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Objednávky den dopředu do 12,00 hod. 
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Žitná 22, Prostějov – Domamyslice, 796 04 
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Mobil: 777 764 170 

Pevná linka: 582 362 429 
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Chléb čerstvý 

1 - Prostějovský chléb 900g 
Pšenično-žitný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení: mouka pšeničná, mouka žitná, voda, sůl, droždí, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), zlepšující prostředek (pšeničný lepek, pšeničná 
mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka), kmín. 
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. 

2 – Kmínový chléb 900g 
Pšenično-žitný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení: mouka pšeničná, mouka žitná, voda, sůl, droždí, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), zlepšující prostředek (pšeničný lepek, pšeničná 
mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka), kmín 0,1%. 
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. 

11 – Kulatý chléb 900g 
Pšenično-žitný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení: mouka pšeničná, mouka žitná, voda, sůl, droždí, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), zlepšující prostředek (pšeničný lepek, pšeničná 
mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka), kmín. 
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. 

14 – Malý kmínový chléb 500g 
Pšenično-žitný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení: mouka pšeničná, mouka žitná, voda, sůl, droždí, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), zlepšující prostředek (pšeničný lepek, pšeničná 
mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka), kmín 0,1%. 
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. 

15 – Cibulový chléb 450g 
Pšenično-žitný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení: mouka pšeničná, mouka žitná, cibule 10%, voda, sůl, droždí, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), zlepšující prostředek (pšeničný lepek, 
pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka), kmín. 
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. 

152 – Celožitný chléb 500g 
Žitný chléb čerstvý        Trvanlivost: 36 hodin 
Složení: mouka žitná, voda, zlepšující prostředek (pšeničný lepek), kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), droždí, sůl, kmín. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 865kJ / 204kcal, tuky 0,9g, nasycené mastné kyseliny 0,1g, sacharidy 41g, cukry 1,6g, bílkoviny 7,9g, sůl 1,3g. 

7 – Podmáslový chléb 740g 
Pšenično-žitný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení: mouka pšeničná, mouka žitná, voda, zlepšující směs (bramborové vločky, pšeničná mouka, sušená syrovátka, sušené podmáslí 15%, rostlinný olej palmový, glukózový sirup, směs 
koření, kyselina mléčná, pšeničný lepek, aroma, sušený pšeničný kvas (pšeničná mouka, kvásek, kvasnicový extrakt), droždí, sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g:Energie 991kJ / 234kcal, tuky 1,8g, nasycené mastné kyseliny 0,9g, sacharidy 47g, cukry 3,3g, bílkoviny 7,4g, sůl 1,3g. 

13 – Rogan 600g 
Žitno-pšeničný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení:mouka žitná, mouka pšeničná, voda, sůl, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), droždí, ovesné vločky, zlepšující přípravek zlepšující 
prostředek (pšeničný lepek, pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo gumaguar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka), termicky upravené žito, 
lněné semínko, kmín. 
Nutriční hodnoty na 100g:Energie 938kJ / 221kcal, tuky 1,1g, nasycené mastné kyseliny 0,2g, sacharidy 46g, cukry 1,7g, bílkoviny 6,8g, sůl 1,5g. 

123 – Křupák 500g 
Pšenično-žitný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení:mouka pšeničná chlebová, mouka žitná chlebová, voda, zlepšující přípravek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, 
sušené odstředěné mléko), sůl, droždí, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), chlebové koření (koriandr, kmín, fenykl, anýz, pšeničná bobtnavá 
mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g:Energie 1035kJ / 244kcal, tuky 2,3g, nasycené mastné kyseliny 0,8g, sacharidy 49g, cukry 3,4g, bílkoviny 6,9g, sůl 1,7g. 

132 – Twiggy 600g 
Pšenično-žitný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení:mouka pšeničná, mouka žitná, voda, droždí, sůl, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), zlepšující prostředek (pšeničný lepek, pšeničná 
mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka), chlebové koření (koriandr, kmín, fenykl, anýz, pšeničná bobtnavá 
mouka), kmín. 
Nutriční hodnoty na 100g:Energie 892kJ / 210kcal, tuky 0,9g, nasycené mastné kyseliny 0,2g, sacharidy 44g, cukry 1,6g, bílkoviny 6,5g, sůl 1,4g. 

156 – Žitnoslunečnicový chléb 500g 
Žitno-pšeničný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení: mouka žitná 67%, směs se slunečnicí (pšeničná mouka, slunečnice 20%, ovesné vločky, bramborové vločky, lněné semínko, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, octan 
sodný, pšeničný lepek, ječný slad, sójová mouka, glukóza), voda, droždí. 
Nutriční hodnoty na 100g:Energie 862kJ / 204kcal, tuky 3,5g, nasycené mastné kyseliny 0,4g, sacharidy 37g, cukry 1,7g, bílkoviny 6,1g, sůl 1,4g. 

254 – Chia chléb 500g 
Žitno-pšeničný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení:mouka pšeničná, mouka žitná, voda, chia semínko 2,5%, lněné semínko, sůl, droždí, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), zlepšující 
prostředek (pšeničný lepek, pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo guarová guma, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka), termicky upravené žito, 
kmín. 
Nutriční hodnoty na 100g:Energie 950kJ / 224kcal, tuky 1,7g, nasycené mastné kyseliny 0,2g, sacharidy 45g, cukry 1,7g, bílkoviny 7,2g, sůl 1,5g. 

4 – Královský semínkový chléb 600g 
Vícezrnný chléb čerstvý        Trvanlivost: 36 hodin 
Složení:mouka pšeničná, mouka žitná, voda, ovesné vločky, lněné semínko, sezamové semínko, slunečnice, sůl, droždí, termicky upravené žito, kvas (žitná mouka, voda, startovací 
kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), zlepšující prostředek (pšeničný lepek, pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, 
pšeničná sladová mouka), kmín. 
Nutriční hodnoty na 100g:Energie 1038kJ / 246kcal, tuky 4,7g, nasycené mastné kyseliny 0,4g, sacharidy 42g, cukry 1,5g, bílkoviny 8,8g, sůl 1,2g. 

12 - Žitný chléb s klíčky 900g 
Žitný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení: mouka žitná, voda, zlepšující prostředek (pšeničný lepek), žitné klíčky (žitný celozrnný slad 70%, sirup (ječmenný slad, voda, cukr, aroma), droždí, sůl, kmín. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 865kJ / 204kcal, tuky 0,9g, nasycené mastné kyseliny 0,1g, sacharidy 41g, cukry 1,6g, bílkoviny 7,9g, sůl 1,3g. 

27 - Žitný chléb se semínky 900g 
Žitný chléb čerstvý       Trvanlivost: 36 hodin 
Složení: mouka žitná, voda, zlepšující prostředek (pšeničný lepek), směs semen 11,7% (ovesné vločky, len, slunečnice, dýně), droždí, sůl, kmín. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 8965kJ / 234kcal, tuky 1,7g, nasycené mastné kyseliny 0,7g, sacharidy 46g, cukry 1,7g, bílkoviny 8,9g, sůl 1,3g. 

Chléb balený krájený 
691 – Kmínový chléb půlka 450g (690 - celý 900g) 
Pšenično-žitný chléb         Trvanlivost: 3 dny 
Složení:viz složení v čerstvých chlebech. 
Nutriční hodnoty na 100g:viz hodnoty v čerstvých chlebech. 

8 – Toustový chléb 240g 
Pšeničný chléb        Trvanlivost: 3 dny 
Složení:mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka), pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g:Energie 1283kJ / 303kcal, tuky 4,4g, nasycené mastné kyseliny 0,7g, sacharidy 56g, cukry 2,5g, bílkoviny 9,9g, sůl 0,91g. 

20 – Moskevský chléb 400g 
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Žitný chléb         Trvanlivost: 3 dny 
Složení: mouka žitná, voda, zlepšující prostředek (pšeničný lepek), kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), droždí, sůl, kmín. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 865kJ / 204kcal, tuky 0,9g, nasycené mastné kyseliny 0,1g, sacharidy 41g, cukry 1,6g, bílkoviny 7,9g, sůl 1,3g. 

170 – Křupák půlka 230g 
Pšenično-žitný chléb         Trvanlivost: 3 dny 
Složení:viz složení v čerstvých chlebech. 
Nutriční hodnoty na 100g:viz hodnoty v čerstvých chlebech. 

175 – Twiggy půlka230g 
Pšenično-žitný chléb         Trvanlivost: 3 dny 
Složení:viz složení v čerstvých chlebech. 
Nutriční hodnoty na 100g:viz složení v čerstvých chlebech. 

304 – Královský semínkový chléb půlka300g 
Vícezrnný chléb        Trvanlivost: 3 dny 
Složení:viz složení v čerstvých chlebech. 
Nutriční hodnoty na 100g:viz hodnoty v čerstvých chlebech. 

Běžné pečivo čerstvé 
Pečivo základní 
21 – Rohlík 43g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono 
a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1531kJ / 361kcal, tuky 3,7g, nasycené mastné kyseliny 1,3g, sacharidy 70g, cukry 3,1g, bílkoviny 12g, sůl 2g. 

25 – Houska 50g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono 
a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1214kJ / 287kcal, tuky 3g, nasycené mastné kyseliny 1g, sacharidy 55g, cukry 2,5g, bílkoviny 9,9g, sůl 1,6g. 

31 – Houska sůl a kmín 50g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono 
a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sůl 1%, kmín 0,35%. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1497kJ / 353kcal, tuky 3,7g, nasycené mastné kyseliny 1,2g, sacharidy 68g, cukry 3g, bílkoviny 12g, sůl 3,8g. 

35 – Houska mák 50g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono 
a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), mák 0,9%. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1519kJ / 359kcal, tuky 4,3g, nasycené mastné kyseliny 1,3g, sacharidy 68g, cukry 3,1g, bílkoviny 12g, sůl 1,9g. 

24 – Pletýnka sůl a kmín 120g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono 
a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sůl 1,5%, kmín 0,5%. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1271kJ / 300kcal, tuky 3,1g, nasycené mastné kyseliny 1,1g, sacharidy 58g, cukry 2,6g, bílkoviny 10g, sůl 3,8g. 

36 – Pletýnka mák 120g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono 
a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), mák 0,8%. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1306kJ / 308kcal, tuky 3,6g, nasycené mastné kyseliny 1,1g, sacharidy 58g, cukry 2,6g, bílkoviny 11g, sůl 1,7g. 

222 – Rohlík na párek 48g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono 
a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1363kJ / 322kcal, tuky 3,3g, nasycené mastné kyseliny 1,1g, sacharidy 62g, cukry 2,8g, bílkoviny 11g, sůl 1,8g. 

