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SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. 
Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO  

Provozovna: ul. Prokopa Velikého 692, Vysoké Mýto 
 

  IČO :   27466477                                            DIČ :  CZ27466477                      
 

Složení nebalených výrobků 
 
 
 Podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 1169/2011 Vám sdělujeme veškeré údaje z uvedeného nařízení 
vyplývající pro nebalené pekařské a cukrářské výrobky, které vyrábí  naše firma. Alergeny jsou vyznačeny tučným písmem. 
 
 
Vzhledem k vyráběnému sortimentu výrobků, upozorňujeme spotřebitele, že nelze zcela zamezit přítomnosti alergenů 

ve výrobcích, které je nemají ve složení, a proto mohou obsahovat stopy:  
obilovin, vajec, sóji, mléka a výrobků z něj, skořápkových plodů (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy), arašídů. 

 
 
 
Bombička 20 g – 5072 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do:  4 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
 
Složení: přípravek (pšeničná mouka, cukr, bramborový škrob, sušené vejce, kypřící látka E450i, E500ii, glukózový sirup, 
emulgátor E472b, E477, sušené mléko, stabilizátor alginát sodný, sůl, aroma, barvivo E160a), přípravek (cukr, kakao, sójová 
mouka, rostlinný olej palmový, modifikovaný kukuřičný a bramborový škorb E1412, glukózový sirup, sušená syrovátka), 
přípravek (rostlinné oleje –palmový, řepkový, částečně hydrogenovaný palmový, voda, emulgátory – mono a diglyceridy 
mastných kyselin, konzervanty – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo annato), přípravek 
(kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, extrakt z přírodní vanilky), přípravek (cukr, sušené mléko, 
rostlinný olej palmový, glukózový sirup, sušená syrovátka, rostlinný tuk (plně ztužený kokosový), zahušťovadlo E401, 
emulgátor E472e, aroma, barvivo E160a, riboflavin, pšeničná mouka), cukr, rumové aroma (rozpouštědla  vody glycerol,  
propylenglykol, aromatické složky, aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma, obsahuje benzoapyren, konzervační 
látka sorban draselný, antioxidanty ani barviva nejsou přítomna), poleva (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk, nízkotučný kakaový 
prášek, emulgátor sójový lecitin, aroma) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čokoláda horká Callebaut 
Hořká, mléčné, bílá – 52226,52227,52228 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: 48 hodin od výroby 
Skladujte do 8 oC 
Složení: mléko, sůl, škrob, čokoláda hořká (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, aroma: přírodní 
vanilka), mléčná (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, aroma: přírodní 
vanilka), bílá (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma: přírodní vanilka) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUP CAKE LENTILKA 70 g – 5801 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení : přípravek (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, sušená syrovátka, kypřidlo E450, 
E500, rostlinný olej řepkový, neztužený, sůl, koření, aroma), vaječná melanž, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, smetana 
(stabilizátor karagenan), přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina – hovězí, sušené odtučněné 
mléko, škrob, aroma), lentilky (mléčná čokoláda – cukr, kakaová hmota, sušené mléko: odstředěné a plnotučné, kakaové 
máslo, rostlinné tuky: palmový, Shea, Sal, illipe, kokum gurgi, olej z jader manga, emulgátor: slunečnicový lecitin, vanilkový 
extrakt, cukr, pšeničný škrob, rostlinné koncentráty – světlice barvířská, ředkev, citrón, mrkev, koncentrát spiruliny, leštící látky 
– arabská guma, šelak, karnaubský vosk, včelí vost, maltodextrin) 
 
 
 
 



                                                                                     2                                            Index změny: 15 
 
   

CUP CAKE OREO 90 g – 5802 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení : přípravek (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, kakao, sladká sušená syrovátka, 
kypřidlo – difosfáty, uhličitan sodný, rostlinný olej řepkový – neztužený, sůl, aroma), vaječná melanž, olej rostlinný řepkový, 
slunečnicový, smetana (smetana, stabilizátor karagenan), přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina – 
hovězí, sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), sušenka (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky palmový, palmojádrový, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, pšeničný škrob, glukózo-fruktózový sirup, kypřící látky – hydrogenuhličitan 
draselný, amonný, sodný, jedlá sůl, emulgátory: sójový lecitin, slunečnicový lecitin, aroma) 
 
DEZERT AMARENA 150 g – 5720 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: pšeničná mouka, tuk (rostlinné palmové tuky částečně ztužené, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, 
rostlinný olej řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka : kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor 
kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: beta karoten), cukr, vaječná melanž, přípravek (pšeničný škrob, aroma), sušená 
syrovátka, ocet, kakao, smetana (smetana, stabilizátor karagenan), přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná 
želatina (hovězí), sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), přípravek (maltodextriny, dextróza, plnotučné mléko v prášku, 
aromata, zahušťovadla: guma guar), přípravek (višně, cukr, modifikovaný škrob, kyselina: kyselina citrónová, konzervant: 
sorban draselný, přírodní aroma), přípravek (cukr, glukózový sirup, šťáva z višní, voda, kyselina citrónová, zahušťovadlo: pektin, 
regulátor kyselosti: citrát sodný, aroma, barviva: antokyany – přírodní rostlinná barviva), plátková želatina (100% vepřová kůže), 
přípravek (třešně, glukózo-fruktózový sirup, sacharóza, višňový džus koncentrát, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barviva: 
anthokyany, aromata, konzervant: oxid siřičitý), makronka čoko korpus  (cukr, mandle, pšeničný škrob, sušené vaječné 
bílky, emulgátory: estery polyglycerolu s mastnými kyselinami, E471-mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo: 
xanthan, aroma), barva (glycerin, oxid křemičitý, propylene glykol, E155) 
 
DEZERT červená třešeň 120 g -5726 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (červené třešně, cukr, voda, modifikovaný škrob, kyselina: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, , 
aroma, barvivo: červeň AC, může obsahovat pecky z ovoce), smetana (smetana, stabilizátor karagenan), přípravek (vaječný 
žloutek, cukr, glukózový sirup, voda, aromata, sůl) , přípravek (maltodextriny, dextróza, plnotučné mléko v prášku, aromata, 
zahušťovadla: guma guar), přípravek (pšeničná mouka, čokoláda v prášku (cukr, kakao), cukr, sušená vejce, kypřící látky: 
E450i, E500ii, sůl, aromata), máslo, vejce 
Barviva: červeň AC : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
 
 
DEZERT čoko-višeň 100 g - 5663 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: smetana (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor 
sójový lecitin, vanilín), cukr, cukrářský přípravek (cukr, glukózový sirup v prášku, kukuřičný škrob, maltodextrin, kyselina 
citrónová, sorban draselný), višně mražené, alkohol griotka (líh, cukr, škrobový sirup, višňový koncentrát, přírodní aroma E330), 
cukrářský přípravek (cukr, jogurtová moučka, želatina, škrob, kyselící prostředek-kyselina citrónová, aroma), voda, cukrářský 
přípravek (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), dekor (kakaové máslo, sacharóza, 
červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (kakaové máslo, sacharóza – barvivo kurkumin, oxid 
titaničitý, tartrazin, chinolinová žluť, brilantní modř, zeleň S,oxidy a hydroxidy železa), dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, 
kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva červeň allura, tartrazin, chinolinová žluť : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
 
 
DEZERT DUO 75 g – 5633 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: mléko, přípravek (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, extrakt z přírodní vanilky), želatina 
plátková (100 % vepřová kůže), smetana (smetana, stabilizátor karagenan), přípravek (pšeničná mouka, cukr, rýžová mouka, 
kakao, slad, sůl, glukózový sirup, aroma-vanilin, obsahuje lepek, může obsahovat stopy ořechů), přípravek (cukr, kakaové 
máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma přírodní vanilka), dekor (kakaové máslo, sacharóza, červeň 
allura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (kakaové máslo, sacharóza – barvivo kurkumin, oxid titaničitý, 
tartrazin, chinolinová žluť, brilantní modř, zeleň S, oxidy a hydroxidy železa), přípravek (máslo, cukr moučka, vaječné bílky, 
pšeničná mouka, kakaový prášek), dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor 
sójový, aroma) 
Barviva:   červeň allura, tartrazin, chinolinová žluť : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEZERT DUO pomeranč 75 g – 5633 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: mléko, přípravek (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma přírodní vanilka), 
želatina plátková (100 % vepřová kůže), smetana (smetana, stabilizátor karagenan), přípravek (pšeničná mouka, cukr, rýžová 
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mouka, kakao, slad, sůl, glukózový sirup, aroma-vanilin, obsahuje lepek, může obsahovat stopy ořechů), přípravek (cukr, 
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, přírodní pomerančové aroma, barvivo: E160e – 
karotenal, aroma přírodní vanilka), dekor (kakaové máslo, sacharóza, červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy 
železa), dekor (kakaové máslo, sacharóza – barvivo kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin, chinolinová žluť, brilantní modř, zeleň S, 
oxidy a hydroxidy železa), přípravek (máslo, cukr moučka, vaječné bílky, pšeničná mouka, kakaový prášek), dekor (cukr, 
hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva:   červeň allura, tartrazin, chinolinová žluť : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEZERT eskymo 90 g - 5659 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: smetana (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná 
želatina (hovězí), sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), cukrářský přípravek (cukr, kokosová dřeň a mléko, glukózový 
sirup, přírodní aromata, stabilizátory karubin, pektin, maltodextrin, mléčné bílkoviny), cukrářský přípravek (cukr, rostlinné oleje 
(palmový), čokoláda (kakao, cukr), lískový oříšek, plnotučné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), cukr, 
vaječné žloutky, vaječné bílky, pšeničná mouka, kakaový prášek, cukrářský přípravek (čokoláda v prášku 40 % -cukr, kakao, 
glukózovo-fruktózový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: E334, želírující látka E440- pektiny, konzervant: 
sorban draselný, aroma), plátková želatina (100 % vepřové kůže), dekor (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, 
kakaová hmota, emulgátor – sójový lecitin, aroma – přírodní vanilkové aroma) 
 
DEZERT jahoda 80 g- 5646 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: smetana (smetana, stabilizátor karagenan), cukr, cukrářský přípravek (modifikovaný škrob, cukr, dehydrogenovaný 
citrónový džus, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, antioxidant: E300 – kyselina askorbová, konzervant: E202-
sorban draselný), jahody, přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina (hovězí), sušené odtučněné 
mléko, škrob, aroma), přípravek (cukr, glukózovo-fruktózový sirup, jahody, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: 
E120 (kořenila), E160a (karoteny), zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: E202 sorban draselný), vejce, cukr, mouka 
pšeničná, cukr vanilkový , cukerný sirup (cukr, voda), čerstvé nebo kompotované jahody, cukr.přípravek (dehydratovaný 
glukózový sirup, cukr, živočišná želatina, sušené odstředěné mléko, škrob, aroma), cukr.přípravek (cukr, glukózový a 
fruktózový sirup, voda, meruňková dužina 5 %, zahušťovadlo karubin, želírující látka karagenan, okyselovalo kyselina citrónová, 
konzervační látka kyselina sorbová, aroma, potravinářské barvivo kurkumin, přírodní barvivo anthokyny, annato), dekor 
(kakaové máslo, sacharóza, červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (kakaové máslo, sacharóza 
– barvivo kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin, chinolinová žluť, brilantní modř,zeleň S, oxidy a hydroxidy železa), dekor (cukr, 
hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva chinolinová žluť, azorubin, ponceau, červeň allura, tartrazin : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
 
