepek, 

ječný slad, droždí, enzymy; kyselina: kyselina citronová, 

kyselina L-askorbová); restovaná cibule (cibule, palmový olej; 

pšeničná mouka, sůl).

300g
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KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s.r.o. - Specifikace výrobků se zvýrazněnými alergeny

Název výrobku

II. Běžné pečivo

a) pšeničné

2234 Bageta 240g

2235 Bageta malá 100g

2260 Houska 50g

2261 Žemle 90g

2300 Pletýnka 90g

2651 Rohlík rovný 43g

2651_1 Rohlík rovný 65g

2652 Rohlík slaný 43g

2653 Rohlík 43g

2654 Rohlík velký 90g

2827 Banketka 25g

2232 Veka chlebíčková tuková 
pšeničná mouka, voda, řepkový olej, sůl, ječná sladová 

mouka diastovaná, droždí, cukr.
380g

2238 Francouzská bageta

pšeničná mouka, voda, směs: (pšeničná mouka, sůl, 

pšeničný lepek, ječný slad, sušené droždí, enzymy, 

antioxidant: kyselina L askorbová), sůl, droždí.

300g

2350 Bierspitz

pšeničná mouka 50%, směs Bierspitz (žitné sladové 

vločky, jablečná vláknina, sůl, glukózový sirup, sušený slad 

(žitný, ječný), směs zeleniny (cibule, mrkev, celer, květák), 

směs koření (petržel, libeček, celerové listy), rostlinný tuk 

řepkový, cukr, extrakt z droždí, škrob, palmový olej, 

emulgátor E472e; mléčná bílkovina, enzymy), droždí, kmín.

70g

objednací 

číslo

Složení Hmotnost 

pšeničná mouka; droždí; řepkový olej; zlepšující přípravek 

(pšeničná mouka, sladová mouka ječná diastická, 

emulgátor E472e, E170, cukr, stabilizátor E341, 

zahušťovadlo: guar gum E412; premix pekařských enzymů); 

sůl.
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KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s.r.o. - Specifikace výrobků se zvýrazněnými alergeny

b) vícezrnné

2264 Vícezrnné pečivo Triumf 90g

2264_1 Vícezrnná bageta 240g

2264_2 Vícezrnná houska 60g

2264_3 Vícezrnná banketka 25g

2266 Houska Cesar

pšeničná mouka, směs (slunečnice, len, žitná mouka, 

pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná 

sladová mouka částečně pražená, zahušťovadlo (E466), 

emulgátor (E472e, E471, řepkový lecitin), regulátor kyselosti 

(fosforečnan vápníku, kyselina citrónová), rostlinný tuk 

palmový neztužený, odstředěné sušené mléko) droždí, 

řepkový olej, posypová směs (česnek, sezam, len, posypová 

sůl, pražená pšeničná mouka, koření).

60g

2660 Ovsík

pšeničná mouka 70 %; voda; směs (ovesná mouka, lněné 

semeno, pšeničný lepek, sůl, ovesné vločky, emulgátor 

(E471, E322, E481), ovesná celozrnná trhanka, cukr, 

bramborové vločky, slunečnice, ječná sladová mouka, 

stabilizátor E412, pšeničná mouka, glukózový sirup, směs 

koření, regulátor kyselosti (E170, E270); rostlinný olej, 

enzymy); řepkový olej, droždí.

60g

2662 Mama Mia rohlík

pšeničná mouka; směs (pšeničná (mouka, šrot, otruby, 

sladový šrot, lepek, vláknina); len; slunečnice; žito (šrot, 

sušený kvásek); sůl, sója (šrot, mouka), ječmen (sladový 

extrakt, sladová mouka), směs vitamínů a minerálních látek 

(uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, fosforečnan 

železitý, vitamín D3, kyselina listová) ;cukr; droždí; řepkový 

olej; posyp: sezamové semeno; koření.

75g

pšeničná mouka; směs (sójové vločky, slunečnice, lněné 

semeno, pšeničná mouka, extrudát žitný; žitná mouka 

pražená; ovesné vločky; inulin, karobová mouka, řepná 

vláknina, extrakt z ovoce; sójová mouka, enzym 

(lepek)),droždí, řepkový olej, sůl, zlepšující přípravek 

(pšeničná mouka, emulgátor (E472e, E471), sušené 

podmáslí; mouka sojová, mouka ječná sladová, 

emulgátor: lepek).
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KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s.r.o. - Specifikace výrobků se zvýrazněnými alergeny

Název výrobku

III. Jemné pečivo

a) kynuté

2655 Sladký rohlík

pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, droždí, cukr, ječná 

sladová mouka diastovaná, vaječná melanž (vaječná 

melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti E270, E325), 

kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, sušené mléko, 

sušená syrovátka, emulgátor E471, mák.