Pečivo určené k plnění 
232 – Bageta lahůdková 110g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, sušené odstředěné mléko), 
olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono 
a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1242kJ / 294kcal, tuky 6,1g, nasycené mastné kyseliny 1,3g, sacharidy 51g, cukry 4g, bílkoviny 8,8g, sůl 1,5g. 

22 – Bageta Jandovka 170g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, sušené odstředěné mléko), 
olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono 
a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1242kJ / 294kcal, tuky 6,1g, nasycené mastné kyseliny 1,3g, sacharidy 51g, cukry 4g, bílkoviny 8,8g, sůl 1,5g. 

272 – Hamburger bulka 55g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, sušené odstředěné mléko), 
olej řepkový, sezamové semínko, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 
diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1242kJ / 294kcal, tuky 6,1g, nasycené mastné kyseliny 1,3g, sacharidy 51g, cukry 4g, bílkoviny 8,8g, sůl 1,5g. 

234 – Hamburger bulka 110g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, sušené odstředěné mléko), 
olej řepkový, sezamové semínko, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 
diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1242kJ / 294kcal, tuky 6,1g, nasycené mastné kyseliny 1,3g, sacharidy 51g, cukry 4g, bílkoviny 8,8g, sůl 1,5g. 

224 – Hamburger bulka 150g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (rostlinný tuk (palmový a řepkový neztužený v různém poměru), cukr, sušená syrovátka, dextróza, sůl, sušené odstředěné mléko), 
olej řepkový, sezamové semínko, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 
diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1242kJ / 294kcal, tuky 6,1g, nasycené mastné kyseliny 1,3g, sacharidy 51g, cukry 4g, bílkoviny 8,8g, sůl 1,5g. 

Bagety 
29 – Bageta 85g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono 
a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
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Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1233kJ / 291kcal, tuky 3g, nasycené mastné kyseliny 1g, sacharidy 56g, cukry 2,5g, bílkoviny 10g, sůl 1,6g. 

19 – Rustikální bagetka tmavá 55g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (pšeničná mouka, lněné semínko, pšeničné otruby, kukuřičná krupice, pšeničná krupice, pšeničná mouka celozrnná, pražená pšeničná 
sladová mouka, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, cukr, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt, glukóza, zahušťovadlo guma guar, voda, sezamové semínko, droždí, tuk (rostlinné 
oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátory (lecitiny, mono a diglyceridy mastných kyselin), sůl, aroma, barvivo karoteny), sůl, kmín. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1525kJ / 362kcal, tuky 9,5g, nasycené mastné kyseliny 1g, sacharidy 55g, cukry 3,4g, bílkoviny 14g, sůl 1,3g. 

39 – Sójová bageta 80g 
Běžné pečivo čerstvé vícezrnné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (pšeničné vločky, sójová drť, lněné semínko, ovesné vločky, sójové vločky, pšeničná mouka celozrnná, ječná sladová mouka pražená, cukr, 
ječná sladová mouka, pšeničná sladová mouka pražená, směs koření (drcený kmín, koriandr, fenykl), stabilizátor guma guar, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná 
sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1215kJ / 287kcal, tuky 4,8g, nasycené mastné kyseliny 0,9g, sacharidy 51g, cukry 3,3g, bílkoviny 10g, sůl 1,3g. 

32 – Francouzská bageta 250g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1196kJ / 283kcal, tuky 4,7g, nasycené mastné kyseliny 0,7g, sacharidy 51g, cukry 2,3g, bílkoviny 9,1g, sůl 1,4g. 

221 – Vital bageta balená 250g 
Běžné pečivo čerstvé vícezrnné       Trvanlivost: 3 dny 
Složení:mouka pšeničná, zlepšující prostředek (pšeničné vločky, sójová drť, lněné semínko, ovesné vločky, sójové vločky, pšeničná mouka celozrnná, ječná sladová mouka pražená, cukr, 
ječná sladová mouka, pšeničná sladová mouka pražená, směs koření (drcený kmín, koriandr, fenykl), stabilizátor guma guar, droždí, olej řepkový, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná 
sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1215kJ / 287kcal, tuky 4,8g, nasycené mastné kyseliny 0,9g, sacharidy 51g, cukry 3,3g, bílkoviny 10g, sůl 1,3g.  

Běžné pečivo ve tvaru rohlíku 
28 – Žitný rohlík 60g 
Běžné pečivo čerstvé pšenično-žitné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, mouka žitná chlebová 12%, voda, zlepšující prostředek (pšeničná mouka, sušená syrovátka, žitná trhanka, ječná sladová mouka, pšeničný lepek, pražená ječná 
sladová mouka, kmín), droždí, sůl, dekorační sůl hrubá, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou 
mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1202kJ / 283kcal, tuky 1,8g, nasycené mastné kyseliny 0,7g, sacharidy 57g, cukry 3,4g, bílkoviny 9,8g, sůl 2,2g. 

34 – Grahamový rohlík 40g 
Běžné pečivo čerstvé grahamové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, grahamová směs (pšeničná mouka grahamová 61%, pšeničná vláknina, ječný slad, pšeničná bílkovina, emulgující látka (estery mono a diglyceridů s kyselinou 
acetylvinnou), voda, droždí, sůl.  
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1161kJ / 274kcal, tuky 1,6g, nasycené mastné kyseliny 0,5g, sacharidy 54g, cukry 2,1g, bílkoviny 11g, sůl 1,9g. 

41 – Slunečnicový rohlík Sany 65g 
Běžné pečivo čerstvé vícezrnné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující směs (žitná mouka, pšenice (šrot, otruby, mouka), slunečnicová semena, sůl, pšeničná sladová a ječná sladová mouka – částečně pražená, cukr, 
kukuřičná mouka, bramborová mouka, koření, sójová mouka, kakao), slunečnice 13,5%, voda, droždí, sádlo. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1713kJ / 406kcal, tuky 10g, nasycené mastné kyseliny 1,8g, sacharidy 64g, cukry 3,8g, bílkoviny 15g, sůl 1,9g. 

226 – Obilný rohlík 50g 
Běžné pečivo čerstvé vícezrnné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, vařená obilná zápara 50% (voda, pšeničná zrna, žitná zrna, sůl jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), lněná semínka, slunečnicová semínka loupaná, cibule 
sušená 3%, česnek sušený 2%, kyselina octová, kyselina mléčná), voda, olej řepkový, droždí, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a 
diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1174kJ / 278kcal, tuky 5,5g, nasycené mastné kyseliny 0,7g, sacharidy 48g, cukry 2,9g, bílkoviny 9,1g, sůl 1,9g. 

257 – Chia pečivo 55g 
Běžné pečivo čerstvé vícezrnné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, chia semínka (ze šalvěje hispánské) 4,5%, voda, droždí, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1072kJ / 253kcal, tuky 2,7g, nasycené mastné kyseliny 0,8g, sacharidy 48g, cukry 2,2g, bílkoviny 9,2g, sůl 1,2g. 

43 – Kornspitz 60g 
Běžné pečivo čerstvé vícezrnné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (pšeničný šrot, žitný šrot, sušený žitný kvas, pšeničné otruby, sójový šrot, lněné semínko, pšeničný sladový šrot, pražená žitná a pšeničná 
mouka, sójová mouka, sůl, koření), voda, droždí, mouka žitná, sůl dekorační hrubá, sůl, olej řepkový, kmín, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor 
(estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1146kJ / 271kcal, tuky 3,4g, nasycené mastné kyseliny 0,6g, sacharidy 49g, cukry 2,1g, bílkoviny 11g, sůl 4,7g. 

44 – Bierspitz 55g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení : mouka pšeničná, zlepšující prostředek (pšeničná mouka, žitné sladové vločky, jablečná vláknina, sůl, glukózový sirup, sušený slad (žitný, ječný), směs zeleniny (cibule, mrkev, 
celer, květák), směs koření (petržel, libeček, celerové listy), rostlinný tuk (slunečnicový, řepkový), cukr, extrakt z droždí, škrob, palmový olej, emulgátor estery mono a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mléčná bílkovina), voda, pšeničná krupice, sůl dekorační hrubá, droždí, kmín. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1315kJ / 310kcal, tuky 2g, nasycené mastné kyseliny 0,4g, sacharidy 62g, cukry 2,9g, bílkoviny 11g, sůl 4,5g. 

57 – Celozrnné pečivo 48g 
Běžné pečivo čerstvé celozrnné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (pšeničné otruby, pšeničná celozrnná mouka, pšeničný lepek, sušený žitný a pšeničný kvas (mlýnské žitné výrobky, žitná sladová mouka, 
pšeničná mouka, startovací kultura), pšeničné klíčky, stabilizátor guma guar, sušená syrovátka, glukóza, pšeničné vločky, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin 
s kyselinou mono a diacetyl vinnou, sójový lecitin), ječný sladový extrakt (ječný slad, voda), pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, směs koření, pšeničná mouka, maltodextrin, 
regulátor kyselosti (fosforečnan vápenatý, difosforečnany), bramborový škrob, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), voda, sádlo, droždí, cukr, sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 698kJ / 165kcal, tuky 2,7g, nasycené mastné kyseliny 0,9g, sacharidy 30g, cukry 2,6g, bílkoviny 5,2g, sůl 1,2g. 

126 – Mamma Mia 60g 
Běžné pečivo vícezrnné            Trvanlivost: 1 den 

Složení: mouka pšeničná, voda, pšenice (mouka, šrot, otruby, sladový šrot, lepek), lněná semena, slunečnicová semena, žito (šrot, sušený kvásek), sůl, sója (šrot, mouka), ječmen (sladový 
extrakt, sladová mouka), směs vitamínů a minerálních látek (uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, fosforečnan železitý, vitamin D3, kyselina listová), cukr, pekařský přípravek 
(emulgátor estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, řepkový lecitin, stabilizátor guma guar a karboxymethylcelulóza, protispékavá látka 
fosforečnany vápenaté, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), posyp (sezamové semena, lněné semena, sůl), droždí, olej. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 427kJ / 103kcal, tuky 7,6g, nasycené mastné kyseliny 1g, sacharidy 3,9g, cukry 2,5g, bílkoviny 4,7g, sůl 2,2g. 

Běžné pečivo ve tvaru housky 
179 – Sedlácká houska 60g 
Běžné pečivo pšeničné        Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (pšeničná mouka, lněné semínko, pšeničné otruby, kukuřičná krupice, pšeničná krupice, pšeničná mouka celozrnná, pražená pšeničná 
sladová mouka, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, cukr, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt, glukóza, zahušťovadlo guma guar, emulgátor estery mono a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou), voda, droždí, tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátory (lecitiny, mono a diglyceridy 
mastných kyselin), sůl, aroma, barvivo karoteny), sůl, kmín. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1275kJ / 301kcal, tuky 4,6g, nasycené mastné kyseliny 1,7g, sacharidy 55g, cukry 3,5g, bílkoviny 10g, sůl 1,3g. 

