
Str. 1 

 

 

 

 

 
 

SLOŽENÍ CUKRÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ 
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Klasické zákusky 

1002 – Trubička máslová 40g 
Cukrářský výrobek s bílkovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: korpus trubičky (mouka pšeničná, máslo, tažný tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnice v různém poměru), voda, sůl 1%, emulgátor (lecitiny, mono a diglyceridy 

mastných kyselin), potravinářská kyselina citrónová, aroma, barvivo karoteny), voda, máslo, vejce, ocet, sůl), bílková náplň (cukr, vaječné bílky, ocet, vanilinový cukr (cukr, aroma), 

citronová šťáva a kůra, kyselina citrónová), cukr.  

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2407kJ / 576kcal, tuky 34g, nasycené mastné kyseliny 19g, sacharidy 60g, cukry 28g, bílkoviny 7,6g, sůl 1,1g. 

1003 – Šáteček listový 35g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: korpus šáteček (mouka pšeničná, máslo, tažný tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnice v různém poměru), voda, sůl 1%, emulgátor (lecitiny, mono a diglyceridy 

mastných kyselin), potravinářská kyselina citrónová, aroma, barvivo karoteny), voda, krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk 

palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, emulgátory (estery 

mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje (palma, kokos, řepka), voda, 

rostlinné tuky plně ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakarotén), aroma), 

cukr. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1510kJ / 363kcal, tuky 25g, nasycené mastné kyseliny 15g, sacharidy 31g, cukry 13g, bílkoviny 3,4g, sůl 0,58g. 

1009 – Rakvička se šlehačkou 25g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: korpus rakvička (cukr, vejce, vanilínový cukr (cukr, aroma)), rostlinný krém 2% (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, 

karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, 

regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2145kJ / 513kcal, tuky 27g, nasycené mastné kyseliny 23g, sacharidy 64g, cukry 62g, bílkoviny 3,4g, sůl 0,05g. 

1028 – Maxi laskonka 35g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: korpus laskonka (cukr, kokos, vaječné bílky, voda), krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, 

sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných 

kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje (palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), 

emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakarotén), aroma).  

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1495kJ / 357kcal, tuky 19g, nasycené mastné kyseliny 14g, sacharidy 44g, cukry 39g, bílkoviny 2,6g, sůl 0,13g. 

1031 – Ovocný košíček 45g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: korpus košíček (mouka pšeničná, tažný tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnice v různém poměru), voda, sůl 1%, emulgátor (lecitiny, mono a diglyceridy 

mastných kyselin), potravinářská kyselina citrónová, aroma, barvivo karoteny), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátory (lecitiny, 

mono a diglyceridy mastných kyselin), sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo karoteny), cukr, vejce), krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát 

zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, 

mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a 

oleje (palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 

aroma, barvivo betakarotén), aroma), čerstvé a kompotované ovoce 20%, tekuté želé (glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, želírovací látka karagenan, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, konzervant sorban draselný). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 916kJ / 216kcal, tuky 0,9g, nasycené mastné kyseliny 0,2g, sacharidy 45g, cukry 1,6g, bílkoviny 6,9g, sůl 1,4g. 

1033 – Pařížský rohlíček 25g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 4 dny 

Složení: pařížský krém (máslo, rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk), cukr, rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory 

(sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné 

proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny), rum, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku), cukr, vaječný bílek, vlašské ořechy, mouka pšeničná, 

voda, tmavá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin, 

polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1995kJ / 480kcal, tuky 37g, nasycené mastné kyseliny 18g, sacharidy 34g, cukry 33g, bílkoviny 2,8g, sůl 0,06g. 

1041 – Indiánek 40g 
Cukrářský výrobek s bílkovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: bufler (zlepšující prostředek (mouka pšeničná, cukr, bramborový škrob, sušená vejce, kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), glukózový sirup, emulgátor (estery mono a 

diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propylenglykolu s mastnými kyselinami), sušené mléko, stabilizátor alginát sodný, sůl, aroma, barvivo karoteny), voda), cukr, 

vaječné bílky, tmavá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový 

lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), sušený vaječný bílek (sušený vaječný bílek, cukr, regulátor kyselosti 

kyselina citrónová). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1826kJ / 433kcal, tuky 13g, nasycené mastné kyseliny 6g, sacharidy 74g, cukry 65g, bílkoviny 5,1g, sůl 0,74g. 

