Výrobce: HaK Haback v.o.s., Rumburská 830, Šluknov 407 77, IČO: 14865904

Složení výrobků
Přehled dle Zákona o potravinách č.110/1997, § 8 odst.1

Část 3 – sladké pečivo
alergeny obsažené ve výrobku jsou podtrženy
Obchodní název:

Složení:

bábovka kynutá

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň mák: (mák, cukr, sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín),
Náplň ořech: pražené arašídy, cukr, sójový šrot, sušené mléko, modifikovaný škrob, kakao, skořice, sůl, vanilkové
aroma, lískooříškové aroma, kypřidla E450, E500, Náplň tvaroh.

bábovka kynutá Belinie

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, droždí. Náplň tvaroh: tvaroh, fruktóza, modifikovaný kukuřičný škrob, modifikovaný bramborový škrob,
sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina citrónová, barvivo E160a

bábovka olejová

pšeničná mouka, voda, cukr, vejce, prášek do pečiva, olej řepkový, sušené mléko, kakao

banánek s krémem –
smažený

mouka pšeničná, voda, směs koblihová (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek,
maltodextrin, sušené vaječné bílky, rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, E300, E920, enzymy, koření, sušená
vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), rostlinný tuk, droždí. Krém: cukr,
modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej palmový, glukózový sirup, zahušťovadlo E401,
sušená syrovátka, sůl, barvivo E160a, E101, aroma, pšeničná mouka

banánek třený světlý

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vaječné bílky, citropasta (cukr, arašídová drť pražená, sójové vločky, rýžová
mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, karobová mouka), směs ovocných dření
(jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma

banánek třený tmavý

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vaječné bílky, citropasta (cukr, arašídová drť pražená, sójové vločky, rýžová
mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, karobová mouka), kakao, směs ovocných dření
(jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma

beránek biskupský

směs biskupská (pšeničný škrob, pšeničná mouka, sušená vejce, emulgátor E472b, E477, E471, kypřící látka E450i,
E500ii, glukózový sirup, sušené mléko, E401, sůl, aroma, barvivo E160a), voda, cukr, olej řepkový, mouka pšeničná,
rozinky, ovoce alignát (cukr, voda, škrobový sirup, alginan sodný, regulátor kyselosti E341, E339, emulgátor E475,
aroma višňové a pomerančové, barviva E120, E100, může obsahovat stopy lepku). Poleva: cukr, rostlinný tuk
hydrogenovaný, kakaový prášek, E322, E476, čokoládové aroma, barvivo E 153

beránek piškotový,

pšeničný škrob, pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, sušená vejce, emulgátor E472b, E477, E471, kypřící látka
E450i, E500ii, glukózový sirup, sušené mléko, E401, sůl, aroma, barvivo E160a, cukr moučka

biskupský chlebíček

směs biskupská (pšeničný škrob, pšeničná mouka, sušená vejce, emulgátor E472b, E477, E471, kypřící látka E450i,
E500ii, glukózový sirup, sušené mléko, E401, sůl, aroma, barvivo E160a), voda, cukr, olej řepkový, mouka pšeničná,
rozinky, ovoce alignát (cukr, voda, škrobový sirup, alginan sodný, regulátor kyselosti E341, E339, emulgátor E475,
aroma višňové a pomerančové, barviva E120, E100, může obsahovat stopy lepku). Poleva: cukr, rostlinný tuk
hydrogenovaný, kakaový prášek, E322, E476, čokoládové aroma, barvivo E 153

biskupský chlebíček
zdobený

směs biskupská (pšeničný škrob, pšeničná mouka, sušená vejce, emulgátor E472b, E477, E471, kypřící látka E450i,
E500ii, glukózový sirup, sušené mléko, E401, sůl, aroma, barvivo E160a), voda, cukr, olej řepkový, mouka pšeničná,
rozinky, ovoce alignát (cukr, voda, škrobový sirup, alginan sodný, regulátor kyselosti E341, E339, emulgátor E475,
aroma višňové a pomerančové, barviva E120, E100, může obsahovat stopy lepku). Poleva: cukr, rostlinný tuk
hydrogenovaný, kakaový prášek, E322, E476, čokoládové aroma, barvivo E 153. Marcipánová směs (sušené mléko,
glukózový sirup, stabilizátor E415, aroma, barvivo E171)

brýle

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Poleva: cukr, rostlinný tuk hydrogenovaný, kakaový prášek, E322, E476, čokoládové
aroma, barvivo E 153
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buchta maková