225 – Zrníčko 60g 
Běžné pečivo čerstvé vícezrnné       Trvanlivost: 1 den 
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Složení: mouka pšeničná, vařená obilná zápara 50% (voda, pšeničná zrna, žitná zrna, sůl jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), lněná semínka, slunečnicová semínka loupaná, cibule 
sušená 3%, česnek sušený 2%, kyselina octová, kyselina mléčná), voda, tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátory (lecitiny, mono a 
diglyceridy mastných kyselin), sůl, aroma, barvivo karoteny), droždí, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1137kJ / 269kcal, tuky 5g, nasycené mastné kyseliny 1,9g, sacharidy 47g, cukry 2,8g, bílkoviny 9g, sůl 1,6g. 

185 – Cesar 60g 
Běžné pečivo čerstvé vícezrnné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (slunečnicová semena, lněná semínka, žitná mouka, pšeničné otruby, cukr, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka částečně pražená, 
zahušťovadlo karboxymethylcelulóza, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin, řepkový lecitin), 
regulátor kyselosti (fosforečnany vápenaté, kyselina citrónová), rostlinný tuk (palmový, neztužený), sušené odstředěné mléko), voda, droždí, posyp (sezamové semínko, lněné semínko, 
sůl dekorační hrubá, pšeničný škrob), olej řepkový. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1227kJ / 290kcal, tuky 5,6g, nasycené mastné kyseliny 0,8g, sacharidy 49g, cukry 3,9g, bílkoviny 11g, sůl 1,4g. 

38 – Hessenská kostka 70g 
Běžné pečivo čerstvé vícezrnné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (žitná mouka, jáhly, slunečnicové semeno, pšeničný škrob, sůl obohacená jódem, ječný slad, sójová mouka, pšeničná bílkovina, regulátory 
kyselosti (kyselina citrónová, uhličitan vápenatý), guma guar), voda, posyp (ovesné vločky, lněné semínko), droždí, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, 
emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1078kJ / 255kcal, tuky 3,4g, nasycené mastné kyseliny 0,4g, sacharidy 47g, cukry 2,1g, bílkoviny 9g, sůl 1,4g. 

Veky 
30 – Veka 400g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, olej řepkový, droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná mouka, regulátor kyselosti (octan vápenatý, octan sodný), zahušťovadlo guarová mouka, ječná 
sladová mouka, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin), cukr, zlepšující prostředek (emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, stearoyllaktylát sodný), pšeničná mouka, 
cukr, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, dextróza, slunečnicový olej). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1255kJ / 297kcal, tuky 4,2g, nasycené mastné kyseliny 0,6g, sacharidy 55g, cukry 2,8g, bílkoviny 9,7g, sůl 1,4g. 

630 – Veka balená 400g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 3 dny 
Složení:viz složení Veka 400g 
Nutriční hodnoty na 100g:viz hodnoty Veka 400g 

631 – Veka krájená balená 400g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 3 dny 
Složení:viz složení Veka 400g 
Nutriční hodnoty na 100g:viz hodnoty Veka 400g 

Běžné pečivo zdobené 
33 – Houska se sýrem 55g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono 
a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sýr eidam 13% (mléko, sůl, sýrařské kultury). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1295kJ / 306kcal, tuky 5,6g, nasycené mastné kyseliny 2,8g, sacharidy 50g, cukry 2,5g, bílkoviny 14g, sůl 1,8g. 

233 – Anglický rohlík 80g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono 
a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sýr eidam (mléko, sůl, sýrařské kultury), anglický bok 13,5% (vepřové maso 80%, voda, sůl, stabilizátor 
(trifosforečnany, difosforečnany), cukr, antioxidant erythorban sodný, extrakt koření, barvivo amoniakový karamel, koření, zahušťovadlo xanthan, konzervant dusitan sodný, škrob).  
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1450kJ / 345kcal, tuky 13g, nasycené mastné kyseliny 7,3g, sacharidy 40g, cukry 2,3g, bílkoviny 17g, sůl 2,3g. 

61 – Česneková placka 130g 
Běžné pečivo čerstvé pšenično-žitné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná chlebová, mouka žitná chlebová, voda, sůl, droždí, kvas (žitná mouka, voda, startovací kultura, kyselina mléčná, kyselina octová), zlepšující prostředek (pšeničný 
lepek, pšeničná mouka bobtnavá, kukuřičná mouka bobtnavá, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka), kmín, řepkový olej, česnek 0,7%. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1609kJ / 380kcal, tuky 4,9g, nasycené mastné kyseliny 0,6g, sacharidy 73g, cukry 3,5g, bílkoviny 11g, sůl 2,2g. 

117 – Duo Bulhar 50g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, kečup směs (rajčatový protlak, cukr, voda, modifikovaný škrob acetát zesíťovaného adipátu škrobu, ocet kvasný lihový, řepkový olej, cibule sušená, sůl 
jodizovaná, směs koření, konzervant sorban draselný, chilli mleté), sýr eidam 17,6% (mléko, sůl, sýrařské kultury), zlepšující prostředek (pšeničná mouka, lněné semínko, pšeničné otruby, 
kukuřičná krupice, pšeničná mouka celozrnná, prazená pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, sušená syrovátka, cukr, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt, glukóza, 
zahušťovadlo guma guar, emulgátor estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou), sádlo, droždí, sůl, kmín.  
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1611kJ / 382kcal, tuky 10g, nasycené mastné kyseliny 4,6g, sacharidy 55g, cukry 9,7g, bílkoviny 18g, sůl 2,3g. 

115 – Šnek ala pizza 60g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, sýr eidam 11% (mléko, sůl, sýrařské kultury), kečup směs (sušená rajčata, cukr, modifikovaný škrob (vosková kukuřice, bramborový), jedlá sůl, cibule, 
zahušťovadlo karboxymethylcelulóza, barvivo zeleninový koncentrát (červená řepa, paprika), bylinky, rostlinný olej neztužený (řepkový, slunečnicový), koření, protispékavá látka oxid 
křemičitý), droždí, cukr, vejce, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 
diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), kmín. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1417kJ / 335kcal, tuky 4,3g, nasycené mastné kyseliny 2,2g, sacharidy 59g, cukry 9g, bílkoviny 15g, sůl 2,5g. 

114 – Kečup sýr 110g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (cukr, sůl, sušené odtučněné mléko, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, stearoylaktylát sodný), sójová mouka, 
regulátor kyselosti (uhličitany vápenaté, síran vápenatý), stabilizátor karboxymethylcelulóza), droždí, sádlo, sůl, sýr eidam 29% (mléko, sůl, sýrařské kultury), kečup směs 11% (rajčatový 
protlak, cukr, voda, modifikovaný škrob acetát zesíťovaného adipátu škrobu, ocet kvasný lihový, řepkový olej, cibule sušená, sůl jodizovaná, směs koření, konzervant sorban draselný, 
chilli mleté). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1223kJ / 290kcal, tuky 8,7g, nasycené mastné kyseliny 4,6g, sacharidy 37g, cukry 6,7g, bílkoviny 16g, sůl 1,8g. 

229 – Salám pizza 55g 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, zlepšující prostředek (cukr, sůl, sušené odtučněné mléko, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin, stearoylaktylát sodný), sójová mouka, 
regulátor kyselosti (uhličitany vápenaté, síran vápenatý), stabilizátor karboxymethylcelulóza), droždí, sádlo, sůl, sýr eidam 29% (mléko, sůl, sýrařské kultury), kečup směs 11% (rajčatový 
protlak, cukr, voda, modifikovaný škrob acetát zesíťovaného adipátu škrobu, ocet kvasný lihový, řepkový olej, cibule sušená, sůl jodizovaná, směs koření, konzervant sorban draselný, 
chilli mleté), salám 12,5% (drůbeží maso strojně oddělené 50%, voda, vepřové kůže, vepřové maso 20%, škrob, vláknina, modifikovaný škrob, jedlá sůl, glukózový sirup, extrakty koření, 
zahušťovadlo (uhličitan sodný, guma guar), stabilizátor (difosforečnany, polyfosforečnany, trifosforečnany), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, disodné ribonukleotidy), 
antioxidant erythorban sodný, barvivo karmín, konzervant dusitan sodný). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1301kJ / 309kcal, tuky 8,5g, nasycené mastné kyseliny 3,9g, sacharidy 41g, cukry 9,9g, bílkoviny 17g, sůl 2,2g. 

Běžné pečivo ostatní 
26 – Banketka 
Běžné pečivo čerstvé pšeničné       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, droždí, sůl, sádlo, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono 
a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), posyp 5% (na výběr sezam, sůl s kmínem, mák). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1570kJ / 372kcal, tuky 7,5g, nasycené mastné kyseliny 1,7g, sacharidy 63g, cukry 2,8g, bílkoviny 13g, sůl 1,8g. 

719 – Tyčinky sůl a kmín 80g 
Běžné pečivo pšeničné        Trvanlivost: 2 měsíce 
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Složení: mouka pšeničná, voda, sůl dekorační hrubá 0,4%, kmín 0,4%, tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk), droždí, sůl, cukr, zlepšující prostředek 
(pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná 
mouka), ječná sladová mouka diastatická, pepř. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1994kJ / 473kcal, tuky 13g, nasycené mastné kyseliny 5,6g, sacharidy 75g, cukry 4,2g, bílkoviny 14g, sůl 11,7g. 

159 – Strouhanka 500g 
Běžné pečivo pšeničné        Trvanlivost: 1,5 měsíce 
Složení: prosušené rohlíkové pečivo, viz složení Rohlík 43g. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1138kJ / 269kcal, tuky 2,6g, nasycené mastné kyseliny 0,9g, sacharidy 52g, cukry 2,2g, bílkoviny 9,3g, sůl 1,3g. 

Jemné čerstvé pečivo 

Jemné pečivo plundrové 
137 – Skořicový šnek 60g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, fondánová poleva (cukr, glukózový sirup, 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), skořice 0,5%). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2368kJ / 565kcal, tuky 27g, nasycené mastné kyseliny 13g, sacharidy 73g, cukry 37g, bílkoviny 7,5g, sůl 0,98g. 

141 – Ořechové brýle 80g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, ořechová náplň 20% (náplň (cukr, vlašské ořechy 20%, strouhanka (pšeničná mouka, 
voda, droždí, sůl), sójový šrot, pšeničný škrob, sójová mouka, aroma, kakao, cukr-karamel), voda), fondánová poleva (cukr, glukózový sirup, voda), kulér. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2115kJ / 504kcal, tuky 22g, nasycené mastné kyseliny 9,8g, sacharidy 68g, cukry 33g, bílkoviny 8,5g, sůl 0,85g. 