1042 – Bombička 55g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: bufler (zlepšující prostředek (mouka pšeničná, cukr, bramborový škrob, sušená vejce, kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), glukózový sirup, emulgátor (estery mono a 

diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propylenglykolu s mastnými kyselinami), sušené mléko, stabilizátor alginát sodný, sůl, aroma, barvivo karoteny), voda), krém 

(směs (cukr, kakao min. 21%, sójová mouka, rostlinný olej palmový, modifikovaný kukuřičný a bramborový škrob zesíťovaný fosfát škrobu, glukózový sirup, sušená syrovátka), tuk 

(rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátory (lecitiny, mono a diglyceridy mastných kyselin), sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, aroma, barvivo karoteny), voda), náplň (směs (cukr, sušené mléko, rostlinný olej palmový, glukózový sirup, sušená syrovátka, rostlinný tuk plně ztužený kokosový), 

zahušťovadlo alginát sodný), emulgátor estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou), aroma, barvivo (karoteny, riboflavin), mouka pšeničná), voda, aroma), tmavá 

poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin, 

polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2455kJ / 591kcal, tuky 46g, nasycené mastné kyseliny 24g, sacharidy 39g, cukry 33g, bílkoviny 5,3g, sůl 0,46g. 

1151 – Jádrová trubička se šlehačkou 25g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: trubička 98% (cukr, mouka pšeničná, vaječné bílky, sójová drť nepražená, podzemnice olejná nepražená, upotřebitelný odpad, tmavá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný 

tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk 

(rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk), voda, rostlinný olej řepkový), rostlinný krém 2% (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory 

(sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné 

proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1735kJ / 415kcal, tuky 22g, nasycené mastné kyseliny 16g, sacharidy 45g, cukry 6g, bílkoviny 9,2g, sůl 0,08g. 

2075 – Oplatková trubička se šlehačkou 25g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 
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Složení: trubička 98% (mouka pšeničná, cukr, kukuřičný škrob, sušené mléko odstředěné, sušený vaječný žloutek, kokosový olej, emulgátor slunečnicový lecitin, sůl, kakaová poleva (cukr, 

neztužený palmojádrový olej, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor sójový lecitin)), rostlinný krém 2% (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, 

celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, 

sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 964kJ / 233kcal, tuky 22g, nasycené mastné kyseliny 22g, sacharidy 8,8g, cukry 8g, bílkoviny <0,5g, sůl 0,02g. 

1207 – Marokánka 35g 
Cukrářský výrobek ostatní         Trvanlivost: 1 měsíc 

Složení: cukr, arašídová drť pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo (karamel, karoteny), karobová mouka, tmavá poleva (cukr, částečně 

ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový 

extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk), ovesné vločky, kandované ovoce, rozinky – sířeno oxidem siřičitým, voda. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1538kJ / 366kcal, tuky 14g, nasycené mastné kyseliny 3,5g, sacharidy 53g, cukry 39g, bílkoviny 7g, sůl 0,04g. 

2014 – Linecké kolečko 40g 
Cukrářský výrobek s ostatní náplní        Trvanlivost: 1 měsíc 

Složení: mouka pšeničná, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze 

suroviny), tažný tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnice v různém poměru), voda, sůl 1%, emulgátor (lecitiny, mono a diglyceridy mastných kyselin), potravinářská 

kyselina citrónová, aroma, barvivo karoteny), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátory (lecitiny, mono a diglyceridy mastných 

kyselin), sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo karoteny), cukr, vejce, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát 

zasíťovaného acetátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2194kJ / 523kcal, tuky 23g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 73g, cukry 40g, bílkoviny 6g, sůl 0,18g. 

2018 – Linecké třené kolečko 40g 
Cukrářský výrobek s ostatní náplní        Trvanlivost: 1 měsíc 

Složení: mouka pšeničná, tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátory (lecitiny, mono a diglyceridy mastných kyselin), sůl 0,2%, 

regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo karoteny), tmavá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), cukr, vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, 

rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, 

emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny), voda, vaječný žloutek. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2349kJ / 563kcal, tuky 36g, nasycené mastné kyseliny 18g, sacharidy 55g, cukry 29g, bílkoviny 4,8g, sůl 0,09g. 

Zákusky z pálené hmoty 

1016 – Větrník 100g    
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: korpus větrníku (voda, směs (kukuřičná mouka, sušená vejce, bramborový škrob, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), modifikovaný 

kukuřičný škrob acetát zesíťovaného adipátu škrobu, sušené mléko, kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), sůl, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin), rostlinný olej řepkový), 

fondánová poleva (cukr, glukózový sirup, voda), žloutkový krém (rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), 

emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný 

fosfát, citrát sodný), barviva karoteny), voda, vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné 

mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou 

octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny)), karamelový krém (rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, 

karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, 

regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny), karamel (smetana, cukr)), barvivo karamel. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1502kJ / 358kcal, tuky 18g, nasycené mastné kyseliny 8,2g, sacharidy 46g, cukry 34g, bílkoviny 3,2g, sůl 0,34g. 

