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0101 Rohlík tukový Hmotnost: 43g
pšeničná mouka hladká, voda, droždí, rostlinný tuk(řepkový olej), sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0102 Pletýnka malá Hmotnost: 52g
pšeničná mouka hladká, voda, droždí, rostlinný tuk(řepkový olej), sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), mák(mák), sůl hrubá
nevlhnoucí, kmín(kmín celý)
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0103 Rohlík dvoják Hmotnost: 110g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0105 Pletýnka velká Hmotnost: 120g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0106 Dalamánek tukový Hmotnost: 70g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0107 Banketka tuková Hmotnost: 20g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0108 Bulka tuková - hamburger Hmotnost: 100g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0109 Veka tuková Hmotnost: 360g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Běžné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:
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0110 Veka krájená balená Hmotnost: 360g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530012EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 5 dny

Běžné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1040 kJ   |   3715 kJ   |
                                 |    246 kcal |    878 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    3,1 g    |   11,2 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,4 g    |    1,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   46,0 g    |  164,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,4 g    |    5,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,1 g    |    7,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,4 g    |   26,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,1 g    |    4,1 g    |
--------------------------------------------------------------

0111 Veka cereální tmavá Hmotnost: 360g
pšeničná mouka hladká, voda, žitná mouka, cereální směs(pšeničná mouka, žitná trhanka, sójová drť,
pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka, glukózový sirup,
sůl, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), kmín celý, emulgátor E471, látka zlepšující
mouku (E300)), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, sója

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    987 kJ   |   3538 kJ   |
                                 |    233 kcal |    837 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    3,1 g    |   11,3 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    1,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   43,0 g    |  154,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,6 g    |    5,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,0 g    |   10,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,8 g    |   24,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,1 g    |    4,0 g    |
--------------------------------------------------------------

0112 Veka toustová krájená bal. Hmotnost: 500g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530364EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 5 dny

Běžné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1025 kJ   |   5164 kJ   |
                                 |    242 kcal |   1221 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    3,2 g    |   16,2 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,4 g    |    1,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   45,0 g    |  227,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,4 g    |    7,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,1 g    |   10,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,3 g    |   36,7 g    |
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--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,1 g    |    5,7 g    |
--------------------------------------------------------------

0113 Veka toust. cer. tm. kráj. bal. Hmotnost: 500g
pšeničná mouka hladká, voda, žitná mouka, cereální směs(pšeničná mouka, žitná trhanka, sójová drť,
pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka, glukózový sirup,
sůl, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), kmín celý, emulgátor E471, látka zlepšující
mouku (E300)), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, sója

Složení:

8594058530494EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 5 dny

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    991 kJ   |   4916 kJ   |
                                 |    234 kcal |   1163 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    3,2 g    |   16,2 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    2,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   43,0 g    |  213,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,6 g    |    7,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,0 g    |   15,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,8 g    |   33,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,1 g    |    5,6 g    |
--------------------------------------------------------------

0114 Veka cereální tmavá kráj. bal. Hmotnost: 360g
pšeničná mouka hladká, voda, žitná mouka, cereální směs(pšeničná mouka, žitná trhanka, sójová drť,
pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka, glukózový sirup,
sůl, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), kmín celý, emulgátor E471, látka zlepšující
mouku (E300)), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, sója

Složení:

8594058530456EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 5 dny

Bežné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    987 kJ   |   3538 kJ   |
                                 |    233 kcal |    837 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    3,1 g    |   11,3 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    1,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   43,0 g    |  154,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,6 g    |    5,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,0 g    |   10,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,8 g    |   24,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,1 g    |    4,0 g    |
--------------------------------------------------------------

0115 Bulka malá Hmotnost: 35g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), sůl hrubá nevlhnoucí, droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), kmín(kmín celý)
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:
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0116 Rohlíkový suk Hmotnost: 45g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0120 Piroh Hmotnost: 65g
pšeničná mouka hladká, salám měkký, voda, kečup(voda, zahuštěný rajčatový protlak(140g raj. na
100g keč), cukr, ocet, modifikovaný škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný
E1414bramborový/, sůl, kyselina citronová, směs koření, sorban draselný, benzoát sodný), lněné
semeno(len), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo speciálníDruh: Skupina:

0121 Rohlík salámový Hmotnost: 55g
pšeničná mouka hladká, salám měkký, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo speciálníDruh: Skupina:

0122 Pizza Hmotnost: 160g
Cikánská omáčka pikantní, pšeničná mouka hladká, voda, salám měkký, sýr(mléko kravské mlékárensky
ošetřené, chlorid vápenatý, mlékárenské kultury, syřidlo, sůl), bramborová
moučka(bramborové vločky, kurkuma), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo speciálníDruh: Skupina:

0123 Masový šnek Hmotnost: 90g
pšeničná mouka hladká, voda, salám měkký, sýr(mléko kravské mlékárensky ošetřené, chlorid
vápenatý, mlékárenské kultury, syřidlo, sůl), kečup(voda, zahuštěný rajčatový protlak(140g raj. na
100g keč), cukr, ocet, modifikovaný škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný
E1414bramborový/, sůl, kyselina citronová, směs koření, sorban draselný, benzoát sodný), rostlinný
tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e
E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující
mouku (E300))
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo speciálníDruh: Skupina:

0124 Rohlík se slaninou Hmotnost: 90g
pšeničná mouka hladká, voda, anglická slanina(vepřový bok 92%, voda, sůl, dusitan sodný, cukr,
stabilizátory (E450, E451), askorban sodný, modifikované škroby (E1420, E1414), Amoniak sulfitový
karamel), sýr(mléko kravské mlékárensky ošetřené, chlorid vápenatý, mlékárenské kultury, syřidlo,
sůl), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo speciálníDruh: Skupina:

0125 Pletýnka sýrová Hmotnost: 55g
pšeničná mouka hladká, voda, sýr(mléko kravské mlékárensky ošetřené, chlorid vápenatý, mlékárenské
kultury, syřidlo, sůl), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná
mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo speciálníDruh: Skupina:
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0126 Bramboráček Hmotnost: 70g
pšeničná mouka hladká, voda, bramborová moučka(bramborové vločky, kurkuma), rostlinný tuk(řepkový
olej), sůl 0, droždí, lněné semeno(len), zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300)), sezam
Alergeny: lepek, sezam

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo speciálníDruh: Skupina:

0130 Rohlík žitný Hmotnost: 45g
pšeničná mouka hladká, voda, žitná mouka, cereální směs(pšeničná mouka, žitná trhanka, sójová drť,
pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka, glukózový sirup,
sůl, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), kmín celý, emulgátor E471, látka zlepšující
mouku (E300)), droždí, rostlinný tuk(řepkový olej), sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, sója

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

0132 Bulka cereální tmavá Hmotnost: 100g
pšeničná mouka hladká, voda, žitná mouka, cereální směs(pšeničná mouka, žitná trhanka, sójová drť,
pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka, glukózový sirup,
sůl, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), kmín celý, emulgátor E471, látka zlepšující
mouku (E300)), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, sója

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

0133 Banketka cereální tmavá Hmotnost: 20g
pšeničná mouka hladká, voda, žitná mouka, rostlinný tuk(řepkový olej), cereální směs(pšeničná
mouka, žitná trhanka, sójová drť, pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná
sladová mouka, glukózový sirup, sůl, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), kmín celý,
emulgátor E471, látka zlepšující mouku (E300)), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, sója

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

0134 Dvoják žitný Hmotnost: 110g
pšeničná mouka hladká, voda, žitná mouka, cereální směs(pšeničná mouka, žitná trhanka, sójová drť,
pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka, glukózový sirup,
sůl, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), kmín celý, emulgátor E471, látka zlepšující
mouku (E300)), droždí, rostlinný tuk(řepkový olej), sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, sója

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

0136 Rohlík tmavý sypaný Hmotnost: 50g
pšeničná mouka hladká, voda, posyp(pšeničné klíčky, lněné semínko, sezamové semínko, sůl, pšeničné
otruby), směs na tmavé pečivo(lněné semínko, pšeničná mouka celozrnná, ovesné vločky, pražená
ječná sladová mouka, kmín celý, pšeničná mouka, sušená syrovátka, pšeničný lepek, sůl, cukr,
emulgátor E471), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, mléko, sezam

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

0140 Rohlík cibulový Hmotnost: 52g
pšeničná mouka hladká, voda, restovaná cibule(cibule, rostlinný olej (palmový), pšeničná mouka,
rostlinné oleje (slunečnicový řepkový), sůl), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo speciálníDruh: Skupina:

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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0142 Rohlík kukuřičný Hmotnost: 52g
pšeničná mouka hladká, voda, desetizrnná směs(kukuřičná krupice, lněné semínko, žitné vločky,
sezamové semínko, slunečnicové semínko, sójová drť, sójové vločky, ovesné vločky, pohanka),
rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, sója, sezam

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

0143 Bulka dýňová Hmotnost: 45g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), dýňová směs tmavá(pšeničná mouka, dýňové
semínko, slunečnicové semínko, sezamové semínko, pšeničný slad, žitná mouka, pšeničný lepek,
pražená žitná sladová mouka, sušená syrovátka, cukr, emulgátor (E472e), zahušťovadlo guma guar,
látka zlepšující mouku (E300)), dýňová směs světlá(pšeničná mouka, lněné semínko, dýňové semínko,
slunečnicové semínko, ječná sladová mouka, pšeničný lepek, sušená syrovátka, cukr, bramborová
vláknina, emulgátor (E472e), zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku (E300)), sůl 0,
droždí, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek,
pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, mléko, sezam

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

0144 Pletýnka dýňová Hmotnost: 120g
pšeničná mouka hladká, voda, dýňová směs tmavá(pšeničná mouka, dýňové semínko, slunečnicové
semínko, sezamové semínko, pšeničný slad, žitná mouka, pšeničný lepek, pražená žitná sladová
mouka, sušená syrovátka, cukr, emulgátor (E472e), zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku
(E300)), dýňová směs světlá(pšeničná mouka, lněné semínko, dýňové semínko, slunečnicové semínko,
ječná sladová mouka, pšeničný lepek, sušená syrovátka, cukr, bramborová vláknina, emulgátor (E472e
), zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku (E300)), sůl 0, rostlinný tuk(řepkový olej),
droždí, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek,
pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, mléko, sezam

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

0145 Bulka slunečnicová Hmotnost: 60g
pšeničná mouka hladká, voda, slunečnicová směs(slunečnice (45%), len, pšeničná mouka, cukr, sůl,
pšeničné otruby, sušená syrovátka, pražená pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka,
stabilizátor (E412), glukóza, emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E300)), slunečnicová
jádra(slunečnicové semínko), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

0146 Ovsík Hmotnost: 45g
pšeničná mouka hladká, voda, ovesná směs(ovesná mouka, lněné semeno (žluté a hnědé), pšeničný
lepek, sůl, ovesné vločky, emulgátor (E471, E322, E481), ovesná celozrnná trhanka, cukr,
bramborové vločky, slunečnicové semínko, ječná sladová mouka, stabilizátor (E412), pšeničná mouka,
glukózový sirup, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), řepkový olej, látka zlepšující
mouku (E300)), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

0147 Dalamánek ovsíkový Hmotnost: 70g
pšeničná mouka hladká, voda, vločky pšeničné(pšeničné vločky), slunečnicová jádra(slunečnicové
semínko), lněné semeno(len), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, sezam, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, sezam

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

0151 Bulka kukuřičná Hmotnost: 100g
pšeničná mouka hladká, voda, desetizrnná směs(kukuřičná krupice, lněné semínko, žitné vločky,
sezamové semínko, slunečnicové semínko, sójová drť, sójové vločky, ovesné vločky, pohanka),
rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))

Složení:
Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:
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Alergeny: lepek, sója, sezam

EAN kód:                      .