135 – Brokolicová taštička 110g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, brokolicová směs 14% (palmový olej, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, glukózový sirup, 
sušená brokolice (min. 9,5%), glukóza, sušená syrovátka, směs sušené zeleniny (špenát, česnek, cibule), kukuřičná mouka, sušený vaječný bílek, modifikovaný bramborový škrob acetát 
zasíťovaného acetátu škrobu, sůl, kypřící látka (fosforečnany, uhličitany), kvasnicový extrakt), vejce.  
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1808kJ / 431kcal, tuky 23g, nasycené mastné kyseliny 13g, sacharidy 48g, cukry 9,8g, bílkoviny 8g, sůl 1,5g. 

81 – Povidlový šátek plundrový 60g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, švestková náplň 19% (cukr, švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla 
(kukuřičný modifikovaný škrob, guma gellan), barvivo kulér, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný, citrát vápenatý, aroma – obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1716kJ / 409kcal, tuky 19g, nasycené mastné kyseliny 9,4g, sacharidy 53g, cukry 21g, bílkoviny 6,6g, sůl 0,84g. 

82 – Tvarohový koláč plundrový 50g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, tvarohová náplň 22% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, 
škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného acetátu škrobu, 
citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), jahodová náplň termostabilní (mražené jahody min. 250g/1kg výrobku, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná min. 
210g/1kg výrobku, pitná voda, modifikovaný škrob kukuřičný acetát zesíťovaného adipátu škrobu, zahušťovadlo karboxymethylcelulóza, kyselina citrónová, aroma, barvivo karmín, 
konzervant sorban draselný), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2126kJ / 507kcal, tuky 23g, nasycené mastné kyseliny 11g, sacharidy 64g, cukry 24g, bílkoviny 11g, sůl 1,1g. 

88 – Marille rolka 80g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, ovocná náplň s meruňkami 14% (voda, meruňky 19%, cukr, zahuštěné meruňkové pyré 
(21% ovoce), modifikovaný škrob, zahušťovadlo guma gellan, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné), aroma, konzervant sorban draselný, 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), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1778kJ / 425kcal, tuky 23g, nasycené mastné kyseliny 11g, sacharidy 48g, cukry 16g, bílkoviny 6,5g, sůl 0,84g. 

89 – Cikcak rolka 80g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, tvarohová náplň 15% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, 
škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného acetátu škrobu, 
citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), bílá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), sójová 
mouka, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně 
hydrogenovaný palmový tuk)), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1695kJ / 405kcal, tuky 22g, nasycené mastné kyseliny 11g, sacharidy 44g, cukry 12g, bílkoviny 7,8g, sůl 0,86g. 

91 – Poppy rolka 80g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, maková náplň 14% (náplň (cukr, mák tepelně upravený 40%, sušená syrovátka, 
pšeničný bobtnavý škrob, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kakao, skořice, aroma), strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), voda), bílá poleva (cukr, částečně ztužený 
rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), sójová mouka, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, emulgátor (sójový lecitin, 
polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1870kJ / 447kcal, tuky 25g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 48g, cukry 16g, bílkoviny 7,6g, sůl 0,87g. 

83 – Croissant 55g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1613kJ / 386kcal, tuky 21g, nasycené mastné kyseliny 10g, sacharidy 42g, cukry 7,9g, bílkoviny 7,2g, sůl 0,92g. 

80 – Croissant se sýrem 55g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, sýr eidam 13% (mléko, sůl, sýrařské kultury), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2107kJ / 504kcal, tuky 28g, nasycené mastné kyseliny 14g, sacharidy 49g, cukry 9,5g, bílkoviny 14g, sůl 1,5g. 



Str. 7 

128 – Croissant sůl a kmín 55g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, sůl dekorační hrubá 2,6%, vejce, kmín 0,5%. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1903kJ / 455kcal, tuky 25g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 49g, cukry 9,2g, bílkoviny 8,5g, sůl 4,7g. 

86 – Croissant s ovocnou náplní 55g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, ovocná náplň 18% (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), cukr moučka, vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2241kJ / 535kcal, tuky 25g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 69g, cukry 29g, bílkoviny 8,4g, sůl 1,1g. 

84 – Croissant s nutelou 110g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, lískooříšková náplň 7,8% (cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej v různém 
poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, pasta z lískových ořechů 2,6%,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), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1998kJ / 478kcal, tuky 28g, nasycené mastné kyseliny 13g, sacharidy 49g, cukry 15g, bílkoviny 7,6g, sůl 0,96g. 

85 – Croissant s vanilkovým krémem 130g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, vanilková náplň 23% (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), bílá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk 
(palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), sójová mouka, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená syrovátka, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový 
extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk)), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1614kJ / 386kcal, tuky 20g, nasycené mastné kyseliny 9,8g, sacharidy 45g, cukry 14g, bílkoviny 6,4g, sůl 0,86g. 

69 – Vdoleček 50g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, tvarohová náplň 15% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, 
škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, 
citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), drobenka (mouka pšeničná polohrubá, cukr, 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)), vejce, rozinka (sířeno oxidem 
siřičitým). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1916kJ / 457kcal, tuky 21g, nasycené mastné kyseliny 10g, sacharidy 57g, cukry 19g, bílkoviny 10g, sůl 0,88g. 

235 – Plundr mozarella 50g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, mozarella náplň 24% (zahušťovadlo (modifikovaný škrob, alginát sodný (E339, E540, E516)), sušený palmový olej 
(palmový olej, glukózový sirup, mléčná bílkovina, E451i, E551), sušené odstředěné mléko, jedlá sůl jodovaná), cukr, sušený sýr 3,8% (mozarella 75%, jiné sýry 23%, tavící sůl E339), aroma, 
kvasnicový extrakt, regulátor kyselosti kyselina citronová E330),  zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, 
estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1548kJ / 369kcal, tuky 15g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 59g, cukry 19g, bílkoviny 7,4g, sůl 0,96g. 

236 – Plundr jahoda 50g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, jahodová náplň termostabilní 22% (mražené jahody min. 250g/1kg výrobku, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná min. 
210g/1kg výrobku, pitná voda, modifikovaný škrob kukuřičný acetát zesíťovaného adipátu škrobu, zahušťovadlo karboxymethylcelulóza, kyselina citrónová, aroma, barvivo karmín, 
konzervant sorban draselný), zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery mono a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2126kJ / 507kcal, tuky 23g, nasycené mastné kyseliny 11g, sacharidy 64g, cukry 24g, bílkoviny 11g, sůl 1,1g. 

238 – Plundr slanina 50g 
Jemné čerstvé pečivo plundrové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, slaninová náplň 23% (zahušťovadlo (modifikovaný škrob), sušená syrovátka, sušená slanina 11,5% (vepřové maso 84%,, 
pšeničný škrob, jedlá sůl, aroma, antioxidant (rozmarýnový extrakt), regulátor kyselosti kyselina citronová E330, konzervant dusitan sodný, restovaná cibule, jedlá sůl, palmový olej, 
glukózový sirup, mléčná bílkovina, E451i, E551), sušený bílek, sušená cibule, kvasniční extrakt, aroma, koření), zlepšující prostředek (dextróza, pšeničná mouka, pšeničný lepek, 
emulgátory (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a diacetylvinnou)), cukr, droždí, sůl, vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1550kJ / 367kcal, tuky 8,8g, nasycené mastné kyseliny 2,9g, sacharidy 61g, cukry 19g, bílkoviny 11g, sůl 1,3g. 

Jemné pečivo kynuté 
164 – Melo – Melo 55g 
Jemné čerstvé pečivo kynuté       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (fruktóza, cukr, sůl, pšeničná mouka, lupinová mouka, emulgátor (stearoyaktylát sodný, mono a diglyceridy mastných kyselin), aroma (s 
mléčnou složkou), stabilizátor guma guar, regulátor kyselosti fosforečnan vápenatý, náhradní sladidlo acesulfam draselný), voda, 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, droždí, 
náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), jogurtová šlehačka 38% (rostlinná 
šlehačka (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), 
drobenka (mouka pšeničná polohrubá, cukr, 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)), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1548kJ / 369kcal, tuky 15g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 59g, cukry 19g, bílkoviny 7,4g, sůl 0,96g. 

180 – Taštička s vaječným likérem 50g 
Jemné čerstvé pečivo kynuté       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (fruktóza, cukr, sůl, pšeničná mouka, lupinová mouka, emulgátor (stearoyaktylát sodný, mono a diglyceridy mastných kyselin), aroma (s 
mléčnou složkou), stabilizátor guma guar, regulátor kyselosti fosforečnan vápenatý, náhradní sladidlo acesulfam draselný), voda, 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, droždí, 
náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), náplň s příchutí vaječného likéru 
(voda, maltózový sirup, cukr, rostlinný tuk palmový, zahušťovadlo (škrob modifikovaný celulóza, celulózová guma, guma gellan), emulgátor ester sacharózy s mastnými kyselinami, 
regulátor kyselosti kyselina vinná, sůl, aroma, konzervant sorban draselný, barviva (β-karoten, oxid titaničitý), vejce, 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 1715kJ / 406kcal, tuky 8,8g, nasycené mastné kyseliny 4,2g, sacharidy 73g, cukry 31g, bílkoviny 8,7g, sůl 1,4g. 

62 – Koláč tvarohový se švestkou 50g 
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Jemné čerstvé pečivo kynuté       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (fruktóza, cukr, sůl, pšeničná mouka, lupinová mouka, emulgátor (stearoyaktylát sodný, mono a diglyceridy mastných kyselin), aroma (s 
mléčnou složkou), stabilizátor guma guar, regulátor kyselosti fosforečnan vápenatý, náhradní sladidlo acesulfam draselný), voda, 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, droždí, 
náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), tvarohová náplň 13% (tvaroh, voda, 
stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový 
škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), kompotovaná švestka 9% (švestky, voda, cukr, regulátor kyselosti kyselina 
citrónová), drobenka (mouka pšeničná polohrubá, cukr, 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. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1558kJ / 369kcal, tuky 7,2g, nasycené mastné kyseliny 3,3g, sacharidy 66g, cukry 22g, bílkoviny 10g, sůl 1,3g. 

205 – Pohádka 70g 
Jemné čerstvé pečivo kynuté       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (fruktóza, cukr, sůl, pšeničná mouka, lupinová mouka, emulgátor (stearoyaktylát sodný, mono a diglyceridy mastných kyselin), aroma (s 
mléčnou složkou), stabilizátor guma guar, regulátor kyselosti fosforečnan vápenatý, náhradní sladidlo acesulfam draselný), voda, 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, droždí, 
náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), náplně 34% (švestková náplň (cukr, 
švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, guma gellan), barvivo kulér, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný, citrát vápenatý, 
aroma – obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), jahodová náplň termostabilní (mražené jahody min. 250g/1kg výrobku, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná min. 210g/1kg výrobku, pitná voda, 
modifikovaný škrob kukuřičný acetát zesíťovaného adipátu škrobu, zahušťovadlo karboxymethylcelulóza, kyselina citrónová, aroma, barvivo karmín, konzervant sorban draselný), 
tvarohová náplň 34% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, 
jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), maková náplň 34% (náplň (cukr, 
mák tepelně upravený 40%, sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kakao, skořice, aroma), strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), 
voda)), vejce, zdobení (drobenka (mouka pšeničná polohrubá, cukr, 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)), mandle plátky, rozinky – sířeno oxidem siřičitým). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1236kJ / 292kcal, tuky 5,2g, nasycené mastné kyseliny 1,9g, sacharidy 54g, cukry 24g, bílkoviny 7,4g, sůl 0,93g. 