1040 – Věneček 50g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: korpus věnečku (voda, směs (kukuřičná mouka, sušená vejce, bramborový škrob, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), modifikovaný 

kukuřičný škrob acetát zesíťovaného adipátu škrobu, sušené mléko, kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), sůl, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin), rostlinný olej řepkový), 

žloutkový krém (rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných 

kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny), voda, 

vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový 

sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

barvivo karoteny), krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo 

alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a 

diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje (palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy 

kyselin z jedlého tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakarotén), aroma)), fondánová poleva (cukr, glukózový sirup, voda). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1311kJ / 313kcal, tuky 17 g, nasycené mastné kyseliny 7,7g, sacharidy 37g, cukry 25g, bílkoviny 3,1g, sůl 0,36g. 

1043 – Věneček se šlehačkou 52g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: korpus věnečku (voda, směs (kukuřičná mouka, sušená vejce, bramborový škrob, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), modifikovaný 

kukuřičný škrob acetát zesíťovaného adipátu škrobu, sušené mléko, kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), sůl, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin), rostlinný olej řepkový), 

krém do věnečků (rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných 

kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny), voda, 

vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový 

sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

barvivo karoteny), krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo 

alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a 

diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje (palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy 

kyselin z jedlého tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakarotén), aroma)), rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných 

kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny), fondánová poleva (cukr, glukózový sirup, voda).  

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1385kJ / 331kcal, tuky 19g, nasycené mastné kyseliny 10g, sacharidy 37g, cukry 25g, bílkoviny 3,1g, sůl 0,35g. 

Řezy  

1022 – Tiramissu 80g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: tiramissu šlehačka (rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů 

mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny), 

ztužovač (cukr, glukóza, želatina (hovězí), mascarpone prášek (16% mascarpone), přírodní aroma, barvivo: ovocný a rostlinný extrakt (kurkuma, karotka), jedlá sůl), voda), světlý plát 

(směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, estery mono a diglyceridů 

mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), sušená vejce, sůl, 

glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor xanthan, barvivo karoteny), vejce, voda), tmavý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor (estery mono a 

diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propylenglykolu s mastnými kyselinami, estery mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, estery polyglycerolu 
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s mastnými kyselinami, mono a diglyceridy mastných kyselin), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, 

zahušťovadlo (alginát sodný, xanthan), vejce, voda), cukr, ovocná náplň s meruňkami (voda, meruňky 19%, cukr, zahuštěné meruňkové pyré (přináší 21% ovoce), modifikovaný škrob, 

zahušťovadlo guma gellan, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné), aroma, konzervant sorban draselný, barvivo karoteny), ozdoba (cukr, kakaové 

máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátory (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), sušená syrovátka, rostlinné tuky neztužené (kokosový, palmový), přírodní vanilkové aroma, 

barviva (titanová běloba, rostlinná čerň, oxidy a hydroxidy železa), kakao, mokka pasta (aromatické složky: aromatické extrakty, přírodní aromatické látky, další složky: cukr, pitná voda, 

kávový extrakt 19%, karamelizovaný cukrový sirup, propylenglykol), oranž pasta (aromatické složky: aromatické extrakty, přírodní aromatické látky, další složky: cukr, glukózový sirup, 

pitná voda, glukózovo-fruktózový sirup, kyselina citrónová, pomerančová šťáva – koncentrát, modifikovaný škrob acetát zesíťovaného adipátu škrobu), želírující přípravek pektin, barvivo 

koncentráty (světlice, citron). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1360kJ / 324kcal, tuky 13g, nasycené mastné kyseliny 11g, sacharidy 46g, cukry 33g, bílkoviny 5,7g, sůl 0,40g. 

1020 – Vaječný koňak 80g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: světlý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, estery mono 

a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor xanthan, barvivo karoteny), vejce, voda), rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory 

(sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné 

proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny), tmavý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor (estery mono a diglyceridů 

mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propylenglykolu s mastnými kyselinami, estery mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, estery polyglycerolu s mastnými 

kyselinami, mono a diglyceridy mastných kyselin), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo 

(alginát sodný, xanthan), vejce, voda), tmavá glazura (glukózový sirup, voda, kakao, zahušťovadlo (karagenan, alginát sodný), kyselina citronová, regulátor kyselosti citronany sodné, 

aroma čokoládové, barvivo karamel, konzervant sorban draselný), rumové aroma, ztužovač (cukr, glukóza, želatina (hovězí), přírodní aroma, barvivo: ovocný a rostlinný extrakt (karotka, 

kurkuma), jedlá sůl), voda, rum, bílá glazura (glukózový sirup, voda, zahušťovadlo (alginát sodný, karagenan), kyselina citronová, regulátor kyselosti citronany sodné, vanilin, konzervant 

sorban draselný, barvivo oxid titaničitý). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1107kJ / 264kcal, tuky 12g, nasycené mastné kyseliny 10g, sacharidy 34g, cukry 22g, bílkoviny 5g, sůl 0,39g. 