45g

2656 Rohlík loupák

pšeničná mouka, cukr, droždí, sůl, vaječná melanž (vaječná 

melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti E270, E325), 

sušené mléko, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, 

emulgátor E471, enzymy, palmový a řepkový rostlinný tuk, 

emulgátory mono- a diglyceridy mastných kyselin, 

polyglycerolové estery mastných kyselin, slunečnicový lecitin, 

kyselina sorbová, kyselina citrónová, barvivo: betakaroten, 

aroma.

50g

2657 Jidáš

pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, droždí, cukr, rozinky, 

ječná sladová mouka diastovaná, vaječná melanž 

(vaječná melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti 

E270, E325), kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, 

sušené mléko, sušená syrovátka, emulgátor E471.

65g

2658 Švýcarka

pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, droždí, cukr, ječná 

sladová mouka diastovaná,  vaječná melanž (vaječná 

melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti E270, E325), 

kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, sušené mléko, 

sušená syrovátka, emulgátor E471, skořice.

100g

2659 Martinský rohlík

pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, droždí, cukr, ječná 

sladová mouka diastovaná, vaječná melanž (vaječná 

melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti E270, E325), 

kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, sušené mléko, 

sušená syrovátka, emulgátor E471; maková náplň (mák, 

bramborová bobtnavá mouka, maltodextrin, kukuřičný škrob, 

stabilizátor (E401, E1422), koření, kyselina sorbová).

65g

2661 Ovsík sladká žemle

pšeničná mouka 80%, ovesná mouka 10%, lněné semeno, 

pšeničný lepek, sůl, ovesné vločky, emulgátor (E471, 

E322, E481), ovesná celozrnná trhanka, cukr, bramborové 

vločky, slunečnice, ječná sladová mouka, stabilizátor 

(E412), glukozový sirup, směs koření, regulátor kyselosti 

(E170, E270, enzymy), cukr, droždí, řepkový olej, rozinky, 

čokoláda (kakaová hmota 50%, emulgátor (E322 – sójový), 

aroma.

60g

Hmotnost objednací 

číslo

Složení
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KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s.r.o. - Specifikace výrobků se zvýrazněnými alergeny

2663
Rohlík zdobený s makovou 

náplní

těsto: pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, droždí, cukr,  

ječná sladová mouka diastovaná,  vaječná melanž 

(vaječná melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti 

E270, E325), kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, 

sušené mléko, sušená syrovátka,  emulgátor E471.

náplň 40%: mák, bramborová bobtnavá mouka, maltodextrin, 

kukuřičný škrob, stabilizátor (E401, E1422), koření, kyselina 

sorbová.

poleva: cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátory (sójový lecitin, 

polyglycerol-polyricin-oleát), aroma.

80g

2664
Rohlík zdobený s ořechovou 

náplní

těsto: pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, droždí, cukr,  

ječná sladová mouka diastovaná,  vaječná melanž 

(vaječná melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti 

E270, E325), kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, 

sušené mléko, sušená syrovátka,  emulgátor E471.

náplň 40%: cukr, vlašské ořechy, slunečnicové semínko, 

mandlová moučka, pšeničná mouka, kukuřičný bobtnavý 

škrob, sójová mouka, kukuřičný škrob, sušený bílek, 

aroma, skořice, sůl.

poleva: cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátory (sójový lecitin, 

polyglycerol-polyricin-oleát), aroma; mandle.