71 – Koláček tvarohový 30g 
Jemné čerstvé pečivo kynuté       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (fruktóza, cukr, sůl, pšeničná mouka, lupinová mouka, emulgátor (stearoyaktylát sodný, mono a diglyceridy mastných kyselin), aroma (s 
mléčnou složkou), stabilizátor guma guar, regulátor kyselosti fosforečnan vápenatý, náhradní sladidlo acesulfam draselný), voda, 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, droždí, 
náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), tvarohová náplň 32% (tvaroh, voda, 
stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový 
škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), cukr, rozinky – sířeno oxidem siřičitým, vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1487kJ / 351kcal, tuky 4,8g, nasycené mastné kyseliny 2,1g, sacharidy 66g, cukry 26g, bílkoviny 11g, sůl 1,1g. 

165 – Koláč s tvarohem 50g 
Jemné čerstvé pečivo kynuté       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (fruktóza, cukr, sůl, pšeničná mouka, lupinová mouka, emulgátor (stearoyaktylát sodný, mono a diglyceridy mastných kyselin), aroma (s 
mléčnou složkou), stabilizátor guma guar, regulátor kyselosti fosforečnan vápenatý, náhradní sladidlo acesulfam draselný), voda, 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, droždí, 
náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), tvarohová náplň 20% (tvaroh, voda, 
stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový 
škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), drobenka (mouka pšeničná polohrubá, cukr, 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)), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1489kJ / 352kcal, tuky 6,7g, nasycené mastné kyseliny 3g, sacharidy 62g, cukry 18g, bílkoviny 11g, sůl 1,3g. 

166 – Koláč s mákem 50g 
Jemné čerstvé pečivo kynuté       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (fruktóza, cukr, sůl, pšeničná mouka, lupinová mouka, emulgátor (stearoyaktylát sodný, mono a diglyceridy mastných kyselin), aroma (s 
mléčnou složkou), stabilizátor guma guar, regulátor kyselosti fosforečnan vápenatý, náhradní sladidlo acesulfam draselný), voda, 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, droždí, 
náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), maková náplň 21% (náplň (cukr, 
mák tepelně upravený 40%, sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kakao, skořice, aroma), strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), 
voda)), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1550kJ / 367kcal, tuky 8,8g, nasycené mastné kyseliny 2,9g, sacharidy 61g, cukry 19g, bílkoviny 11g, sůl 1,3g. 

167 – Koláč s ovocnou náplní 50g 
Jemné čerstvé pečivo kynuté       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (fruktóza, cukr, sůl, pšeničná mouka, lupinová mouka, emulgátor (stearoyaktylát sodný, mono a diglyceridy mastných kyselin), aroma (s 
mléčnou složkou), stabilizátor guma guar, regulátor kyselosti fosforečnan vápenatý, náhradní sladidlo acesulfam draselný), voda, 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, droždí, 
náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), ovocná náplň 20% (směs ovocných 
dření, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), cukr, vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1702kJ / 402kcal, tuky 5,7g, nasycené mastné kyseliny 2,5g, sacharidy 79g, cukry 39g, bílkoviny 8,7g, sůl 1,3g. 

178 – Koláč povidlový 50g 
Jemné čerstvé pečivo kynuté       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (fruktóza, cukr, sůl, pšeničná mouka, lupinová mouka, emulgátor (stearoyaktylát sodný, mono a diglyceridy mastných kyselin), aroma (s 
mléčnou složkou), stabilizátor guma guar, regulátor kyselosti fosforečnan vápenatý, náhradní sladidlo acesulfam draselný), voda, 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, droždí, 
náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), švestková náplň 20% (cukr, švestky 
56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, guma gellan), barvivo kulér, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný, citrát vápenatý, aroma – 
obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1503kJ / 355kcal, tuky 5,8g, nasycené mastné kyseliny 2,6g, sacharidy 67g, cukry 26g, bílkoviny 8,8g, sůl 1,3g. 

Jemné pečivo máslové 
74 – Tříbarevný koláč 70g 
Jemné čerstvé pečivo máslové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, mouka pšeničná polohrubá, mléko, cukr, máslo, cukr, droždí, vejce, sůl, tvarohová náplň 9% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, 
škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, 
citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), švestková náplň 9% (cukr, švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, guma 
gellan), barvivo kulér, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný, citrát vápenatý, aroma – obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), ovocná náplň 3% (směs ovocných dření, cukr, 
regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1094kJ / 259kcal, tuky 7g, nasycené mastné kyseliny 4,3g, sacharidy 43g, cukry 18g, bílkoviny 6,1g, sůl 0,77g. 

201 – Máslový koláč tvarohový 70g 
Jemné čerstvé pečivo máslové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, mléko, cukr, máslo, cukr, droždí, vejce, sůl, tvarohová náplň 32% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, 
kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina 
citrónová, konzervant sorban draselný)), švestková náplň 6% (cukr, švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, guma gellan), barvivo kulér, 
regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný, citrát vápenatý, aroma – obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), cukr, drobenka (mouka pšeničná polohrubá, cukr, 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)), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1787kJ / 423kcal, tuky 9,7g, nasycené mastné kyseliny 5,8g, sacharidy 72g, cukry 35g, bílkoviny 12g, sůl 1g. 

202 – Máslový koláč makový 80g 
Jemné čerstvé pečivo máslové       Trvanlivost: 1 den 
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Složení: mouka pšeničná, mléko, cukr, máslo, cukr, droždí, vejce, sůl, maková náplň 37% (náplň (cukr, mák tepelně upravený 40%, sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sójová 
mouka, sušený vaječný bílek, kakao, skořice, aroma), strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), voda)), drobenka (mouka pšeničná polohrubá, cukr, 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)), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1730kJ / 411kcal, tuky 14g, nasycené mastné kyseliny 5,6g, sacharidy 62g, cukry 31g, bílkoviny 9,3g, sůl 0,91g. 

Jemné pečivo listové 
99 – Listový šáteček tvarohový 60g 
Jemné čerstvé pečivo listové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, ocet, náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, 
mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 
diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sůl, tvarohová náplň 26% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný 
bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina 
citrónová, konzervant sorban draselný)), vejce, cukr. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2033kJ / 486kcal, tuky 26g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 51g, cukry 13g, bílkoviny 12g, sůl 0,88g. 

94 – Listový šáteček meruňkový 80g 
Jemné čerstvé pečivo listové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, ocet, náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, 
mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 
diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sůl, tvarohová náplň (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, 
kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina 
citrónová, konzervant sorban draselný)), ovocná náplň s meruňkami 15% (voda, meruňky 19%, cukr, zahuštěné meruňkové pyré (21% ovoce), modifikovaný škrob, zahušťovadlo guma 
gellan, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné), aroma, konzervant sorban draselný, barvivo karoteny), cukr. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1526kJ / 365kcal, tuky 19g, nasycené mastné kyseliny 9,3g, sacharidy 42g, cukry 13g, bílkoviny 6,4g, sůl 0,63g. 

127 – Listový jablkový závin 110g 
Jemné čerstvé pečivo listové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, ocet, náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, 
mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 
diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sůl, jablečná náplň 40% (jablka čerstvá, strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), cukr, skořice), cukr. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1389kJ / 333kcal, tuky 20g, nasycené mastné kyseliny 10g, sacharidy 33g, cukry 4,2g, bílkoviny 5,2g, sůl 0,67g. 

150 – Listový jablkový zákusek 80g 
Jemné čerstvé pečivo listové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: viz složení Listový jablkový závin 110g 
Nutriční hodnoty na 100g: viz hodnoty Listový jablkový závin 110g 

90 – Ořechový hřeben 60g 
Jemné čerstvé pečivo listové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, ocet, náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, 
mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 
diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sůl, ořechová náplň 37% (náplň (cukr, vlašské ořechy 20%, strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), 
sójový šrot, pšeničný škrob, sójová mouka, aroma, kakao, cukr-karamel), voda), cukr. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2365kJ / 565kcal, tuky2,9g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 66g, cukry 27g, bílkoviny 10g, sůl 0,73g. 

100 – Piroh s anglickou a zelím 75g 
Jemné čerstvé pečivo listové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: 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), voda, ocet, náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, 
mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 
diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sůl, sýr eidam (mléko, sůl, sýrařské kultury), anglický bok 9% (vepřové maso 80%, voda, sůl, stabilizátor 
(trifosforečnany, difosforečnany), cukr, antioxidant erythorban sodný, extrakt koření, barvivo amoniakový karamel, koření, zahušťovadlo xanthan, konzervant dusitan sodný, škrob), 
kysané zelí 9% (kysané zelí bílé (zelí hlávkové bílé, sůl, koření), slaný nálev (pitná voda, sůl, konzervant benzoát sodný, antioxidant disiřičitan draselný)), kečup směs 11% (rajčatový 
protlak, cukr, voda, modifikovaný škrob acetát zesíťovaného adipátu škrobu, ocet kvasný lihový, řepkový olej, cibule sušená, sůl jodizovaná, směs koření, konzervant sorban draselný, 
chilli mleté), vejce. 
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. 

Jemné pečivo vázané nekynuté 

58 – Mrkvový trojhránek 50g 
Jemné čerstvé pečivo vázané       Trvanlivost: 2 dny 
Složení: mouka pšeničná, mrkev 29%, 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, kypřící prášek (kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej), švestková 
náplň 6% (cukr, švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, guma gellan), barvivo kulér, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný, 
citrát vápenatý, aroma – obsahuje oxid siřičitý ze suroviny). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1588kJ / 380kcal, tuky 22g, nasycené mastné kyseliny 11g, sacharidy 40g, cukry 10g, bílkoviny 5,5g, sůl 0,72g. 

72 – Vázané tvaroh 35g 
Jemné čerstvé pečivo vázané       Trvanlivost: 2 dny 
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), tvarohová náplň 23% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina 
citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, 
konzervant sorban draselný)), vejce, voda, ocet, vaječný žloutek, rozinky – sířeno oxidem siřičitým. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1953kJ / 468kcal, tuky 30g, nasycené mastné kyseliny 15g, sacharidy 41g, cukry 6,6g, bílkoviny 8,6g, sůl 0,12g. 