1027 – Duo řez 55g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: čokoládový plát (směs (cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kakao, kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), aroma), vejce, voda, olej řepkový), rostlinný krém (voda, částečně 

ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a 

diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny), bílá glazura (glukózový sirup, voda, zahušťovadlo (alginát sodný, 

karagenan), kyselina citronová, regulátor kyselosti citronany sodné, vanilin, konzervant sorban draselný, barvivo oxid titaničitý), směs bílá (cukr, sušené mléko, rostlinný olej palmový, 

glukózový sirup, sušená syrovátka, rostlinný tuk plně ztužený kokosový), zahušťovadlo alginát sodný), emulgátor estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou), aroma, 

barvivo (karoteny, riboflavin), mouka pšeničná), směs tmavá (cukr, kakao min. 21%, sójová mouka, rostlinný olej palmový, modifikovaný kukuřičný a bramborový škrob zesíťovaný fosfát 

škrobu, glukózový sirup, sušená syrovátka), tmavá glazura (glukózový sirup, voda, kakao, zahušťovadlo (karagenan, alginát sodný), kyselina citronová, regulátor kyselosti citronany sodné, 

aroma čokoládové, barvivo karamel, konzervant sorban draselný). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1578kJ / 377kcal, tuky 21g, nasycené mastné kyseliny 14g, sacharidy 41g, cukry 25g, bílkoviny 6,1g, sůl 0,41g. 

1023 – Fantazy řez 80g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: jogurtová šlehačka (rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů 

mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny), 

jogurtový ztužovač (cukr, sušený jogurt se sníženým obsahem tuku, vepřová želatina, modifikovaný škrob bramborový acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, aroma, sůl), voda), mandarinka kompotovaná (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti kyselina citronová), světlý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový 

škrob, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a 

diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor 

xanthan, barvivo karoteny), vejce, voda), glazura (glukózový sirup, voda, zahušťovadlo (alginát sodný, karagenan), kyselina citrónová, regulátor kyselosti citronany sodné, konzervant 

sorban draselný), oranž pasta (aromatické složky: aromatické extrakty, přírodní aromatické látky, další složky: cukr, glukózový sirup, pitná voda, glukózovo-fruktózový sirup, kyselina 

citrónová, pomerančová šťáva – koncentrát, modifikovaný škrob acetát zesíťovaného adipátu škrobu), želírující přípravek pektin, barvivo koncentráty (světlice, citron)).  

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1252kJ / 300kcal, tuky 19g, nasycené mastné kyseliny 18g, sacharidy 29g, cukry 23g, bílkoviny 3,3g, sůl 0,2g. 

1068 – Ovocný řez 110g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: světlý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, estery mono 

a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor xanthan, barvivo karoteny), vejce, voda), mražené ovoce, žloutkový krém (rostlinný krém (voda, částečně ztužený 

palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a 

diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), barviva karoteny), voda, vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát 

zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, 

mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny)), želé glazura (cukr, zahušťovadla 

(karagenan, karubin, xanthan, pektin), kyselina citrónová, regulátor kyselosti (citronany sodné, fosforečnany draselné), stabilizátor chlorid draselný), ovocná náplň (směs ovocných dření, 

cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), podklad pod ovoce (modifikovaný kukuřičný škrob acetát 

zasíťovaného fosfátu škrobu), kukuřičný škrob, dextróza, cukr, kyselina citrónová), barvivo karmín. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 683kJ / 162kcal, tuky 3,4g, nasycené mastné kyseliny 2,6g, sacharidy 31g, cukry 23g, bílkoviny 1,8g, sůl 0,21g. 

1024 – Tvarohovo – meruňkový řez 100g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: světlý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, estery mono 

a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor xanthan, barvivo karoteny), vejce, voda), tmavý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor 

(estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propylenglykolu s mastnými kyselinami, estery mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, estery 

polyglycerolu s mastnými kyselinami, mono a diglyceridy mastných kyselin), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, 

rýžový škrob, zahušťovadlo (alginát sodný, xanthan), vejce, voda), tvarohová šlehačka (rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, 

karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, 

regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), tvaroh, neutral ztužovač (cukr, sušený glukózový sirup, želatina (vepřová), modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu 

bramborový, sušený vaječný žloutek, regulátor kyselosti difosforečnan sodný, jedlá sůl), voda), smetana, meruňky kompotované (meruňky, voda, cukr), ovocná náplň s příchutí meruňka 

17,5% (cukr, jablka, želírující látka pektin, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo přírodní barvivo paprikový extrakt, konzervant sorbát draselný), želé (glukózo-fruktózový 

sirup, voda, cukr, želírovací látka karagenan, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorban draselný).  

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1241kJ / 296kcal, tuky 14g, nasycené mastné kyseliny 11g, sacharidy 36g, cukry 24g, bílkoviny 6,5g, sůl 0,37g. 