80g

2701 Mazanec s rozinkami 400g

2702 Mazanec s rozinkami 700g

2703
Mazanec s rozinkami a 

mandlemi
400g

2704
Mazanec s rozinkami a 

mandlemi
700g

2801 Vánočka s rozinkami 400g

2802 Vánočka s rozinkami 700g

2803 Vánočka sváteční s mandlemi 400g

2804 Vánočka sváteční s mandlemi 700g

2807 Vánočka sypaná arašídy 130g

2810 Vánočka s rozinkami krájená 400g

pšeničná mouka 100%, voda, cukr, řepkový olej, droždí, 

cukr,  ječná sladová mouka diastovaná, rozinky 4%, 

vaječná melanž (vaječná melánž, sůl, kyselina E260, 

regulátor kyselosti E270, E325), kyselina octová E260, 

kyselina mléčná E270, sušené mléko, sušená syrovátka,  

emulgátor E471, posyp (mandle, arašídy).
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2705 Mazanec máslový sypaný 400g

2706 Mazanec máslový sypaný 700g

2805 Vánočka máslová sypaná 400g

2806 Vánočka máslová sypaná 700g

2709 Mazanec a náhradním sladidlem 400g

2811
Vánočka s náhradním sladidlem 

krájená
400g

2812 Vánočka s náhradním sladidlem  400g

2828 Pouťový koláč 35g

2829 Koláč 2 náplně 70g

2901 Koláč tlačený 50g

2902 Vázaný koláč 35g

2903 Závin s náplní 250g

2903_2 Závin s náplní 125g

2911 Koláč plzeňský 500g

pšeničná mouka, cukr, máslo 8%, droždí, ječná sladová 

mouka diastovaná, rozinky 4%, vaječná melanž (vaječná 

melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti E270, E325), 

kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, sušené mléko, 

sušená syrovátka,  emulgátor E471, mandle, aroma. 

Posyp: arašídy, vlašské ořechy, dekorativní cukr (dextróza, 

modifikovaný škrob, rostlinný tuk palmový neztužený (bod 

tání 52/56°C), protispékavá látka s tearát hořečnatý.)

pšeničná mouka, řepkový olej, sůl, droždí, fruktóza, 

emulgátor E481, regulátor kyselosti (E170, E341), 

zahušťovadlo E412,  aroma s mléčnou složkou, enzymy.

těsto: pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, droždí, cukr,  

ječná sladová mouka diastovaná,  vaječná melanž 

(vaječná melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti 

E270, E325), kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, 

sušené mléko, sušená syrovátka,  emulgátor E471.                                                                                      

maková náplň:  mák, bramborová bobtnavá mouka, 

maltodextrin, kukuřičný škrob, stabilizátor (E401, E1422), 

koření, kyselina sorbová.

tvarohová náplň:  tvaroh, cukr, vejce, rozinky, vanilkový cukr.

povidlová náplň:  povidla, cukr, jablka, modifikovaný 

kukuřičný škrob, barvivo (E150d), zahušťovadlo (E456), 

kyselina citrónová E330, konzervant (E202, E211), aroma.

ořechová náplň:  cukr, vlašské ořechy, slunečnicové 

semínko, mandlová moučka, pšeničná mouka, kukuřičný 

bobtnavý škrob, sójová mouka, kukuřičný škrob, sušený 

bílek, aroma, skořice, sůl.

hrušková náplň:  jablka, hrušky, glukózový sirup, kyselina 

E330, aroma.

meruňková náplň:  meruňky, cukr, modifikovaný kukuřičný 

škrob, zahušťovadlo E418, kyselina citrónová E330, aroma, 

barvivo,  konzervant (sorban draselný E202, benzoan sodný 

E211). 
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KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s.r.o. - Specifikace výrobků se zvýrazněnými alergeny

2814 Štola

pšeničná mouka, zlepšující přípravek: (cukr, pšeničná 

mouka, emulgátor E471, E482, sušená syrovátka, sůl, 

aroma, regulátor kyselosti: E170, E341, enzymy), voda, tuk 

(neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a 

řepokový), voda, emulgátory: polyglycerolové estery 

mastných kyselin, mono- a dyglyceridy mastných kyselin a 

slunečnicový lecitin, jedlá sůl (0,2%), konzervant: kyselina 

sorbová; aroma; regulátor kyselosti: kyselina citronová; 

barvivo: betakaroten.), droždí, cukr, vejce, rozinky, 

kandované ovoce (cukr, škrobový sirup, voda, želírující látka: 

alginát sodný, regulátor kyselosti (E341, E339), vlašské 

ořechy.