DEZERT kinder 115 g -5724 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do:  2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (čokoláda v prášku – cukr, kakao, kakaové máslo, cukr, pšeničná mouka, rostlinný tuk palmový, 
dehydratovaný vaječný bílek, dextróza, mléčné proteiny, kypřící látky: E450i, E500ii, sůl, aromata), máslo, smetana 
(smetana, stabilizátor karagenan), přípravek (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: 
sójový lecitin, aroma: přírodní vanilka), želatina (100 % vepřová kůže), přípravek (rostlinné oleje – slunečnicový, mandlový, 
cukr, lískové oříšky, odstředěné sušené mléko, syrovátka v prášku, laktóza, emulgátor: sójový lecitin, aromata), mléko 
plnotučné, dekor (cukr, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, kakaové máslo, bezvodý mléčný tuk, emulgátor: sójový 
lecitin, přírodní vanilkové aroma) 
 
DEZERT mango lassi 140 g -5725 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (mango, cukr, voda, modifikovaný škrob, kyselina: kyselina citrónová, aroma, konzervant: sorban draselný), 
jogurt řecký (smetana, sušené odstředěné mléko, jogurtová kultura), máslo, smetana (smetana, stabilizátor karagenan), 
přípravek (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, aroma: přírodní 
vanilka), želatina (100 % vepřová kůže), přípravek (rostlinné oleje – slunečnicový, mandlový, cukr, lískové oříšky, odstředěné 
sušené mléko, syrovátka v prášku, laktóza, emulgátor: sójový lecitin, aromata), mléko plnotučné, dekor (cukr, kakaové 
máslo, plnotučné sušené mléko, kakaové máslo, bezvodý mléčný tuk, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma) 
 
 
DEZERT ovoce, jogurt 140 g – 5626 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: ovoce čerstvé, mražené nebo kompotované mix (jahoda, hroznové víno, pomeranč, broskev, meruňka, banán, 
mandarinka, třešeň, višeň, hruška, jablko, kiwi, ananas, borůvka, malina, ostružina), mražené, kompotované, voda, cukr, cukr. 
přípravek (cukr, glukózový sirup v prášku, kukuřičný škrob, maltodextrin, kyselina citrónová, sorban draselný, smetana 
(smetana, stabilizátor E407), cukr. přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, jogurt v prášku, dehydrogenovaný glukózový 
sirup, sušená syrovátka, regulátor kyselosti: E270-kyselina mléčná, aroma),  přípravek (modifikovaný škrob, cukr, 
dehydrogenovaný citrónový džus, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, antioxidant: E300-kyselina askorbová, 
konzervent: sorban draselný), physalis, cukr.přípravek (cukr, glukózový a fruktózový sirup, voda, meruňková dřeň, 
zahušťovadla: karubin, želírující látka karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant : kyselina sorbová, aroma, 
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barviva: kurkumin, antokyany, anatto), dekor (kakaové máslo, sacharóza, červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a 
hydroxidy železa), dekor (kakaové máslo, sacharóza – barvivo kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin,  chinolinová žluť, brilantní 
modř, zeleň S, oxidy a hydroxidy železa), dekor( cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor – sójový lecitin, přírodní 
vanilkové aroma – může obsahovat mléko), dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, 
emulgátor sójový, aroma) 
Barviva červeň allura, tartrazin, chinolinová žluť : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
DEZERT mango-čoko 110 g – 5651 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, bezvodý mléčný tuk, glukózovo-fruktózový sirup, voda, 
glukózový sirup, cukr, rostlinný tuk – palmový, slunečnicový, ze semen bavlníku, modifikovaný škrob, želírující látka: pektin, 
barivo: oxid titaničitý, konzervant: sorban draselný, aroma), cukrářský polotovar (pyré mango (pyré mango, cukr), čerstvá 
citrónová šťáva, želatina plátková (100% vepřové kůže), smetana (smetana, stabilizátor: karagenan), cukr, vaječné bílky), 
ovocný salát (broskve nebo mango), smetana (smetana, stabilizátor:karagenan), přípravek (čokoláda v prášku -  cukr, kakao, 
živočišná želatina, škrob), dekor (kakaové máslo, sacharóza, červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), 
dekor (kakaové máslo, sacharóza – barvivo kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin, chinolinová žluť, brilantní modř, zeleň S, oxidy a 
hydroxidy železa), dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva červeň allura, tartarzin, chinolinová žluť : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
 
DEZERT Mascarpiu 130 g – 5696 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: smetana (smetana, stabilizátor karagenan), maliny zmražené, pšeničná mouka, cukr, vejce, přípravek 
(maltodextriny, dextróza, plnotučné mléko v prášku, aromata, zahušťovadla: guma guar),  sekané pistácie, přípravek (cukr, 
glukózovo-fruktózový sirup, maliny, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: karmín, karamel, zahušťovadlo: pektin, 
aroma, konzervant: sorban draselný), přípravek (bílá čokoláda 25% - cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, bezvodý 
mléčný tuk – glukózové fruktózový sirup, voda, glukózový sirup, cukr, rostlinný tuk – palmový, slunečnicový, ze semen bavlníku, 
modifikovaný škrob, želírující látka: pektin, barvivo: oxid titaničitý, emulgátor E435, regulátor kyselosti: E334, aroma),  želatina 
(100% vepřová kůže), přípravek (kakaová hmota, cukr, nízkotučný kakaový prášek, emulgátor: sójový lecitin, přírodní 
vanilkové aroma) 
 
 
DEZERT ovoce, jogurt, piškot 140 g, 75 g – 5634, 5635 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: pšeničná mouka, cukr, olej rostlinný slunečnicový, řepkový, vejce, kakaový prášek, ovoce čerstvé, mražené nebo 
kompotované mix (jahoda, hroznové víno, pomeranč, broskev, meruňka, banán, mandarinka, třešeň, višeň, hruška, jablko, kiwi, 
ananas, borůvka, malina, ostružina), cukr. přípravek (modifikovaný škrob, cukr, dehydrogenovaný citrónový džus, maltodextrin, 
regulátor kyselosti: kyselina citronová, antioxidant: kyselina askorbová, konzervant: sorban draselný), polotovar (cukr, vejce, 
mouka pšeničná, kakaový prášek, máslo), smetana (smetana, stabilizátor karagenan), přípravek (cukr, škrob, živočišná 
želatina, jogurt v prášku, dehydrogenovaný glukózový sirup, sušená syrovátka, regulátor kyselosti: kyselina mléčná, aroma) 
dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma), dekor (kakaové 
máslo, sacharóza, červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (kakaové máslo, sacharóza – barvivo 
kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin, chinolinová žluť , brilantní modř,zeleň S, oxidy a hydroxidy železa) 
Barviva červeň allura, tartrazin, chinolinová žluť : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
DEZERT PANNA COTTA 120 g, 40 g – 5632,5665 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: maliny mražené, cukr, přípravek (modifikovaný škrob, dehydrogenovaný citrónový džus, maltodextrin, regulátor 
kyselosti: kyselina citrónová, antioxidant: kyselina askorbová, konzervant: sorban draselný), mléko, smetana (smetana, 
stabilizátor karagenan),  vanilkový lusk, želatina plátková(100% vepřová kůže) 
 
DEZERT s chia a čerstvým ovocem 150 g – 5700 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: kokosové mléko (pitná voda, kokosové mléko – kokosový krém, pitná voda, rýže, fosforečnan vápenatý, stabilizátory – 
karagenan, guma, guar, xanthan, mořská sůl, vitaminy (B12, D2), aromata), chia semínka , čerstvé ovoce dle sezónnosti – 
mango, maliny, jahody, kiwi, hroznové víno 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEZERT slaný karamel 95 g -5745 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (bílá čokoláda (plnotučné sušené mléko, cukr, kakaové máslo, emulgátor – sójový lecitin, přírodní 
vanilkové aroma), rozdrobené sušenky (pšeničná mouka, cukr, bezvodý mléčný tuk, odtučněné sušené mléko, mouka 
z ječného sladu, sůl), rostlinný olej (palmový, slunečnicový, palmojádrový, kokosový), cukr, sušená syrovátka, mandle, 
bezvodý mléčný tuk, caramel, mořská sůl, emulgátor: sójový lecitin, sůl, aromata)),smetana (smetana, stabilizátor 
karagenan), přípravek (karamelizovaný cukr, aromatický karamel s máslem a smetanou (cukr, glukózový sirup, máslo, 
smetana), kokosový olej, cukr, odtučněné sušené mléko, dextróza, smetana v prášku, bezvodý glukózový sirup, 
stabilizátory: guma tara, guma guar, E466 (sodná sůl karboxymethylcelulosy, celulosová guma), sůl, zahušťovadlo: karagenan, 
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emulgátory:estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1, 2-diolu s mastnými kyselinami), 
sójová mouka, modifikovaný škrob E1442)), voda, pšeničná mouka, cukr, olej rostlinný slunečnicový, řepkový, vejce, kakao, 
přípravek (glukózový sirup, slazené kondenzované odtučněné mléko, cukr, voda, kakaové máslo, modifikovaný škrob, 
zahušťovadlo: agar, aromata, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), sůl, regulátor kyselosti: 
kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný)), dekor dekor (cukr, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, kakaové 
máslo, bezvodý mléčný tuk, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma) 
 
 
 
DEZERT špička 80 g – 5717 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, smetana (smetana, stabilizátor: karagenan), cukrářský přípravek (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, 
emulgátor – sójový lecitin, přírodní vanilkový extrakt), plátková želatina (100% vepřová kůže), cukr, přípravek (glukózový sirup, 
cukr, glukóza, barvivo-kurkumin, beta-karoten, aroma, aroma vaječného koňaku, protispékavá látka – fosforečnan vápenatý), 
mléko, vaječné žloutky, přípravek (kaková hmota, cukr, kakaové máslo, emugátor sójový lecitin, extrakt z přírodní vanilky), 
dekorace  přípravek (cukr, rostlinný olej slunečnicový, nízkotučný kakaový prášek, sušená syrovátka, laktóza, emulgátor: 
sójový lecitin, aroma, výtažek z rozmarýnu), physalis, polotovar (máslo – smetana, pšeničná mouka, cukr, kakao) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEZERT višňový 90 g, 55, g, 40 g – 5583, 5575, 5581 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, vaječná melanž, pšeničná mouka, aroma, cukrářský přípravek (smetana, stabilizátor karagenan), ovocná směs 
(třešně visciole45%, cukr,sirup glukoza-fruktoza, kyselina citrónová), přípravek (dehydratovaný glukózový sirup, plátková 
želatina (100% vepřová kůže), sušené odstředěné mléko, škrob, aroma), přípravek (dehydratovaný glukózový sirup, cukr, 
živočišná želatina, sušené odstředěné mléko, škrob, aroma), dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % 
kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
 