0153 Rohlík CHIA Hmotnost: 52g
pšeničná mouka hladká, voda, CHIA směs(kukuřičná mouka, slunečnicové semínko, bramborové vločky,
chia semínka 12,4%, žitná mouka, sůl, pšeničný lepek, pšeničné klíčky, len, dýňová mouka, dýně
drcená, vlaknina, pšeničné otruby, ječný sladový extrakt,, pšeničná mouka, látka zlepšující mouku
(E300)), droždí, rostlinný tuk(řepkový olej), zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

0155 Italská bageta Hmotnost: 110g
pšeničná mouka hladká, voda, italská směs(pšeničná krupice, pšeničná mouka, směs sušené
zeleniny/cibule paprika červená rajčatový prášek/, sušený pšeničný kvas/pšeničná mouka  kvásek/,
sůl, sušené droždí, pšeničný lepek, koření, glukóza, kvasnicový extrakt, kyselina citronová,
regulátor kyselosti (E262), řepkový olej, kyselina mléčná, pšeničná mouka sladová, aroma, látka
zlepšující mouku (E300)), lněné semeno(len), droždí, tykev(dýňové semínko), rostlinný tuk(řepkový
olej), sůl 0
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Běžné pečivo speciálníDruh: Skupina:

0160 Ciabatta Hmotnost: 100g
pšeničná mouka hladká, voda, směs na ciabattu(pšeničný lepek, sůl, žitná celozrnná mouka,
emulgátor (E472e), lecitiny, koření, kyselina citronová, kyselina mléčná, slunečnicový olej, látka
zlepšující mouku (E300)), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 den

Běžné pečivo speciálníDruh: Skupina:

0161 Ciabatta s olivami Hmotnost: 115g
pšeničná mouka hladká, voda, olivy(olivy, voda, sůl), směs na ciabattu(pšeničný lepek, sůl, žitná
celozrnná mouka, emulgátor (E472e), lecitiny, koření, kyselina citronová, kyselina mléčná,
slunečnicový olej, látka zlepšující mouku (E300)), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 den

Běžné pečivo speciálníDruh: Skupina:

0170 TOUST ovsíkový Hmotnost: 1200g
pšeničná mouka hladká, voda, ovesná směs(ovesná mouka, lněné semeno (žluté a hnědé), pšeničný
lepek, sůl, ovesné vločky, emulgátor (E471, E322, E481), ovesná celozrnná trhanka, cukr,
bramborové vločky, slunečnicové semínko, ječná sladová mouka, stabilizátor (E412), pšeničná mouka,
glukózový sirup, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), řepkový olej, látka zlepšující
mouku (E300)), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, cereální směs(pšeničná mouka, žitná trhanka,
sójová drť, pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka,
glukózový sirup, sůl, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), kmín celý, emulgátor E471,
látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, sója

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 5 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1092 kJ   |  14088 kJ   |
                                 |    259 kcal |   3341 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,8 g    |   75,2 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,9 g    |   12,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   42,0 g    |  540,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,6 g    |   20,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,8 g    |   37,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    8,3 g    |  107,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,0 g    |   12,4 g    |
--------------------------------------------------------------
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0171 TOUST ovsíkový 1/2 Hmotnost: 600g
pšeničná mouka hladká, voda, ovesná směs(ovesná mouka, lněné semeno (žluté a hnědé), pšeničný
lepek, sůl, ovesné vločky, emulgátor (E471, E322, E481), ovesná celozrnná trhanka, cukr,
bramborové vločky, slunečnicové semínko, ječná sladová mouka, stabilizátor (E412), pšeničná mouka,
glukózový sirup, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), řepkový olej, látka zlepšující
mouku (E300)), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, cereální směs(pšeničná mouka, žitná trhanka,
sójová drť, pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka,
glukózový sirup, sůl, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), kmín celý, emulgátor E471,
látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, sója

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 5 den

Běžné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1107 kJ   |   7155 kJ   |
                                 |    263 kcal |   1697 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    6,2 g    |   40,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    1,0 g    |    6,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   42,0 g    |  271,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,6 g    |   10,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,9 g    |   18,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    8,3 g    |   53,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,0 g    |    6,2 g    |
--------------------------------------------------------------

0201 Šáteček makový Hmotnost: 60g
pšeničná mouka hladká, maková náplň 34,5%[maková náplň(cukr, mák (min. 50%), bramborové vločky,
pšeničná mouka celozrnná, rýžová mouka, kukuřičný škrob,
modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), pšeničný škrob, kypřící látka (E450, E500, E341),
sůl, aroma, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,, stabilizátor (E516)), voda, pšeničná mouka
hladká, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))], voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0202 Šáteček tvarohový Hmotnost: 60g
pšeničná mouka hladká, tvarohová náplň 31,8%[tvaroh měkký, stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), voda], voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej),
droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný
lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk
na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0203 Šáteček ořechový Hmotnost: 60g
pšeničná mouka hladká, náplň ořechová 34,5%[náplň ořechová(cukr, sójová krupice, moučka ze
slunečnicových semínek, pšeničná bobtnavá mouka, kukuřičný bobtnavý škrob, vlašské ořechy 15 %,
mandlová moučka, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, aroma, sůl), voda, pšeničná mouka hladká,
rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))], voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, sója, mléko, mandle, vlašské ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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0204 Šáteček marmeládový Hmotnost: 60g
pšeničná mouka hladká, ovocná směs 34,5%[ovocná směs(směs ovocných dření, cukr, kyselina
citronová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé mrkve), pšeničná mouka hladká], voda, cukr
krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0205 Šáteček pudinkový Hmotnost: 60g
pšeničná mouka hladká, voda, pudink(cukr, bramborový škrob (E1414), sušená syrovátka, rostlinný
olej (palmový), zahušťovadla/alginát sodný (E401) difosforečnan (E450iii)/, laktóza, sušený
vaječný bílek, karoteny, glukózový sirup, přírodní aroma, emulgátor E472b, sůl), cukr krupice,
rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0206 Šáteček povidlový Hmotnost: 60g
pšeničná mouka hladká, česká povidla 34,5%[česká povidla(cukr, švestky (165g švestek na 100g
výrobku), jablečná dřeň, škrobový sirup, bramborová vláknina, kyselina citronová, želírující
látka: pektin, karamel, aroma)], voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0207 Kytička maková Hmotnost: 150g
maková náplň(cukr, mák (min. 50%), bramborové vločky, pšeničná mouka celozrnná, rýžová mouka,
kukuřičný škrob, modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), pšeničný škrob, kypřící látka
(E450, E500, E341), sůl, aroma, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,, stabilizátor (E516)),
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0208 Kytička ořechová Hmotnost: 150g
náplň ořechová 49,4%[náplň ořechová(cukr, sójová krupice, moučka ze slunečnicových semínek,
pšeničná bobtnavá mouka, kukuřičný bobtnavý škrob, vlašské ořechy 15 %, mandlová moučka, kukuřičný
škrob, sušený vaječný bílek, aroma, sůl), voda, pšeničná mouka hladká, rostlinný tuk(řepkový olej)
, droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr,
pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)
)], pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, sója, mléko, mandle, vlašské ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0210 Koláč malý tvarohový Hmotnost: 50g
tvaroh měkký 40,0%[tvaroh měkký, stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), voda], pšeničná mouka hladká, voda, ovocná směs(směs
ovocných dření, cukr, kyselina citronová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé mrkve),
cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza),
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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0211 Koláč malý tvarohový+mák Hmotnost: 50g
maková náplň 43,2%[maková náplň(cukr, mák (min. 50%), bramborové vločky, pšeničná mouka celozrnná,
rýžová mouka, kukuřičný škrob, modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), pšeničný škrob,
kypřící látka (E450, E500, E341), sůl, aroma, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,,
stabilizátor (E516)), tvaroh měkký, voda, stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), pšeničná mouka hladká, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí,
sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek,
pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))], pšeničná
mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, lesk na
pečivo(mléčný protein, laktóza), zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e
E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující
mouku (E300))
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0212 Koláč velký tvarohový Hmotnost: 100g
pšeničná mouka hladká, voda, tvaroh měkký, stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), cukr krupice, ovocná směs(směs ovocných dření, cukr,
kyselina citronová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé mrkve), rostlinný tuk(řepkový
olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr,
pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)
), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0213 Koláč velký makový Hmotnost: 100g
pšeničná mouka hladká, maková náplň(cukr, mák (min. 50%), bramborové vločky,
pšeničná mouka celozrnná, rýžová mouka, kukuřičný škrob,
modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), pšeničný škrob, kypřící látka (E450, E500, E341),
sůl, aroma, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,, stabilizátor (E516)), voda, cukr krupice,
rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza), 074
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0214 Koláč tlačený tvarohový Hmotnost: 70g
pšeničná mouka hladká, tvaroh měkký 32,5%[tvaroh měkký, stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), voda], voda, česká povidla(cukr, švestky (165g švestek na
100g výrobku), jablečná dřeň, škrobový sirup, bramborová vláknina, kyselina citronová, želírující
látka: pektin, karamel, aroma), cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0215 Koláč tlačený makový Hmotnost: 70g
pšeničná mouka hladká, maková náplň 36,1%[maková náplň(cukr, mák (min. 50%), bramborové vločky,
pšeničná mouka celozrnná, rýžová mouka, kukuřičný škrob,
modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), pšeničný škrob, kypřící látka (E450, E500, E341),
sůl, aroma, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,, stabilizátor (E516)), voda, pšeničná mouka
hladká, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))], voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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0216 Koláč pudinkový Hmotnost: 70g
voda, pšeničná mouka hladká, pudink(cukr, bramborový škrob (E1414), sušená syrovátka, rostlinný
olej (palmový), zahušťovadla/alginát sodný (E401) difosforečnan (E450iii)/, laktóza, sušený
vaječný bílek, karoteny, glukózový sirup, přírodní aroma, emulgátor E472b, sůl), cukr krupice,
rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0217 Koláč malina - tvaroh Hmotnost: 70g
pšeničná mouka hladká, náplň malinová(maliny 32%, voda, glukózov-fruktózový sirup, cukr, jablečné
pyré zahuštěné 8,5%, modifikovaný škrob, zahušťovadlo: guma gellan, kyselina citronová), voda,
tvaroh měkký, cukr krupice, stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0218 Koláč jablečný Hmotnost: 70g
pšeničná mouka hladká, jablečná náplň kostka(jablka 60%, cukr, voda, modifikovaný kukuřičný škrob
(E1422), sorban draselný, benzoát sodný, kyselina citronová, aroma jablečné, karoteny, disiřičitan
sodný), voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza), 074
Alergeny: lepek, mléko, oxid siřičitý

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0219 Koláč meruňkový Hmotnost: 70g
voda, pšeničná mouka hladká, náplň meruňková(sušené meruňky  70%, cukr, modifikovaný kukuřičný
škrob (E1422), kyselina citronová, guarová mouka, meruňkové aroma, zahušťovadlo (E401)), cukr
krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0220 Koláč borůvka - tvaroh Hmotnost: 60g
pšeničná mouka hladká, náplň borůvková(borůvky 35%, voda, cukr, jablečné pyré zahuštěné 8,5%,
modifikovaný škrob, zahušťovadlo: guma gellan, regulátory kyselosti/citronan vápenatý citronany
sodné kyselina citrónová/, sorban draselný, aroma), voda, tvaroh měkký, cukr krupice, stabilizátor
tvarohu(cukr, modifikovaný škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/,
sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina citronová, karoteny), rostlinný tuk(řepkový olej),
droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný
lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk
na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0221 Koláč "Frgál" balený Hmotnost: 200g
pšeničná mouka hladká, tvaroh měkký, voda, česká povidla(cukr, švestky (165g švestek na 100g
výrobku), jablečná dřeň, škrobový sirup, bramborová vláknina, kyselina citronová, želírující
látka: pektin, karamel, aroma), stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), náplň meruňková(sušené meruňky  70%, cukr, modifikovaný
kukuřičný škrob (E1422), kyselina citronová, guarová mouka, meruňkové aroma, zahušťovadlo (E401)),
cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

8594058530074EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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==============================================================
Energetická hodnota              |    999 kJ   |   1980 kJ   |
                                 |    236 kcal |    468 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    3,6 g    |    7,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,3 g    |    0,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   45,0 g    |   89,0 g    |
 z toho cukry                    |   21,0 g    |   42,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    1,0 g    |    2,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    5,5 g    |   11,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,3 g    |    0,7 g    |
--------------------------------------------------------------