300g

2815 Štola vánoční

pšeničná mouka, rozinky, kandované ovoce (cukr, škrobový 

sirup, voda, želírující látka: alginát sodný, regulátor kyselosti 

(E341, E339), emulgátor E471, barvivo: E120), voda, 

přípravek: (cukr, sušená syrovátka, pšeničná mouka, 

kypřidlo: difosfáty, uhličitan sodný; emulgátory (E472e, 

E471,), sůl), tuk (rostlinné tuky, voda, rostlinný olej, rostlinný 

tuk ztužený (palmový a řepkový), emulgátory (E471, E322), 

sůl (0,1%), kyselina: kyselina citrónová, aroma, barvivo: 

betakaroten), cukr, droždí, skořice, vejce, dekorativní cukr 

(dextróza, modifikovaný škrob, rostlinný tuk palmový 

neztužený (bod tání 52/56°C), protispékavá látka s tearát 

hořečnatý).

400g

2906 Makovka, uzel

pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, droždí, cukr,  ječná 

sladová mouka diastovaná,  vaječná melanž (vaječná 

melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti E270, E325), 

kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, sušené mléko, 

sušená syrovátka,  emulgátor E471, mák.

65g

2907 Ježek

pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, droždí, cukr,  ječná 

sladová mouka diastovaná,  vaječná melanž (vaječná 

melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti E270, E325), 

kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, sušené mléko, 

sušená syrovátka,  emulgátor E471, rozinky.

120g

2950 Dukátové buchtičky

pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, droždí, cukr,  ječná 

sladová mouka diastovaná,  vaječná melanž (vaječná 

melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti E270, E325), 

kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, sušené mléko, 

sušená syrovátka,  emulgátor E471.

200g
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2954 Buchty směs

těsto: pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, droždí, cukr,  

ječná sladová mouka diastovaná,  vaječná melanž 

(vaječná melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti 

E270, E325), kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, 

sušené mléko, sušená syrovátka,  emulgátor E471.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

.                                                                                                          

tvarohová náplň: tvaroh, cukr, vejce, rozinky, vanilkový cukr.

povidlová náplň : povidla, cukr, jablka, modifikovaný 

kukuřičný škrob, barvivo (E150d), zahušťovadlo (E456), 

kyselina citrónová E330, konzervant (E202, E211), aroma.

maková náplň:  mák, bramborová bobtnavá mouka, 

maltodextrin, kukuřičný škrob, stabilizátor (E401, E1422), 

koření, kyselina sorbová.

3ks

2913 Frgál 650g

2951 Buchty s ovocnou náplní 65g

těsto:  pšeničná mouka 100%, voda, cukr, vejce, droždí,  

emulgátor (E471, E482), sušená syrovátka, sůl, aroma, 

regulátor kyselosti (E170, E341), enzymy.                            

maková náplň: mák, bramborová bobtnavá mouka, 

maltodextrin, kukuřičný škrob, stabilizátor (E401, E1422), 

koření, kyselina sorbová.

tvarohová náplň : tvaroh, cukr, vejce, rozinky, vanilkový cukr.

povidlová náplň: povidla, cukr, jablka, modifikovaný 

kukuřičný škrob, barvivo (E150d), zahušťovadlo (E456), 

kyselina: kyselina citrónová E330, konzervant (E202, E211), 

aroma.

borůvková náplň:  borůvka – kusové ovoce, jablečný protlak, 

glukózový sirup, modifikovaný škrob E1422, cukr, voda, 

kyselina: kyselina E330, konzervant E202, zahušťovadlo 

E418, aroma.

hrušková náplň:  jablka, hrušky, glukózový sirup, kyselina: 

E330, aroma.

meruňková náplň:  meruňky, cukr, modifikovaný kukuřičný 

škrob, zahušťovadlo E418, kyselina: kyselina citrónová E330, 

aroma, barvivo,  konzervant (sorban draselný E202, benzoan 

sodný E211, oxid siřičitý E220).
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Sváteční cop s makovou náplní 300g

Sváteční cop s ořechovou náplní 300g

Sváteční cop a náplní 

marcipánovou
300g

Sváteční cop s náplní müsli 300g

2903_1

těsto: pšeničná mouka 100%, voda, cukr, řepkový olej, 

droždí,  ječná sladová mouka diastovaná,  vaječná melanž 

(vaječná melánž, sůl, kyselina E260, regulátor kyselosti 

E270, E325), kyselina octová E260, kyselina mléčná E270, 

sušené mléko, sušená syrovátka,  emulgátor E471.