75 – Malinová špička 35g 
Jemné čerstvé pečivo vázané       Trvanlivost: 2 dny 
Složení: mouka pšeničná hladká speciál, 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), ovocná náplň s malinami 23% (maliny 32%, voda, glukózo-fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré (18% ovoce), 
modifikovaný škrob, zahušťovadlo guma gellan, regulátory kyselosti (kyselina citronóvá, citronany vápenaté, citronany sodné), koncentrát z černé mrkve, aroma, konzervant sorban 
draselný), vejce, voda, ocet, vaječný žloutek. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1936kJ / 464kcal, tuky 30g, nasycené mastné kyseliny 15g, sacharidy 42g, cukry 8,6g, bílkoviny 6,6g, sůl 0,09g. 

Jemné pečivo vázané kynuté 

294 – Rohlíček meruňka – tvaroh 40g 
Jemné čerstvé pečivo vázané       Trvanlivost: 2 dny 
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), tvarohová náplň 17% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina 
citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, 
konzervant sorban draselný)), ovocná náplň s meruňkami 14% (voda, meruňky 19%, cukr, zahuštěné meruňkové pyré (21% ovoce), modifikovaný škrob, zahušťovadlo guma gellan, 
regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné), aroma, konzervant sorban draselný, barvivo karoteny), mléko, vejce, droždí, cukr, sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1464kJ / 350kcal, tuky 20g, nasycené mastné kyseliny 9,8g, sacharidy 36g, cukry 11g, bílkoviny 6,6g, sůl 0,42g. 

298 – Rohlíček ořechový 35g 
Jemné čerstvé pečivo vázané       Trvanlivost: 2 dny 
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Složení: ořechová náplň 34% (náplň (cukr, vlašské ořechy 20%, strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), sójový šrot, pšeničný škrob, sójová mouka, aroma, kakao, cukr-karamel), 
voda), 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), mléko, vejce, droždí, cukr, sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1995kJ / 477kcal, tuky 27g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 50g, cukry 18g, bílkoviny 8,6g, sůl 0,46g. 

299 – Rohlíček makový 35g 
Jemné čerstvé pečivo vázané       Trvanlivost: 2 dny 
Složení: maková náplň 34% (náplň (cukr, mák tepelně upravený 40%, sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kakao, skořice, aroma), 
strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), voda)), 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), mléko, vejce, droždí, cukr, sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1873kJ / 449kcal, tuky 27g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 43g, cukry 15g, bílkoviny 8,4g, sůl 0,52g. 

Jemné pečivo řezy a výsekové koláče, štrůdl 
108 – Makovo – tvarohový řez 100g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 2 dny 
Složení: maková náplň 37% (náplň (cukr, mák tepelně upravený 40%, sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kakao, skořice, aroma), 
strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), voda)), tvarohová náplň 28% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina 
citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, 
konzervant sorban draselný)), mouka pšeničná, zlepšující prostředek (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sušený vaječný bílek, sušený vaječný žloutek, 
kypřidlo (difosfáty, uhličitan sodný), slunečnicový olej, sůl, aroma, barvící látky (karoten, riboflavin)), 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), drobenka (mouka pšeničná polohrubá, cukr, 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)). 
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. 

702 – Hraběnčiny řezy 100g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 2 dny 
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), jablka čerstvá, cukr, vaječný žloutek, vlašské ořech, vaječný bílek, rozinky – sířeno oxidem siřičitým, kypřící prášek 
(kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej), skořice. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1504kJ / 359kcal, tuky 18g, nasycené mastné kyseliny 8,3g, sacharidy 44g, cukry 20g, bílkoviny 5,3g, sůl 0,21g. 

2002 – Tvarohový řez 50g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 2 dny 
Složení: tvarohová náplň 26% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, 
jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), zlepšující prostředek (mouka 
pšeničná, cukr, vaječná směs sušená, kypřící látka difosforečnan disodný, mouka rýžová, emulgátor (estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, mono a diglyceridy mastných kyselin), 
dextróza, kypřící látka seskvikarbonát sodný, sůl, emulgátor (sójový lecitin), zahušťovadlo xanthan, barvivo karoteny), mouka pšeničná, voda, 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), 
zlepšující prostředek (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sušený vaječný bílek, sušený vaječný žloutek, kypřidlo (difosfáty, uhličitan sodný), slunečnicový 
olej, sůl, aroma, barvící látky (karoten, riboflavin)), cukr, řepkový olej. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 2597kJ / 619kcal, tuky 27g, nasycené mastné kyseliny 11g, sacharidy 82g, cukry 42g, bílkoviny 12g, sůl 0,94g. 

110 – Nebe 120g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 2 dny 
Složení: mouka pšeničná, tvarohová náplň (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta 
(pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), máslo, náplně 
(ovocná náplň s meruňkami (voda, meruňky 19%, cukr, zahuštěné meruňkové pyré (21% ovoce), modifikovaný škrob, zahušťovadlo guma gellan, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, 
citronany vápenaté, citronany sodné), aroma, konzervant sorban draselný, barvivo karoteny), ovocná náplň s malinami 23% (maliny 32%, voda, glukózo-fruktózový sirup, cukr, jablečné 
pyré (18% ovoce), modifikovaný škrob, zahušťovadlo guma gellan, regulátory kyselosti (kyselina citronóvá, citronany vápenaté, citronany sodné), koncentrát z černé mrkve, aroma, 
konzervant sorban draselný)), cukr, vanilínový cukr (cukr, aroma), vejce, kypřící prášek (kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej), sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1982kJ / 473kcal, tuky 21g, nasycené mastné kyseliny 13g, sacharidy 63g, cukry 33g, bílkoviny 7,9g, sůl 0,76g. 

703 – Americký jablečný koláč 120g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 2 dny 
Složení: jablka čerstvá, mouka pšeničná, mléko, řepkový olej, cukr, vejce, vlašské ořechy, rozinky – sířeno oxidem siřičitým), skořice, kypřící prášek (kypřící látky (difosforečnany, 
uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1569kJ / 375kcal, tuky 21g, nasycené mastné kyseliny 2,1g, sacharidy 41g, cukry 21g, bílkoviny 5,6g, sůl 0,32g. 

231 – Překvapení (Mrkvový koláč) 65g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 2 dny 
Složení: mrkev, mouka pšeničná, řepkový olej, cukr, vejce, voda, slunečnicová semínka, citrónová poleva (voda, cukr, citrónové aroma), vanilínový cukr (cukr, aroma), sůl, jedlá soda 
(hydrogenuhličitan sodný), kypřící prášek (kypřící látky (difosforečnany, uhličitany sodné), pšeničná mouka, slunečnicový olej), skořice. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1971kJ / 472kcal, tuky 29g, nasycené mastné kyseliny 2,5g, sacharidy 45g, cukry 26g, bílkoviny 7,8g, sůl 3,3g. 

163 – Vídeňský štrůdl 100g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 2 dny 
Složení: jablka čerstvá, 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), mléko, cukr, rozinky – sířeno oxidem siřičitým, skořice, sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1700kJ / 405kcal, tuky 17g, nasycené mastné kyseliny 8,2g, sacharidy 57g, cukry 26g, bílkoviny 6g, sůl 0,32g. 

Jemné pečivo buchty a táč – 2. závoz Prostějov a Olomouc 

291 – Domácí buchta povidlová 65g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, švestková náplň 23% (cukr, švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, guma gellan), barvivo kulér, regulátory kyselosti 
(kyselina citrónová, citrát sodný, citrát vápenatý, aroma – obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), mléko, cukr, 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), vejce, sádlo, vaječný žloutek, droždí, sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1717kJ / 408kcal, tuky 13g, nasycené mastné kyseliny 5,8g, sacharidy 65g, cukry 33g, bílkoviny 7,7g, sůl 0,87g. 

293 – Domácí buchta maková 65g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, maková náplň 27% (náplň (cukr, mák tepelně upravený 40%, sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kakao, skořice, 
aroma), strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), voda)), mléko, cukr, 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), vejce, sádlo, vaječný žloutek, droždí, sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1819kJ / 433kcal, tuky 17g, nasycené mastné kyseliny 6,2g, sacharidy 60g, cukry 27g, bílkoviny 10g, sůl 0,92g. 

292 – Domácí buchta tvarohová 65g 
Jemné čerstvé pečivo         Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, tvarohová náplň 25% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta 
(pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), mléko, cukr, 
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), vejce, sádlo, vaječný žloutek, droždí, sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1617kJ / 384kcal, tuky 12g, nasycené mastné kyseliny 5,5g, sacharidy 59g, cukry 22g, bílkoviny 10g, sůl 0,9g. 

151 – Ovocný táč 125g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, kompotovaná švestky 17% (švestky, voda, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová), drobenka (mouka pšeničná polohrubá, cukr, 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, 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), droždí, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s 
kyselinou mono a diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1207kJ / 286kcal, tuky 6,3g, nasycené mastné kyseliny 3g, sacharidy 51g, cukry 17g, bílkoviny 6,3g, sůl 0,54g. 
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Jemné pečivo různé 

968 – Svatební vdolečky 15g - OBJEDNÁVKA NAD 200ks, na přání i jiná náplň (mák, povidla, ořech) 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 1 den 
Složení: tvarohová náplň 22% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, 
jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), drobenka (mouka pšeničná 
polohrubá, cukr, 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)), mouka pšeničná, cukr, švestková náplň (cukr, švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, 
guma gellan), barvivo kulér, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný, citrát vápenatý, aroma – 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), vejce, rozinky 
– sířeno oxidem siřičitým, voda, řepkový olej, droždí, vaječný žloutek, sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 3033kJ / 721kcal, tuky 25g, nasycené mastné kyseliny 9,6g, sacharidy 112g, cukry 64g, bílkoviny 12g, sůl 0,52g. 

70 – Hanácký koláč 110g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 1 den 
Složení: tvarohová náplň 22% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, 
jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), mouka pšeničná, mléko, 
švestková náplň (cukr, švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, guma gellan), barvivo kulér, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citrát 
sodný, citrát vápenatý, aroma – obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), drobenka (mouka pšeničná polohrubá, cukr, 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, řepkový olej, vejce, droždí, 
máslo, sůl, rum (melasový líh, rumová tresť, cukr, barvivo karamel, vanilkové aroma). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1551kJ / 368kcal, tuky 11g, nasycené mastné kyseliny 2,4g, sacharidy 59g, cukry 28g, bílkoviny 8,3g, sůl 1,1g. 

157 – Borůvkový koláč 110g – vyrábí se jen na středu 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, tvarohová náplň (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta 
(pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), mléko, ovocná 
náplň s borůvkami 12% (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), drobenka (mouka pšeničná polohrubá, cukr, 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)), 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, 
droždí, sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1549kJ / 368kcal, tuky 11g, nasycené mastné kyseliny 5,3g, sacharidy 58g, cukry 26g, bílkoviny 9,2g, sůl 1,6g. 