0222 Koláč "Frgál velký" Hmotnost: 1000g
voda, maková náplň(cukr, mák (min. 50%), bramborové vločky, pšeničná mouka celozrnná, rýžová
mouka, kukuřičný škrob, modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), pšeničný škrob, kypřící
látka (E450, E500, E341), sůl, aroma, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,, stabilizátor (E516)
), pšeničná mouka hladká, tvaroh měkký, náplň ořechová(cukr, sójová krupice, moučka ze
slunečnicových semínek, pšeničná bobtnavá mouka, kukuřičný bobtnavý škrob, vlašské ořechy 15 %,
mandlová moučka, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, aroma, sůl), ovocná směs(směs ovocných
dření, cukr, kyselina citronová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé mrkve), stabilizátor
tvarohu(cukr, modifikovaný škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/,
sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina citronová, karoteny), náplň meruňková(sušené meruňky 
70%, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), kyselina citronová, guarová mouka, meruňkové
aroma, zahušťovadlo (E401)), cukr krupice, pudink(cukr, bramborový škrob (E1414), sušená
syrovátka, rostlinný olej (palmový), zahušťovadla/alginát sodný (E401) difosforečnan (E450iii)/,
laktóza, sušený vaječný bílek, karoteny, glukózový sirup, přírodní aroma, emulgátor E472b, sůl),
rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300)), 074
Alergeny: lepek, vejce, sója, mléko, mandle, vlašské ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    971 kJ   |   8288 kJ   |
                                 |    230 kcal |   1965 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,0 g    |   42,2 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,6 g    |    4,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   39,0 g    |  333,0 g    |
 z toho cukry                    |   21,0 g    |  175,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,2 g    |   19,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,3 g    |   53,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,4 g    |    3,4 g    |
--------------------------------------------------------------

0223 Koláček svatební Hmotnost: 20g
směs na máslový koláč(pšeničná mouka, sušené máslo (11%), cukr, pšeničný lepek, emulgátor (E472e,
E471), kypřidlo (E450, E500), sůl, aroma, guarová mouka, koření, látka zlepšující mouku (E300)),
voda, pšeničná mouka hladká, tvaroh měkký, cukr krupice, stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), droždí, rostlinný tuk(řepkový olej), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0224 Koláč svatební velký Hmotnost: 70g
směs na máslový koláč(pšeničná mouka, sušené máslo (11%), cukr, pšeničný lepek, emulgátor (E472e,
E471), kypřidlo (E450, E500), sůl, aroma, guarová mouka, koření, látka zlepšující mouku (E300)),
voda, tvaroh měkký, pšeničná mouka hladká, stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), cukr krupice, droždí, rostlinný tuk(řepkový olej), lesk na
pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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0230 Loupáček Hmotnost: 50g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, mák(mák), sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0231 Suk sladký Hmotnost: 120g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, mák(mák),
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0232 Rohlík sladký Hmotnost: 180g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), mák(mák), lesk na
pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0233 Rohlík žmolenkový Hmotnost: 75g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0234 Čokobulka Hmotnost: 70g
pšeničná mouka hladká, voda, poleva tmavá(cukr, rostlinný tuk (palmový, palmojádrový, shea),
kakao, lecitiny, vanilkový extrakt.), cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0235 Loupáček - srdíčko Hmotnost: 50g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, mák(mák), sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0237 Šnek skořicový Hmotnost: 80g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, skořice,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0238 Sladká žemle Ovsík Hmotnost: 70g
pšeničná mouka hladká, voda, ovesná směs(ovesná mouka, lněné semeno (žluté a hnědé), pšeničný
lepek, sůl, ovesné vločky, emulgátor (E471, E322, E481), ovesná celozrnná trhanka, cukr,
bramborové vločky, slunečnicové semínko, ječná sladová mouka, stabilizátor (E412), pšeničná mouka,
glukózový sirup, směs koření, regulátor kyselosti (E170, E270), řepkový olej, látka 

Složení:
Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo vícezrnnéDruh: Skupina:

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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zlepšující mouku (E300)), rostlinný tuk(řepkový olej), cukr krupice, droždí, lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

EAN kód:                      .

0240 Závin makový balený Hmotnost: 380g
pšeničná mouka hladká, maková náplň 35,1%[maková náplň(cukr, mák (min. 50%), bramborové vločky,
pšeničná mouka celozrnná, rýžová mouka, kukuřičný škrob,
modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), pšeničný škrob, kypřící látka (E450, E500, E341),
sůl, aroma, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,, stabilizátor (E516)), voda, pšeničná mouka
hladká, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))], voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

8594058530043EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1312 kJ   |   5007 kJ   |
                                 |    311 kcal |   1189 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    7,9 g    |   30,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,8 g    |    3,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   51,0 g    |  195,0 g    |
 z toho cukry                    |   18,0 g    |   68,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,4 g    |   13,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,3 g    |   27,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,6 g    |    2,4 g    |
--------------------------------------------------------------

0241 Závin jablečný balený Hmotnost: 380g
pšeničná mouka hladká, jablečná náplň kostka 34,3%[jablečná náplň kostka(jablka 60%, cukr, voda,
modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), sorban draselný, benzoát sodný, kyselina citronová, aroma
jablečné, karoteny, disiřičitan sodný), pšeničná mouka hladká, rostlinný tuk(řepkový olej),
droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný
lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))], voda,
cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, oxid siřičitý

Složení:

8594058530067EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    960 kJ   |   3648 kJ   |
                                 |    227 kcal |    864 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    4,4 g    |   16,7 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,4 g    |    1,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   41,0 g    |  156,0 g    |
 z toho cukry                    |    9,0 g    |   34,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    1,5 g    |    5,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    5,2 g    |   19,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,5 g    |    2,0 g    |
--------------------------------------------------------------

0242 Závin ořechový balený Hmotnost: 380g
pšeničná mouka hladká, náplň ořechová 35,1%[náplň ořechová(cukr, sójová krupice, moučka ze
slunečnicových semínek, pšeničná bobtnavá mouka, kukuřičný bobtnavý škrob, vlašské ořechy 15 %,
mandlová moučka, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, aroma, sůl), voda, pšeničná mouka hladká,
rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, 

Složení:
Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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E466), látka zlepšující mouku (E300))], voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí,
sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek,
pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na
pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, sója, mléko, mandle, vlašské ořechy

8594058530050EAN kód:                      .

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1236 kJ   |   4671 kJ   |
                                 |    293 kcal |   1108 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    7,4 g    |   28,0 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,6 g    |    2,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   47,0 g    |  177,0 g    |
 z toho cukry                    |   15,0 g    |   57,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,0 g    |    7,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    8,7 g    |   33,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,5 g    |    2,0 g    |
--------------------------------------------------------------

0243 Závin tvarohový balený Hmotnost: 380g
pšeničná mouka hladká, tvaroh měkký 34,3%[tvaroh měkký, stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), voda], voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej),
droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný
lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk
na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

8594058530463EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    984 kJ   |   3741 kJ   |
                                 |    233 kcal |    886 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    4,2 g    |   16,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,4 g    |    1,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   41,0 g    |  156,0 g    |
 z toho cukry                    |   12,0 g    |   47,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    1,4 g    |    5,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,0 g    |   26,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,6 g    |    2,1 g    |
--------------------------------------------------------------

0244 Závin ořechový s karamelem Hmotnost: 350g
pšeničná mouka hladká, voda, náplň ořechová(cukr, sójová krupice, moučka ze slunečnicových
semínek, pšeničná bobtnavá mouka, kukuřičný bobtnavý škrob, vlašské ořechy 15 %, mandlová moučka,
kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, aroma, sůl), cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej),
droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný
lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk
na pečivo(mléčný protein, laktóza), 074
Alergeny: lepek, vejce, sója, mléko, mandle, vlašské ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0245 Bábovečka maková Hmotnost: 130g
maková náplň(cukr, mák (min. 50%), bramborové vločky, pšeničná mouka celozrnná, rýžová mouka,
kukuřičný škrob, modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), pšeničný škrob, kypřící látka
(E450, E500, E341), sůl, aroma, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,, stabilizátor (E516)),
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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0246 Bábovečka meruňková Hmotnost: 130g
voda, pšeničná mouka hladká, náplň meruňková(sušené meruňky  70%, cukr, modifikovaný kukuřičný
škrob (E1422), kyselina citronová, guarová mouka, meruňkové aroma, zahušťovadlo (E401)), cukr
krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0247 Bábovečka jablečná Hmotnost: 130g
jablečná náplň kostka(jablka 60%, cukr, voda, modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), sorban
draselný, benzoát sodný, kyselina citronová, aroma jablečné, karoteny, disiřičitan sodný),
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, oxid siřičitý

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0248 Bábovka velká maková bal. Hmotnost: 560g
pšeničná mouka hladká, maková náplň 24,1%[maková náplň(cukr, mák (min. 50%), bramborové vločky,
pšeničná mouka celozrnná, rýžová mouka, kukuřičný škrob,
modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), pšeničný škrob, kypřící látka (E450, E500, E341),
sůl, aroma, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,, stabilizátor (E516))], voda, cukr krupice,
rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530111EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1317 kJ   |   7336 kJ   |
                                 |    313 kcal |   1741 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    7,6 g    |   42,6 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,8 g    |    4,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   52,0 g    |  289,0 g    |
 z toho cukry                    |   18,0 g    |  100,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,4 g    |   19,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,3 g    |   40,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,6 g    |    3,6 g    |
--------------------------------------------------------------

0249 Bábovka velká mak. půl. bal. Hmotnost: 280g
pšeničná mouka hladká, maková náplň 24,1%[maková náplň(cukr, mák (min. 50%), bramborové vločky,
pšeničná mouka celozrnná, rýžová mouka, kukuřičný škrob,
modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), pšeničný škrob, kypřící látka (E450, E500, E341),
sůl, aroma, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,, stabilizátor (E516))], voda, cukr krupice,
rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530357EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1317 kJ   |   3677 kJ   |
                                 |    313 kcal |    872 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    7,6 g    |   21,3 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,8 g    |    2,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   52,0 g    |  145,0 g    |
 z toho cukry                    |   18,0 g    |   50,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,4 g    |    9,5 g    |
--------------------------------------------------------------

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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Bílkoviny                        |    7,3 g    |   20,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,6 g    |    1,8 g    |
--------------------------------------------------------------

0250 Buchty povidlové 10ks bal. Hmotnost: 340g
pšeničná mouka hladká, česká povidla 31,9%[česká povidla(cukr, švestky (165g švestek na 100g
výrobku), jablečná dřeň, škrobový sirup, bramborová vláknina, kyselina citronová, želírující
látka: pektin, karamel, aroma)], voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530203EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1201 kJ   |   4080 kJ   |
                                 |    284 kcal |    965 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    4,6 g    |   15,6 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,4 g    |    1,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   55,0 g    |  187,0 g    |
 z toho cukry                    |   26,0 g    |   87,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    1,4 g    |    4,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    5,0 g    |   16,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,5 g    |    1,6 g    |
--------------------------------------------------------------

0251 Buchty makové 10ks bal. Hmotnost: 340g
pšeničná mouka hladká, maková náplň 23,3%[maková náplň(cukr, mák (min. 50%), bramborové vločky,
pšeničná mouka celozrnná, rýžová mouka, kukuřičný škrob,
modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), pšeničný škrob, kypřící látka (E450, E500, E341),
sůl, aroma, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,, stabilizátor (E516))], voda, cukr krupice,
rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530326EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1335 kJ   |   4527 kJ   |
                                 |    317 kcal |   1075 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    8,1 g    |   27,6 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,9 g    |    2,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   52,0 g    |  176,0 g    |
 z toho cukry                    |   18,0 g    |   60,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,4 g    |   11,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,3 g    |   24,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,6 g    |    2,2 g    |
--------------------------------------------------------------

0252 Buchty meruňkové 10ks bal. Hmotnost: 340g
pšeničná mouka hladká, meruňková náplň 31,9%[náplň meruňková(sušené meruňky  70%, cukr,
modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), kyselina citronová, guarová mouka, meruňkové aroma,
zahušťovadlo (E401)), voda], voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530210EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    982 kJ   |   3343 kJ   |
                                 |    233 kcal |    792 kcal |