maková náplň: mák, bramborová bobtnavá mouka, 

maltodextrin, kukuřičný škrob, stabilizátor (E401, E1422), 

koření, kyselina sorbová.

marcipánová náplň:  mandlová mouka 22%, cukr, sušená 

syrovátka, modifikovaný bramborový škrob, rýžová mouka, 

pšeničný škrob, palmový olej, sójová mouka, strouhaný 

kokos, pšeničná vláknina, sušená vejce, glukózový sirup, 

aroma (s lupinou), pšeničný lepek, zahušťovadlo (E401), 

posyp: mandle.

müsli náplň: cukr, slunečnice, ovesné vločky, palmový tuk, 

pšeničná krupice, modifikovaný škrob (E1412), glukózový 

sirup, rýžová mouka, čokoládová drť, sušená vejce, sójová 

mouka, sušená syrovátka, kypřící látky (E500, E341), sůl, 

aroma, stabilizátor.

ořechová náplň:  cukr, vlašské ořechy, slunečnicové 

semínko, mandlová moučka, pšeničná mouka, kukuřičný 

bobtnavý  škrob, sójová mouka, kukuřičný škrob, sušený 

bílek, aroma, skořice, sůl, posyp: arašídy.
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2908 Svatební koláče máslové 11g

2909 Svatební koláče máslové rohové 3ks

2914 Svatební koláče balené 15ks

2910 Svatební koláče balené 30ks

těsto: pšeničná mouka, máslo, smetana 30% (smetana, 

sušené odtučněné mléko, karagenan), droždí, vejce, 

ethylvanilin.

maková náplň:  mák, bramborová bobtnavá mouka, 

maltodextrin, kukuřičný škrob, stabilizátor (E401, E1422), 

koření, kyselina sorbová.

tvarohová náplň:  tvaroh, cukr, vejce, rozinky, vanilkový cukr.

povidlová náplň:  povidla, cukr, jablka, modifikovaný 

kukuřičný škrob , barvivo (E150d), zahušťovadlo (E456), 

kyselina citrónová E330, konzervant (E202, E211), aroma.

ořechová náplň:  cukr, vlašské ořechy, slunečnicové 

semínko, mandlová moučka, pšeničná mouka, kukuřičný 

bobtnavý škrob, sójová mouka, kukuřičný škrob, sušený 

bílek, aroma, skořice, sůl.

těsto: pšeničná mouka 100%, smetana 30% (smetana, 

sušené odtučněné mléko, karagenan), rostlinný tuk 

(neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový, 

řepkový), voda, kyselina sorbová, aroma, kyselina citrónová, 

betakaroten, sůl, slunečnicový lecitin) ethylvanilin, droždí, 

vejce.

maková náplň:  mák, bramborová bobtnavá mouka, 

maltodextrin, kukuřičný škrob, stabilizátor (E401, E1422), 

koření, kyselina sorbová.

tvarohová náplň:  tvaroh, cukr, vejce, rozinky, vanilkový cukr.

povidlová náplň:  povidla, cukr, jablka, modifikovaný 

kukuřičný škrob , barvivo (E150d), zahušťovadlo (E456), 

kyselina citrónová E330, konzervant (E202, E211), aroma.

ořechová náplň:  cukr, vlašské ořechy, slunečnicové 

semínko, mandlová moučka, pšeničná mouka, kukuřičný 

bobtnavý škrob, sójová mouka, kukuřičný škrob, sušený 

bílek, aroma, skořice, sůl.
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b) smažené

3000 Kobliha s mákovou náplní 65g

3001 Kobliha s ovocnou náplní 60g

3003 Kobliha s krémem 80g

3005 Kobliha s příchutí lískooříškovou 65g

3004 Koblihový kroužek s polevou

těsto: pšeničná mouka, cukr, sušená syrovátka, sušené 

vaječné bílky, sušené vaječné žloutky, jedlá sůl s jódem, 

emulgátor (E471, E472e, E322, E170), palmový tuk, koření, 

enzymy, aroma,  vanilin E160a, barvivo.

poleva 10% (ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátory (sójový lecitin a 

polyglycerol-polyricin-oleát)).