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň mák: (mák, cukr, sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín)

buchta povidlová

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň povidlo: voda, cukr, glukózový sirup, ovocný protlak (švestky, jablka, meruňky),
sušené švestky, modifikovaný kukuřičný škrob E1422, barvivo kulér E150d, E466, kyselina citrónová, aroma
švestkových povidel, aroma rumové, konzervant E202, E211

buchta tvarohová

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr
(cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl, citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a)

buchta Ovsík

mouka pšeničná, voda, ovesná mouka, rostlinný olej, lněné semeno, pšeničný lepek, sůl, ovesné vločky, droždí,
emulgátor E471, E322, E481, ovesná celozrnná trhanka, cukr, bramborové vločky, slunečnice, ječná sladová mouka,
E412, glukózový sirup, směs koření, regulátor kyselosti E170, E270, E300, enzymy. Čokoláda: cukr, ztužený rostlinný
tuk, kakaový prášek, sójový lecitin, polyricin-oleát, aroma, může obsahovat stopy mléka a lískových ořechů

buchtičky dukátové

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí

Fontík

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341i, E500ii, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí

Fontík zdobený

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341i, E500ii, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí. Poleva: cukr, rostlinný tuk
hydrogenovaný, kakaový prášek, E322, E476, čokoládové aroma, barvivo E 153

chrupka tvarohová

kávové zrno

mouka pšeničná, tvaroh, voda, rostlinný tuk. Náplň ovocná: ovocné protlaky (jablečné, rybízové, aróniové), fruktóza,
voda, E440, kyselina citrónová, aroma

sušené mléko, voda, rostlinný tuk, glukózový sirup, stabilizátor E415, aroma, barvivo E171, sušená syrovátka,
modifikovaný škrob E1414, zahušťovadlo E401, pražená pšeničná sladová mouka, karamelizovaný cukr, E472a,
kakao, aroma sůl, barvivo E101. Poleva: Poleva: cukr, rostlinný tuk hydrogenovaný, kakaový prášek, E322, E476,
čokoládové aroma, barvivo E 153

kobliha Belinie

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, droždí. Náplň ovocná: ovocné protlaky (jablečné, rybízové, aróniové), fruktóza, voda, E440, kyselina
citrónová, aroma

kobliha čoko

mouka pšeničná, voda, směs koblihová (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek,
maltodextrin, sušené vaječné bílky, rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, E300, E920, enzymy, koření, sušená
vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), rostlinný tuk, droždí. Náplň: cukr,
rostlinný tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek, lískooříšková pasta, sójový lecitin, aroma, obsahuje mléko, lískové
ořechy, sóju, může obsahovat stopy jiných suchých skořápkových plodů

kobliha likér

mouka pšeničná, voda, směs koblihová (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek,
maltodextrin, sušené vaječné bílky, rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, E300, E920, enzymy, koření, sušená
vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), rostlinný tuk, droždí. Náplň: voda, cukr,
glukózový sirup, modifikovaný škrob E1442, stabilizátory E460, E466, tuk (rostlinný, hydrogenovaný), sůl, konzervant
E202, barviva E171, E160a, E101, okyselující přípravky E330, E332, aroma, E471, E475

kobliha maková

mouka pšeničná, voda, směs koblihová (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek,
maltodextrin, sušené vaječné bílky, rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, E300, E920, enzymy, koření, sušená
vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), rostlinný tuk, droždí. Náplň mák: (mák,
cukr, sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín)

kobliha džem

mouka pšeničná, voda, směs koblihová (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek,
maltodextrin, sušené vaječné bílky, rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, E300, E920, enzymy, koření, sušená
vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), rostlinný tuk, droždí. Náplň: směs
ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová,
ovocné aroma
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kobliha meruňka

mouka pšeničná, voda, směs koblihová (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek,
maltodextrin, sušené vaječné bílky, rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, E300, E920, enzymy, koření, sušená
vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), rostlinný tuk, droždí. Náplň: cukr, ovocné
protlaky (jablko, meruňka), glukózový sirup, E1422, voda, kyselina citrónová, želírující látka E440, aroma

kobliha polévaná

mouka pšeničná, voda, směs koblihová (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek,
maltodextrin, sušené vaječné bílky, rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, E300, E920, enzymy, koření, sušená
vaječná melanž, cukr, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), droždí. Náplň: směs ovocných dření (jablečná, višňová,
červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma. Poleva: cukr, rostlinný
tuk hydrogenovaný, kakaový prášek, E322, E476, čokoládové aroma, barvivo E 153