Dort batul ovocný MEC 100 g, 750  g, 1200 g  – 5654, 5158, 5163 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, mouka pšeničná, cukr, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, kakaový prášek, ovocná náplň dle příchuti  a) 
meruňka (meruňky 45 %, cukr, glukózovo-fruktózový sirup, pektin, kyselina citrónová, citrát sodný, kalcium citrát, sorban 
draselný, aroma), b) višeň (višně 70 %., cukr, voda, modifikovaný škrob E1422,E330, sorban draselný, přírodní aroma) , c) 
jahoda (jahody 45 %, cukr, voda, modifikovaný škrob, kyselina citrónová, sorban draselný, aroma antioxidant: kyselina 
askorbová, barvivo: červeň allura),  d) malina (maliny, cukr, voda, modifikovaný škrob, malinový koncentrák, kyselina citrónová, 
sorban draselný, přírodní aroma), e) borůvky (borůvky 45 %, cukr, voda, želatina, koncentrovaná citrónová šťáva, želírující 
přípravek pěktin, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma), smetana, stabilizátor E407,  cukrářský přípravek (čokoláda 
v prášku 40 %, cukr, kakao, sirup glukóza-fruktóza, voda, cukr, modifikovaný škrob, kyselina vinná, pektin, konzervant sorban 
draselný, aroma), přípravek dle druhu a)jahoda (jahody, cukr, glukózovo-fruktózový sirup, voda, E330, barviva: E120 a E160, 
zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: E202), maliny (cukr, maliny, glukózovo-fruktózový sirup, voda, okyselovalo: E330, 
barviva: karamel, zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: E202), cukrářský přípravek (glukózový sirup, voda, cukr, želírující 
látka E440ii, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: kyselina sorbová), ovoce čerstvé na ozdobu,  cukr.přípravek 
(cukr, glukózový a fruktózový sirup, voda, meruňková dřeň, zahušťovadla karubin, želírující látka karagenan, regulátor kyselosti: 
kyselina citrónová, konzervační látka kys. sorbová, aroma, barviva: kurkumin, anthokyany, annato) 
dekor (kakaové máslo, sacharóza, červeň allura,  indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (kakaové máslo, 
sacharóza – barvivo kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin, chinolinová žluť , brilantní modř, zeleň S, oxidy a hydroxidy železa), 
dekor (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko), dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového 
másla, emulgátor sójový, aroma), cukrářký přípravek (dehydratovaný glukózový sirup, cukr, živočišná želatina, sušené 
odstředěné mléko, škrob, aroma) 
Barviva: červeň allura, tartrazin, chinolinová žluť : mohou nepříznivě ovlivnit činnost a pozornost dětí 
Dort batul jogurt MEC 100 g, 1200 g, 750 g – 5655, 5161, 5160 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: do 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, mouka pšeničná, cukr, olej, kakaový prášek, ovocná náplň dle příchuti a) meruňka (meruňky 45 %, cukr, 
glukózovo-fruktózový sirup, pektin, kyselina citrónová, citrát sodný, kalcium citrát, sorban draselný, aroma), b) višeň (višně 70 
%., cukr, voda, modifikovaný škrob E1422,E330, sorban draselný, přírodní aroma) , c) jahoda (jahody 45 %, cukr, voda, 
modifikovaný škrob, kyselina citrónová, sorban draselný, aroma antioxidant: kyselina askorbová, barvivo: červeň allura),  d) 
malina (maliny, cukr, voda, modifikovaný škrob, malinový koncentrák, kyselina citrónová, sorban draselný, přírodní aroma), e) 
borůvky (borůvky 45 %, cukr, voda, želatina, koncentrovaná citrónová šťáva, želírující přípravek pěktin, konzervant: sorban 
draselný, přírodní aroma,smetana, stabilizátor E407, cukr.přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, jogurt v prášku, 
dehydrogenovaný glukózový sirup, sušená syrovátka,  regulátor kyselosti: kyselina mléčná, aroma), cukrářský přípravek 
(glukózový sirup, voda, cukr, želírující látka E440ii, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: kyselina sorbová), 
cukrářský přípravek (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, meruňková dřeň, zahušťovadla: karbuin, želírující látka: 
karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: kyselina sorbová, aroma, barviva: kurkumin, antokyany, anatto), 
ovoce čerstvé na ozdobu, cukr. přípravek (kakaové máslo, sacharóza, barviva červeň allura, indigotin, oxid titaničitý), 
cukr.přípravek (cukr, glukózový a fruktózový sirup, voda, jahody 3 %, zahušťovadlo: pektin, modifikovaný škrob, kyselina 
citrónová, konzervační látka: sorban draselný, aroma), dekor (kakaové máslo, sacharóza, červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, 
oxidy a hydroxidy železa), dekor (kakaové máslo, sacharóza – barvivo kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin, chinolinová žluť, 
brilantní modř, zeleň S, oxidy a hydroxidy železa) 
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dekor (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, přírodní vanilka, oxid titaničitý, červeň allura, oxidy a hydroxidy železa), 
dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva: červeň allura, tartrazin, chinolinová žluť : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dort batul tmavý MEC 750 g, 1200 g, 100 g – 5159, 5162, 5656 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: do 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, mouka pšeničná, cukr, olej  rostlinný slunečnicový, řepkový, kakaový prášek, smetana, stabilizátor E407, 
cukr.přípravek (cukr, kakao, škrob, želatina), přípravek (čokoláda v prášku 40 %-cukr,kakao, sirup glukóza-fruktóza, voda, cukr, 
modifikovaný škrob,regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka – pektiny, konzervant – sorban draselný, aroma) , 
cukr.přípravek (čokoláda v prášku 90 %, cukr, kakao, kakaové máslo, živočišná želatina, škrob, aroma),  přípravek (kakaové 
máslo, sacharóza, barviva červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, červeň allura) , cukrářský přípravek (glukózový sirup, voda, 
cukr, želírující látka – E440ii, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, konzervant – kyselina sorbová), cukr.přípravek (cukr, 
glukózový a fruktózový sirup, voda, meruňková dužina 5 %, zahušťovadlo karubin, želírující látka karagenan, okyselovalo 
kyselina citrónová, konzervační látka kyselina sorbová, aroma, potravinářské barvivo kurkumin, přírodní barvivo anthokyny, 
annato) 
dekor (kakaové máslo, sacharóza, červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (kakaové máslo, 
sacharóza – barvivo kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin, chinolinová žluť, brilantní modř, zeleň S,  oxidy a hydroxidy železa), 
dekor (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, přírodní vanilka, sacharóza, barvivo oxid titaničitý, červeň allura, oxidy 
a hydroxidy železa), dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva: červeň allura, tartrazin, chinolinová žluť : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
 
Dort batul limetka MEC 100 g - 5181 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: do 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, mouka pšeničná, cukr, olej rostlinný slunečnicový, řepkový, přípravek (jahody, cukr, glukózo-fruktózový sirup, 
želírující látka: pektin, kyselina: kyselina citrónová, regulátor kyselosti: citronany sodné, stabilizátory: citronany vápenaté, 
konzervant: sorban draselný), smetana (stabilizátor karagenan), přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, jogurt v prášku, 
dehydrogenovaný glukózový sirup, sušená syrovátka, regulátor kyselosti: kyselina mléčné, aroma), limetky v gelu (voda, cukr, 
modifikovaný škrob: E1422, ovoce – ovocný džus koncentrát, zpevňující látka : laktát vápenatý, regulátor kyselosti: kyselina 
jablečná, zahušťovadlo: alginát sodný, konzervační lágka sorbát draselný, příchuť, barvivo: karmín, karoteny), přípravek (cukr, 
glukózo-fruktózový sirup, voda, citrónová šťáva, regulátor kyselosti: kyselina citrónová a askorbová, aroma, zeleninový extrakt – 
světlice barvířská, zahušťovalo: pektin, barvivo: beta karoten, konzervant: E202), přípravek (cukr, glukózový sirup, voda, 
želírující látky: agar, pektin, regulátory kyselosti: kyselina citrónová, jablečná, konzevant: sorban draselný), čerstvé limetky, 
citróny, příprave (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emuglátor: sójový lecitin, aroma: přírodní 
vanilka) 
Barviva: karmín : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dort batul jogurt – želé MEC 100 g - 5184 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, mouka pšeničná, cukr, olej rostlinný slunečnicový, řepkový, přípravek (meruňky, cukr, glukózo-fruktózový sirup, 
želírující látka: pektin, okyselující přípravek : kyselina citrónová, regulátor kyselosti: citrát sodný, stabilizátor|: kalcium citrát, 
konzervant: sorban draselný, aroma), pyré (pyré z mandarinek, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), želatina plátková 
(100% vepřová kůže), lístky z máty, smetana (stabilizátor karagenan), přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, jogurt 
v prášku, dehydrogenovaný glukózový sirup, sušená syrovátka, regulátor kyselosti: kyselina mléčné, aroma), přípravek 
(glukózový sirup, voda, cukr, šťáva z jablek, modifikovaný škrob, korektory kyselosti: kyselina citrónová, E331, stabilizátor E440, 
aromata, konzervanty E202, barvivo: E160a), přípravek (cukr, glukózov-fruktózový sirup, voda, meruňková dřeň, zahušťovadl: 
karubin, želírující látka: karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: kyselina sorbová, aroma, 
barviva:kurkumin, antokyany, anatto), physalis 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dort Foresta Nera 120 g – 5631 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, kakao, sirup cukerný (cukr, voda), alkohol griotka (líh, cukr, škrobový sirup, višňový 
koncentrát, přírodní aroma kyselina citrónová), cukr.polotovar (cukr, vaječné žloutky, kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, 
emulgátor sójový lecitin, extrakt z přírodní vanilky, smetana, stabilizátor E407), cukrářský přípravek (smetana, stabilizátor 
karagenan), přípravek (kakao, dextróza, pšeničný škrob, cukr, hydrogenové rostlinné tuky – ztužené rostlinné tuky 
z palmového a kokosového oleje – vanilín), přípravek (třešně, glukózovo-fruktózový sirup, sacharóza, višňový džus – 
koncentrát, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barviva – anthokyany, aromata, konzervant – oxid siřičitý), cukrářský 
přípravek (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor – sójový lecitin, aroma – přírodní 
vanilkové aroma) 
dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový lecitin, aroma), dekor (cukr, 
kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilka, sójový lecitin), 
 
Dort Harlekýn  – 5111, 5113 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Složení:  pšeničná mouka, vejce, cukr, kakao (kakaový prášek alkalizovaný, regulátor kyselosti – uhličitany draselné), 
živočišná šlehačka (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek ztužovač šlehačky (cukr, glukózový sirup, želatina 
živočišná, sušené odtučněné mléko, škrob, přírodní aroma), cukrářský přípravek (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, 
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emulgátor sójový lecitin, vanilín), cukrářský přípravek (cukr, kakao, glukózovo-fruktózový sirup, voda, cukr, modifikovaný 
škrob, okyselovalo: kyselina vinná, zahušťovadlo: pektin, konzervant: sorban draselný, aroma) 
dekor (kakaové máslo, sacharóza, barviva – tartrazin, červeň allura, indigotin) 
Barviva: tartrazin, červeň allura : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 

 
DORT kubánský 115 g, 1,4 kg – 5733, 5734 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, mouka pšeničná, cukr, kakao, smetana (smetana, stabilizátor karagenan), přípravek (kakaová hmota, cukr, 
kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), přípravek (líh, aroma, tekutý invertní cukr, barvivo: 
karamel), čerstvé banány, přípravek (čokoláda v prášku – cukr, kakao, glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, modifikovaný 
škrob, regulátor kyselosti: E334, želírující látka – pektiny, konzervant: sorban draselný, aroma), přípravek (cukr, částečně 
hydrogenovaný rostlinný tuk – z palmových jader, kokosový, nízkotučný kakaový prášek, emulgátor: sójový lecitin, aroma) 
 