50g

3006 Vrták s kakaovou polevou

pšeničná mouka, voda, cukr, sušená syrovátka, sušené 

vaječné bílky, sušené vaječné žloutky, jedlá sůl s jódem, 

emulgátor (E471, E472e, E322, E170), palmový tuk, koření, 

enzymy, aroma, vanilin E160a, barvivo.

poleva 10% (ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 

sníženým obsahem tuku, emulgátory (sójový lecitin a 

polyglycerol-polyricin-oleát)).

60g

3007 Bavorský vdoleček

těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, sušená syrovátka, 

sušené vaječné bílky, sušené vaječné žloutky, jedlá sůl s 

jódem, emulgátor (E471, E472e, E322, E170), palmový tuk, 

koření, enzymy, aroma, vanilin E160a, barvivo.

tvarohová náplň:  tvaroh, cukr, vejce, rozinky, vanilkový cukr.

ovocná nápň:  cukr, směs ovocných dření, glukózový sirup, 

kyselina citrónová E330, aroma, konzervant E202, barvivo 

E124.

75g

3007 Velikonoční kobliha

těsto: pšeničná mouka, voda, cukr, sušená syrovátka, 

sušené vaječné bílky, sušené vaječné žloutky, jedlá sůl s 

jódem, emulgátor (E471, E472e, E322, E170), palmový tuk, 

koření, enzymy, aroma, vanilin E160a, barvivo.

ovocná náplň: cukr, směs ovocných dření, glukózový sirup, 

kyselina citronová E330, aroma, konzervant E202, barvivo 

E124.

poleva: voda, sušený glukózový sirup, neztužený rostlinný 

palmový tuk, modifikovaný bramborový škrob, okyselující 

látka: kyselina citrónová, barvivo

75g

těsto: pšeničná mouka, cukr, sušená syrovátka, sušené 

vaječné bílky, sušené vaječné žloutky, jedlá sůl s jódem, 

emulgátor (E471, E472e, E322, E170), palmový tuk, koření, 

enzymy, aroma,  vanilin E160a, barvivo.

ovocná náplň: cukr, směs ovocných dření, glukózový sirup, 

kyselina citronová E330, aroma, konzervant E202, barvivo 

E124.

maková náplň:  mák, bramborová bobtnavá mouka, 

maltodextrin, kukuřičný škrob, stabilizátor (E401, E1422), 

koření, kyselina sorbová.

tukový krém:  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.

lískooříšková náplň:

cukr, rostlinný tuk, syrovátka, kakao se sníženým obsahem 

tuku, emulgátor lecitin, lískooříškové aroma, vanilka, sůl, 

sója.
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Název výrobku

IV. Rozmrazeného polotovaru

a) listové těsto

P11320 Šáteček

pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a oleje, voda, 

emulgátor: E322, E471, E472, sůl, regulátor kyselosti (E330, 

E331), aroma, barvivo: E160a, sůl s jódem , sušené droždí, 

meruňková náplň 32% (meruňky 25%, jablečná dřeň, 

glukózový sirup, cukr, zahušťovadla (E1422, E1442, E412, 

E466, E418), regulátor kyselosti (E330, E331, E333), aroma, 

konzervanty (E202, E211, E220).

65g

P11323 Rohlíček ořechový celozrnný

pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a oleje, voda, 

emulgátor: E322, E471, E472, sůl, regulátor kyselosti: E330, 

aroma, barvivo: E160a), pšeničná mouka celozrnná 8%, 

zlepšující přípravek (sušená kvasná kultura, mouka žitná 

pražená, pražený ječmen, enzym), len, sójová drť, 

ořechová náplň 31% - voda, (ořechová směs - cukr, lískové 

oříšky, pšeničná mouka, strouhanka, slunečnice mletá, 

sušená syrovátka, sušené mléko, maltodextrin, sójová 

mouka, sójový šrot, sušené vaječné bílky, E1414 

(zahušťovadlo), kukuřičný škrob, kakao, aroma, sůl, skořice, 

koření), strouhanka, vanilkový pudink (cukr, zahušťovadla 

E1412, E1414, syrovátka, mléko, laktóza, glukózový sirup, 

rostlinný tuk, emulgátor (E471, E472a), mléčná bílkovina, 

zahušťovadla (E340, E401, E516), regulátor kyselosti (E416, 

E450), protispékavá látka E170, aroma, sůl, barvivo (E160a, 

E101)), vlašské jádra 3%, etylvanilín.