koblihový kroužek světlý

mouka pšeničná, voda, směs koblihová (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek,
maltodextrin, sušené vaječné bílky, rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, E300, E920, enzymy, koření, sušená
vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), rostlinný tuk, droždí. Poleva: cukr,
ztužený rostlinný tuk, sójová mouka, sušená syrovátka, sójový lecitin, aroma, mléko

koblihový kroužek tmavý

mouka pšeničná, voda, směs koblihová (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek,
maltodextrin, sušené vaječné bílky, rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, E300, E920, enzymy, koření, sušená
vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), rostlinný tuk, droždí. Poleva: cukr,
rostlinný tuk hydrogenovaný, kakaový prášek, E322, E476, čokoládové aroma, barvivo E 153

kokoska, kokosky mini
balené

cukr, kokos strouhaný,voda, olej rostlinný, sušený vaječný bílek, rýžová mouka, rostlinný tuk, sušené mléko, E472a,
zahušťovadlo E401, glukózový sirup

koláč Alimesa ovocný,
míchaný

směs Alimessa (mouka pšeničná, cukr, vejce sušená, mléko sušené, kypřidlo E450a, E500, aroma vanilkové, barvivo
E160a), voda, olej řepkový. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr
(cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl, citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a). Náplň
ovocná: směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina
citrónová, ovocné aroma

koláč Brownies

mouka pšeničná, voda, vejce, cukr, kakao, olej rostlinný, ořechy vlašské, kyprící látka (E450, E500), aroma

koláč krájený kulatý,
kostky (míchaný)

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vejce, droždí, sušená syrovátka, sůl. Náplň mák: (mák, cukr, sušené
mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín). Náplň džem: směs ovocných dření (jablečná, višňová,
červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma. Náplň povidlo: voda,
cukr, glukózový sirup, ovocný protlak (švestky, jablka, meruňky), sušené švestky, modifikovaný kukuřičný škrob
E1422, barvivo kulér E150d, E466, kyselina citrónová, aroma švestkových povidel, aroma rumové, konzervant E202,
E211. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr (cukr, aroma
ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl, citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a). Náplň ořech: pražené
arašídy, cukr, sójový šrot, sušené mléko, modifikovaný škrob, kakao, skořice, sůl, vanilkové aroma, lískooříškové
aroma, kypřidla E450, E500

koláč malý, mini, střední
velký

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vejce, droždí, sušená syrovátka, sůl. Náplň mák: (mák, cukr, sušené
mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín). Náplň džem: směs ovocných dření (jablečná, višňová,
červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma. Náplň povidlo: voda,
cukr, glukózový sirup, ovocný protlak (švestky, jablka, meruňky), sušené švestky, modifikovaný kukuřičný škrob
E1422, barvivo kulér E150d, E466, kyselina citrónová, aroma švestkových povidel, aroma rumové, konzervant E202,
E211. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr (cukr, aroma
ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl, citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a). Náplň ořech: pražené
arašídy, cukr, sójový šrot, sušené mléko, modifikovaný škrob, kakao, skořice, sůl, vanilkové aroma, lískooříškové
aroma, kypřidla E450, E500

koláč moravský

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vejce, droždí, sušená syrovátka, sůl. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr,
modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr (cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl,
citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a). Náplň povidlo: voda, cukr, glukózový sirup, ovocný protlak (švestky,
jablka, meruňky), sušené švestky, modifikovaný kukuřičný škrob E1422, barvivo kulér E150d, E466, kyselina
citrónová, aroma švestkových povidel, aroma rumové, konzervant E202, E211

koláč německý

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vejce, vanilkový cukr, prášek do pečiva, citropasta (cukr, arašídová drť
pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, karobová mouka),
rumové aroma, mandle. Náplň mák: (mák, cukr, sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín)
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koláč svatební

mouka pšeničná, margarin stolní, vaječné žloutky, cukr, droždí, mléko sušené, rum, vanilkový cukr. Náplň mák: (mák,
cukr, sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín). Náplň džem: směs ovocných dření (jablečná,
višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma. Náplň povidlo:
voda, cukr, glukózový sirup, ovocný protlak (švestky, jablka, meruňky), sušené švestky, modifikovaný kukuřičný škrob
E1422, barvivo kulér E150d, E466, kyselina citrónová, aroma švestkových povidel, aroma rumové, konzervant E202,
E211. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr (cukr, aroma
ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl, citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a). Náplň ořech: pražené
arašídy, cukr, sójový šrot, sušené mléko, modifikovaný škrob, kakao, skořice, sůl, vanilkové aroma, lískooříškové
aroma, kypřidla E450, E500

koule maková

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň mák: (mák, cukr, sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín)