Dort kytičky – 6027 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: mouka pšeničná, cukr, vejce, voda, náplň (máslo, voda, mléko sušené, vanilkový lusk, cukr krupice, krémový prášek 
(kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované )),  cukrářský přípravek (voda, cukr, glukózový sirup, 
zahušťovadlo: agar, rostlinný tuk, mandlové aroma, barvivo titanová běloba), barvivo (azorubin, tartrazin, zahušťovadla: 
glycerol, E1442, E311c, agar, konzervant: sorban draselný,  regulátor kyselosti – kyselina citrónová) 
Barviva azorubin, tartrazin: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dort kytičky tmavé 6028 
Cukrářský výrobek ostatní s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: mouka pšeničná, cukr, vejce, voda, kakao, náplň (máslo, voda, mléko sušené, vanilkový lusk, cukr, krémový prášek 
(kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované)), cukrářský přípravek (voda,  cukr, glukózový sirup, 
zahušťovadlo: agar, rostlinný tuk, aroma, barvivo titanová běloba), barvivo (žluť SY, tartrazin,červeň allura, brilantní modř, 
glukózový sirup, zahušťovadla: glycerol,E1442,agar, regulátor kyselosti – kyselina citrónová,konzervant: sorban draselný) 
Barviva:  žluť SY, tartrazin, červeň allura: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DORT Maracaibu 90 g – 5638 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr,  pšeničná mouka, kakao (kakaový prášek alkalizovaný, regulátor kyselosti – uhličitany draselné), 
cukrářský přípravek (želatina plátková – 100 % vepřová kůže, banánová dužina (šťáva z dužiny banánu, cukr, glukózový sirup, 
aroma, zahušťovadlo: pektin, okyselovalo: kyselina citrónová)),  čerstvý banán, citrónová šťáva, alkohol (líh, aroma, cukr, 
barvivo karamel), smetana (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský polot.( kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, 
emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroman, obsah kakaa 72 %), cukrářský přípravek (kakaová hmota, cukr, kakaové 
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), cukrářský přípravek (čokoláda v prášku 40 %, cukr, kakao, glukózovo-fruktózový 
sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, okyselovalo: kyselina vinná,zahušťovadlo: pektin, konzervant: sorban draselný, aroma) 
dekor (kakaové máslo, sacharóza, červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (kakaové máslo, 
sacharóza – barvivo kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin, chinolinová žluť, brilantní modř, zeleň S,  oxidy a hydroxidy železa), 
dekor (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, přírodní vanilka – barvivo oxid titaničitý, červeň allura, oxidy a 
hydroxidy železa), dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva: červeň allura, tartrazin, chinolinová žluť : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dort medvídek - 6032 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do: 3 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: mouka pšeničná, cukr, vejce, kakao (kakaový prášek alkalizovaný, regulátor kyselosti- uhličitany draselné), náplň 
(máslo, mléko sušené, vanilkový lusk, cukr, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky 
pasterované)), cukrářský přípravek (voda, práškový cukr, glukózový sirup, zahušťovadlo: agar, rostlinný tuk, mandlové aroma, 
barvivo titanová běloba),  
Barvivo (Žluť SY, tartrazin,červeň allura, brilantní modř, azorubin, indigotin, glukózový sirup, zahušťovadla: 
glycerol,E1442,E311c, agar, karagenan, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, citronan sodný, konzervant: sorban draselný a 
benzoan sodný) 
Barviva:  žluť SY, tartrazin, červeň allura, ponceau,: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dort motýlek - 6031 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do: 3 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: mouka pšeničná, cukr, lískové oříšky, kypřidla (kypřící látky E450i, E500i, škrob) , náplň (máslo, voda, mléko 
sušené, vanilkový lusk, cukr, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované)), cukrářský 
přípravek (voda, práškový cukr, glukózový sirup, zahušťovadlo:  agar, rostlinný tuk, mandlové aroma, barvivo titanová běloba), 
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barvivo (brilantní modř, azorubin, ponceau, červeň  allura, tartrazin,  žluť SY, glukózový sirup, emulgátor glycerol, 
E1442,  E311c, stabilizátor: agar, konzervant: sorban draselný, regulátor kyselosti – kyselina citrónová)  
Barviva:  žluť SY, tartrazin, červeň allura, ponceau, azorubin: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dort míša – 5105 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: 3 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: mouka pšeničná, cukr, vejce ,voda, kakao (kakaový prášek alkalizovaný, regulátor kyselosti- uhličitany draselné), 
živočišná šlehačka (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek ),  přípravek (cukr, tvaroh v prášku, živočišná 
želatina – hovězí, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, sušený glukózový sirup, aroma), broskve 
kompotované, cukrářský přípravek (meruňky, cukr, glukózo-fruktózový sirup, želírující látka: pektin, okyselující přípravek: 
kyselina citrónová, regulátor kyselosti: citrát sodný, stabilizátor: kalcium citrát, konzervant : sorban draselný, aroma), cukrářský 
přípravek (cukr, kakao, glukózovo-fruktózový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti – E334, želírující látka – 
pektiny, konzervant – sorban draselný, aroma), cukrářský přípravek (cukr, částečně hydrogenovaný palmový a kokosový 
rostlinný tu, odstředěné sušené mléko, emulgátor – sójový lecitin, aroma), mandlové lupínky 
dekor (kakaové máslo, sacharóza, barviva – tartrazin, červeň allura, indigotin) 
Barviva: tartrazin, červeň allura : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
 
Dort ořechový – 6029 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do: 3 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: mouka pšeničná, cukr, vlašská a lísková jádra, kypřidlo (kypřící látky E450i, E500i, škrob) ,  
náplň  (máslo, voda, mléko sušené, vanilkový lusk, cukr, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky 
pasterované)), cukrářský přípravek (rostlinné oleje slunečnicový, kakao, cukr, laktóza, sušená syrovátka, lískové oříšky, 
emulgátor: sójový lecitin,aroma), cukrářský přípravek (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek odtučněný, emulgátory sojový 
lecitin, E476, čokoládové aroma), cukrářský přípravek (voda, cukr, glukózový sirup, zahušťovadlo: agar, rostlinný tuk, mandlové 
aroma, barvivo titanová běloba), barvivo (ponceau, červeň allura, žluť SY, tartrazin, brilantní modř, glukózový sirup, emulgátor 
glycerol, agar, zahušťovadlo E1442, regulátor kyselosti- kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný )   
Barviva ponceau, tartrazin, červeň allura, žluť SY: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dort ořechový-smetanový – 5136,5142,6034 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 3 dnů od dodání 
Složení: mouka pšeničná, vlašská a lísková jádra (29 %),  vejce, cukr,  rostlinný olej slunečnicový, řepkový, šlehačka 
živočišná (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek (kukuřičný modifikovaný škrob E1442, cukr), kypřidlo (kypřící 
látky E450i, E500i) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dort ovocný želatinový 5136 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do: 3 dnů od dodání 
Složení: mouka pšeničná, vejce, cukr, cukrářský přípravek (meruňky, cukr, glukózo-fruktózový sirup, želírující látka: pektin, 
okyselující přípravek: kyselina citrónová, regulátor kyselosti: citrát sodný, stabilizátor: kalcium citrát, konzervant : sorban 
draselný, aroma), náplň (máslo, mléko sušené, voda, cukr, vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, 
barvivo riboflavin), žloutky pasterované)),  ovoce kompotované, mražené nebo čerstvé, ), barviva (azorubin , chinolinová žluť, 
brilantní modř , indigotin, ponceau, červeň allura, žluť SY , tartrazin,  glukózový sirup, emulgátor: glycerol,  agar, zahušťovadlo E 
1442, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan sodný,  konzervant: sorban draselný, škrobový sirup, agar, cukrářský 
přípravek (cukr, hydrogenované rostlinné tuky, kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma), mandle plátky, kokos, lískové 
ořechy, dekor (kakaové máslo, sacharóza, barviva – tartrazin, červeň allura, indigotin) 
Barviva: žluť SY, chinolinová žluť, azorubin, ponceau, tartrazin, červeň allura : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost 
dětí. 

Dort pařížský – 5110,5112,6026 

Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 3 dnů od dodání 
Složení: mouka pšeničná, cukr, voda, kakao (kakaový prášek alkalizovaný, regulátor kyselosti- uhličitany draselný), smetana 
(smetana,  stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, 
přírodní vanilkové aroma), rostlinný tuk (rostlinné tuky palma, pitná voda, rostlinné řepkové oleje, sůl, emulgátor – mono a 
dygliceridy mastných kyselin z jedlých tuků, slunečnicový lecitin – regulátor kyselosti – kyselina citrónová, natriumcitrat, aroma, 
barvivo : betakarotén), cukrářský přípravek (cukr, rostlinný olej, kakao, lískové oříšky, sušené plnotučné mléko, emulgátor 
sójový lecitin, aroma),  cukrářský přípravek (cukr, sušené mléko polotučné, kakaové máslo, přírodní vanilka, sójový lecitin) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DORT Red VELVET 130 g, 1600 g – 5718, 5719 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: pšeničná mouka, máslo, cukr, vejce, barva (síran sodný, barviva: azorubin, žluť SY, tartrazin), přípravek (kypřící látky 
E450i, E500ii, škrob), mascarpone (smetana, stabilizátor karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová) , smetana 
(smetana, stabilizátor karagenan) 
Barviva: azorubin, žluť SY, tartrazin : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DORT Riviera 80 g – 5640 
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Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukrářský přípravek (škrobový sirup, glycerol, přípravek (škrobový sirup, glycerol, červeň allura, žluť SY, agar, E204, 
tartrazin, okyselovalo: kyselina citrónová, E311c), přípravek  (cukr, bílky, máslo, mouka hrubá, kakaový prášek), cukr. 
polotovar (žloutky, bílky, cukr, mouka hladká), cukr, pšeničná mouka, vejce, voda, smetna (smetana, stabilizátor 
karagenan), voda, maliny mražené, cukr. přípravek (modifikovaný škrob, cukr, dehydratovaná citrónová šťáva, maltodextrin, 
regulátor kyselosti kyselina citrónová, antioxidant: kyselina askorbová, konzervant sorban draselný), cukerný sirup (cukr krupice, 
voda), cukr. přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, jogurt v prášku, glukózový sirup v prášku, sušená syrovátka, kyselina 
mléčná, aroma), cukr.přípravek (cukr, glukózový sirup, maliny, voda, škrob, zahušťovadlo – pektin, kyselina citrónová, 
konzervant sorban draselný, přírodní potravinářské barvivo-anthokyan, přírodní aroma), cukrářský přípravek (glukózový sirup, 
voda, cukr, želírující látka : pektin E440ii, kyselina citrónová, konzervant E200), maliny, ovoce čerstvé na ozdobu, 
cukr.přípravek (cukr, glukózový a fruktózový sirup, voda, meruňková dužina 5 %, zahušťovadlo karubin, želírující látka 
karagenan, okyselovalo kyselina citrónová, konzervační látka kys. sorbová, aroma, potravinářské barvivo kurkumin, přírodní 
barvivo anthokyny, annato), přípravek (kakaové máslo, sacharóza, barviva červeň allura, indigotin, oxid křemičitý), dekor 
(kakaové máslo, sacharóza, barvivo: červeň allura, indigotin, oxid křemičitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (kakaové máslo, 
sacharóza – barvivo kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin, chinolinová žluť, brilantní modř, zeleň S, oxidy a hydroxidy železa), dekor 
(cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, přírodní vanilka – barvivo oxid titaničitý, červeň allura, oxidy a hydroxidy 
železa), dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva: červeň  allura, žluť SY tartrazin : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 
 
Dort Schwarzwald 110 g -5630 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: smetana (smetana, stabilizátor E407), cukr.přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, jogurt v prášku, glukózový 
sirup v prášku, sušená syrovátka, kyselina mléčná, aroma), voda, ovocná náplň (višně, cukr, voda, modifikovaný škrob E1422, 
kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma), alkohol griotka (líh, cukr, škrobový sirup, višňový koncentrát, 
přírodní aroma kyselina citrónová), vejce, cukr, mouka pšeničná, kakaový prášek, cukrářský přípravek ( kakaová hmota, cukr, 
kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín, obsah kakaa 72%), cukrářský přípravek( cukr, třešně, glukózový sirup, voda, 
třešňová šťáva, potr.barvivo: anthokyany, okyselovalo: kyselina citrónová, aroma, konzervant: oxid siřičitý), logo (cukr, kakaové 
máslo, sušené plnotučné mléko, přírodní vanilkové aroma), dekor (kakaové máslo, cukr, oxidy a hydroxidy železa) 
 