1036 – Jogurtový ovocný řez 85g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: jogurtová šlehačka (rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů 

mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), jogurt (mléko, 

mléčná bílkovina, jogurtová kultura), neutral ztužovač (cukr, sušený glukózový sirup, želatina (vepřová), modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu bramborový, sušený 

vaječný žloutek, regulátor kyselosti difosforečnan sodný, jedlá sůl), voda), tmavý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor (estery mono a diglyceridů 

mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propylenglykolu s mastnými kyselinami, estery mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, estery polyglycerolu s mastnými 

kyselinami, mono a diglyceridy mastných kyselin), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo 
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(alginát sodný, xanthan), vejce, voda), světlý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu 

s mastnými kyselinami, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící 

látka (difosforečnany, uhličitany), sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor xanthan, barvivo karoteny), vejce, voda), smetana, mražené ovoce, želé (glukózo-

fruktózový sirup, voda, cukr, želírovací látka karagenan, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorban draselný). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1389kJ / 333kcal, tuky 20g, nasycené mastné kyseliny 16g, sacharidy 33g, cukry 22g, bílkoviny 5,2g, sůl 0,33g. 

1025 – Mandarinkový řez 60g 
Cukrářský výrobek s ehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: světlý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, estery mono 

a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor xanthan, barvivo karoteny), vejce, voda), krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného 

fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné 

bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje 

(palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, 

barvivo betakarotén), aroma), mandarinka kompotovaná (mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti kyselina citronová), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti 

kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), želé (glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, želírovací látka karagenan, regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorban draselný). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie  1170kJ / 279kcal, tuky 13g, nasycené mastné kyseliny 7,4g, sacharidy 37g, cukry 24g, bílkoviny 3,5g, sůl 0,43g. 

2044 – Ananasový řez 60g 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan 

sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy 

mastných kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje (palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého 

tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakarotén), aroma), světlý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor 

(mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a diglyceridů mastných 

kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor xanthan, barvivo 

karoteny), vejce, voda), želé (glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, želírovací látka karagenan, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorban draselný), ananas kompotovaný 

(ananas, voda, cukr (15%), kyselina citrónová), tmavá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým 

obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk), ovocná náplň (směs 

ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1536kJ / 367kcal, tuky 18g, nasycené mastné kyseliny 10, sacharidy 48g, cukry 38g, bílkoviny 3,2g, sůl 0,36g. 

2043 – Punčový řez 60g 
Cukrářský výrobek s ostatní náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: rozvar (cukr, voda, rumové aroma, punčové aroma, kyselina citrónová, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného acetátu 

škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), korpus (vejce, mouka pšeničná, cukr, olej řepkový, rychlošlehací pasta (voda, emulgátor mono a diglyceridy 

mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami), stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný 

bramborový škrob acetát zasíťovaného acetátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný), kypřící prášek (kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné), 

pšeničná mouka, slunečnicový olej), fondánová poleva (cukr, glukózový sirup, voda), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka 

pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), barvivo (karmín, chinolinová žluť). Barviva: Chinolinová žluť a žluť SY mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a 

pozornost dětí. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1810kJ / 428kcal, tuky 6,5g, nasycené mastné kyseliny 1,3g, sacharidy 87g, cukry 74g, bílkoviny 5,3g, sůl 0,21g. 

2037 – Balkánský řez 60g 
Cukrářský výrobek s ostatní náplní       Trvanlivost: 3 dny 

Složení: Cukr, PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÝ škrob, emulgátor (estery mastných kyselin, estery propylenglykolu s mastnými kyselinami, mono a diglyceridy mastných kyselin, 

stearoyaktylát sodný, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami), kypřidlo (difosforečnany, uhličitan sodný), sušené MLÉKO, maltodextrin, sušené VEJCE, sůl, přírodně identické aroma, 

VEJCE, voda, ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, škrobový sirup, kyselina citrónová, pektin, barvivo (bezinková dřeň)), tuk (hydrogenované rostlinné oleje, rostlinné oleje, rostlinný 

tuk, živočišný tuk, voda, emulgátory (SOJOVÝ lecitin), hmota ke šlehání (PŠENIČNÁ mouka, cukr, sušené VEJCE, PŠENIČNÝ škrob, kypřící látky (uhličitan sodný, difosforečnany), rýžový 

škrob, emulgátor (estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, SOJOVÝ lecitin), dextróza, zahušťovadlo xanthan, sůl, barvivo beta karoten, enzym), cukr, modifikovaný škrob, rostlinný 

tuk, sušená SYROVÁTKA, sušené plnotučné MLÉKO, zahušťovadlo (alginát sodný), glukózový sirup, MLÉČNÝ cukr, odstředěné sušené MLÉKO, přirozená a přírodně identická chuť, sůl, 