koule ořechová

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň ořech: pražené arašídy, cukr, sójový šrot, sušené mléko, modifikovaný škrob, kakao,
skořice, sůl, vanilkové aroma, lískooříškové aroma, kypřidla E450, E500

koule tvarohová

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr
(cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl, citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a), kokos
strouhaný

křehouš

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk tažný, směs plundrkorn (lněné semeno, šrot sójový, bílkovina pšeničná, sezam,
sůl, slunečnice, cukr, ječný slad, vločký ovesné, mouka pšeničná, kypřidla E450, E500, emulgátor E472e, E471,
kyselina askorbová, betakaroten, enzymy), semínko sezam, semínko len

kytička třená

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vaječné bílky, citropasta (cukr, arašídová drť pražená, sójové vločky, rýžová
mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, karobová mouka), směs ovocných dření
(jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma

linecké kolečko

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vejce, vanilkový cukr, prášek do pečiva, citropasta (cukr, arašídová drť
pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, karobová mouka),
směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina
citrónová, ovocné aroma

linecká mřížka

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vejce, vanilkový cukr, prášek do pečiva, citropasta (cukr, arašídová drť
pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, karobová mouka),
směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina
citrónová, ovocné aroma

linecký řez tvarohový

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vejce, vanilkový cukr, prášek do pečiva, citropasta (cukr, arašídová drť
pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, karobová mouka),
tvaroh, modifikovaný bramborový škrob E1414

loupák

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí

loupák Belinie

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, droždí

loupák máslový

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341, E500, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí

loupák zlatý

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341i, E500ii, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí
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makovec

směs makovec (pšeničná mouka, cukr, sušený vaječný bílek, sušený žloutek, mléčný cukr, kypřící látky (fosforečnan
sodíku, uhličitan sodíku), emulgátor E475, E471, zahušťovadlo xanthan, sůl, koření, aroma), voda, olej řepkový. Náplň
mák: (mák, cukr, sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín)

margaretka

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vejce, vanilkový cukr, prášek do pečiva, citropasta (cukr, arašídová drť
pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, karobová mouka),
směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina
citrónová, ovocné aroma

margaretka polévaná

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vejce, vanilkový cukr, prášek do pečiva, citropasta (cukr, arašídová drť
pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, karobová mouka),
směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina
citrónová, ovocné aroma. Poleva: cukr, rostlinný tuk hydrogenovaný, kakaový prášek, E322, E476, čokoládové aroma,
barvivo E 153

mazanec

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí

mazanec Belinie

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, droždí

nádivka

rohlíky (mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek, prostředek proti spékání E170,
dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym (pšenice), vaječná melanž, salám gothaj (vepřové a
hovězí maso, vepřové sádlo, vepřové kůže, škrob, sójový izolát, sůl, stabilizátory E450, E451, zvýrazňovač chuti E621,
dextróza, antioxidanty e300, E301, koření, barvivo E120, konzervant E250), droždí, rostinný tuk, sušená syrovátka,
česnek, slanina (vepřový bok, voda, sůl, E250, glukózový sirup, stabilizátory E450, E451, E301)

perníčky, perníkové
vajíčko, srdce

pšeničná mouka, cukr,vejce, margarin stolní, voda, invertní cukr, rostlinný olej, sušený vaječný žloutek, ječný sladový
extrakt, pšeničné klíčky, glukózový sirup, kypřící látka E450, E500, pšeničný lepek, sůl, směs koření, aroma s
laktózou, barvivo E101

perníček povidlový

mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, cukr, mléčná bílkovina, kakaový prášek, kypřící prášek (E450, E500, pšeničná
mouka, E170), perníkové koření, vanilkový cukr, rostlinný slunečnicový olej, E472b, E477, glukózový sirup, sušené
mléko odtučněné, cukr, pšeničný škrob, E450, sušený vaječný bílek. Náplň povidlo: voda, cukr, glukózový sirup,
ovocný protlak (švestky, jablka, meruňky), sušené švestky, modifikovaný kukuřičný škrob E1422, barvivo kulér E150d,
E466, kyselina citrónová, aroma švestkových povidel, aroma rumové, konzervant E202, E211. Poleva: cukr, rostlinný
tuk hydrogenovaný, kakaový prášek, E322, E476, čokoládové aroma, barvivo E 153

perník

mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, cukr, mléčná bílkovina, kakaový prášek, kypřící prášek (E450, E500, pšeničná
mouka, E170), perníkové koření, vanilkový cukr, rostlinný slunečnicový olej, E472b, E477, glukózový sirup, sušené
mléko odtučněné, cukr, pšeničný škrob, E450, sušený vaječný bílek