Dort Sluníčko -   6030 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: mouka pšeničná, cukr, vejce, voda, náplň (máslo, voda, mléko sušené, vanilkový lusk, cukr , krémový prášek 
(kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované)),  náplň (meruňky, cukr, voda, modifikovaný škrob, 
okyselující přípravek (kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, aroma, barvivo: betakarotén),  přípravek (voda, cukr, 
glukózový sirup, zahušťovadlo: agar, rostlinný tuk, mandlové aroma, barvivo titanová běloba) 
barvivo (azorubin, tartrazin, ponceau, červeň allura, žluť SY, brilantní modř, indigotin, zahušťovadla: glycerol, E1442, E311c, 
agar, karagenan, konzervant: sorban draselný, benzoan sodný , regulátor   kyselosti – kyselina citrónová, citronan sodný) 
Barviva:  žluť SY, tartrazin, červeň allura, ponceau: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DORT Tahiti 80 g- 5641 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (škrobový sirup, glycerol, tartrazin, brilantní modř, E1442, agar, sorban draselný,E303, voda), cukr, vaječné 
bílky, máslo, mouka pšeničná, kakao, cukr. polotovar (žloutky, bílky, cukr krupice, mouka pšeničná), cukr. polotovar (pyré 
mango, čerstvá citrónová šťáva, želatina plátková, smetana, stabilizátor E407, voda, cukr, vejce), cukrářský polotovar (cukr, 
mouka pšeničná, kakao, vejce, voda), voda, cukrářský přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, jogurt v prášku, glukózový 
sirup v prášku, sušená syrovátka, kyselina mléčná, aroma), ovocná náplň meruňka (glukózový sirup, voda, cukr, meruňková 
šťáva, šťáva z jablek, modifikovaný škrob, korektory kyselosti: kyselina citrónová, E331, stabilizátor E440, aromata, konzervant 
E202, barviva: riboflavin, E160a), ovoce čerstvé, mražené nebo kompotované mix (jahoda, hroznové víno, pomeranč, broskev, 
meruňka, banán, mandarinka, třešeň, višeň, hruška, jablko, kiwi, ananas, borůvka, malina, ostružina), cukr.přípravek (kakaové 
máslo, sacharóza, barviva červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), cukrářský přípravek (glukózový 
sirup, voda, cukr, meruňková šťáva, šťáva z jablek, modifikovaný škrob, korektory kyselosti kyselina citrónová, citronan sodný, 
stabilizátor E440, aromata, konzervant E202, barviva riboflavin, E160a), dekor (kakaové máslo, sacharóza, červeň allura, 
indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (cukr, kakaové boby, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, 
přírodní vanilka), dekor (kakaové máslo, sacharóza, barvivo oxid titaničitý), dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-
12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva: tartrazin, červeň allura : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 
 
Dort višňový, batul višeň– 5107,5109 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do:  3 dnů od dodání 
Složení: mouka pšeničná, cukr, vejce, kakao (kakaový prášek alkalizovaný, regulátor kyselosti: uhličitany draselné), smetana 
(smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek (dehydratovaný glukózový sirup, cukr, živočišná želatina, sušené 
odstředěné mléko, škrob, aroma), cukrářský přípravek (amarena třešně, cukr, glukózovo-fruktózový sirup, amarena třešeň, 
džus, voda, kyselina citrónová, barviva: karamel, kyselina karmínová, brilantní modř, zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: 
E202), cukrářský přípravek (višně, cukr, voda, modifikovaný škrob, okyselující přípravek: kyselina citrónová, konzervant: sorban 
draselný, přírodní aroma), cukrářský přípravek (cukr, hydrogenované rostlinné tuky, kakao, emulgátor : sójový lecitin, aroma),  
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dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma), cukr. přípravek (cukr, 
hydrogenované rostlinné tuky, kakao s 10 – 12 % kakaového másla, emulgátor sójový lecitin, aroma, ztužené rostlinné tuky) 
Barviva: tartrazin, červeň allura : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 

Dort zdobený – 5100 

Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do: 3 dnů od dodání 
Složení: korpus oříškový (vejce, pšeničná mouka, cukr, jádra lískových ořechů, kypřící látky E450i, E500i) nebo korpus 
piškotový (pšeničná mouka, cukr, vejce, voda) nebo kakaový korpus (pšeničná mouka, vejce, cukr, voda, kakao (kakaový 
prášek alkalizovaný, regulátor kyselosti uhličitany draselné)), náplň (máslo, mléko sušené, voda, cukr, vanilkový lusk, 
cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované)) , cukrářský přípravek (rostlinné oleje 
slunečnicový/řepkový, kakao, cukr, laktóza, sušená syrovátka, lískové ořechy, emulgátor sójový lecitin, aroma), ovoce 
mražené, čerstvé nebo kompotované (jahody, maliny, višně, broskve, lesní směs), náplň višeň (višně, cukr, voda, modifikovaný 
škrob,  okyselující přípravek : kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma), náplň jahoda (jahoda, cukr, 
želatina, koncentrovaná jahodová šťáva, koncentrovaná šťáva z ovocného rybízu, koncentrovaná citrónová šťáva, želírující 
přípravek: pektin, konzervační látka: sorban draselný, antioxidant: kyselina askorbová, aroma, barvivo: kyselina karmínová), 
náplň meruňka (meruňky, cukr, glukózo-fruktózový sirup, želírující látka: pektin, okyselující přípravek: kyselina citrónová, 
regulátor kyselosti: citrát sodný, stabilizátor: kalcium citrát, konzervant: sorban draselný, aroma), cukrářský přípravek (voda, 
práškový cukr, glukózový sirup, agar-agar, rostlinný tuk, mandlové aroma, titanová běloba), cukrářský přípravek (cukr, rostlinný 
olej, kakao, cukr, lískové oříšky, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), ), dekor (cukr, hydrogenové 
rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma), barviva (azorubin , chinolinová žluť, brilantní 
modř , indigotin, ponceau, červeň allura, žluť SY , tartrazin,  glukózový sirup, emulgátor: glycerol,  agar, zahušťovadlo E 1442, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan sodný,  konzervant: sorban draselný 
Barviva: žluť SY, chinolinová žluť, azorubin, ponceau, tartrazin, červeň allura : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost 
dětí. 
 
Dort zdobený – 5101 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do: 3 dnů od dodání 
Složení: korpus oříškový (vejce, pšeničná mouka, cukr, jádra lískových ořechů, kypřící látky E450i, E500i) nebo korpus 
piškotový (pšeničná mouka, cukr, vejce, voda) nebo kakaový korpus (pšeničná mouka, vejce, cukr, kakao (kkaový prášek 
alkalizovaný, regulátor kyselosti: uhličitany draselné)), náplň (tvaroh, smetana živočišná,cukr, voda) , cukrářský přípravek 
(rostlinné oleje, kakao, cukr, laktóza, sušená syrovátka, lískové ořechy, emulgátor sójový lecitin, aroma), ovoce mražené, 
čerstvé nebo kompotované (jahody, maliny, višně, broskve, lesní směs), náplň višeň (višně, cukr, voda, modifikovaný škrob,  
okyselující přípravek : kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma), náplň jahoda (jahoda, cukr, želatina, 
koncentrovaná jahodová šťáva, koncentrovaná šťáva z ovocného rybízu, koncentrovaná citrónová šťáva, želírující přípravek: 
pektin, konzervační látka: sorban draselný, antioxidant: kyselina askorbová, aroma, barvivo: kyselina karmínová), náplň 
meruňka (meruňky, cukr, glukózo-fruktózový sirup, želírující látka: pektin, okyselující přípravek: kyselina citrónová, regulátor 
kyselosti: citrát sodný, stabilizátor: kalcium citrát, konzervant: sorban draselný, aroma), cukrářský přípravek (voda, práškový 
cukr, glukózový sirup, agar-agar, rostlinný tuk, mandlové aroma, titanová běloba), cukrářský přípravek (cukr, rostlinný olej, 
kakao, cukr, lískové oříšky, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma),  dekor (cukr, hydrogenové rostlinné 
tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma), barviva (azorubin , chinolinová žluť, brilantní modř , 
indigotin, ponceau, červeň allura, žluť SY , tartrazin,  glukózový sirup, emulgátor: glycerol,  agar, zahušťovadlo E 1442, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citronan sodný,  konzervant: sorban draselný 
Barviva: žluť SY, chinolinová žluť, azorubin, ponceau, tartrazin, červeň allura : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost 
dětí. 
 
Griliášová trubička plněná 15 g - 5619 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Hmotnost: 15 g 
Spotřebujte do:  do 24 hodin od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: pšeničná mouka, cukr, vejce, pražené sójové boby, podzemnice, cukrářský přípravek (cukr, rostlinný tuk 
hydrogenový, nízkotučný kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, aroma), lískové ořechy, smetana (smetana, stabilizátor 
karagenan), cukrářský přípravek (kukuřičný modifikovaný škrob E1442, cukr, dehydratovaný výrobek) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cheesecake 170 g, Dort cheesecake  2040 g– 5697, 5698 
Cukrářský výrobek ostatní 
Hmotnost  170 g, 2040 g 
Spotřebujte do: 2 dny od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení: sušenky (cukr, máslo, kakao, mouka pšeničná), přípravek (cukr, tvaroh v prášku, živočišná želatina – hovězí, 
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sušený glukózový sirup, aroma), přípravek (smetana, odstředěné 
mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury), přípravek (zakysaná smetana, smetana, jogurt, odstředěné mléko, jogurtové kultury, 
jedlá sůl, mléčná bílkovina, vepřová želatina, zahušťovač: karubin),  broskve mražené, skořice, přípravek (líh, aroma, tekutý 
invertní cukr, barvivo – karamel), dekor (tmavá čokoláda – kakao, cukr, přírodní vanilkové aroma) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jogurt řecký s ořechy 52232 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: 48 hodin od výroby 
Skladujte do 8°C 
Složení: jogurt řecký (mléko, sušené odstředěné mléko, jogurtová kultura), lískové ořechy, med, dekor (cukr, sušené 
plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor – sójový lecitin, aroma – přírodní vanilkové aroma) 
 



                                                                                     11                                            Index změny: 15 
 
   

Jogurt řecký se salátem 52233 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: 48 hodin od výroby 
Skladujte do 8°C 
Složení: jogurt řecký (mléko,sušené odstředěné mléko, jogurtová kultura),ovoce mix (čerstvé, mražené, kompotované – 
borůvky, maliny, jahody), voda, cukr, cukrářský přípravek (cukr, glukózový sirup v prášku, kukuřičný škrob, maltodextrin, 
kyselina citrónová, sorban draselný) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jogurt řecký, hrušky -  5716 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do : 48 hodin od výroby 
Skladujte do 8°C 
Složení: jogurt řecký (mléko, sušené odstředěné mléko, jogurtová kultura), hrušky kompotované, máslo, mouka pšeničná, 
cukr, kakao, skořice 
 