80g

P11324 Rozinkový šnek

pšeničná mouka; voda; rozinky18%; máslo 14%; cukr; 

vejce; glukózo-fruktózový sirup; droždí; modifikovaný škrob; 

sůl; laktóza; mléčné bílkoviny; sušená smetana; sušená 

syrovátka; sušené odtučněné mléko; barvivo: kurkumin, 

mrkvový extrakt; stabilizátor: E450, E516; zahušťovadlo: 

E401; aroma; enzymy.

75g

P11327 Čtverec meruňkový

pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a oleje, voda, 

emulgátor: E322, E471, E472, sůl, regulátor kyselosti: E330, 

aroma, barvivo: E160a), voda, sušené droždí, pudingová 

náplň (cukr, zahušťovadlo E1414, sušená syrovátka, 

rostlinný tuk, zahušťovadlo E401, umělá a přírodně identická 

aroma, barvivo E160a, stabilizátor 451, protispékavá látka 

E551), vanilkový puding (cukr, sušené mléko, sušená 

syrovátka, zahušťovadlo (E1412, E1414, E1422, E401), 

glukózový sirup, mléčná bílkovina, mléčný cukr, 

stabilizátory (E450, E509, E340), emulgátory (E471, E472e), 

aroma, barvivo (E160a, E101, E104, E110), půlené meruňky 

13%.

75g

objednací 

číslo

Složení Hmotnost 
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P11331 Celozrnná pikantní tyčinka

pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a oleje, voda, 

emulgátor: E322, E471, E472, sůl, regulátor kyselosti: E330, 

E331, aroma, barvivo: E160a), pšeničná mouka, pšeničná 

mouka celozrnná 8%, zlepšující přípravek (sůl, sušená 

kvasná kultura, mouka žitná pražená, pražený ječmen, 

enzym), lněné semínko, sójová drť, česneková pasta, 

sušený česnek, petrželová nať, saturejka, glutaman sodný.

40g

P11340 Hřeben ořechový

pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a oleje, voda, 

emulgátor: E322, E471, E472, sůl, regulátor kyselosti: E330, 

E331, aroma, barvivo: E160a), voda, sůl s jódem, sušené 

droždí, ořechová náplň 32% - voda, (ořechová směs - cukr, 

lískové oříšky, pšeničná mouka, strouhanka, slunečnice 

mletá, sušená syrovátka, sušené mléko, maltodextrin, 

sójová mouka, sójový šrot, sušené vaječné bílky, E1414 

(zahušťovadlo), kukuřičný škrob, kakao, aroma, sůl, skořice, 

koření), strouhanka, vanilkový pudink (cukr, zahušťovadla 

E1412, E1414, syrovátka, mléko, laktóza, glukózový sirup, 

rostlinný tuk, emulgátor (E471, E472a), mléčná bílkovina, 

zahušťovadla (E340, E401, E516), regulátor kyselosti (E416, 

E450), protispékavá látka E170, aroma, sůl, barvivo (E160a, 

E101)), vlašské jádra 3%, etylvanilín.

50g

P11343 Hřeben pudinkový

pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a oleje, voda, 

emulgátor: E322, E471, E472, sůl, regulátor kyselosti: E330, 

E331, aroma, barvivo: E160a), voda, sůl s jódem, sušené 

droždí, pudingová náplň 35% (voda, cukr, zahušťovadlo 

(E1414, E401), sušená syrovátka, rafinovaný rostlinný tuk, 

syntetické aroma, barvivo: E160a, stabilizátor E451ii, 

protispékavá látka E551).

65g

P11520 Listový závin

pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a oleje, voda, 

emulgátor: E322, E471, E472, sůl, regulátor kyselosti: E330, 

aroma, barvivo: E160a), sušené droždí, jablková náplň 32% 

(jablka, cukr, zahušťovadlo (E1414, E1422, E401, E412, 

E516, E450), jablečný prášek, skořice, sůl, aroma, regulátor 

kyselosti (E296, E300, E327, E330), barvivo E150c, 

konzervant E202, strouhanka (pšeničná mouka, řepkový 

olej, žitná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor (E472e, 

E471, E341), enzymy, cukr, vejce.