MLÉČNÝ protein, emulgátor (estery mastných kyselin a), barviva (chinolinová žluť, žluť SY), voda, rumové aroma (voda, umělé aromatické látky, zahušťovadlo xanthan, konzervant 

kyselina benzoová, regulátor kyselosti kyselina octová), tuk (hydrogenované rostlinné oleje, rostlinné oleje, rostlinný tuk, živočišný tuk, voda, emulgátory (SOJOVÝ lecitin), mono a 

diglyceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citrónová, beta karoten, aroma), morellina (rostlinné oleje, cukr, kakao, LÍSKOVÉ OŘÍŠKY, sušené odtučněné MLÉKO, emulgátor SÓJOVÝ lecitin, 

aroma), čokoládová poleva (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek, emulgátor (SOJOVÝ lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), přírodně identické aroma). Barviva: Chinolinová žluť a žluť SY 

mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1477kJ / 354kcal, tuky 23g, nasycené mastné kyseliny 18g, sacharidy 18g, cukry 8g, bílkoviny 0,8g, sůl 0,02g 

2051 – Medovník 90g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 4 dny 

Složení: plát (směs (pšeničná mouka, cukr, rostlinný olej palmový, sušený vaječný žloutek, ječný sladový extrakt, pšeničné klíčky, glukózový sirup, kypřící látka (difosforečnany, 

uhličitany), pšeničný lepek, sůl, směs koření, aroma (s laktózou), barvivo riboflavin), invertní cukr (invertní cukr, voda, med 5%, regulátor kyselosti (kyselina citrónová, hydrogenuhličitan 

sodný), voda), náplně (směs (sušené mléko, rostlinný olej palmový, cukr, glukózový sirup, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného adipátu škrobu, sušená syrovátka, 

rostlinný tuk plně ztužený kokosový, zahušťovadlo alginát sodný, emulgátor estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, aroma), invertní cukr (invertní cukr, voda, 

med 5%, regulátor kyselosti (kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje (palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), 

emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakarotén), aroma), karamelová pasta (karamelizovaný 

glukózo-fruktózový sirup, kondenzované mléko, rostlinný tuk kokosový, zvlhčující látka glycerol, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery sacharózy s mastnými 

kyselinami), aroma), barvivo karamel), posyp (cukr, pufovaná rýže). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1970kJ / 469kcal, tuky 17g, nasycené mastné kyseliny 11g, sacharidy 73g, cukry 50g, bílkoviny 5,9g, sůl 0,69g. 

Výseče dortů 

1019 – Jahodový dort 100g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: jahodová šlehačka (rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů 

mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný), voda, jahodový 

ztužovač (cukr, želatina, jahody sušené, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného adipátu škrobu, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, sůl, barvivo betanin)), korpus (mouka 

pšeničná, cukr, vaječná směs sušená, kypřící látka difosforečnan, mouka rýžová, emulgátor (estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, mono a diglyceridy mastných kyselin), dextróza, 

kypřící látka hydrogenuhličitan sodný, sůl jedlá jodidovaná, emulgátor sójový lecitin, zahušťovadlo xanthan, barvivo směs karotenů), voda, olej řepkový), čerstvé nebo zmražené ovoce, 

želé (glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, želírovací látka karagenan, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant sorban draselný), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, 

regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1399kJ / 333kcal, tuky 14g, nasycené mastné kyseliny 10g, sacharidy 48g, cukry 38g, bílkoviny 3,8g, sůl 0,45g. 

1032 – Ořechový dort 100g 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: korpus (mouka pšeničná, cukr, vaječná směs sušená, kypřící látka difosforečnan, mouka rýžová, emulgátor (estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, mono a diglyceridy 

mastných kyselin), dextróza, kypřící látka hydrogenuhličitan sodný, sůl jedlá jodidovaná, emulgátor sójový lecitin, zahušťovadlo xanthan, barvivo směs karotenů), voda, olej řepkový), 



Str. 6 

krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, 

glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných 

kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje (palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, 

lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakarotén), aroma), ořechy vlašské, tmavá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, 

řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky 

(palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk), rum. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1498kJ / 358kcal, tuky 20g, nasycené mastné kyseliny 7,9g, sacharidy 40g, cukry 25g, bílkoviny 4,6g, sůl 0,69g. 

1035 – Svěženka 80g 
Cukrářský výrobek s ostatní náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: světlý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, estery mono 

a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor xanthan, barvivo karoteny), vejce, voda), krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného 

fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné 

bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje 

(palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, 

barvivo betakarotén), aroma), rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů 

mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný)), ovocná náplň (směs 

ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), ořechy vlašské. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 953kJ / 227 kcal, tuky 11g, nasycené mastné kyseliny 7g, sacharidy 28g, cukry 17g, bílkoviny 4,1g, sůl 0,34g. 

1038 – Pařížský dort 70g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 1 den 

Složení: pařížská šlehačka 51% (rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů 

mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný)), kakao), tmavý 

korpus (cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kakao, kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), aroma), voda, olej řepkový), tmavá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, 

sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk (rostlinné oleje a 

tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1727kJ / 414kcal, tuky 27g, nasycené mastné kyseliny 22g, sacharidy 38g, cukry 27g, bílkoviny 4,8g, sůl 0,43g. 