Indián mini 10 g -5538 
Cukrářský výrobek s bílkovou náplní 
Hmotnost: 10 g 
Spotřebujte do: 24 hodin od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (pšeničná mouka, cukr, bramborový škrob, sušené vejce, kypřící látka E450i, E500ii, glukózový sirup, 
emulgátor E472b, E477, sušené mléko, stabilizátor E401, sůl, aroma, barviva betakarotén , náplň (bílky vaječné, cukr,  roztok 
kyseliny citrónové), cukr. přípravek (cukr, hydrogenované rostlinné tuky, nízkotučný kakaový prášek,  emulgátor sójový lecitin, 
aroma) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kokoska plněná 15 g – 5004 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost  15 g 
Spotřebujte do: 4 dny od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení: vejce, cukr, kokos, náplň (máslo, mléko sušené,  cukr, vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, 
barvivo riboflavin), žloutky pasterované)),  cukrářský přípravek (rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), cukr, nízkotučný 
kakaový prášek, lískové oříšky, odstředěné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), náplň (jahody, cukr, želatina, 
koncentrovaná jahodová šťáva, koncentrovaná šťáva z ovocného rybízu, koncentrovaná citrónová šťáva, želírující přípravek: 
pektin, konzervační látka: sorban draselný, antioxidant: kyselina askorbová, aroma, barvivo: kyselina karmínová), ), cukr. 
přípravek (cukr, hydrogenované rostlinné tuky, nízkotučný kakaový prášek,  emulgátor sójový lecitin, aroma) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kokosový rohlíček 20 g- 5004 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost: 20 g 
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení: vejce, cukr, kokos, náplň ovocná (jablečná dřeň, rybízová dřeň, cukr, glukózový sirup, pektin, kyselina citrónová, 
rybízové aroma), náplň (máslo, mléko sušené, voda, cukr, vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, 
barvivo riboflavin), žloutky pasterované)),  cukrářský přípravek (rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), cukr, nízkotučný 
kakaový prášek, lískové oříšky, odstředěné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), ), cukr. přípravek (cukr, 
hydrogenované rostlinné tuky, nízkotučný kakaový prášek,  emulgátor sójový lecitin, aroma) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kornoutek  14 g - 5012 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost: 14 g   
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C 
Složení: vejce, cukr, lískové ořechy, pšeničná mouka, náplň (máslo, mléko sušené, voda, cukr, vanilkový lusk, cukrářský 
přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované)),  cukrářský přípravek (káva, cukr, glukózovo-
fruktózový sirup, voda, modif.škorb,konzervant: E202), ), cukrářský  přípravek (cukr, hydrogenované rostlinné tuky, nízkotučný 
kakaový prášek,  emulgátor sójový lecitin, aroma) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kornoutek  s ovocnou náplní 14 g- 5036 
Cukrářský výrobek s bílkovou náplní 
Hmotnost: 14 g 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, lískové ořechy, pšeničná mouka, náplň (bílky vaječné, cukr, roztok kyseliny citrónové, cukr.přípravek 
(cukr, jahody v prášku, želatina, škrob, kyselina citrónová, přír.aroma, potravinářské barvivo azorubin, kyselina citrónová, 
barvivo: síran sodný, azorubin, žluť SY, indigotin), roztok potravinářského barviva-stopa), cukrářský přípravek  (cukr, 
hydrogenované rostlinné tuky, nízkotučný kakaový prášek,  emulgátor sójový lecitin, aroma), červeň jahodová (E514 síran 
sodný, barviva azorubin,žluť SY, tartazin) 
Barviva: azorubin, žluť SY, tartrazin : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Košíček ovocný  40g - 5074 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost:  40 g 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
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Složení: mouka pšeničná, rostlinný tuk ztužený (rostlinné tuky, rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje, voda, emulgátory E 322, 
mono a diglyceridy mastných kyselin, E475, jedlá sůl 0,4 %, konzervant E200, máslové aroma, přírodní barvivo betakarotén), 
náplň (máslo, mléko sušené, cukr, vanilkový lusk, cukr. přípravek (kukuřičný škrob, aroma,barvivo riboflavin), žloutky 
pasterované)), ovoce čerstvé nebo kompotované (višeň, jahoda, kiwi, malina, broskev, meruňka, hroznové víno), poleva (cukr, 
glukózový a fruktózový sirup, voda, meruňková dřeň, zahušťovadlo karubin, želírující látka karagenan, regulátor kyselosti: 
kyselina citrónová, konzervant kyselina sorbová, aroma, barviva: kurkumin, anthokyany, anatto)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kremrole 15 g – 5617 
Kremrole 40 g - 5618 
Cukrářský výrobek s bílkovou náplní 
Hmotnost:  15 g, 40 g 
Skladujte do 8 oC. 
Spotřebujte do: 24 hod od dodání 
Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky palmové, částečně hydrogenovaný rostlinný palmový tuk, rostlinný olej 
řepkový, voda, emulgátory E471, E475, E322, sůl, konzervační látka: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti: 
kyselina citrónová, barvivo: beta karoten, vaječný žloutek, ocet, sůl, náplň (vaječné bílky, cukr, voda), cukr  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Laskonka  15 g  -  5002 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost: 15 g  
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení:  vejce, cukr, mandle , náplň (máslo, mléko sušené, ,cukr, vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované)), cukrářský přípravek (cukr, mandle pražené, olej rostlinný 
slunečnicový/řepkový) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Linecký košíček plněný 20 g - 5016 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost:  20 g   
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C 
Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk ztužený (rostlinné tuky, rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje, voda, emulgátory E 322, 
E471, E475, jedlá sůl 0,4 %, konzervant E200, máslové aroma, přírodní barvivo betakarotén), cukr, vejce, cukrářský přípravek 
(kukuřičná mouka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citrónový olej, přírodní citrónová šťáva),  
cukrářská směs (cukr, lískové a vlašské ořechy 20 %, panýrovaná strouhanka z pšenice, sušená syrovátka, maltodextrin, 
sójová mouka, sušený vaječný bílek, aroma, sůl), voda,  tuzemák (líh, aroma, cukr, barvivo karamel), cukrářský  přípravek 
(cukr, hydrogenované rostlinné tuky, nízkotučný kakaový prášek,  emulgátor sójový lecitin, aroma), přípravek (cukr, drť 
arašídová pražená 25 %, drť sójová pražená, strouhanka (mouka pšeničná, olej rostlinný řepkový, droždí, cukr, syrovátka , 
sušená, mouka pšeničná sladová, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku: E300, regulátor kyselosti E170e, mléko sušené, 
modifikovaný škrob 1422, aromata, prášek kakaový, skořice, sůl jedlá, kypřící látky: E450 a E500) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Linecký oválek 20 g -  5022 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost:  20 g   
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk ztužený (rostlinné tuky, rostlinné ztužené tuky,rostlinné oleje, voda, emulgátory E 322, 
E471, E475, jedlá sůl 0,4 %, konzervant E200, máslové aroma, přírodní barvivo betakarotén), cukr, vejce, cukrářský přípravek 
(kukuřičná mouka, dextróza, kukuřičný škrob, přírodní citrónový olej, přírodní citrónová šťáva), náplň (máslo, mléko sušené,  
cukr, vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované)), cukrářský 
přípravek (káva, cukr, glukózovo-fruktózový sirup, voda, modif.škorb,konzervant: E202), cukrářský  přípravek (cukr, 
hydrogenované rostlinné tuky, nízkotučný kakaový prášek,  emulgátor sójový lecitin, aroma) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LISTOVÉ řezy 2 ks -5172 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostlinné tuky, oleje, voda, emulgátor – sójový lecitin, mono-a a diglyceridy mastných 
kyselin, sůl,  aroma, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný, barvivo beta-karoten), vejce, sůl, ocet, voda, náplň 
(máslo, mléko sušené, voda, cukr, vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky 
pasterované)),  náplň (jahody, cukr, želatina, koncentrovaná šťáva, jahodová, rybízová, želírující přípravek: pektin, konzervační 
látka:sorban draselný, antioxidant: kyselina askorbová, aroma, barvivo: kyselina karmínová), cukrářský přípravek (cukr, 
glukózový sirup, voda) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Makronka čoko 15 g – 5721 
Cukrářský výrobek ostatní 
Hmotnost: 15 g 
Spotřebujte do: 5 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (cukr, mandle, pšeničný škrob, sušené vaječné bílky, emulgátory: estery polyglycerolu s mastnými 
kyselinami, E471-mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo: xanthan, aroma), barva (glycerin, oxid křemičitý, 
propylene glykol, E155), přípravek (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkový extrakt), 
cukr, máslo, smetana (smetana, emulgátor karagenan), sůl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



                                                                                     13                                            Index změny: 15 
 
   