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    4,6 g    |   15,6 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,4 g    |    1,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   42,0 g    |  143,0 g    |
 z toho cukry                    |   12,0 g    |   42,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    1,4 g    |    4,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    5,1 g    |   17,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,5 g    |    1,6 g    |
--------------------------------------------------------------

0253 Buchty tvarohové 10ks bal. Hmotnost: 340g
pšeničná mouka hladká, tvarohová náplň 31,9%[tvaroh měkký, voda, stabilizátor tvarohu(cukr,
modifikovaný škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný
bílek, sůl, aroma, kyselina citronová, karoteny)], voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej)
, droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr,
pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)
)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1014 kJ   |   3433 kJ   |
                                 |    240 kcal |    813 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    4,6 g    |   15,6 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    1,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   42,0 g    |  142,0 g    |
 z toho cukry                    |   12,0 g    |   41,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    1,4 g    |    4,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,0 g    |   23,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,6 g    |    1,9 g    |
--------------------------------------------------------------

0254 Lívan tvarohový Hmotnost: 130g
tvaroh měkký, pšeničná mouka hladká, voda, česká povidla(cukr, švestky (165g švestek na 100g
výrobku), jablečná dřeň, škrobový sirup, bramborová vláknina, kyselina citronová, želírující
látka: pektin, karamel, aroma), stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 24 hod

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0255 Lívan meruňkový Hmotnost: 130g
voda, pšeničná mouka hladká, náplň meruňková(sušené meruňky  70%, cukr, modifikovaný kukuřičný
škrob (E1422), kyselina citronová, guarová mouka, meruňkové aroma, zahušťovadlo (E401)), cukr
krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0256 Lívan makový Hmotnost: 120g
maková náplň(cukr, mák (min. 50%), bramborové vločky, pšeničná mouka celozrnná, rýžová mouka,
kukuřičný škrob, modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), pšeničný škrob, kypřící látka
(E450, E500, E341), sůl, aroma, pšeničné klíčky, ječný sladový extrakt,, stabilizátor (E516)),
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:
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0257 Buchtičky dukátové balené Hmotnost: 240g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

8594058530159EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1192 kJ   |   2857 kJ   |
                                 |    282 kcal |    676 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,0 g    |   12,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    1,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   51,0 g    |  122,0 g    |
 z toho cukry                    |    9,6 g    |   23,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,1 g    |    5,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,2 g    |   17,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,7 g    |    1,7 g    |
--------------------------------------------------------------

0301 Vánočka malá Hmotnost: 200g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0302 Vánočka velká Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0303 Vánočka velká sypaná Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, mandlové
lupínky(mandlová jádra), sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e
E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující
mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, lískové ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0304 Vánočka velká syp. rozinková Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, rozinky(sušené
vinné hrozny, slunečnicový olej, oxid siřičitý), mandlové lupínky(mandlová jádra), sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, lískové ořechy, oxid siřičitý

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0305 Vánočka "AKCE" Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, mandlové
lupínky(mandlová jádra), sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e
E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující
mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, lískové ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:
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0310 Vánočka malá balená Hmotnost: 200g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

8594058530104EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1192 kJ   |   2387 kJ   |
                                 |    282 kcal |    565 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,0 g    |   10,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    1,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   51,0 g    |  102,0 g    |
 z toho cukry                    |    9,6 g    |   19,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,1 g    |    4,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,2 g    |   14,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,7 g    |    1,4 g    |
--------------------------------------------------------------

0311 Vánočka velká balená Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

8594058530098EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1192 kJ   |   4751 kJ   |
                                 |    282 kcal |   1125 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,0 g    |   20,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    2,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   51,0 g    |  203,0 g    |
 z toho cukry                    |    9,6 g    |   38,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,1 g    |    8,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,2 g    |   28,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,7 g    |    2,8 g    |
--------------------------------------------------------------

0312 Vánočka velká sypaná balená Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, mandlové
lupínky(mandlová jádra), sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e
E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující
mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, lískové ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1221 kJ   |   4884 kJ   |
                                 |    289 kcal |   1157 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,7 g    |   22,6 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,6 g    |    2,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   51,0 g    |  204,0 g    |
 z toho cukry                    |    9,6 g    |   38,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,3 g    |    9,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,4 g    |   29,8 g    |
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--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,7 g    |    2,8 g    |
--------------------------------------------------------------

0313 Vánočka velká syp. roz. bal. Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, rozinky(sušené
vinné hrozny, slunečnicový olej, oxid siřičitý), mandlové lupínky(mandlová jádra), sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, lískové ořechy, oxid siřičitý

Složení:

8594058530166EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1230 kJ   |   4906 kJ   |
                                 |    291 kcal |   1162 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,5 g    |   22,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    2,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   52,0 g    |  207,0 g    |
 z toho cukry                    |   11,0 g    |   44,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,2 g    |    8,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,3 g    |   29,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,7 g    |    2,8 g    |
--------------------------------------------------------------

0320 Mazanec Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0321 Mazanec sypaný Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, mandlové
lupínky(mandlová jádra), sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e
E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující
mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, lískové ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0322 Mazanec sypaný rozinkový Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, rozinky(sušené
vinné hrozny, slunečnicový olej, oxid siřičitý), mandlové lupínky(mandlová jádra), sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, lískové ořechy, oxid siřičitý

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0323 Mazanec "AKCE" Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, mandlové
lupínky(mandlová jádra), sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e
E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující
mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, lískové ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:
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0324 Mazanec balený Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

8594058530418EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1192 kJ   |   4751 kJ   |
                                 |    282 kcal |   1125 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,0 g    |   20,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    2,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   51,0 g    |  203,0 g    |
 z toho cukry                    |    9,6 g    |   38,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,1 g    |    8,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,2 g    |   28,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,7 g    |    2,8 g    |
--------------------------------------------------------------

0325 Mazanec sypaný balený Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, mandlové
lupínky(mandlová jádra), sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e
E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující
mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, lískové ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1221 kJ   |   4884 kJ   |
                                 |    289 kcal |   1157 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,7 g    |   22,6 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,6 g    |    2,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   51,0 g    |  204,0 g    |
 z toho cukry                    |    9,6 g    |   38,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,3 g    |    9,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,4 g    |   29,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,7 g    |    2,8 g    |
--------------------------------------------------------------

0326 Mazanec syp. roz.  balený Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, rozinky(sušené
vinné hrozny, slunečnicový olej, oxid siřičitý), mandlové lupínky(mandlová jádra), sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, lískové ořechy, oxid siřičitý

Složení:

859405853018EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1230 kJ   |   4906 kJ   |
                                 |    291 kcal |   1162 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,5 g    |   22,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    2,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   52,0 g    |  207,0 g    |
 z toho cukry                    |   11,0 g    |   44,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,2 g    |    8,8 g    |
--------------------------------------------------------------
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Bílkoviny                        |    7,3 g    |   29,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,7 g    |    2,8 g    |
--------------------------------------------------------------

0500 Loupáček DIA Hmotnost: 50g
pšeničná mouka hladká, voda, fruktóza, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0501 Suk sladký DIA Hmotnost: 120g
pšeničná mouka hladká, voda, fruktóza, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, mák(mák),
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0502 Čokobulka DIA Hmotnost: 70g
pšeničná mouka hladká, voda, poleva tmavá(cukr, rostlinný tuk (palmový, palmojádrový, shea),
kakao, lecitiny, vanilkový extrakt.), rostlinný tuk(řepkový olej), fruktóza, droždí, sůl 0,
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0510 Šáteček tvarohový DIA Hmotnost: 60g
pšeničná mouka hladká, tvarohová náplň 31,8%[tvaroh měkký, DIA stabilizátor tvarohu(fruktóza,
modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), sušený vaječný
bílek, sůl, aroma, kyselina citronová, karoteny), voda], voda, fruktóza, rostlinný tuk(řepkový
olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr,
pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)
), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0511 Šáteček marmeládový DIA Hmotnost: 60g
pšeničná mouka hladká, ovocná směs 34,5%[ovocná směs(směs ovocných dření, cukr, kyselina
citronová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé mrkve), pšeničná mouka hladká], voda,
fruktóza, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0512 Šáteček pudinkový DIA Hmotnost: 60g
pšeničná mouka hladká, voda, pudink(cukr, bramborový škrob (E1414), sušená syrovátka, rostlinný
olej (palmový), zahušťovadla/alginát sodný (E401) difosforečnan (E450iii)/, laktóza, sušený
vaječný bílek, karoteny, glukózový sirup, přírodní aroma, emulgátor E472b, sůl), fruktóza,
rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová,
emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466),
látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:
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0520 Koláč malý tvarohový DIA Hmotnost: 50g
tvaroh měkký 42,9%[tvaroh měkký, voda, DIA stabilizátor tvarohu(fruktóza,
modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), sušený vaječný
bílek, sůl, aroma, kyselina citronová, karoteny)], pšeničná mouka hladká, voda, ovocná směs(směs
ovocných dření, cukr, kyselina citronová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé mrkve),
rostlinný tuk(řepkový olej), fruktóza, droždí, sůl 0, lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza),
zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná
mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0521 Koláč tlačený s tvarohem DIA Hmotnost: 70g
pšeničná mouka hladká, tvaroh měkký 25,4%[tvaroh měkký, voda], voda, česká povidla(cukr, švestky
(165g švestek na 100g výrobku), jablečná dřeň, škrobový sirup, bramborová vláknina, kyselina
citronová, želírující látka: pektin, karamel, aroma), fruktóza, rostlinný tuk(řepkový olej),
droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný
lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk
na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0540 Vánočka velká DIA balená Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, fruktóza, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

8594058530371EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1063 kJ   |   4289 kJ   |
                                 |    252 kcal |   1016 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,1 g    |   20,6 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    2,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   43,0 g    |  174,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,4 g    |    5,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,2 g    |    8,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,3 g    |   29,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,7 g    |    2,9 g    |
--------------------------------------------------------------

0545 Mazanec DIA balený Hmotnost: 400g
pšeničná mouka hladká, voda, fruktóza, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující
přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka,
dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný
protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

8594058530371EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1063 kJ   |   4289 kJ   |
                                 |    252 kcal |   1016 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,1 g    |   20,6 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    2,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   43,0 g    |  174,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,4 g    |    5,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,2 g    |    8,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,3 g    |   29,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,7 g    |    2,9 g    |
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--------------------------------------------------------------

0560 Závin tvarohový DIA balený Hmotnost: 380g
pšeničná mouka hladká, tvaroh měkký 34,3%[tvaroh měkký, voda, DIA stabilizátor tvarohu(fruktóza,
modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), sušený vaječný
bílek, sůl, aroma, kyselina citronová, karoteny)], voda, rostlinný tuk(řepkový olej), fruktóza,
droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný
lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk
na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

8594058530463EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    870 kJ   |   3316 kJ   |
                                 |    206 kcal |    786 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    4,3 g    |   16,3 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,4 g    |    1,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   34,0 g    |  130,0 g    |
 z toho cukry                    |    5,4 g    |   20,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    1,4 g    |    5,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,2 g    |   27,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,5 g    |    2,0 g    |
--------------------------------------------------------------

0570 Buchty tvarohové DIA 10ks bal. Hmotnost: 340g
pšeničná mouka hladká, tvaroh měkký 31,9%[tvaroh měkký, voda, DIA stabilizátor tvarohu(fruktóza,
modifikovaný bramborový škrob (E1414, E1412), modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), sušený vaječný
bílek, sůl, aroma, kyselina citronová, karoteny)], voda, rostlinný tuk(řepkový olej), fruktóza,
droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný
lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    899 kJ   |   3059 kJ   |
                                 |    213 kcal |    725 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    4,6 g    |   15,8 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,5 g    |    1,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   35,0 g    |  119,0 g    |
 z toho cukry                    |    5,2 g    |   17,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    1,4 g    |    4,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,1 g    |   24,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,6 g    |    1,9 g    |
--------------------------------------------------------------