1055 – Harlekýn 45g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 1 den 

Složení: tmavý korpus (cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kakao, kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), aroma), voda, olej řepkový), pařížská šlehačka (rostlinný krém (voda, 

částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, 

mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný)), kakao), rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných 

kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný)), čokoládová rýže (cukr, pšeničná mouka, kakao v prášku, maltodextrin, leštící látka karnaubský vosk, 

aroma). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2529kJ / 602kcal, tuky 23g, nasycené mastné kyseliny 19g, sacharidy 91g, cukry 69g, bílkoviny 7,7g, sůl 0,65g. 

1059 – Sacher 100g  
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 1 den 

Složení: tmavý korpus (cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kakao, kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), aroma), voda, olej řepkový), rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový 

olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy 

mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný)), ovocná náplň s borůvkami (borůvky 35%, voda, cukr, jablečné pyré (15% ovoce), modifikovaný 

škrob, zahušťovadlo guma gellan, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné), konzervant sorban draselný, aroma), tmavá poleva (cukr, částečně 

ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový 

extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1519kJ / 362kcal, tuky 14g, nasycené mastné kyseliny 8,9g, sacharidy 53g, cukry 37g, bílkoviny 5,9g, sůl 0,59g. 

1061 – Krtkův dort 50g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: tmavý korpus (cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kakao, kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), aroma), voda, olej řepkový), banánová šlehačka (rostlinný krém (voda, 

částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, 

mono a diglyceridy mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný)), banánový ztužovač (cukr, rostlinný olej palmový, sušené mléko, glukózový 

sirup, sušená syrovátka, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), zahušťovadlo alginát sodný, aroma banánové, emulgátor estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, 

kyselina citrónová, barvivo (karoteny, riboflavin), pšeničná mouka), voda, čokoládové pecky (cukr, kakaová hmota, sójový lecitin, kakaové máslo, aroma). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 3570kJ / 850kcal, tuky 34g, nasycené mastné kyseliny 27g, sacharidy 123g, cukry 89g, bílkoviny 13g, sůl 1,5g. 

1078 – Čokoládový dort 90g 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: tmavý korpus (cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kakao, kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), aroma), voda, olej řepkový), čokoládový krém (směs (cukr, kakao min. 21%, 

sójová mouka, rostlinný olej palmový, modifikovaný kukuřičný a bramborový škrob zesíťovaný fosfát škrobu, glukózový sirup, sušená syrovátka), máslo, tuk (rostlinné oleje a tuky 

(palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátory (lecitiny, mono a diglyceridy mastných kyselin), sůl 0,2%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo 

karoteny), voda), ovocná náplň s malinami (maliny 32%, voda, glukózo-fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré (18% ovocného podílu), modifikovaný škrob, zahušťovadlo guma gellan, 

regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné), koncentrát z černé mrkve, aroma, konzervant sorban draselný), tmavá poleva (cukr, částečně ztužený 

rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), 

tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk), dekor čokoládový (kakaová hmota, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor slunečnicový 

lecitin, přírodní vanilkové aroma). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2673kJ / 640kcal, tuky 38g, nasycené mastné kyseliny 19g, sacharidy 66g, cukry 49g, bílkoviny 8,5g, sůl 0,7g. 

1080 – Dort s višní 100g 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: tmavý korpus (cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kakao, kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), aroma), voda, olej řepkový), rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový 

olej, cukr, stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy 

mastných kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný)), ovocná náplň s višněmi (višeň 35%, glukózo-fruktózový sirup, voda, jablečné pyré zahuštěné 

(15% ovocného podílu), modifikovaný škrob, regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné), cukr, zahušťovadlo guma gellan, konzervant sorban draselný, 

aroma, koncentráty z ibišku a mrkve), glazura (glukózový sirup, voda, zahušťovadlo (alginát sodný, karagenan), kyselina citrónová, regulátor kyselosti citronan sodný, konzervant sorban 

draselný), dekor čokoládový (kakaová hmota, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor slunečnicový lecitin, přírodní vanilkové aroma). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1565kJ / 373kcal, tuky 15g, nasycené mastné kyseliny 11g, sacharidy 53g, cukry 36g, bílkoviny 6,4g, sůl 0,63g. 

Rolády 

1017 – Střecha 50g 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: světlý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, estery mono 

a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor xanthan, barvivo karoteny), vejce, voda), krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného 

fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné 
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bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje 

(palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, 

barvivo betakarotén), aroma), tmavá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 

emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk), ovocná náplň (směs ovocných dření, 

cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), alginát. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2069kJ / 494kcal, tuky 25g, nasycené mastné kyseliny 13g, sacharidy 62g, cukry 43g, bílkoviny 5,3g, sůl 0,66g. 