 
Makronka růžová 15 g – 5721 
Cukrářský výrobek ostatní 
Hmotnost: 15 g 
Spotřebujte do:  5 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (cukr, mandle, pšeničný škrob, sušené vaječné bílky, emulgátory: estery polyglycerolu s mastnými 
kyselinami, E471-mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo: xanthan, aroma), barva (glycerin, oxid křemičitý, 
propylene glykol, červeň allura, košenilová červeň), smetana (emulgátor karagenan), cukr, přípravek (cukr, kakaové máslo, 
sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, aroma: přírodní vanilka), želatina (100% vepřová kůže), 
přípravek (cukr, glukózo-fruktózový sirup, maliny, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: košenila, karamel, 
zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: sorban draselný) 
Barvivo: červeň allura, košenila :  může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Makronka oranžová 15 g – 5721 
Cukrářský výrobek ostatní 
Hmotnost: 15 g 
Spotřebujte do:  5 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (cukr, mandle, pšeničný škrob, sušené vaječné bílky, emulgátory: estery polyglycerolu s mastnými 
kyselinami, E471-mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo: xanthan, aroma), barva (glycerol, žluť SY, E1442,agar, 
voda, kyselina: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný), smetana (emulgátor karagenan), kůra z čerstvého 
pomeranče, chilli,   přípravek (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, 
aroma: přírodní vanilka), pyré meruňka (meruňkové pyré, cukr, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová) nebo pyré broskev (broskvové pyré, cukr) 
Barvivo: žluť SY :  může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Makronka žlutá 15 g – 5721 
Cukrářský výrobek ostatní 
Hmotnost: 15 g 
Spotřebujte do: 5 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (cukr, mandle, pšeničný škrob, sušené vaječné bílky, emulgátory: estery polyglycerolu s mastnými 
kyselinami, E471-mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo: xanthan, aroma), barva glycerin, oxid křemičitý, 
propylene glykol, tartrazin), cukr, glukózový cukr, pyré maracuja (pyré z maracuji, cukr), přípravek (cukr, kakaové máslo, 
sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, aroma: přírodní vanilka), alkohol bílý rum (destilát z 
cukrové třtiny) 
Barvivo: tartrazin :  může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Makronka zelená 15 g – 5721 
Cukrářský výrobek ostatní 
Hmotnost: 15 g 
Spotřebujte do: 5 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (cukr, mandle, pšeničný škrob, sušené vaječné bílky, emulgátory: estery polyglycerolu s mastnými 
kyselinami, E471-mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo: xanthan, aroma), barva glycerin, oxid křemičitý, 
propylene glykol, tartrazin, brilantní modř), smetana (emulgátor karagenan), cukr, přípravek (cukr, kakaové máslo, sušené 
plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, aroma: přírodní vanilka), želatina (100% vepřová kůže), 
přípravek (pražené pistácie), alkohol bílý rum (destilát z cukrové třtiny) 
Barvivo: tartrazin :  může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Makronka modrá 15 g – 5721 
Cukrářský výrobek ostatní 
Hmotnost: 15 g 
Spotřebujte do: 5 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (cukr, mandle, pšeničný škrob, sušené vaječné bílky, emulgátory: estery polyglycerolu s mastnými 
kyselinami, E471-mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo: xanthan, aroma), barva glycerin, oxid křemičitý, 
propylene glykol, azorubin, brilantní modř, hněď HT), smetana (emulgátor karagenan), cukr, přípravek (cukr, kakaové máslo, 
sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, aroma: přírodní vanilka), želatina (100% vepřová kůže), 
přípravek (cukr, glukózo-fruktózový sirup, borůvky, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, voda, aroma, zahušťovadlo: pektin, 
barvivo: košenila, karamel, patentní modř, konzervant: sorban draselný) 
Barvivo: azorubin :  může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Makronka červená 15 g – 5721 
Cukrářský výrobek ostatní 
Hmotnost: 15 g 
Spotřebujte do: 5 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (cukr, mandle, pšeničný škrob, sušené vaječné bílky, emulgátory: estery polyglycerolu s mastnými 
kyselinami, E471-mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo: xanthan, aroma), barva glycerin, oxid křemičitý, 
propylene glykol, červeň allura, košenilová červeň), smetana (emulgátor karagenan), cukr, přípravek (cukr, kakaové máslo, 
sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, aroma: přírodní vanilka), želatina (100% vepřová kůže), 
přípravek (cukr, glukózo-fruktózový sirup, jahody, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: košenila, karoteny, 
zahušťovadlo, pektin, aroma, konzervant - sorban draselný) 
Barvivo: červeň allura, košenila :  může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Miňon borůvka, bílá čokoláda 85 g - 5752 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Hmotnost: 70 g 
Spotřebujte do: 3 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina (hovězí), sušené 
odtučněné mléko, škrob, aroma), borůvky mražené, smetana (smetana, konzervant karagenan), přípravek (cukr, bílá 
čokoláda – cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko) ,živočišná želatina – hovězí, sušené 
odtučněné mléko, škrob, aroma), přípravek (borůvky, cukr, voda, želatina (vepřová), koncentrovaná citrónová šťáva, želírující 
přípravek: pektin, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma, dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % 
kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Míša řez 70 g – 5523 
Míša řez 35 g -5556 
Míša dezert 70 g – 5577 
Míša dezert velký 90 g – 5585 
Míša dezert mini 45 g - 5579 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Hmotnost: 70 g 
Spotřebujte do: 3 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, kakao (kakaový prášek alkalizovaný, regulátor kyselosti: uhličitany draselné), 
aroma, smetana (smetana, konzervant karagenan), kompotované ovoce (meruňka nebo broskev),  přípravek (cukr, tvaroh 
v prášku, živočišná želatina – hovězí, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, sušený glukózový sirup, 
aroma), cukrářský přípravek (čokoláda v prášku 40 % (cukr, kakao), sirup glukóza-fruktóza, voda, cukr, modifikovaný škrob, 
regulátor kyselosti: E334, želírující látka E440 – pektiny, konzervant: sorban draselný E202, aroma), cukrářský přípravek 
(dehydratovaný glukózový sirup, cukr, živočišná želatina, sušené odstředěné mléko, škrob, aroma), cukrářský  přípravek 
(cukr, hydrogenované rostlinné tuky, nízkotučný kakaový prášek,  emulgátor sójový lecitin, aroma) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mocca řez 40 g – 5534 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost: 40 g 
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, voda, kakao (kakaový prášek alkalizovaný, regulátory kyselosti: uhličitany draselné), 
náplň (máslo, mléko sušené, voda, cukr, vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin)), 
cukrářský přípravek (káva, cukr, glukózovo-fruktózový sirup, voda, modif.škorb,konzervant: E202), cukrářský přípravek (cukr, 
glukózový sirup, voda), cukrářský  přípravek (cukr, hydrogenované rostlinné tuky, nízkotučný kakaový prášek,  emulgátor 
sójový lecitin, aroma) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NAHÝ dort Red VELVET 150 g – 5739 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: pšeničná mouka, máslo, cukr, vejce, barva (síran sodný, barviva: azorubin, žluť SY, tartrazin), přípravek (kypřící látky 
E450i, E500ii, škrob), mascarpone (smetana, stabilizátor karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová) , smetana 
(stabilizátor karagenan), čerstvé ovoce (jahoda, malina, borůvka – dle sezónnosti) 
Barviva: azorubin, žluť SY, tartrazin : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NAHÝ dort světlý 120 g – 5740 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, mouka pšeničná, cukr, mascarpone (smetana, stabilizátor karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), 
smetana (stabilizátor karagenan), přípravek (červené třešně, cukr, voda, modifikovaný škrob, kyselina: kyselina citrónová, 
konzervant: sorban draselný, aroma, barvivo: červeň AC, může obsahovat pecky z ovoce), čerstvé ovoce (jahoda, malina, 
borůvka – dle sezónnosti) 
Barviva: červeň AC: může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NAHÝ dort tmavý 120 g – 5741 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, pšeničná mouka, cukr, kakao (kakaový prášek alkalizovaný, regulátor kyselosti: uhličitany draselné), 
mascarpone (smetana, stabilizátor karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová),smetana (stabilizátor karagenan),cukr, 
cukrářský polotovar (pyré mango (pyré mango, cukr), čerstvé ovoce (jahoda, malina, borůvka – dle sezónnosti) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NÁPOJ višně v hořké čokoládě - 5730 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: 24 hodin od výroby 
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Skladujte do 8 oC 
Složení: třešně ve višňovém nálevu (třešně, glukózo-fruktózový sirup, sacharóza, višňový džus koncentrát, regulátor kyselosti : 
kyselina citrónová, barviva: anthokyany, aromata, konzervant: oxid siřičitý), čokoláda hořká (kakaová hmota, cukr, kakaové 
máslo, emulgátor: sójový lecitin, aroma: přírodní vanilka), smetana (stabilizátor karagenan) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NÁPOJ banán v mléčné čokoládě - 5729 
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: do 24 hodin od výroby 
Skladujte do 8 oC 
Složení: banán čerstvý, mléčná čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: 
sójový lecitin, aroma: přírodní vanilka), smetana (stabilizátor karagenan) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ovocný salát  
Cukrářský výrobek ostatní 
Spotřebujte do: 2 dnů od výroby 
ovoce mix (čerstvé, mražené, kompotované), cukr, cukrářský přípravek (cukr, glukózový sirup v prášku, kukuřičný škrob, 
maltodextrin, kyselina citrónová, sorban draselný) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piškotová roláda ořechová 30 g - 5060 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost: 30 g 
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, pšeničná mouka, vejce, voda, náplň (máslo, mléko sušené, voda, cukr krupice, vanilkový lusk, cukrářský 
přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin)), žloutky pasterované)), cukrářský přípravek (rostlinné oleje 
slunečnicový/palmový, cukr, nízkotučný kakaový prášek, lískové ořechy, sušené odstředěné mléko, emulgátor – sójový 
lecitin, aroma), lískové ořechy  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piškotová roláda tmavá 30 g - 5059 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost: 30 g 
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8° 
Složení: cukr, mouka pšeničná, kakao (kakaový prášek, regulátor kyselosti – uhličitany draselné), vejce, náplň (máslo, mléko 
sušené, voda, cukr, vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin)), cukr.přípravek (cukr, 
hydrogenové rostlinné tuky, 14 % kakaa, emulgátor sójový lecitin, přírodně identická aromata) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piškotová roláda kokos 30 g - 5059 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost: 30 g 
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, mouka pšeničná, vejce, náplň (máslo, mléko sušené, voda, cukr, vanilkový lusk, cukrářský přípravek 
(kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované), náplň  (jahody, cukr, voda, modifikovaný škrob, okyselující 
přípravek: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, aroma, antioxidant: kyselina askorbová, barvivo: červená allura), 
kokos  
Barviva: červeň allura : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUDING – BORUVKA dezert mini  40 g – 5664 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, rostlinný olej slunečnicový, řepkový, smetana (smetana, konzervant karagenan),  cukr. 
přípravek (cukr, modifikovaný škrob, plnotučné sušené mléko, odtučněné sušené mléko, laktóza, zahušťovadlo-E404, 
aroma, sůl, barviva : oxid titaničitý, tartrazin, žluť SY), borůvky, dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % 
kakaového másla, emulgátor sójový lecitin, aroma) 
Barviva: tartrazin, žlut SY : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
Roláda tmavá -200 g (5172)  
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, mouka pšeničná, kakao (kakaový prášek alkalizovaný, regulátor kyselosti: uhličitany draselné), vejce, náplň 
(máslo, mléko sušené, voda, cukr, vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin)),  
cukrářský přípravek (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma),  rostlinný tuk, cukrářský 
přípravek (cukr, rostlinný olej, kakao, cukr, lískové oříšky, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ŘEZ bílá jahoda 75 g – 5749 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, kakao (kakaový prášek alkalizovaný, regulátor kyselosti: uhličitany draselné), smetana 
(smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek (cukr, glukózo-fruktózový sirup, jahody, voda, regulátor kyselosti : 
kyselina citrónová, barvivo: E120 – košenila, E160a – karoteny, zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervenat: sorban draselný), 
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cukrářský přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina (hovězí), sušené odtučněné mléko, škrob, 
aroma), přípravek (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, aroma: 
přírodní vanilka), přípravek (cukr, glukózový sirup, voda, želírující látky: agar, pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónový, 
kyselina jablečná, konzervant: sorban draselný), přípravek (bílá čokoláda – cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, 
bezvodý mléčný tuk – glukózovo-fruktózový sirup, voda, cukr, rostlinný tuk(palmový, slunečnicový ze semen bavlníku, 
modifikovaný škrob, želírující látka: pektin, barvivo:oxid titaničitý, konzervant: sorban draselný, emulgátor: E435, regulátor 
kyselosti: E334, aroma) 
dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma), čerstvé ovoce 
 
 
ŘEZ Eskymo 90 g – 5659 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do:  2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: pšeničná mouka, cukr, kakao (kakaový prášek alkalizovaný, regulátor kyselosti: uhličitany draselné), vejce,  cukrářský 
přípravek (cukr, rostlinný olej palmový, čokoláda 23 %- kakao, cukr, lískový oříšek, sušené plnotučné mléko, emulgátor 
sójový lecitin, aroma), smetana (smetana, konzervant karagenan), cukrářský přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, 
živočišná želatina hovězí, sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), cukrářský přípravek přípravek (cukr, kokosová dužina a 
mléko, glukózový sirup, přírodní aroma, stabilizátory: karubin, pektin, maltodextriny, mléčné bílkoviny), cukrářský přípravek 
(čokoláda v prášku 40 % - cukr, kakao, glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: E334, 
želírující látka : pektiny, konzervant sorban draselný, aroma), plátková želatina (100 % vepřová kůže), dekor (cukr, sušené 
plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor – sójový lecitin, aroma – přírodní vanilkové aroma) 
 
 
ŘEZ Ekvádor - banán 80 g- 5629 
 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, mouka pšeničná, vejce,  ovocná náplň (meruňky, cukr, glukózo-fruktózový sirup, želírující látka: pektin, 
okyselující přípravek: kyselina citrónová, regulátor kyselosti: citrát sodný, stabilizátor: kalcium citrát, konzervant: sorban 
draselný, aroma), přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina hovězí, sušené odtučněné mléko, škrob, 
aroma), banány, cukrářský přípravek (cukr, banánová dřeň, kyselina citrónová, aromata, stabilizátory: pektin, barvivo: tartrazin, 
červeň allura), smetana (smetana, konzervant karagenan), přípravek (karamel, cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, 
modifikovaný škrob, zahušťovadlo: agar, konzervant: sorban draselný, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: 
E120), pražené lískové oříšky  
Barviva: tartrazin, červeň allura: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
ŘEZ jablečný 90 g -5628 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, mouka pšeničná, vejce, ovocná náplň (meruňky, cukr, glukózo-fruktózový sirup, želírující látka: pektin, 
okyselující přípravek: kyselina citrónová, regulátor kyselosti: citrát sodný, stabilizátor: kalcium citrát, konzervant: sorban 
draselný, aroma), smetana (smetana, konzervant karagenan), cukrářský přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, 
živočišná želatina hovězí, sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), jablka, cukr.přípravek (cukr, glukózo-fruktózový sirup, 
voda, meruňková dřeň, zahušťovadla: karubin, želírující látka: karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: 
kyselina sorbová, aroma, barviva: kurkumin, antokyany,anatto), skořice 
 
ŘEZ jahoda-jogurt – 5647 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, náplň (jahody, cukr, želatina – vepřová, koncentrovaná jahodová šťáva, koncentrovaná 
šťáva z černého rybízu, koncentrovaná citrónová šťáva, želírující přípravek – pektin, antioxidant – kyselina askorbová, 
konzervační látka – sorban draselný, barvivo – karmíny, přírodní aroma), smetana (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský 
přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, jogurt v prášku, dehydrogenovaný glukózový sirup, sušená syrovátka, regulátor 
kyselosti: kyselina mléčná, aroma), cukr. přípravek (glukózový sirup, voda, cukr, želírující látka: agar, pektin, regulátor kyselosti : 
kyselina citrónová, jablečná, konzervant: sorban draselný),  čerstvé, zmražené nebo kompotované ovoce – jahody, přípravek 
(cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, meruňková dřeň, zahušťovadla: karubin, želírující látka: karagenan, regulátor kyselosti: 
kyselina citrónová, konzervant: kyselina sorbová, aroma, barviva: kurkumin, antokyany, anatto), přípravek (cukr, částečně 
hydrogenovaný rostlinný tuk palmový a kokosový, odstředěné sušené mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma), přípravek 
(bílá čokoláda – cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, bezvodý mléčný tuk, glukózo-fruktózový sirup, voda, 
glukózový sirup, cukr, rostlinný tuk  - palmový, slunečnicový, ze semen bavlníku, modifikovaný škrob, želírující látka – pektin, 
barvivo – oxid titaničitý, konzervant – sorban draselný, emulgátor – E435, regulátor kyselosti – E334, aroma) 
dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva: karmín, oxid titaničitý  : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 
 