pizza kostka

mouka pšeničná, rostlinné oleje (palmový a řepkový), voda, kvasnice, cukr, E472e, E471, syrovátkový prášek,
dextróza, stabilizátor E341i, E450, kyselina askorbová, aroma, enzymy. Náplň pizza: rajčatový protlak, cukr, přírodní
kvasný ocet, olej, modifikovaný škrob E1422, cibule, voda, sůl, koření, hořčice, lepek, konzervant E202. Posyp sýr:
mléko, sůl, bakterie mléčného kvašení, mikrobiální syřidlo, barvivo beta karoten, chlorid vápenatý

placka skořicová

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (dextróza, pšeničný lepek, sušená syrovátka, olej rostlinným sójová mouka,
E471, glukózový sirup, aroma, mléčná bílkovina, E300, E920, barvivo E100, enzym), skořicový cukr, droždí, sůl

placka škvarková

mouka pšeničná, voda, sušená bramborová kaše (obsahuje konzervant oxid siřičitý), škvarky vepřové, pšeničný škrob,
sušené mléko, sůl, sušené vejce

plundrové překvapení

mouka pšeničná, rostlinný tuk, voda, cukr, droždí, vejce, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, prostředek proti
spékání E170, dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym pšenice). Náplň višeň: kusové ovoce
višeň, jablečný protlak, glukózový sirup, modifikovaný škrob E1422, kyselina citrónová, konzervant E202,
zahušťovadlo E418. Náplň puding: cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, glukózový sirup,
zahušťovadlo E401, sůl, barvivo E160a, E101, aroma
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plundrový šáteček mák

mouka pšeničná, rostlinné oleje (palmový a řepkový), voda, kvasnice, cukr, E472e, E471, syrovátkový prášek,
dextróza, stabilizátor E341i, E450, kyselina askorbová, aroma, enzymy. Náplň mák: (mák, cukr, sušené mléko, E466,
E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín)

plundrový šáteček džem

mouka pšeničná, rostlinné oleje (palmový a řepkový), voda, kvasnice, cukr, E472e, E471, syrovátkový prášek,
dextróza, stabilizátor E341i, E450, kyselina askorbová, aroma, enzymy. Náplň džem: směs ovocných dření (jablečná,
višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma

plundrový šáteček ořech

mouka pšeničná, rostlinné oleje (palmový a řepkový), voda, kvasnice, cukr, E472e, E471, syrovátkový prášek,
dextróza, stabilizátor E341i, E450, kyselina askorbová, aroma, enzymy. Náplň ořech: pražené arašídy, cukr, sójový
šrot, sušené mléko, modifikovaný škrob, kakao, skořice, sůl, vanilkové aroma, lískooříškové aroma, kypřidla E450,
E500

plundrový šáteček
tvaroh

povidlová kapsa

mouka pšeničná, rostlinné oleje (palmový a řepkový), voda, kvasnice, cukr, E472e, E471, syrovátkový prášek,
dextróza, stabilizátor E341i, E450, kyselina askorbová, aroma, enzymy. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr,
modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr (cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl,
citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a)
mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk tažný, směs plundrkorn (lněné semeno, šrot sójový, bílkovina pšeničná, sezam,
sůl, slunečnice, cukr, ječný slad, vločký ovesné, mouka pšeničná, kypřidla E450, E500, emulgátor E472e, E471,
kyselina askorbová, betakaroten, enzymy). Náplň povidlo: cukr, glukózový sirup, ovocný protlak (švestky, jablka,
meruňky), sušené švestky, modifikovaný kukuřičný škrob E1422, barvivo E150d, E466, kyselina citrónová, aroma
švestkových povidel, aroma rumové, konzervant E202, E211

prasátko

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341i, E500ii, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí, rozinky

preclík

mouka pšeničná, voda, olej rostlinný, cukr, sůl, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, prostředek proti spékání
E170, dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym pšenice), pepř

rohlíček listový mák

mouka pšeničná, margarin tažný, voda, vejce, sůl, ocet. Náplň mák: (mák, cukr, sušené mléko, E466, E1422,
kyselina askorbová, ethylvanilín)

rohlíček listový ořech

mouka pšeničná, margarin tažný, voda, vejce, sůl, ocet. Náplň ořech: pražené arašídy, cukr, sójový šrot, sušené
mléko, modifikovaný škrob, kakao, skořice, sůl, vanilkové aroma, lískooříškové aroma, kypřidla E450, E500