0601 Koblih marmeládový Hmotnost: 60g
koblih marmeládovýSložení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0602 Koblih čokoládový Hmotnost: 50g
koblih čokoládovýSložení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:
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0610 Honzova buchta 100g Hmotnost: 100g
tvaroh měkký, voda, směs na máslový koláč(pšeničná mouka, sušené máslo (11%), cukr, pšeničný
lepek, emulgátor (E472e, E471), kypřidlo (E450, E500), sůl, aroma, guarová mouka, koření, látka
zlepšující mouku (E300)), pšeničná mouka hladká, stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), cukr krupice, cukr moučka, droždí
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0611 Honzovy buchty 2ks Hmotnost: 200g
tvaroh měkký, voda, směs na máslový koláč(pšeničná mouka, sušené máslo (11%), cukr, pšeničný
lepek, emulgátor (E472e, E471), kypřidlo (E450, E500), sůl, aroma, guarová mouka, koření, látka
zlepšující mouku (E300)), pšeničná mouka hladká, stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný
škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl,
aroma, kyselina citronová, karoteny), cukr krupice, cukr moučka, droždí
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Čerstvé jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0612 Croissant Hmotnost: 45g
croissant, voda, lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Jemné pečivo ze zmrazeného polotovaru plundrovéDruh: Skupina:

0613 Penda čokoládová Hmotnost: 68g
penda čokoládová(pšeničná mouka, voda, rostlinné oleje a tuky-palmový, řepkový, sluneč., lecitiny,
emulgátor E471, emulgátor E472b, sůl, kyselina citronová, aroma, karoteny, cukr, pšeničný lepek,
emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E300), čokoládová náplň 7%/cukr kaková hmota kakaové
máslo E322 -sojový emulgátor  vanilin/), voda, lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, sója, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Jemné pečivo ze zmrazeného polotovaru plundrovéDruh: Skupina:

0614 Croissant s párkem Hmotnost: 90g
croissant s párkem(pšeničná mouka, voda, rostlinné oleje a tuky-palmový, řepkový, sluneč.,
lecitiny, emulgátor E471, emulgátor E472b, sůl, kyselina citronová, citronan sodný, aroma,
karoteny, cukr, pšeničný lepek, zahušťovadlo guma guar, emulgátor (E472e), deaktivované droždí,
látka zlepšující mouku (E300), náplň párek 50%/drůbeží maso strojně oddělené voda vepřové kůže
rostlinná vláknina pčeničná mouka  kuřecí kůže hovězí maso bramborový škrob jedlá sůl
stabilizátory E338, E450, E451, E250 zahušťovadla E412, E500, E1422 antioxidanty E316, E330
dextrosa přírodní koření emulgátor E471 aromatické látky extrakty koření látka zvýrazňující chuť a
vůni E621 barvivo E120/), voda, lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Jemné pečivo ze zmrazeného polotovaru plundrovéDruh: Skupina:

0615 Rohlíček ořechový Hmotnost: 81g
rohlíček ořechový(pšeničná mouka, voda, rostlinné oleje a tuky-palmový, řepkový, sluneč.,
lecitiny, emulgátor E471, emulgátor E472b, sůl, kyselina citronová, aroma, karamel, cukr, pšeničný
lepek, emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E300), ořechová náplň 31%/voda cukr lískoé
ořechy  pšeničná mouka  sójová drť  strouhanka  sušená syrovátka  slunečnice mletá sušené mléko 
maltodextrin sojová mouka  sojový šrot  sušené vaječné bílky  kukuřičný škrob zahušťovadla E1414,
E401, E516 kypřící látka E450 laktóza  rostlinné a mléčné bílkoviny  rostlinný a živočišný tuk
kukuřičný sirup rostlinný olej kakao aroma sůl skořice barvivo E150c /, vanilkový puding/cukr
zahušťovadlo E1414 sušená syrovátka  sušené mléko  rostlinný tuk glukózový sirup zahušťovadlo E401
mléčný cukr emulgátory E471, E472a, E340 mléčná bílkovina  mléčný protein  aroma sůl mrkvový
výtažek barvivo E160a /, strouhanka/pšeničná mouka  voda rostlinný olej droždí jedlá sůl žitná
mouka  ječná sladová mouka  emulgátor E472e, E471 regulátor kyselosti E341 enzymy látka zlepšující
mouku E300 cukr/, vlašské ořechy 13%, vanilkový cukr/cukr aroma ethylvanilin/), voda, lesk na
pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, sója, mléko, lískové ořechy, vlašské ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Jemné pečivo ze zmrazeného polotovaru plundrovéDruh: Skupina:
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0616 Plundrová kapsa se zelím a slaninou Hmotnost: 110g
plundrové pláty 150x150(pšeničná mouka, voda, rostlinné oleje a tuky-palmový, řepkový, sluneč.,
lecitiny, emulgátor E471, emulgátor E472b, sůl, kyselina citronová, aroma, karoteny, cukr,
pšeničný lepek, emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E300)), zelí kysané(zelí hlávkové bílé
kysané, voda, ocet, sůl, regulátor kyselosti/kyselina citronová kyselina askorbová/, sladidlo :
sacharin), anglická slanina(vepřový bok 92%, voda, sůl, dusitan sodný, cukr, stabilizátory (E450,
E451), askorban sodný, modifikované škroby (E1420, E1414), Amoniak sulfitový karamel), kmín(kmín
celý), voda, lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Jemné pečivo ze zmrazeného polotovaru plundrovéDruh: Skupina:

0617 Plundrová kapsa se špenátem Hmotnost: 80g
plundrové pláty 150x150(pšeničná mouka, voda, rostlinné oleje a tuky-palmový, řepkový, sluneč.,
lecitiny, emulgátor E471, emulgátor E472b, sůl, kyselina citronová, aroma, karoteny, cukr,
pšeničný lepek, emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E300)), špenátové listy, tvaroh měkký,
voda, lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Jemné pečivo ze zmrazeného polotovaru plundrovéDruh: Skupina:

0618 Plundrová kapsa s pudinkem Hmotnost: 80g
plundrové pláty 150x150(pšeničná mouka, voda, rostlinné oleje a tuky-palmový, řepkový, sluneč.,
lecitiny, emulgátor E471, emulgátor E472b, sůl, kyselina citronová, aroma, karoteny, cukr,
pšeničný lepek, emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E300)), voda, pudink(cukr,
bramborový škrob (E1414), sušená syrovátka, rostlinný olej (palmový), zahušťovadla/alginát sodný
(E401) difosforečnan (E450iii)/, laktóza, sušený vaječný bílek, karoteny, glukózový sirup,
přírodní aroma, emulgátor E472b, sůl), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Jemné pečivo ze zmrazeného polotovaru plundrovéDruh: Skupina:

0619 Plundrová kapsa se zeleninou Hmotnost: 70g
plundrové pláty 150x150(pšeničná mouka, voda, rostlinné oleje a tuky-palmový, řepkový, sluneč.,
lecitiny, emulgátor E471, emulgátor E472b, sůl, kyselina citronová, aroma, karoteny, cukr,
pšeničný lepek, emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E300)), zeleninová směs(mrkev, hrášek,
cukrová kukuřice 20%), základní náplň(rostlinný olej (palmový), luštěninová mouka hrachová, sušená
syrovátka, glukózový sirup, modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), směs sušené zeleniny/cibule
česnek paprika červená paprika zelená mletý černý pepř pórek/, glukóza, rýžová mouka, kypřící
látka (E450, E500), sůl, pšeničná mouka, kvasnicový extrakt), voda, lesk na pečivo(mléčný protein,
laktóza)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Jemné pečivo ze zmrazeného polotovaru plundrovéDruh: Skupina:

0620 Perník Hmotnost: 220g
směs na perník(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, sušená vejce, kakao, kypřící látka (E450, E500)
, bramborová vláknina, perníkové koření (fenykl, koriandr, skořice)), voda, rostlinný tuk(řepkový
olej)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

8594058530227EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Jemné pečivo perníkyDruh: Skupina:

0621 Cupcake s náplní Hmotnost: 45g
směs na perník(pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, sušená vejce, kakao, kypřící látka (E450, E500)
, bramborová vláknina, perníkové koření (fenykl, koriandr, skořice)), voda, česká povidla(cukr,
švestky (165g švestek na 100g výrobku), jablečná dřeň, škrobový sirup, bramborová vláknina,
kyselina citronová, želírující látka: pektin, karamel, aroma), poleva tmavá(cukr, rostlinný tuk
(palmový, palmojádrový, shea), kakao, lecitiny, vanilkový extrakt.), rostlinný tuk(řepkový olej),
mandlové lupínky(mandlová jádra)
Alergeny: lepek, vejce, mléko, lískové ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 7 dny

Jemné pečivo perníkyDruh: Skupina:

0622 Linecké srdíčko - kytička Hmotnost: 50g
linecká směs(pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sušená syrovátka, kypřící látka (E450, E500,
E341), aroma, emulgátor (E472b, E477), glukózový sirup, sůl, sušené mléko, stabilizátor (E516),
karoteny), ovocná směs(směs ovocných dření, cukr, kyselina citronová, želírující látka: pektin,
koncentrát z černé mrkve), máslový tuk 80%(rostlinné oleje a tuky-palmový, řepkový, sluneč., voda,
sůl, emulgátor E471, kyselina citronová, aroma, karoteny), cukr moučka, voda, pšeničná 

Složení:
Minimální trvanlivost: 30 dnů

Jemné pečivo lineckéDruh: Skupina:
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mouka hladká
Alergeny: lepek, mléko

EAN kód:                      .

0623 Medová taštička Hmotnost: 45g
cukrářská směs(pšeničná mouka, cukr, rostlinný olej (palmový), sušený vaječný žloutek,
ječný sladový extrakt,, pšeničné klíčky, glukózový sirup, kypřící látka (E450, E500), pšeničný
lepek, sůl, směs koření, aroma (s laktózou), riboflavin), pšeničná mouka hladká, voda, náplň
meruňková(sušené meruňky  70%, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), kyselina citronová,
guarová mouka, meruňkové aroma, zahušťovadlo (E401)), máslový tuk 80%(rostlinné oleje a tuky-
palmový, řepkový, sluneč., voda, sůl, emulgátor E471, kyselina citronová, aroma, karoteny),
mandlové lupínky(mandlová jádra), cukr krupice, lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, vejce, mléko, lískové ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo ostatníDruh: Skupina:

0624 Biskupský chlebíček Hmotnost: 230g
cukrářská směs(cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471),
kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, aroma), poleva tmavá(cukr,
rostlinný tuk (palmový, palmojádrový, shea), kakao, lecitiny, vanilkový extrakt.), voda, kandované
ovoce(cukr, papaya, barviva (E129, E102, E110, E133), konzervanty/sorban draselný kyselina
citónová kyselina sorbová/), rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

8594058530340EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 30 dnů

Jemné pečivo ostatníDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1927 kJ   |   4432 kJ   |
                                 |    460 kcal |   1057 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |   20,4 g    |   46,9 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |   12,0 g    |   27,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   63,0 g    |  145,0 g    |
 z toho cukry                    |   25,0 g    |   56,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    0,7 g    |    1,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    5,7 g    |   13,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |   15,8 g    |   36,3 g    |
--------------------------------------------------------------

0625 Bábovka třená Hmotnost: 360g
cukrářská směs(cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471),
kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, aroma, karoteny), voda, rostlinný
tuk(řepkový olej), pšeničná mouka hladká, droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

8594058530036EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 14 dnů

cukrářský výrobek ostatníDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1521 kJ   |   5492 kJ   |
                                 |    363 kcal |   1310 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |   16,6 g    |   59,8 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    3,2 g    |   11,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   47,0 g    |  170,0 g    |
 z toho cukry                    |   22,0 g    |   80,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    0,9 g    |    3,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    5,9 g    |   21,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,0 g    |    3,5 g    |
--------------------------------------------------------------
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0626 Bábovka třená půlená Hmotnost: 180g
cukrářská směs(cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471),
kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, aroma, karoteny), voda, rostlinný
tuk(řepkový olej), pšeničná mouka hladká, droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