50 – Loupáček 55g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (fruktóza, cukr, sůl, pšeničná mouka, lupinová mouka, emulgátor (stearoyaktylát sodný, mono a diglyceridy mastných kyselin), aroma (s 
mléčnou složkou), stabilizátor guma guar, regulátor kyselosti fosforečnan vápenatý, náhradní sladidlo acesulfam draselný), voda, 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, droždí, 
náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), vejce, mák. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1330kJ / 315kcal, tuky 6,5g, nasycené mastné kyseliny 2,7g, sacharidy 55g, cukry 11g, bílkoviny 9,1g, sůl 1,4g. 

172 – Fontík světlý 75g 
Jemné čerstvé pečivo        Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, bílá poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk (palmový, sójový, řepkový, shea olej v různém poměru), sójová mouka, plně ztužený palmojádrový tuk, sušená 
syrovátka, emulgátor (sójový lecitin, polyglycerolpolyricinoleát), vanilkový extrakt), tuk (rostlinné oleje a tuky (palmový, částečně hydrogenovaný palmový tuk)), zlepšující prostředek 
(fruktóza, cukr, sůl, pšeničná mouka, lupinová mouka, emulgátor (stearoyaktylát sodný, mono a diglyceridy mastných kyselin), aroma (s mléčnou složkou), stabilizátor guma guar, 
regulátor kyselosti fosforečnan vápenatý, náhradní sladidlo acesulfam draselný), voda, 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, droždí, náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, 
sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), zdobení (cukr, pšeničná mouka, kakao v prášku, maltodextrin, leštící látka 
karnaubský vosk, aroma, barviva (karmín, brilantní modř, oxid titaničitý, amoniak-sulfitový karamel přírodní). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1864kJ / 446kcal, tuky 24g, nasycené mastné kyseliny 12g, sacharidy 50g, cukry 21g, bílkoviny 7,4g, sůl 0,68g. 

63 – Koláč zalitý mlékem 500g 
Jemné čerstvé pečivo kynuté            Trvanlivost: 1 den 

Složení: mouka pšeničná, mléko, tvarohová náplň (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, 

citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), 

švestková náplň (cukr, švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, guma gellan), barvivo kulér, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citrát 

sodný, citrát vápenatý, aroma – obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), maková náplň 27% (náplň (cukr, mák tepelně upravený 40%, sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sójová 

mouka, sušený vaječný bílek, kakao, skořice, aroma), strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), voda)), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), jablečná náplň (jablka, cukr, zahušťovadla (modifikovaný škrob, kyselina citrónová), 

antioxidant disiřičitan sodný, konzervační látky (sorban draselný, benzoan sodný), aroma),cukr, 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), vejce, sádlo, vaječný žloutek, droždí, sůl. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1813kJ / 433kcal, tuky 10,65g, nasycené mastné kyseliny 2,5g, sacharidy 77,4g, cukry 37,6g, bílkoviny 11g, sůl 1g. 

Jemné pečivo koblihové 

199 – Kobliha s ovocnou náplní 50g 
Jemné čerstvé pečivo koblihové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující směs (mouka pšeničná, cukr, sušená syrovátka (obsahuje mléko), rostlinný tuk sušený palmový (mléko), vaječný bílek sušený, sůl, vaječná směs 
sušená, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová, L-cystein)), voda, droždí, řepkový olej, 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), 
palmové oleje a tuky, cukr. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1367kJ / 324kcal, tuky 6,7g, nasycené mastné kyseliny 2,1g, sacharidy 58g, cukry 24g, bílkoviny 7,8g, sůl 0,78g. 

200 – Kobliha s nutelou 50g 
Jemné čerstvé pečivo koblihové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující směs (mouka pšeničná, cukr, sušená syrovátka (obsahuje mléko), rostlinný tuk sušený palmový (mléko), vaječný bílek sušený, sůl, vaječná směs 
sušená, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová, L-cystein)), voda, droždí, řepkový olej, lískooříšková náplň 
7,4% (cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej v různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, pasta z lískových ořechů 2,6%,emulgátor sójový 
lecitin, aroma), palmové oleje a tuky, 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 1308kJ / 311kcal, tuky 11g, nasycené mastné kyseliny 3,8g, sacharidy 45g, cukry 10g, bílkoviny 8g, sůl 0,82g. 

196 – Kobliha s krémem a čokoládou 80g 
Jemné čerstvé pečivo koblihové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující směs (mouka pšeničná, cukr, sušená syrovátka (obsahuje mléko), rostlinný tuk sušený palmový (mléko), vaječný bílek sušený, sůl, vaječná směs 
sušená, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová, L-cystein)), voda, droždí, řepkový olej, vanilková náplň 26% 
(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, palmové oleje a tuky, 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 829kJ / 197kcal, tuky 5,4g, nasycené mastné kyseliny 1,9g, sacharidy 32g, cukry 8,6g, bílkoviny 5g, sůl 0,55g. 

198 – Bavorský vdoleček 80g 
Jemné čerstvé pečivo koblihové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující směs (mouka pšeničná, cukr, sušená syrovátka (obsahuje mléko), rostlinný tuk sušený palmový (mléko), vaječný bílek sušený, sůl, vaječná směs 
sušená, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová, L-cystein)), voda, droždí, řepkový olej, tvarohová náplň 
(tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný 
bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), švestková náplň (cukr, švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, 
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zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, guma gellan), barvivo kulér, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný, citrát vápenatý, aroma – obsahuje oxid siřičitý ze 
suroviny), palmové oleje a tuky. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1148kJ / 271kcal, tuky 4,2g, nasycené mastné kyseliny 1,4g, sacharidy 50g, cukry 25g, bílkoviny 8,4g, sůl 0,53g. 

195  - Vanilková šiška 80g 
Jemné čerstvé pečivo koblihové       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující směs (mouka pšeničná, cukr, sušená syrovátka (obsahuje mléko), rostlinný tuk sušený palmový (mléko), vaječný bílek sušený, sůl, vaječná směs 
sušená, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová, L-cystein)), voda, droždí, řepkový olej, vanilková náplň 22% 
(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), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve  - obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), palmové 
oleje a tuky, cukr. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 846kJ / 200kcal, tuky 4,2g, nasycené mastné kyseliny 1,4g, sacharidy 36g, cukry 14g, bílkoviny 4,6g, sůl 0,5g. 

193 – Banánek 70g 
Jemné čerstvé pečivo koblihové           Trvanlivost: 1 den 

Složení: mouka pšeničná, zlepšující směs (mouka pšeničná, cukr, sušená syrovátka (obsahuje mléko), rostlinný tuk sušený palmový (mléko), vaječný bílek sušený, sůl, vaječná směs 

sušená, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku (kyselina askorbová, L-cystein)), voda, droždí, řepkový olej, vanilková náplň 22% 

(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), 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), palmové oleje a tuky, cukr. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 883kJ / 209kcal, tuky 9,9g, nasycené mastné kyseliny 2,65g, sacharidy 65g, cukry 11g, bílkoviny 14g, sůl 1,8g.  

209 – Omeleta 100g – jen naše výrobna 
Jemné čerstvé pečivo smažené       Trvanlivost: 1 den 
Složení: vejce, strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 637kJ / 153kcal, tuky 9g, nasycené mastné kyseliny 2,5g, sacharidy 4,9g, cukry 0,5g, bílkoviny 13g, sůl 0,71g. 

210 – Palačinka s ovocnou náplní 115g 
Jemné čerstvé pečivo smažené       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, jahodová náplň termostabilní 3% (mražené jahody min. 250g/1kg výrobku, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná min. 210g/1kg výrobku, pitná voda, 
modifikovaný škrob kukuřičný acetát zesíťovaného adipátu škrobu, zahušťovadlo karboxymethylcelulóza, kyselina citrónová, aroma, barvivo karmín, konzervant sorban draselný), vejce, 
mléko, cukr, sůl, řepkový olej. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 870kJ / 206kcal, tuky 3,8g, nasycené mastné kyseliny 0,8g, sacharidy 36g, cukry 10g, bílkoviny 6,9g, sůl 0,4g. 

211 – Palačinka s povidly 115g 
Jemné čerstvé pečivo smažené       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, švestková náplň 3% (cukr, švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, guma gellan), barvivo kulér, regulátory 
kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný, citrát vápenatý, aroma – obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), vejce, mléko, cukr, sůl, řepkový olej. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 934kJ / 221kcal, tuky 3,7g, nasycené mastné kyseliny 0,8g, sacharidy 40g, cukry 15g, bílkoviny 6,9g, sůl 0,36g. 

212 – Palačinka s tvarohem 115g 
Jemné čerstvé pečivo smažené       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, tvarohová náplň 3% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, 
citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), 
vejce, mléko, cukr, sůl, řepkový olej. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 844kJ / 200kcal, tuky 3,7g, nasycené mastné kyseliny 0,8g, sacharidy 33g, cukry 7g, bílkoviny 8,6g, sůl 0,39g. 

213 – Palačinka s nutelou 115g 
Jemné čerstvé pečivo smažené       Trvanlivost: 1 den 
Složení: mouka pšeničná, voda, lískooříšková náplň 3% (cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej v různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku, pasta z lískových ořechů 2,6%,emulgátor sójový lecitin, aroma), vejce, mléko, cukr, sůl, řepkový olej. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1235kJ / 294kcal, tuky 12g, nasycené mastné kyseliny 3,9g, sacharidy 39g, cukry 14g, bílkoviny 7,5g, sůl 0,45g. 

Jemné pečivo balené 

73 – ¼ Frgál 130g 
Jemné čerstvé pečivo balené       Trvanlivost: 4 dny 
Složení: mouka pšeničná, tvarohová náplň 28% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, citropasta 
(pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný), mléko, náplně 
(maková náplň (náplň (cukr, mák tepelně upravený 40%, sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kakao, skořice, aroma), strouhanka (pšeničná 
mouka, voda, droždí, sůl), voda)), 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), hrušková náplň (hrušky sušené 76% - sířeno oxidem siřičitým, cukr, jablko – kusové ovoce, 
perníkové koření, barvivo amoniakový karamel, kyselina citrónová, voda), ovocná náplň s meruňkami 14% (voda, meruňky 19%, cukr, zahuštěné meruňkové pyré (21% ovoce), 
modifikovaný škrob, zahušťovadlo guma gellan, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citronany vápenaté, citronany sodné), aroma, konzervant sorban draselný, barvivo karoteny), 
švestková náplň (cukr, švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, guma gellan), barvivo kulér, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citrát 
sodný, citrát vápenatý, aroma – obsahuje oxid siřičitý ze suroviny)), cukr, máslo, vejce, droždí, drobenka (mouka pšeničná polohrubá, cukr, 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)), vanilínový 
cukr (cukr, aroma), rum (melasový líh, rumová tresť, cukr, barvivo karamel, vanilkové aroma), vaječný žloutek, sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1263kJ / 299kcal, tuky 6,9g, nasycené mastné kyseliny 3,7g, sacharidy 51g, cukry 27g, bílkoviny 8,3g, sůl 0,26g. 