rohlíček listový tvaroh

mouka pšeničná, margarin tažný, voda, vejce, sůl, ocet. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr, modifikovaný bramborový
škrob E1414, vanilkový cukr (cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl, citrónové a vanilkové aroma,
barvivo E 160a)

rolka se slaninou

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk tažný, směs plundrkorn (lněné semeno, šrot sójový, bílkovina pšeničná, sezam,
sůl, slunečnice, cukr, ječný slad, vločký ovesné, mouka pšeničná, kypřidla E450, E500, emulgátor E472e, E471,
kyselina askorbová, betakaroten, enzymy), sýr (mléko, sůl, bakterie mléčného kvašení, mikrobiální syřidlo, barvivo
beta karoten, chlorid vápenatý), slanina (vepřový bok, voda, sůl, E250, glukózový sirup, stabilizátory E450, E451,
antioxidant E301), pizza kečup (rajčatový protlak, cukr, přírodní kvasný ocet, olej, modifikovaný škrob E1422, cibule,
voda, sůl, koření, hořčice, lepek, konzervant E202)

řez biskvitový

směs biskvit (cukr, mouka pšeničná, bramborový škrob, modifikovaný škrob E1422, kypřící látky E450, E500, sušená
syrovátka, barvivo E150a, E472b, E477, glukózový sirup, mléko sušené odstředěné, sůl, aroma, enzym pšenice),
voda, olej řepkový, vaječná melanž, sůl, kyselina octová, kyselina mléčná, regulátor kyselosti E325

řez jablečný

mouka pšeničná, cukr, vajíčka, voda, smetana, stabilizátor karagenan, dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417,
jablečné kostky, skořice
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šáteček Belinie tvaroh

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, droždí. Náplň tvaroh: tvaroh, fruktóza, modifikovaný kukuřičný škrob, modifikovaný bramborový škrob,
sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina citrónová, barvivo E160a

šáteček Belinie džem

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, droždí. Náplň džem: ovocné protlaky (jablečné, rybízové, aróniové), fruktóza, voda, E440, kyselina
citrónová, aroma

šáteček Junior mák

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341i, E500ii, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí. Náplň mák: (mák, cukr, sušené
mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín)

šáteček Junior džem

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341i, E500ii, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí. Náplň džem: směs ovocných dření
(jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma

šáteček Junior ořech

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341i, E500ii, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí. Náplň ořech: pražené arašídy, cukr,
sójový šrot, sušené mléko, modifikovaný škrob, kakao, skořice, sůl, vanilkové aroma, lískooříškové aroma, kypřidla
E450, E500

šáteček Junior povidlo

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341i, E500ii, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí. Náplň povidlo: cukr, glukózový sirup,
ovocný protlak (švestky, jablka, meruňky), sušené švestky, modifikovaný kukuřičný škrob E1422, barvivo E150d,
E466, kyselina citrónová, aroma švestkových povidel, aroma rumové, konzervant E202, E211

šáteček Junior tvaroh

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341i, E500ii, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr,
modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr (cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl,
citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a)

šáteček mák

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň mák: (mák, cukr, sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín)

šáteček džem

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň džem: směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr,
glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma

šáteček mix

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň mák: (mák, cukr, sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín).
Náplň džem: směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440,
kyselina citrónová, ovocné aroma. Náplň povidlo: voda, cukr, glukózový sirup, ovocný protlak (švestky, jablka,
meruňky), sušené švestky, modifikovaný kukuřičný škrob E1422, barvivo kulér E150d, E466, kyselina citrónová,
aroma švestkových povidel, aroma rumové, konzervant E202, E211. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr, modifikovaný
bramborový škrob E1414, vanilkový cukr (cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl, citrónové a
vanilkové aroma, barvivo E 160a). Náplň ořech: pražené arašídy, cukr, sójový šrot, sušené mléko, modifikovaný
škrob, kakao, skořice, sůl, vanilkové aroma, lískooříškové aroma, kypřidla E450, E500

šáteček mřížka

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471, aroma vanilkové,
citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy), rostlinný tuk, cukr,
droždí. Náplň višeň: kusové ovoce višeň, jablečný protlak, glukózový sirup, modifikovaný škrob E1422, kyselina
citrónová, konzervant E202, zahušťovadlo E418. Náplň puding: cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené
mléko, glukózový sirup, zahušťovadlo E401, sůl, barvivo E160a, E101, aroma

šáteček ořech

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň ořech: pražené arašídy, cukr, sójový šrot, sušené mléko, modifikovaný škrob, kakao,
skořice, sůl, vanilkové aroma, lískooříškové aroma, kypřidla E450, E500