8594058530142EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 14 dnů

cukrářský výrobek ostatníDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1521 kJ   |   2745 kJ   |
                                 |    363 kcal |    655 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |   16,6 g    |   29,9 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    3,2 g    |    5,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   47,0 g    |   85,0 g    |
 z toho cukry                    |   22,0 g    |   40,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    0,9 g    |    1,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    5,9 g    |   10,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,0 g    |    1,8 g    |
--------------------------------------------------------------

0627 Linecké třené Hmotnost: 48g
linecká směs(pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sušená syrovátka, kypřící látka (E450, E500,
E341), aroma, emulgátor (E472b, E477), glukózový sirup, sůl, sušené mléko, stabilizátor (E516),
karoteny), ovocná směs(směs ovocných dření, cukr, kyselina citronová, želírující látka: pektin,
koncentrát z černé mrkve), máslový tuk 80%(rostlinné oleje a tuky-palmový, řepkový, sluneč., voda,
sůl, emulgátor E471, kyselina citronová, aroma, karoteny), poleva tmavá(cukr, rostlinný tuk
(palmový, palmojádrový, shea), kakao, lecitiny, vanilkový extrakt.), voda, pšeničná mouka hladká,
pudink(cukr, bramborový škrob (E1414), sušená syrovátka, rostlinný olej (palmový),
zahušťovadla/alginát sodný (E401) difosforečnan (E450iii)/, laktóza, sušený vaječný bílek,
karoteny, glukózový sirup, přírodní aroma, emulgátor E472b, sůl)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 30 dnů

Jemné pečivo lineckéDruh: Skupina:

0630 Kokosky Hmotnost: 150g
směs na kokosky(cukr, kokos strouhaný (min. 39%), sušený vaječný bílek, rýžová mouka, rostlinný
tuk (plně ztužený kokosový), sušené mléko, emulgátor (E472a), zahušťovadlo (E401), glukózový sirup
), voda, rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: vejce, mléko

Složení:

8594058530319EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 45 dnů

Trvanlivé pečivo ostatníDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1410 kJ   |   2125 kJ   |
                                 |    338 kcal |    509 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |   17,7 g    |   26,5 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |   15,0 g    |   23,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   39,0 g    |   59,0 g    |
 z toho cukry                    |   33,0 g    |   50,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    4,0 g    |    6,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    3,6 g    |    5,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,3 g    |    0,5 g    |
--------------------------------------------------------------

0632 Bublanina - ovocný řez Hmotnost: 170g
směs s jogurtem(cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, pšeničný škrob, sušený jogurt, kypřící látka
(E450, E500, E341), modifikovaný škrob/E1412kukuřičný a bramborový E1422kukuřičný
E1414bramborový/, emulgátor (E472e, E472a, E472b), sůl, sušené odtučněné mléko, aroma), náplň
malinová(maliny 32%, voda, glukózov-fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré zahuštěné 8,5%,
modifikovaný škrob, zahušťovadlo: guma gellan, kyselina citronová), voda, rostlinný tuk(řepkový
olej), tvaroh měkký, stabilizátor tvarohu(cukr, modifikovaný škrob/E1412kukuřičný a bramborový…

Složení:
Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:
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E1414bramborový/, sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina citronová, karoteny)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

EAN kód:                      .

0633 Štrůdl s jablky Hmotnost: 450g
Listové těsto chlazené role 300g(pšeničná mouka, voda, rostlinné oleje a tuky-palmový, řepkový,
sluneč., emulgátor (E322, E471, E472), sůl, kyselina citronová, citronan sodný, aroma, karoteny,
ethanol, pšeničný škrob, cukr, sušené droždí), jablečná náplň kostka(jablka 60%, cukr, voda,
modifikovaný kukuřičný škrob (E1422), sorban draselný, benzoát sodný, kyselina citronová, aroma
jablečné, karoteny, disiřičitan sodný), cukr krupice, pšeničná mouka hladká, voda, skořice,
droždí, sůl 0, rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: lepek, oxid siřičitý

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Jemné pečivo listovéDruh: Skupina:

0635 Linecký koláč s náplní Hmotnost: 140g
linecká směs(pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sušená syrovátka, kypřící látka (E450, E500,
E341), aroma, emulgátor (E472b, E477), glukózový sirup, sůl, sušené mléko, stabilizátor (E516),
karoteny), jablečná náplň kostka(jablka 60%, cukr, voda, modifikovaný kukuřičný škrob (E1422),
sorban draselný, benzoát sodný, kyselina citronová, aroma jablečné, karoteny, disiřičitan sodný),
máslový tuk 80%(rostlinné oleje a tuky-palmový, řepkový, sluneč., voda, sůl, emulgátor E471,
kyselina citronová, aroma, karoteny), pšeničná mouka hladká, voda, cukr moučka, rostlinný
tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e
E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující
mouku (E300))
Alergeny: lepek, mléko, oxid siřičitý

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo lineckéDruh: Skupina:

0640 Mufina světlá Hmotnost: 70g
směs na mufiny(pšeničná mouka, cukr, kukuřičná mouka, sušená vejce, sušené mléko, kypřící látka
(E450, E500), aroma : vanilínové, citronové, propionan vápenatý, emulgátor E466, sůl), rostlinný
tuk(řepkový olej), voda
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo ostatníDruh: Skupina:

0641 Mufina tmavá Hmotnost: 70g
směs na mufiny(pšeničná mouka, cukr, sušená vejce, sušené mléko, kypřící látka (E450, E500),
kakao, aroma : vanilínové, čokoládové, propionan vápenatý, emulgátor E466, sůl), rostlinný
tuk(řepkový olej), voda
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 dny

Jemné pečivo ostatníDruh: Skupina:

0645 Makovník s citronovou polevou Hmotnost: 340g
cukrářská směs(cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471),
kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, aroma), poleva tmavá(cukr,
rostlinný tuk (palmový, palmojádrový, shea), kakao, lecitiny, vanilkový extrakt.), voda, kandované
ovoce(cukr, papaya, barviva (E129, E102, E110, E133), konzervanty/sorban draselný kyselina
citónová kyselina sorbová/), rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 5 dny

Jemné pečivo ostatníDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1927 kJ   |   4432 kJ   |
                                 |    460 kcal |   1057 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |   20,4 g    |   46,9 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |   12,0 g    |   27,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   63,0 g    |  145,0 g    |
 z toho cukry                    |   25,0 g    |   56,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    0,7 g    |    1,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    5,7 g    |   13,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |   15,8 g    |   36,3 g    |
--------------------------------------------------------------
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0646 Babeta s čokoládovou polevou Hmotnost: 340g
cukrářská směs(cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor (E472b, E477, E471),
kypřící látka (E450, E500), glukózový sirup, sušené mléko, sůl, aroma), poleva tmavá(cukr,
rostlinný tuk (palmový, palmojádrový, shea), kakao, lecitiny, vanilkový extrakt.), voda, kandované
ovoce(cukr, papaya, barviva (E129, E102, E110, E133), konzervanty/sorban draselný kyselina
citónová kyselina sorbová/), rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: lepek, vejce, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 5 dny

Jemné pečivo ostatníDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1927 kJ   |   4432 kJ   |
                                 |    460 kcal |   1057 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |   20,4 g    |   46,9 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |   12,0 g    |   27,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   63,0 g    |  145,0 g    |
 z toho cukry                    |   25,0 g    |   56,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    0,7 g    |    1,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    5,7 g    |   13,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |   15,8 g    |   36,3 g    |
--------------------------------------------------------------

0650 Velikonoční kačenka Hmotnost: 65g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, sůl 0,
rozinky(sušené vinné hrozny, slunečnicový olej, oxid siřičitý), zlepšující přípravek(pšeničná
mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, oxid siřičitý

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

0661 Mikulášská figurka 170g Hmotnost: 170g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, rozinky(sušené
vinné hrozny, slunečnicový olej, oxid siřičitý), sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, oxid siřičitý

Složení:

8594058530135EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1718 kJ   |   2942 kJ   |
                                 |    407 kcal |    696 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    7,2 g    |   12,2 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,7 g    |    1,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   74,0 g    |  126,0 g    |
 z toho cukry                    |   15,0 g    |   25,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,0 g    |    5,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |   10,0 g    |   18,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,0 g    |    1,7 g    |
--------------------------------------------------------------

0662 Mikulášská figurka 85g Hmotnost: 85g
pšeničná mouka hladká, voda, cukr krupice, rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, rozinky(sušené
vinné hrozny, slunečnicový olej, oxid siřičitý), sůl 0, zlepšující přípravek(pšeničná mouka
sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor
(E341, E466), látka zlepšující mouku (E300)), lesk na pečivo(mléčný protein, laktóza)
Alergeny: lepek, mléko, oxid siřičitý

Složení:

8594058530470EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Jemné pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   2325 kJ   |   1978 kJ   |
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                                 |    550 kcal |    468 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    9,6 g    |    8,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    1,0 g    |    0,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |  100,0 g    |   85,0 g    |
 z toho cukry                    |   19,0 g    |   17,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    4,1 g    |    3,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |   14,0 g    |   12,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,3 g    |    1,1 g    |
--------------------------------------------------------------

0700 Tyčinky slané Hmotnost: 100g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), sůl hrubá nevlhnoucí, sůl 0, droždí,
cukr krupice, kmín drcený
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530128EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 měsíce

Trvanlivé pečivo trvanlivé tyčinkyDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1271 kJ   |   1271 kJ   |
                                 |    302 kcal |    302 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    9,5 g    |    9,5 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,8 g    |    0,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   46,0 g    |   46,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,6 g    |    1,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,0 g    |    2,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,2 g    |    7,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    4,5 g    |    4,5 g    |
--------------------------------------------------------------

0701 Kostky do knedlíků Hmotnost: 1kg
pšeničná mouka hladká, voda, sůl 0, droždí
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 měsíce

Trvanlivé pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    967 kJ   |      2 kJ   |
                                 |    228 kcal |      0 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    0,7 g    |    0,0 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,1 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   47,0 g    |    0,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,3 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,1 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,4 g    |    0,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,7 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------

0702 Strouhanka 1kg Hmotnost: 1kg
pšeničná mouka hladká, voda, droždí, sůl 0, rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 měsíce

Trvanlivé pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    960 kJ   |      2 kJ   |
                                 |    227 kcal |      1 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    1,5 g    |    0,0 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,2 g    |    0,0 g    |
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--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   45,0 g    |    0,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,3 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,0 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,2 g    |    0,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,1 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------

0703 Droždí pekařské Hmotnost: 1kg
droždíSložení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: viz. obal

Druh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |      0 kJ   |      0 kJ   |
                                 |      0 kcal |      0 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    0,0 g    |    0,0 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,0 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |    0,0 g    |    0,0 g    |
 z toho cukry                    |    0,0 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    0,0 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    0,0 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,0 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------

0704 Listový plátek s kmínem Hmotnost: 60g
droždíSložení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 5

Jemné pečivo ze zmrazeného polotovaru listovéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |      0 kJ   |      0 kJ   |
                                 |      0 kcal |      0 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    0,0 g    |    0,0 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,0 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |    0,0 g    |    0,0 g    |
 z toho cukry                    |    0,0 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    0,0 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    0,0 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    0,0 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------

0705 Strouhanka 500g Hmotnost: 500g
pšeničná mouka hladká, voda, droždí, sůl 0, rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530081EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 měsíce

Trvanlivé pečivo pšeničnéDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    960 kJ   |   4781 kJ   |
                                 |    227 kcal |   1128 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    1,5 g    |    7,6 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,2 g    |    1,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   45,0 g    |  224,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,3 g    |    6,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,0 g    |   10,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,2 g    |   35,8 g    |
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--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,1 g    |    5,7 g    |
--------------------------------------------------------------

0706 Italské tyčinky Hmotnost: 150g
pšeničná mouka hladká, voda, rostlinný tuk(řepkový olej), italská směs(pšeničná krupice, pšeničná
mouka, směs sušené zeleniny/cibule paprika červená rajčatový prášek/,
sušený pšeničný kvas/pšeničná mouka  kvásek/, sůl, sušené droždí, pšeničný lepek, koření, glukóza,
kvasnicový extrakt, kyselina citronová, regulátor kyselosti (E262), řepkový olej, kyselina mléčná,
pšeničná mouka sladová, aroma, látka zlepšující mouku (E300)), droždí, sůl 0, cukr krupice, kmín
drcený
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530524EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 3 měsíce