66 – Mašle makové 300g 
Jemné čerstvé pečivo balené       Trvanlivost: 4 dny 
Složení: mouka pšeničná, maková náplň 42% (náplň (cukr, mák tepelně upravený 40%, sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kakao, skořice, 
aroma), strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), voda)), cukr, řepkový olej, droždí, náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, 
pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), vejce, sůl, zlepšující prostředek (pšeničná mouka, emulgátor stearoylaktylát sodný, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 
kyselosti (uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý), zahušťovadlo guma guar, rostlinný olej řepkový). 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1275kJ / 302kcal, tuky 8g, nasycené mastné kyseliny 1g, sacharidy 49g, cukry 20 g, bílkoviny 8,6g, sůl 0,62g. 

102 – Bábovka 360g 
Jemné čerstvé pečivo balené       Trvanlivost: 10 dní 
Složení: zlepšující prostředek (mouka pšeničná, vaječná směs sušená, kypřící látka difosforečnan disodný, mouka rýžová, emulgátory (estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, mono a 
diglyceridy mastných kyselin), dextróza, kypřící látka hydrogenuhličitan sodný, sůl, emulgátor sójový lecitin, zahušťovadlo xanthan, barvivo karoteny), řepkový olej, voda, odtučněný 
kakaový prášek, cukr. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1963kJ / 466kcal, tuky159g, nasycené mastné kyseliny 2,2g, sacharidy 73g, cukry 42g, bílkoviny 9,8g, sůl 1,5g. 

103 – ½ Bábovky 180g 
Jemné čerstvé pečivo balené       Trvanlivost: 10 dní 
Složení: viz složení Bábovka 360g 
Nutriční hodnoty na 100g: viz hodnoty Bábovka 360g 

104 – Medvídek 40g 
Jemné čerstvé pečivo balené           Trvanlivost: 10 dní 

Složení: zlepšující prostředek (mouka pšeničná, vaječná směs sušená, kypřící látka difosforečnan disodný, mouka rýžová, emulgátory (estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, mono a 

diglyceridy mastných kyselin), dextróza, kypřící látka hydrogenuhličitan sodný, sůl, emulgátor sójový lecitin, zahušťovadlo xanthan, barvivo karoteny), řepkový olej, voda, odtučněný 

kakaový prášek, cukr. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1963kJ / 466kcal, tuky159g, nasycené mastné kyseliny 2,2g, sacharidy 73g, cukry 42g, bílkoviny 9,8g, sůl 1,5g.  

111 – Medvídek s náplní 50g  
Jemné čerstvé pečivo balené           Trvanlivost: 10 dní 
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Složení: zlepšující prostředek (mouka pšeničná, vaječná směs sušená, kypřící látka difosforečnan disodný, mouka rýžová, emulgátory (estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, mono a 

diglyceridy mastných kyselin), dextróza, kypřící látka hydrogenuhličitan sodný, sůl, emulgátor sójový lecitin, zahušťovadlo xanthan, barvivo karoteny), řepkový olej, voda, lískooříšková 

náplň 3% (cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej v různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, pasta z lískových ořechů 2,6%,emulgátor 

sójový lecitin, aroma), odtučněný kakaový prášek, cukr. 

Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1963kJ / 466kcal, tuky15g, nasycené mastné kyseliny 2,2g, sacharidy 73g, cukry 42g, bílkoviny 9,8g, sůl 1,5g.  

186 – Buchty makové 3ks 
Jemné čerstvé pečivo balené       Trvanlivost: 4 dny 
Složení: mouka pšeničná hladká, maková náplň 36% (náplň (cukr, mák tepelně upravený 40%, sušená syrovátka, pšeničný bobtnavý škrob, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kakao, 
skořice, aroma), strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, sůl), voda)), cukr, řepkový olej, droždí, vanilínový cukr (cukr, aroma), náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená 
syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát 
zasíťovaného acetátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), zlepšující prostředek (pšeničná mouka, emulgátor stearoylaktylát sodný, pšeničná 
bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý), zahušťovadlo guma guar, rostlinný olej řepkový), sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1706kJ / 406kcal, tuky 14g, nasycené mastné kyseliny 1,6g, sacharidy 60g, cukry 25g, bílkoviny 9,9g, sůl 0,66g. 

188 – Buchty tvarohové 3ks 
Jemné čerstvé pečivo balené       Trvanlivost: 4 dny 
Složení: mouka pšeničná hladká, tvarohová náplň 36% (tvaroh, voda, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob, škrob, sušený vaječný bílek, kyselina citrónová, aroma, sůl), cukr, 
citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného fosfátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný), cukr, 
řepkový olej, droždí, vanilínový cukr (cukr, aroma), náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo 
karoteny, sůl), citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného acetátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban 
draselný)), zlepšující prostředek (pšeničná mouka, emulgátor stearoylaktylát sodný, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý), 
zahušťovadlo guma guar, rostlinný olej řepkový), sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1437kJ / 341kcal, tuky 8,5g, nasycené mastné kyseliny 0,9g, sacharidy 55g, cukry 19g, bílkoviny 11g, sůl 0,64g. 

189 – Buchty povidlové 3ks 
Jemné čerstvé pečivo balené       Trvanlivost: 4 dny 
Složení: mouka pšeničná hladká, švestková náplň 36% (cukr, švestky 56%, jablečná dřeň 30%, voda, zahušťovadla (kukuřičný modifikovaný škrob, guma gellan), barvivo kulér, regulátory 
kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný, citrát vápenatý, aroma – obsahuje oxid siřičitý ze suroviny), cukr, řepkový olej, droždí, vanilínový cukr (cukr, aroma), náhrada vajec (sójová 
mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný 
bramborový škrob acetát zasíťovaného acetátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), zlepšující prostředek (pšeničná mouka, emulgátor 
stearoylaktylát sodný, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý), zahušťovadlo guma guar, rostlinný olej řepkový), sůl.  
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1683kJ / 399kcal, tuky 8,5g, nasycené mastné kyseliny 0,9g, sacharidy 74g, cukry 41g, bílkoviny 6,5g, sůl 0,59g. 

65 – Dukátové buchtičky 300g 
Jemné čerstvé pečivo balené       Trvanlivost: 4 dny 
Složení: mouka pšeničná hladká, cukr, řepkový olej, droždí, vanilínový cukr (cukr, aroma), náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, 
pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného acetátu škrobu, citrónové, 
aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), zlepšující prostředek (pšeničná mouka, emulgátor stearoylaktylát sodný, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti 
(uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý), zahušťovadlo guma guar, rostlinný olej řepkový),vejce. sůl. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1512kJ / 363kcal, tuky 10g, nasycené mastné kyseliny 1,1g, sacharidy 59g, cukry 12g, bílkoviny 9,2g, sůl 0,87g. 

53 – Vánočka tuková malá 230g – bez rozinek  
Jemné čerstvé pečivo balené       Trvanlivost: 4 dny 
Složení: mouka pšeničná, cukr, 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)), droždí, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného acetátu škrobu, 
citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná 
bílkovina, barvivo karoteny, sůl), sůl, vanilínový cukr (cukr, aroma), zlepšující prostředek (pšeničná mouka, emulgátor stearoylaktylát sodný, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 
kyselosti (uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý), zahušťovadlo guma guar, rostlinný olej řepkový), vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1403kJ / 332kcal, tuky 7,1g, nasycené mastné kyseliny 3,2g, sacharidy 58g, cukry 11g, bílkoviny 9,1g, sůl 0,89g. 

552 – Vánočka rozinková 347g 
Jemné čerstvé pečivo balené       Trvanlivost: 4 dny 
Složení: mouka pšeničná, cukr, 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)), droždí, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový škrob acetát zasíťovaného acetátu škrobu, 
citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná 
bílkovina, barvivo karoteny, sůl), sůl, vanilínový cukr (cukr, aroma), zlepšující prostředek (pšeničná mouka, emulgátor stearoylaktylát sodný, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor 
kyselosti (uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý), zahušťovadlo guma guar, rostlinný olej řepkový), rozinky 11% - sířeno oxidem siřičitým), arašídy, vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1702kJ / 403kcal, tuky 9,7g, nasycené mastné kyseliny 3,6g, sacharidy 68g, cukry 12g, bílkoviny 11g, sůl 0,88g. 

555 – Vánočka DIANA 230g 
Jemné čerstvé pečivo balené       Trvanlivost: 4 dny 
Složení: mouka pšeničná, zlepšující prostředek (fruktóza min. 89%, pšeničná mouka, emulgátor stearoylaktylát sodný, regulátor kyselosti (uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý), 
zahušťovadlo guma guar, rostlinný olej řepkový, aroma (s mléčnou složkou), 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)), vejce, droždí, sůl, aroma. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1349kJ / 319kcal, tuky 6,1g, nasycené mastné kyseliny 2,8g, sacharidy 57g, cukry 8,7g, bílkoviny 9,1g, sůl 1g. 

Jemné pečivo balené NA OBJEDNÁVKU 
352 – Mazanec 347g 
Jemné čerstvé pečivo balené       Trvanlivost: 4 dny 
Složení: mouka pšeničná, cukr, 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)), rozinky – sířeno oxidem siřičitým, alginát, droždí, citropasta (pitná voda, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný bramborový 
škrob acetát zasíťovaného acetátu škrobu, citrónové, aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný)), náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, 
emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), sůl, vanilínový cukr (cukr, aroma), zlepšující prostředek (pšeničná mouka, emulgátor stearoylaktylát 
sodný, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti (uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý), zahušťovadlo guma guar, rostlinný olej řepkový), mandle plátky, vejce. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 1450kJ / 343kcal, tuky 7,2g, nasycené mastné kyseliny 2,9g, sacharidy 61g, cukry 12g, bílkoviny 8,6g, sůl 0,78g. 

92 – Listové tyčinky 150g 
Jemné čerstvé pečivo listové       Trvanlivost: 14 dní 
Složení: 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), voda, ocet, náhrada vajec (sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, pšeničná mouka, 
mléčná bílkovina, barvivo karoteny, sůl), zlepšující prostředek (pšeničná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor (estery mono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono a 
diacetylvinnou, mono a diglyceridy mastných kyselin) pšeničná mouka), sůl dekorační hrubá, kmín, vejce, cukr. 
Nutriční hodnoty na 100g: Energie 443kJ / 106kcal, tuky 7g, nasycené mastné kyseliny 2,3g, sacharidy 7,8g, cukry <0,5g, bílkoviny 3g, sůl 3g. 

 