šáteček povidlo

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň povidlo: voda, cukr, glukózový sirup, ovocný protlak (švestky, jablka, meruňky),
sušené švestky, modifikovaný kukuřičný škrob E1422, barvivo kulér E150d, E466, kyselina citrónová, aroma
švestkových povidel, aroma rumové, konzervant E202, E211
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šáteček tvaroh

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr
(cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl, citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a)

šnek makový

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341, E500, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí. Náplň mák: (mák, cukr, sušené
mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín)

štola pletená mák

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, sójový lecitin
E322, E471, aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku
E300, enzymy), rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň mák: (mák, cukr, sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová,
ethylvanilín)

štola pletená ořech

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň ořech: pražené arašídy, cukr, sójový šrot, sušené mléko, modifikovaný škrob, kakao,
skořice, sůl, vanilkové aroma, lískooříškové aroma, kypřidla E450, E500

štola pletená tvaroh

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr
(cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl, citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a)

štrůdl jablečný

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí, rozinky. Náplň: jablečné kostky, cukr, modifikovaný škrob, E1412, E1422, kyselina
citrónová, aroma, stabilizátor E578

švýcarka plundrová

mouka pšeničná, rostlinný tuk, voda, cukr, droždí, vejce, sůl, zlepšující přípravek (prostředek proti spékání E170,
dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym pšenice), skořice

taštička jablková –
smažená

mouka pšeničná, voda, směs koblihová (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek,
maltodextrin, sušené vaječné bílky, rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, E300, E920, enzymy, koření, sušená
vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), rostlinný tuk, droždí. Náplň: jablečné
kostky, cukr, modifikovaný škrob, E1412, E1422, kyselina citrónová, aroma, stabilizátor E578

těsto kokosové

mouka pšeničná, margarin stolní, kokos strouhaný, cukr, vejce, citropasta (cukr, arašídová drť pražená, sójové vločky,
rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, karobová mouka), skořice, cukr vanilkový

těsto linecké

těsto linecké čokoládové

těsto vaflové

mouka pšeničná, margarin stolní, cukr, vejce

mouka pšeničná, margarin stolní, cukr, vejce, kakao

mouka pšeničná, cukr, vanilkový cukr, margarin, vejce, skořice, jádroviny

trojhránek plundrový
mák

mouka pšeničná, rostlinný tuk, voda, cukr, droždí, vejce, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, prostředek proti
spékání E170, dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym (pšenice)). Náplň mák: (mák, cukr,
sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín)

trojhránek plundrový
džem

mouka pšeničná, rostlinný tuk, voda, cukr, droždí, vejce, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, prostředek proti
spékání E170, dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym (pšenice)). Náplň džem: směs ovocných
dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma
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trojhránek plundrový
ořech

mouka pšeničná, rostlinný tuk, voda, cukr, droždí, vejce, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, prostředek proti
spékání E170, dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym (pšenice)). Náplň ořech: pražené arašídy,
cukr, sójový šrot, sušené mléko, modifikovaný škrob, kakao, skořice, sůl, vanilkové aroma, lískooříškové aroma,
kypřidla E450, E500

trojhránek plundrový
tvaroh

mouka pšeničná, rostlinný tuk, voda, cukr, droždí, vejce, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, prostředek proti
spékání E170, dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym (pšenice)). Náplň tvaroh: tvaroh, voda,
cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr (cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl,
citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a)

uzel česnekový

mouka pšeničná, rostlinný tuk, voda, droždí, vejce, sůl, česneková pasta (voda, česnek, glukózový sirup), rostlinný
olej, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, prostředek proti spékání E170, dextróza, E472e, sójová mouka, E300,
rostlinný olej, enzym (pšenice))

uzel skořicový

mouka pšeničná, rostlinný tuk, voda, cukr, droždí, vejce, sůl, skořice mletá, zlepšující přípravek (pšeničná mouka,
prostředek proti spékání E170, dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym (pšenice))

vaflové rohlíčky,
vanilkové rohlíčky

vajíčko

mouka pšeničná, cukr, vanilkový cukr, margarin, vejce, skořice, jádroviny

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341i, E500ii, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr,
modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr (cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl,
citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a), ovocná meruňková dřeň

vanička maková

směs pekařská (mouka pšeničná, cukr, vejce sušená, mléko sušené, kypřidlo E450a, E500, aroma vanilkové, barvivo
E160a), voda, olej řepkový. Náplň mák: (mák, cukr, sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín)