Trvanlivé pečivo trvanlivé tyčinkyDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1256 kJ   |   1885 kJ   |
                                 |    299 kcal |    448 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    9,8 g    |   14,7 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,9 g    |    1,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   44,0 g    |   66,0 g    |
 z toho cukry                    |    2,2 g    |    3,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,3 g    |    3,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,4 g    |   11,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,8 g    |    2,7 g    |
--------------------------------------------------------------

1001 Chléb velký 1150g Hmotnost: 1150g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, Žitný celozrnný kvas(žitná celozrnná mouka, voda,
žitná mouka, startovací kultura), droždí, sůl 0, pšeničný lepek, kmín(kmín celý)
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb pšeničnožitnýDruh: Skupina:

1002 Chléb střední 850g Hmotnost: 850g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, Žitný celozrnný kvas(žitná celozrnná mouka, voda,
žitná mouka, startovací kultura), droždí, sůl 0, pšeničný lepek, kmín(kmín celý)
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb pšeničnožitnýDruh: Skupina:

1003 Chléb malý 500g Hmotnost: 500g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, Žitný celozrnný kvas(žitná celozrnná mouka, voda,
žitná mouka, startovací kultura), droždí, sůl 0, pšeničný lepek, kmín(kmín celý)
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb pšeničnožitnýDruh: Skupina:

1004 Chlebový dalamánek Hmotnost: 130g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, Žitný celozrnný kvas(žitná celozrnná mouka, voda,
žitná mouka, startovací kultura), droždí, sůl 0, pšeničný lepek, sůl hrubá nevlhnoucí, kmín(kmín
celý)
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 1 den

Chléb pšeničnožitnýDruh: Skupina:

1010 Chléb velký krájený Hmotnost: 1150g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, Žitný celozrnný kvas(žitná celozrnná mouka, voda,
žitná mouka, startovací kultura), droždí, sůl 0, pšeničný lepek, kmín(kmín celý)
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530272EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb pšeničnožitnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    877 kJ   |  10032 kJ   |
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                                 |    207 kcal |   2368 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    0,8 g    |    9,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,2 g    |    1,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   42,0 g    |  480,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,6 g    |   18,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,5 g    |   39,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,2 g    |   71,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,2 g    |   13,3 g    |
--------------------------------------------------------------

1011 Chléb krájený 500g Hmotnost: 500g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, Žitný celozrnný kvas(žitná celozrnná mouka, voda,
žitná mouka, startovací kultura), droždí, sůl 0, pšeničný lepek, kmín(kmín celý)
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530258EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb pšeničnožitnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1002 kJ   |   4992 kJ   |
                                 |    237 kcal |   1178 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    0,9 g    |    4,5 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,2 g    |    0,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   48,0 g    |  239,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,8 g    |    8,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    4,0 g    |   19,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,1 g    |   35,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,3 g    |    6,6 g    |
--------------------------------------------------------------

1021 Chléb kukuřičný 450g krájený Hmotnost: 450g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, desetizrnná směs(kukuřičná krupice, lněné semínko,
žitné vločky, sezamové semínko, slunečnicové semínko, sójová drť, sójové vločky, ovesné vločky,
pohanka), droždí, sůl 0, zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná, pšeničná mouka, kyselina
mléčná, kyselina citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl, lecitiny, stabilizátor (E412),
cukr), rostlinný tuk(řepkový olej), stabilizátor(pšeničná mouka, žitná mouka, látka zlepšující
mouku (E300))
Alergeny: lepek, sója, sezam

Složení:

8594058530197EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb vícezrnnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    881 kJ   |   4421 kJ   |
                                 |    209 kcal |   1046 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    2,7 g    |   13,3 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,3 g    |    1,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   38,0 g    |  191,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,2 g    |    6,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,7 g    |   18,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,3 g    |   31,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,4 g    |    7,2 g    |
--------------------------------------------------------------

1022 Chléb kukuřičný 900g krájený Hmotnost: 900g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, desetizrnná směs(kukuřičná krupice, lněné semínko,
žitné vločky, sezamové semínko, slunečnicové semínko, sójová drť, sójové vločky, ovesné vločky,
pohanka), droždí, sůl 0, zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná, pšeničná mouka, kyselina
mléčná, kyselina citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl, lecitiny, stabilizátor (E412),
cukr), rostlinný tuk(řepkový olej), stabilizátor(pšeničná mouka, žitná mouka, látka zlepšující
mouku (E300))

Složení:
Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb vícezrnnýDruh: Skupina:

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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Alergeny: lepek, sója, sezam

EAN kód:                      .

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    869 kJ   |   8639 kJ   |
                                 |    206 kcal |   2044 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    2,4 g    |   23,7 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,3 g    |    2,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   38,0 g    |  377,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,2 g    |   12,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,7 g    |   36,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,2 g    |   62,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,4 g    |   14,3 g    |
--------------------------------------------------------------

1025 Chléb žitný 1kg Hmotnost: 1000g
žitná mouka, voda, pšeničná mouka chlebová, zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná,
pšeničná mouka, kyselina mléčná, kyselina citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl,
lecitiny, stabilizátor (E412), cukr), droždí, sůl 0, rostlinný tuk(řepkový olej),
stabilizátor(pšeničná mouka, žitná mouka, látka zlepšující mouku (E300)), kmín(kmín celý)
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb žitnýDruh: Skupina:

1026 Chléb žitný 1kg krájený Hmotnost: 1000g
žitná mouka, voda, pšeničná mouka chlebová, zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná,
pšeničná mouka, kyselina mléčná, kyselina citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl,
lecitiny, stabilizátor (E412), cukr), droždí, sůl 0, rostlinný tuk(řepkový olej),
stabilizátor(pšeničná mouka, žitná mouka, látka zlepšující mouku (E300)), kmín(kmín celý)
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530265EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb žitnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    883 kJ   |   8878 kJ   |
                                 |    209 kcal |   2097 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    1,0 g    |    9,7 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,2 g    |    1,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   43,0 g    |  432,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,7 g    |   17,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    4,8 g    |   48,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    4,6 g    |   46,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,2 g    |   12,3 g    |
--------------------------------------------------------------

1027 Chléb žitný 500g krájený Hmotnost: 500g
žitná mouka, voda, pšeničná mouka chlebová, zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná,
pšeničná mouka, kyselina mléčná, kyselina citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl,
lecitiny, stabilizátor (E412), cukr), droždí, sůl 0, rostlinný tuk(řepkový olej),
stabilizátor(pšeničná mouka, žitná mouka, látka zlepšující mouku (E300)), kmín(kmín celý)
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530333EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb žitnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    883 kJ   |   4439 kJ   |
                                 |    209 kcal |   1049 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    1,0 g    |    4,8 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,2 g    |    0,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   43,0 g    |  216,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,7 g    |    8,6 g    |
--------------------------------------------------------------

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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Vláknina                         |    4,8 g    |   24,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    4,6 g    |   23,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,2 g    |    6,2 g    |
--------------------------------------------------------------

1030 Chléb slunečnicový 450g Hmotnost: 450g
pšeničná mouka chlebová, voda, žitná mouka, slunečnicová jádra(slunečnicové semínko), slunečnicová
směs(slunečnice (45%), len, pšeničná mouka, cukr, sůl, pšeničné otruby, sušená syrovátka, pražená
pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, stabilizátor (E412), glukóza, emulgátor (E472e),
látka zlepšující mouku (E300)), droždí, sůl 0, rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb vícezrnnýDruh: Skupina:

1031 Chléb slunečnicový 450g krájený Hmotnost: 450g
pšeničná mouka chlebová, voda, žitná mouka, slunečnicová jádra(slunečnicové semínko), slunečnicová
směs(slunečnice (45%), len, pšeničná mouka, cukr, sůl, pšeničné otruby, sušená syrovátka, pražená
pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, stabilizátor (E412), glukóza, emulgátor (E472e),
látka zlepšující mouku (E300)), droždí, sůl 0, rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

8594058530296EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb vícezrnnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1258 kJ   |   6292 kJ   |
                                 |    298 kcal |   1492 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    6,4 g    |   32,0 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,8 g    |    3,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   49,0 g    |  245,0 g    |
 z toho cukry                    |    2,4 g    |   12,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,6 g    |   18,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    9,4 g    |   47,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,0 g    |    5,1 g    |
--------------------------------------------------------------

1032 Chléb slunečnicový 900g krájený Hmotnost: 900g
pšeničná mouka chlebová, voda, žitná mouka, slunečnicová jádra(slunečnicové semínko), slunečnicová
směs(slunečnice (45%), len, pšeničná mouka, cukr, sůl, pšeničné otruby, sušená syrovátka, pražená
pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, stabilizátor (E412), glukóza, emulgátor (E472e),
látka zlepšující mouku (E300)), droždí, sůl 0, rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb vícezrnnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1258 kJ   |  12562 kJ   |
                                 |    298 kcal |   2979 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    6,4 g    |   63,9 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,8 g    |    7,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   49,0 g    |  489,0 g    |
 z toho cukry                    |    2,4 g    |   24,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,6 g    |   36,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    9,4 g    |   93,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,0 g    |   10,1 g    |
--------------------------------------------------------------

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
Zpracováno systémem wRIFIS 2001-2020 ©  Jiří Klimek - JVK Software, tel:+420 583 221 204, info@jvk.cz



11.08.2020

14:45:45
Katalog složení výrobkůList 38/42

IČ: 06017215, Daniel Horčička, Náměstí Míru 16, Šumperk

Poslední aktualizace: 11.08.2020

1035 Chléb dýňový Hmotnost: 500g
voda, pšeničná mouka hladká, dýňová směs světlá(pšeničná mouka, lněné semínko, dýňové semínko,
slunečnicové semínko, ječná sladová mouka, pšeničný lepek, sušená syrovátka, cukr, bramborová
vláknina, emulgátor (E472e), zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku (E300)), žitná mouka,
tykev(dýňové semínko), droždí, sůl 0, zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná, pšeničná
mouka, kyselina mléčná, kyselina citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl, lecitiny,
stabilizátor (E412), cukr)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb vícezrnnýDruh: Skupina:

1036 Chléb dýňový krájený Hmotnost: 500g
voda, pšeničná mouka hladká, dýňová směs světlá(pšeničná mouka, lněné semínko, dýňové semínko,
slunečnicové semínko, ječná sladová mouka, pšeničný lepek, sušená syrovátka, cukr, bramborová
vláknina, emulgátor (E472e), zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku (E300)), žitná mouka,
tykev(dýňové semínko), droždí, sůl 0, zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná, pšeničná
mouka, kyselina mléčná, kyselina citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl, lecitiny,
stabilizátor (E412), cukr)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb vícezrnnýDruh: Skupina:

1040 Chléb podmáslový Hmotnost: 850g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, pšeničná mouka hladká, podmáslová
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/, látka zlepšující mouku (E300), kvasnicový extrakt),
droždí, sůl 0
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb pšeničnožitnýDruh: Skupina:

1041 Chléb podmáslový krájený Hmotnost: 850g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, pšeničná mouka hladká, podmáslová
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/, látka zlepšující mouku (E300), kvasnicový extrakt),
droždí, sůl 0
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

8594058530548EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb pšeničnožitnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    947 kJ   |   8089 kJ   |
                                 |    224 kcal |   1910 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    1,8 g    |   15,2 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    1,0 g    |    8,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   44,0 g    |  376,0 g    |
 z toho cukry                    |    3,2 g    |   27,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    2,8 g    |   24,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,5 g    |   55,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,1 g    |    9,3 g    |
--------------------------------------------------------------

1050 Chléb Farmářský 600g rust. Hmotnost: 600g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, rustikální přípravek(pšeničná mouka,
bramborové vločky, rostlinný olej (palmový), ječná sladová mouka, pšeničná mouka celozrnná, směs
koření, glukózový sirup, kyselina mléčná, sušená syrovátka, pšeničný lepek, lecitiny, stabilizátor
(E516), sušený pšeničný kvas/pšeničná mouka  kvásek/, látka zlepšující mouku (E300)), droždí, sůl
0
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb pšeničnožitnýDruh: Skupina:

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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1051 Chléb Farm. 900g form. krájený Hmotnost: 900g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, rustikální přípravek(pšeničná mouka,
bramborové vločky, rostlinný olej (palmový), ječná sladová mouka, pšeničná mouka celozrnná, směs
koření, glukózový sirup, kyselina mléčná, sušená syrovátka, pšeničný lepek, lecitiny, stabilizátor
(E516), sušený pšeničný kvas/pšeničná mouka  kvásek/, látka zlepšující mouku (E300)), sůl 0,
droždí, rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb pšeničnožitnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1055 kJ   |  10588 kJ   |
                                 |    249 kcal |   2501 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    2,0 g    |   20,0 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,8 g    |    8,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   49,0 g    |  492,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,8 g    |   17,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,2 g    |   32,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,2 g    |   72,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,3 g    |   13,2 g    |
--------------------------------------------------------------

1052 Chléb Farm. 450g form. krájený Hmotnost: 450g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, rustikální přípravek(pšeničná mouka,
bramborové vločky, rostlinný olej (palmový), ječná sladová mouka, pšeničná mouka celozrnná, směs
koření, glukózový sirup, kyselina mléčná, sušená syrovátka, pšeničný lepek, lecitiny, stabilizátor
(E516), sušený pšeničný kvas/pšeničná mouka  kvásek/, látka zlepšující mouku (E300)), sůl 0,
droždí, rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb pšeničnožitnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1055 kJ   |  10588 kJ   |
                                 |    249 kcal |   2501 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    2,0 g    |   20,0 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,8 g    |    8,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   49,0 g    |  492,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,8 g    |   17,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,2 g    |   32,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    7,2 g    |   72,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,3 g    |   13,2 g    |
--------------------------------------------------------------

1060 Chléb Pohankový 900g krájený Hmotnost: 900g
voda, pšeničná mouka chlebová, pohankový chléb(25% pohanková mouka, žitná mouka, sušený žitný
kvas, slunečnicové semínko, lněné semínko, jablečná vláknina, kukuřičný bobtnavý škrob, pšeničný
lepek, kmín celý), žitná mouka, pohanka lámanka(pohanka), droždí, rostlinný tuk(řepkový olej), sůl
0, zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná, pšeničná mouka, kyselina mléčná, kyselina
citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl, lecitiny, stabilizátor (E412), cukr)
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530425EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb speciálníDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    951 kJ   |   9530 kJ   |
                                 |    225 kcal |   2254 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    2,7 g    |   27,1 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,3 g    |    3,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   42,0 g    |  421,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,2 g    |   11,8 g    |
--------------------------------------------------------------

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
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Vláknina                         |    3,2 g    |   32,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,5 g    |   65,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,1 g    |   11,4 g    |
--------------------------------------------------------------

1061 Chléb Pohankový 450g krájený Hmotnost: 450g
voda, pšeničná mouka chlebová, pohankový chléb(25% pohanková mouka, žitná mouka, sušený žitný
kvas, slunečnicové semínko, lněné semínko, jablečná vláknina, kukuřičný bobtnavý škrob, pšeničný
lepek, kmín celý), žitná mouka, pohanka lámanka(pohanka), droždí, rostlinný tuk(řepkový olej), sůl
0, zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná, pšeničná mouka, kyselina mléčná, kyselina
citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl, lecitiny, stabilizátor (E412), cukr)
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530432EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb speciálníDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    951 kJ   |   4774 kJ   |
                                 |    225 kcal |   1129 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    2,7 g    |   13,6 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,3 g    |    1,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   42,0 g    |  211,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,2 g    |    5,9 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,2 g    |   16,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,5 g    |   32,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,1 g    |    5,7 g    |
--------------------------------------------------------------

1062 Chléb Pohankový 5 plátků Hmotnost: 230g
voda, pšeničná mouka chlebová, pohankový chléb(25% pohanková mouka, žitná mouka, sušený žitný
kvas, slunečnicové semínko, lněné semínko, jablečná vláknina, kukuřičný bobtnavý škrob, pšeničný
lepek, kmín celý), žitná mouka, pohanka lámanka(pohanka), droždí, rostlinný tuk(řepkový olej), sůl
0, zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná, pšeničná mouka, kyselina mléčná, kyselina
citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl, lecitiny, stabilizátor (E412), cukr)
Alergeny: lepek

Složení:

8594058530449EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb speciálníDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |    956 kJ   |   2204 kJ   |
                                 |    226 kcal |    521 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    2,8 g    |    6,5 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,3 g    |    0,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   42,0 g    |   97,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,2 g    |    2,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    3,2 g    |    7,4 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,6 g    |   15,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,1 g    |    2,6 g    |
--------------------------------------------------------------

1070 Chléb mnohozrnný 500g Hmotnost: 500g
voda, mnohozrnná směs(slunečnicové semínko, žitná mouka, pšeničná zrna, žitná zrna, lněné semínko,
sezamové semínko, pšeničná mouka celozrnná, pšeničný lepek, žitné vločky, pšeničná mouka, sůl,
pšeničný slad, bramborové vločky, dextróza, zahušťovadlo guma guar, látka zlepšující mouku (E300),
kyselina listová), pšeničná mouka chlebová, slunečnicová jádra(slunečnicové semínko), droždí,
zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná, pšeničná mouka, kyselina mléčná, kyselina
citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl, lecitiny, stabilizátor (E412), cukr), žitná
mouka, rostlinný tuk(řepkový olej)
Alergeny: lepek, sezam

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb vícezrnnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================

Vytisknul: Horčičková Veronika, email: kontakt@pekarstviuradnice.cz
Zpracováno systémem wRIFIS 2001-2020 ©  Jiří Klimek - JVK Software, tel:+420 583 221 204, info@jvk.cz



11.08.2020

14:45:45
Katalog složení výrobkůList 41/42

IČ: 06017215, Daniel Horčička, Náměstí Míru 16, Šumperk

Poslední aktualizace: 11.08.2020

Energetická hodnota              |   1037 kJ   |   5217 kJ   |
                                 |    247 kcal |   1242 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    8,2 g    |   41,2 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,9 g    |    4,7 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   31,0 g    |  156,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,6 g    |    7,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    4,4 g    |   21,8 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |   10,0 g    |   51,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,2 g    |    6,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Kyselina listová                 |  329,0 g    | 1646,0 g    |
--------------------------------------------------------------

1075 Chléb pastevecký Hmotnost: 520g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, pekařská směs(sušený pšeničný kvas/pšeničná mouka 
kvásek/, pšeničná mouka, pšeničný lepek, sůl, pšeničná mouka sladová, sušený jogurt, ječná sladová
mouka, přírodní aroma, látka zlepšující mouku (E300)), droždí
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb pšeničnožitnýDruh: Skupina:

1080 Chléb Chia 500g Hmotnost: 500g
voda, pšeničná mouka chlebová, CHIA směs(kukuřičná mouka, slunečnicové semínko, bramborové vločky,
chia semínka 12,4%, žitná mouka, sůl, pšeničný lepek, pšeničné klíčky, len, dýňová mouka, dýně
drcená, vlaknina, pšeničné otruby, ječný sladový extrakt,, pšeničná mouka, látka zlepšující mouku
(E300)), droždí, rostlinný tuk(řepkový olej), zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná,
pšeničná mouka, kyselina mléčná, kyselina citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl,
lecitiny, stabilizátor (E412), cukr)
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb speciálníDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1009 kJ   |   5032 kJ   |
                                 |    239 kcal |   1193 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    5,9 g    |   29,3 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,8 g    |    4,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   37,0 g    |  184,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,5 g    |    7,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    1,3 g    |    6,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    9,0 g    |   45,2 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,6 g    |    7,8 g    |
--------------------------------------------------------------

1081 Chléb Chia 900g krájený Hmotnost: 900g
voda, pšeničná mouka chlebová, CHIA směs(kukuřičná mouka, slunečnicové semínko, bramborové vločky,
chia semínka 12,4%, žitná mouka, sůl, pšeničný lepek, pšeničné klíčky, len, dýňová mouka, dýně
drcená, vlaknina, pšeničné otruby, ječný sladový extrakt,, pšeničná mouka, látka zlepšující mouku
(E300)), rostlinný tuk(řepkový olej), droždí, zakyselující přípravek(pšeničná mouka celozrnná,
pšeničná mouka, kyselina mléčná, kyselina citronová, regulátor kyselosti (E262, E516), sůl,
lecitiny, stabilizátor (E412), cukr)
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 4 dny

Chléb speciálníDruh: Skupina:

1090 100 % Žitný chléb Hmotnost: 600g
žitná mouka, voda, stabilizátor(pšeničný lepek, látka zlepšující mouku (E300)), zakyselující
přípravek(pšeničná mouka celozrnná, pšeničná mouka, kyselina mléčná, kyselina citronová,
regulátor kyselosti (E262, E516), sůl, lecitiny, stabilizátor (E412), cukr), droždí, sůl 0,
kmín(kmín celý)
Alergeny: lepek

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb žitnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
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==============================================================
Energetická hodnota              |    866 kJ   |   5192 kJ   |
                                 |    205 kcal |   1227 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    0,9 g    |    5,2 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,1 g    |    0,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   40,0 g    |  240,0 g    |
 z toho cukry                    |    1,7 g    |   10,0 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    4,8 g    |   28,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,8 g    |   40,6 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,4 g    |    8,4 g    |
--------------------------------------------------------------

1100 Chléb škvarkový Hmotnost: 600g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, Škvarky, směs na tmavé pečivo(lněné semínko,
pšeničná mouka celozrnná, ovesné vločky, pražená ječná sladová mouka, kmín celý, pšeničná mouka,
sušená syrovátka, pšeničný lepek, sůl, cukr, emulgátor E471), droždí, sůl 0, zakyselující
přípravek(pšeničná mouka celozrnná, pšeničná mouka, kyselina mléčná, kyselina citronová,
regulátor kyselosti (E262, E516), sůl, lecitiny, stabilizátor (E412), cukr), stabilizátor(pšeničná
mouka, žitná mouka, látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb žitnýDruh: Skupina:

1101 Škvarková placka Hmotnost: 130g
voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, Škvarky, směs na tmavé pečivo(lněné semínko,
pšeničná mouka celozrnná, ovesné vločky, pražená ječná sladová mouka, kmín celý, pšeničná mouka,
sušená syrovátka, pšeničný lepek, sůl, cukr, emulgátor E471), droždí, sůl 0, zakyselující
přípravek(pšeničná mouka celozrnná, pšeničná mouka, kyselina mléčná, kyselina citronová,
regulátor kyselosti (E262, E516), sůl, lecitiny, stabilizátor (E412), cukr), stabilizátor(pšeničná
mouka, žitná mouka, látka zlepšující mouku (E300))
Alergeny: lepek, mléko

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 2 dny

Chléb žitnýDruh: Skupina:

1200 Celozrnný chléb s ořechy a medem Hmotnost: 500g
celozrnná mouka žitná BIO, žitný celozrnný kvas(žitná celozrnná mouka, voda, žitná mouka,
startovací kultura), ořechy vlašské, celozrnná mouka špaldová BIO, med, droždí, lněné semeno(len),
tykev(dýňové semínko), slunečnicová jádra(slunečnicové semínko), sůl 0
Alergeny: lepek, vlašské ořechy

Složení:

EAN kód:                      .

Minimální trvanlivost: 5 dnů

Chléb celozrnnýDruh: Skupina:

Výživové údaje                   | na 100g     | na 1ks      |
==============================================================
Energetická hodnota              |   1048 kJ   |   5221 kJ   |
                                 |    250 kcal |   1244 kcal |
--------------------------------------------------------------
Tuky                             |    8,2 g    |   41,0 g    |
 z toho nasycené mastné kyseliny |    0,9 g    |    4,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Sacharidy                        |   35,0 g    |  174,0 g    |
 z toho cukry                    |    3,0 g    |   15,1 g    |
--------------------------------------------------------------
Vláknina                         |    5,3 g    |   26,3 g    |
--------------------------------------------------------------
Bílkoviny                        |    6,3 g    |   31,5 g    |
--------------------------------------------------------------
Sůl                              |    1,0 g    |    4,9 g    |
--------------------------------------------------------------
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