2035 – Kokosová roláda 50g  
Cukrářský výrobek s tukovou náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan 

sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy 

mastných kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje (palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého 

tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakarotén), aroma), světlý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor 

(mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a diglyceridů mastných 

kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor xanthan, barvivo 

karoteny), vejce, voda), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze 

suroviny), kokos. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1753kJ / 420kcal, tuky 24g, nasycené mastné kyseliny 15g, sacharidy 46g, cukry 27g, bílkoviny 4,9g, sůl 0,6g. 

2036 – Čokoládová roláda 50g 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: tmavý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propylenglykolu s mastnými 

kyselinami, estery mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, mono a diglyceridy mastných kyselin), kypřící látka 

(difosforečnany, uhličitany), glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, rýžový škrob, zahušťovadlo (alginát sodný, xanthan), vejce, voda), čokoládový krém (vanilková 

náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, 

sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo 

karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje (palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, lecitin), sůl 0,1%, 

regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakarotén), aroma), pasta (rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), cukr, nízkotučný kakaový prášek (26%), lískové oříšky (12%), 

odstředěné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma)), tmavá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v  různém poměru), kakaový prášek 

se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1889kJ / 452kcal, tuky 26g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 48g, cukry 30g, bílkoviny 6,5g, sůl 0,49g. 

2038 – Ořechová roláda 50g 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: světlý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, estery mono 

a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor xanthan, barvivo karoteny), vejce, voda), krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného 

fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné 

bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje 

(palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, 

barvivo betakarotén), aroma), vlašské ořechy. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 873kJ / 208kcal, tuky 8,8g, nasycené mastné kyseliny 2,7g, sacharidy 37g, cukry 13g, bílkoviny 5,2g, sůl 0,47g. 

Zákusky ostatní 

1050 – Hrudka s punčovou příchutí 80g 
Cukrářský výrobek s ostatní náplní        Trvanlivost: 3 dny 

Složení: světlý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, rýžový škrob, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, estery mono 

a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, stearoylaktylát sodný), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), 

sušená vejce, sůl, glukózový sirup, aroma, sušené mléko, stabilizátor xanthan, barvivo karoteny), vejce, voda) tmavý plát (směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, kakao, emulgátor 

(estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propylenglykolu s mastnými kyselinami, estery mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, estery 

polyglycerolu s mastnými kyselinami, mono a diglyceridy mastných kyselin), kypřící látka (difosforečnany, uhličitany), glukózový sirup, sušené mléko, sušená vejce, karobová mouka, 

rýžový škrob, zahušťovadlo (alginát sodný, xanthan), vejce, voda), krém (vanilková náplň (cukr, modifikovaný škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, rostlinný tuk palmový, sušená 

syrovátka, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo alginan sodný, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny, emulgátory (estery mono a diglyceridů 

mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo karoteny), tuk do krémů (rostlinné tuky a oleje (palma, kokos, řepka), voda, rostlinné tuky plně 

ztužené (kokos), emulgátor (mono a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, lecitin), sůl 0,1%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakarotén), aroma), rozinky – sířeno 

siřičitanem, tmavá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový 

lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 806kJ / 192kcal, tuky 7,5g, nasycené mastné kyseliny 3,3g, sacharidy 30g, cukry 7,5g, bílkoviny 1,1g, sůl 0,02g. 

1067 – Panna Cotta 110g 
Cukrářský výrobek s ostatní náplní        Trvanlivost: 2 dny 

Složení: smetana, mléko, ovoce, panna cotta (cukr, živočišná želatina hovězí, škrob, zahušťovadlo karagenan, aroma), cukr, rostlinný krém (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, 

stabilizátory (sorbitol, celulóza, karboxymethylcelulóza), emulgátory (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, sójový lecitin, mono a diglyceridy mastných 

kyselin), mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti (draselný fosfát, citrát sodný)), gel (modifikovaný škrob, cukr, dehydrovaná citrónová šťáva, maltodextrín, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, antioxidant kyselina askorbová, konzervant sorban draselný). 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 969kJ / 232kcal, tuky 14g, nasycené mastné kyseliny 9,7g, sacharidy 24g, cukry 21g, bílkoviny 2,5g, sůl 0,05g. 

1046 – Kokosový kmen (kusy tyčí na váhu), 1tyč cca 0,35 – 0,50 kg. 
Kokosová cukrovinka        Trvanlivost: 1 měsíc 

Složení: cukr, kokos, škrobový sirup, tmavá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), kakaový prášek se sníženým obsahem 

tuku, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk), sušené odstředěné mléko, 

voda, rumové aroma, vanilkový cukr (cukr, aroma), kakao, potravinářské barvivo. Barviva: Chinolinová žluť a žluť SY mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1984kJ / 473kcal, tuky 20g, nasycené mastné kyseliny 14g, sacharidy 69g, cukry 60g, bílkoviny 4,2g, sůl 0,04g. 

 