vanička višňová

směs pekařská (mouka pšeničná, cukr, vejce sušená, mléko sušené, kypřidlo E450a, E500, aroma vanilkové, barvivo
E160a), voda, olej řepkový. Náplň višeň: kusové ovoce višeň, jablečný protlak, glukózový sirup, modifikovaný škrob
E1422, kyselina citrónová, konzervant E202, zahušťovadlo E418

vánočka

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí

vánočka Belinie

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, droždí

vánoční cukroví

mouka pšeničná, voda, rostlinný tuk, cukr, vejce, vanilkový cukr, prášek do pečiva, citropasta (cukr, arašídová drť
pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, karobová mouka),
kakao, skořice, jádroviny, kokos strouhaný, sušený vaječný bílek, sušené mléko, E472a, zahušťovadlo E401,
glukózový sirup, směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), E440, kyselina citrónová,
ovocné aroma, Poleva: cukr, rostlinný tuk hydrogenovaný, kakaový prášek, E322, E476, čokoládové aroma, barvivo E
153

vánoční cukroví Dia

mouka pšeničná, margarin stolní, fruktóza, pšeničný škrob, sušená vejce, voda, kypřící látka E450, E500, sůl, aroma s
mléčnou složkou. Džem: ovocné protlaky (jablečné, rybízové, aróniové), fruktóza, voda, E440, kyselina citrónová,
aroma
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vdolek bavorský

mouka pšeničná, voda, směs koblihová (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek,
maltodextrin, sušené vaječné bílky, rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, E300, E920, enzymy, koření, sušená
vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), rostlinný tuk, droždí. Náplň povidlo:
voda, cukr, glukózový sirup, ovocný protlak (švestky, jablka, meruňky), sušené švestky, modifikovaný kukuřičný škrob
E1422, barvivo kulér E150d, E466, kyselina citrónová, aroma švestkových povidel, aroma rumové, konzervant E202,
E211. Náplň tvaroh: tvaroh, fruktóza, modifikovaný kukuřičný škrob, modifikovaný bramborový škrob, sušený vaječný
bílek, sůl, aroma, kyselina citrónová, barvivo E160a

věneček smažený kytka,
vrtulka

mouka pšeničná, voda, směs koblihová (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek,
maltodextrin, sušené vaječné bílky, rostlinný palmový tuk, rostlinný olej řepkový, E300, E920, enzymy, koření, sušená
vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilkový cukr, sůl, barvivo E160a), rostlinný tuk, droždí

zajíc

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341i, E500ii, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí, rozinky

závin mák

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň mák: (mák, cukr, sušené mléko, E466, E1422, kyselina askorbová, ethylvanilín)

závin ořech

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň ořech: pražené arašídy, cukr, sójový šrot, sušené mléko, modifikovaný škrob, kakao,
skořice, sůl, vanilkové aroma, lískooříškové aroma, kypřidla E450, E500

závin tvaroh

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Náplň tvaroh: tvaroh, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, vanilkový cukr
(cukr, aroma ethylvanilin, rostlinný slunečnicový olej, sůl, citrónové a vanilkové aroma, barvivo E 160a)

závin tvaroh Belinie

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, droždí. Náplň tvaroh: tvaroh, fruktóza, modifikovaný kukuřičný škrob, modifikovaný bramborový škrob,
sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina citrónová, barvivo E160a

želva malá

mouka pšeničná, voda, směs pekařská (pšeničná mouka, fruktóza, sušená syrovátka, sůl, sójová mouka, E322, E471,
aroma vanilkové, citrónové, máslové, náhradní sladidlo E954, barvivo E160a, látka zlepšující mouku E300, enzymy),
rostlinný tuk, cukr, droždí. Posyp: mák, sezam

žemlička sladká

mouka pšeničná, voda, směs mléčná (sušená sladká syrovátka, sůl, emulgátory E481, E472e, E322, laktóza, pšeničný
lepek, dextróza, prášek na pečení, E341i, E500ii, sušený vaječný žloutek, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo E412,
koření, enzymy, aroma, vanilin, kyselina askorbová), cukr, rostlinný tuk, droždí, rozinky. Krém: cukr, modifikovaný
bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej palmový, glukózový sirup, zahušťovadlo E401, sušená
syrovátka, sůl, barvivo E160a, E101, aroma, pšeničná mouka. Poleva: cukr, rostlinný tuk hydrogenovaný, kakaový
prášek, sójový lecitin E322 a E476, čokoládové aroma, barvivo E 153

žemlovka

mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (prostředek proti spékání E170, dextróza,
E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym pšenice), vejce, cukr, sušené mléko, tvaroh, jablečné kostky,
modifikovaný škrob, E1412, E1422, kyselina citrónová, aroma, stabilizátor E578, rozinky
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