250g
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b) kynuté listové těsto

P11330 Celozrnný rohlík

rostlinné tuky (rostlinné tuky a oleje, voda, emulgátor: E322, 

E471, E472, sůl, regulátor kyselosti: E330, aroma, barvivo: 

E160a), pšeničná mouka, mouka žitná celozrnná 4%, žitná 

mouka tmavá, zlepšující přípravek (sójová mouka, sušená 

kvasná kultura, pražený ječmen, sůl, sušená syrovátka, 

sušená žitná mouka, žitná mouka pražená, lepek, 

emulgátor E472e, enzym,  droždí, lněné semínko, sójová 

drť, celozrnná mouka pšeničná, posyp 3% (sýr, lněné 

semínko, sójová drť, kmín, sůl s jódem).

55g

P11332 Croissant se sýrem

pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a oleje, voda, 

emulgátor: E322, E471, E472, sůl, regulátor kyselosti: E330, 

E331, aroma, barvivo: E160a), droždí, cukr, zlepšující 

přípravek (pšeničný lepek, stabilizátor: E412, pšeničná 

mouka, emulgátor: E472e, deaktivované droží, enzymy), sůl 

s jódem, pšeničný lepek, strouhaný sýr 5% (mléko 

pasterované, sůl, mléčné kultury), vaječná melánž.

60g

P11344 Koláček višeň

pšeničná mouka, rostlinné tuky (rostlinné tuky a oleje, voda, 

emulgátor: E322, E471, E472, sůl, regulátor kyselosti: E330, 

aroma, barvivo: E160a), cukr, droždí, sůl s jódem, pšeničný 

lepek, zlepšující přípravek (pšeničný lepek, stabilizátor 

E412, emulgátor E472e, deaktivované droždí, enzymy), 

višňová náplň 33% (višně, jablečná dřeň, višňový protlak, 

cukr, glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, modifikovaný 

škrob, zahušťovadla (E1422, E418, E466), okyselující 

prostředek E330, konzervant (E200, E202, E211), aroma, 

barvivo E120).

120g
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Název výrobku

V. Ostatní výrobky

a) trvanlivé

3101 Oplatky se sýrem
pšeničná mouka, vejce, mléko polotučné, sýr 30% (mléko 

pasterované, sůl, mléčné kultury), kmín, sůl.
20g

3346 Preclík 15g

3347 Preclík balený 10 ks

3348 Preclík balený mini 0,075g

3349 Preclík 100g

b) ostatní

2010 Kvas 200g

2011 Kvas volný 1000g

2500 Italské pečivo Mexico

těsto  pšeničná mouka, směs (pšeničná mouka, rostlinný 

neztužený palmový tuk, sůl, sušená syrovátka, pšeničná 

sladová mouka, emulgátor (E471, E472e), nízkotučné 

sušené mléko, cukr, kořen), droždí, sůl.

náplň:  směs (enzymy, rajčatový protlak, cibule, paprika, 

jalapeno paprika, zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný 

škrob a karubin, směs koření, kyselina vinná, antioxidant: 

kyselina askorbová, konzervant: sorbát draselný a benzoan 

sodný, aromata), sýr 30% (mléko pasterované, sůl, mléčné 

kultury).

70g

2501 Italské pečivo Neapol

těsto  pšeničná mouka, směs (pšeničná mouka, rostlinný 

neztužený palmový tuk, sůl, sušená syrovátka, pšeničná 

sladová mouka, emulgátor (E471, E472e), nízkotučné 

sušené mléko, cukr, kořen), droždí, sůl.

náplň: (směs: enzymy, rajčatový protlak, cibule, cukr, 

paprika, česnek,  zahušťovadla: modifikovaný kukuřičný 

škrob a karubin, směs koření, kyselina vinná, antioxidant: 

kyselina askorbová, konzervant: sorbát draselný a benzoan 

sodný); sýr 30% (mléko pasterované, sůl, mléčné kultury).

70g

3500 Strouhanka volná

pšeničná mouka; droždí; řepkový olej; zlepšující přípravek 

(pšeničná mouka, sladová mouka ječná diastická, 

emulgátor E472e, E170, cukr, stabilizátor E341, 

zahušťovadlo: guar gum E412; premix pekařských enzymů); 

sůl; mák,

1000g

pšeničná mouka 55%, žitná mouka,  sůl, kmín.

objednací 

číslo

Složení Hmotnost 

pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, paprika mletá, sůl, 

cukr, pepř mletý, posyp (kmín, sůl, mák)
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