 
ŘEZ jahoda-vanilka – 5678 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, náplň (jahody, cukr, želatina – vepřová, koncentrovaná jahodová šťáva, koncentrovaná 
šťáva z černého rybízu, koncentrovaná citrónová šťáva, želírující přípravek – pektin, antioxidant – kyselina askorbová, 
konzervační látka – sorban draselný, barvivo – karmíny, přírodní aroma) nebo (cukr, glukózo-fruktózový sirup, jahody, voda, 
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regulátor kyselosti – kyselina citrónová, barvivo: košenila, E160a – karoteny, zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: sorban 
draselný), smetana (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná 
želatina hovězí, sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), cukrářský přípravek (cukr, jahody, glukózovo-fruktózový sirup, 
okyselovalo: kyselina citrónová, barviva E120, E160a, zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: E202), cukrářský přípravek 
(cukr, glukózový sirup, kondenzované odtučněné mléko, extrakt z vanilky madagaskar/bourbon, přírodní vanilkové aroma, 
madagaskar/bourbon vanilkové lusky, modifikovaný škrob, aromata, rostlinné výtažky),  cukrářský přípravek (cukr, glukózový 
sirup, voda, želírující látka pektin, agar, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, jablečná, konzervant sorban draselný), cukrářský 
přípravek (cukr, sirup glukóza-fruktóza, voda, meruňková dužina , zahušťovadlo karubin, želírující látka karagenan, kyselina 
citrónová, konzervant kyselina sorbová, aroma, barviva: kurkumin, anthokyany, annato), jahody čerstvé nebo zmražené 
Barviva: karmín: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 
 
ŘEZ jogobela 70 g- 5639 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení:  vejce, cukr, mouka pšeničná, smetana (smetana, stabilizátor karagenan), přípravek griotka (líh, cukr, škrobový 
sirup, višňový koncentrát, přírodní aroma kyselina citrónová), polotovar (voda, cukr), přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, 
jogurt v prášku, dehydrogenovaný glukózový sirup, sušená syrovátka, regulátor kyselosti: kyselina mléčná, aroma), cukrářský 
přípravek (modifikovaný škrob, cukr, dehydrogenovaný citrónový džus, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 
antioxidant: kyselina askorbová, konzervant: sorban draselný), maliny čerstvé, rozmražené nebo kompotované, přípravek 
(glukózový sirup, voda, želírující látka: E440ii, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: kyselina sorbová) 
 
ŘEZ černý rybíz - vanilka 70 g- 5677 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, kakao, cukrářský přípravek (želatina, cukr, voda), pasterizované slazené pyré černý 
rybíz, smetana (stabilizátor E407), cukrářský přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina hovězí, sušené 
odstředěné mléko, škrob, aroma), cukrářský přípravek (cukr, glukózový sirup, kondenzované odtučněné mléko, extrakt 
z vanilky Madagaskar/bourbon, přírodní vanilkové aroma, vanilkové lusky Madagaskar/bourbon, modifikovaný škrob, aromata, 
rostlinné výtažky), cukrářský přípravek (glukózový sirup, voda, cukr, želírující látka pektin E440ii, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, konzervant E200 – kyselina sorbová), cukrářský přípravek (cukr, glukózový sirup, voda, škrob, zahušťovadlo pektin, 
potravinářská barviva: titanová běloba, kyselina citrónová, konzervant sorban draselný, přírodní aroma), cukrářský přípravek 
(cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma přírodní vanilka) nebo (kakaová hmota, 
cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, aroma: přírodní vanilka) , dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-
12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
 
 
 
ŘEZ kokos-mléčná pěna  70 g – 5661 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, kakao, cukrářský přípravek (cukr, rostlinné oleje - palmový, čokoláda 23 % - kakao, 
cukr, lískové oříšky, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), cukrářský polotovar (mandle, cukr, aroma, 
vejce, mouka pšeničná), želatina plátková, smetana (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek (cukr, kakaové 
máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor - sójový lecitin, aroma – přírodní vanilka), přípravek 
(dehydratovaný kukuřičný škrob, sirup, živočišná želatina-hovězí, sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), cukrářský 
přípravek (cukr, kokosová dužina a mléko, glukózový sirup, přírodní aroma, stabilizátory – karbubin, pektin, maltodextriny, 
mléčné bílkoviny), cukrářský přípravek (čokoláda v prášku - cukr, kakao, glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, modifikovaný 
škrob, regulátor kyselosti: E334, želírující látka E440 – pektiny, konzervant – sorban draselný, aroma), cukrářský přípravek 
(dehydratovaný glukózový sirup, cukr, živočišná želatina, sušené odstředěné mléko, škrob, aroma), kokosové chipsy 
 
ŘEZ kubánský 120 g - 5597 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, mouka pšeničná, cukr, kakao, smetana (smetana, stabilizátor karagenan), přípravek (kakaová hmota, cukr, 
kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), přípravek (líh, aroma, tekutý invertní cukr, barvivo: 
karamel), čerstvé banány, přípravek (čokoláda v prášku – cukr, kakao, glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, modifikovaný 
škrob, regulátor kyselosti: E334, želírující látka – pektiny, konzervant: sorban draselný, aroma), přípravek (cukr, částečně 
hydrogenovaný rostlinný tuk – z palmových jader, kokosový, nízkotučný kakaový prášek, emulgátor: sójový lecitin, aroma) 
 
 
ŘEZ limetka 70 g – 5691 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, kakao, přípravek (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, citrónová šťáva, regulátor 
kyselosti: kyselina citrónová a kyselina askorbová, aroma, zeleninový extrakt (světlice barvířská), zahušťovadlo: pektin, barvivo: 
beta karoten, konzervant: E202), smetana (smetana, stabilizátor karagenan), přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, 
živočišná želatina – hovězí, sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), přípravek (glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, proužky 
citrónové kůry (citrónová kůra, glukózo-fruktózový sirup, cukr, regulátor kyselosti: E330), modifikovaný škrob, aromata, rostlinný 
extrakt – světlice barvířská, barvivo: beta karoten, regulátor kyselosti : kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný), 
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přípravek (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, meruňková dřeň, zahušťovadla: karubin, želírující látka : karagenan, regulátor 
kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: kyselina sorbová, aroma, barviva: kurkumin, antokyany, anatto),  
limetka čerstvá 
 
 
ŘEZ limetka – kokos 70 g – 5695 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšenická, kakao, přípravek (cukr, kokosová dužina a mléko, glukózový sirup, přírodní aroma, 
stabilizátory : karbuin, pektin, maltodextriny, mléčné bílkoviny), smetana (stabilizátor karagenan), ), přípravek (dehydratovaný 
kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina – hovězí, sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), přípravek (cukr, glukózo-
fruktózový sirup, voda, citrónová šťáva, regulátor kyselosti: kyselina citrónová a kyselina askorbová, aroma, zeleninový extrakt 
(světlice barvířská), zahušťovadlo: pektin, barvivo: beta karoten, konzervant: E202), přípravek (cukr, glukózo-fruktózový sirup, 
voda, meruňková dřeň, zahušťovadla: karubin, želírující látka : karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: 
kyselina sorbová, aroma, barviva: kurkumin, antokyany, anatto), limetka čerstvá, kokos hobliny 
 
 
ŘEZ malina-jogurt 70 g - 5671 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, náplň (jahody 45 %, cukr, voda, modifikovaný škrob, okyselující přípravek: kyselina 
citronová, konzervant: sorba draselný, aroma, antioxidant: kyselina askorbová, barvivo: červená allura), smetana (smetana, 
stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina - hovězí, sušené 
odtučněné mléko, škrob, aroma), maliny mražené, cukrářský přípravek (cukr, maliny, glukózovo-fruktózový sirup, voda, 
regulátor kyselosti - kyselina citronová, barvivo – E120, živočišný původ, karamel, zahušťovalo – pektin, aroma, konzervant: 
E202 sorban draselný), cukrářský přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, jogurt v prášku, dehydrogenovaný glukózový sirup 
v prášku, sušená syrovátka, regulátor kyselosti – kyselina mléčná, aroma), cukrářský přípravek (cukr, glukózový sirup, voda, 
želírující látka – pektin, agar, regulátor kyselosti - kyselina citrónová, jablečná, konzervant – sorban draselný), cukrářský 
přípravek (cukr, glukózový sirup, maliny, voda, škrob, zahušťovadlo pektin,kyselina citronová, konzervant sorban draselný, 
přírodní potravinářské barvivo: annato, přír. aroma), dekor (cukr, kakaové máslo,sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, 
sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), ovoce čerstvé dle sezónnosti, poleva (cukr, glukozo - fruktózový sirup, voda, 
meruňková dužina, zahušťovadlo - karubin, želírující látka : karagenan, okyselovadlo : kyselina citrónová, konzervační látka: 
kyselina sorbová, aroma, potravinářské barvivo kurkumin, přírodní barviva - anthokyany, annato) nebo (cukr, částečně 
hydrogenovaný rostlinný tuk – palmový a kokosový, odstředěné sušené mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma) 
Barvivo: červeň allura, košenila : může nepříznivě ovlivnit činnost a pozornost dětí. 
 
 
ŘEZ malina s příchutí (pistácie)  70 g - 5675 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, pšeničná mouka, přípravek (jahody, cukr, želatina – hovězí, koncentrovaná jahodová šťáva, 
koncentrovaná šťáva z ovocného rybízu, koncentrovaná citrónová šťáva, želírující přípravek: pektin, konzervační látka: sorban 
draselný, antioxidant: kyselina askorbová, aroma, barvivo: kyselina karmínová), smetana (smetana, stabilizátor karagenan), 
přípravek  (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina - hovězí, sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), ,maliny 
čerstvé, přípravek (cukr, glukózo-fruktózový sirup, maliny, voda, regulátor kyselosti : kyselina citrónová, barvivo: košenila, 
karamel, zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: sorban draselný), přípravek (pražené pistácie), přípravek (cukr, glukózový 
sirup, voda, želírující látky: agar, pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, jablečná, konzervant: sorban draselný), 
přípravek (bílá čokoláda – cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, bezvodý mléčný tuk – glukózo-fruktózový sirup, 
voda, glukózový sirup, cukr, rostlinný tuk – palmový, slunečnicový, ze semen bavlníku, modifikovaný škrob, želírující látka: 
pektin, barvivo: oxid titaničitý, konzervant : sorban draselný, emulgátor: E435, regulátor kyselosti: E334, aroma), přípravek 
(modifikované škroby E1412, E1422, cukr, kukuřičný škrob, dextróza), přípravek (cukr, glukozo - fruktózový sirup, voda, 
meruňková dužina, zahušťovadlo - karubin, želírující látka : karagenan, okyselovadlo : kyselina citrónová, konzervační látka: 
kyselina sorbová, aroma, potravinářské barvivo kurkumin, přírodní barviva - anthokyany, annato), pistácie drcené 
Barvivo: karmín, košenila : může nepříznivě ovlivnit činnost a pozornost  dětí 
 
 
ŘEZ mango - čokoláda  70 g - 5675 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, pšeničná mouka, kakao, přípravek (mandle, cukr, aroma), želatina plátková (100% vepřová kůže), 
přípravek (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor : sójový lecitin, extrakt z přírodní vanilky), smetana (smetana, 
stabilizátor karagenan), přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina - hovězí, sušené odtučněné mléko, 
škrob, aroma), přípravek (cukr, glukózo-fruktózový sirup, mango, aroma, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: 
beta karoten, zahušťovadlo: pektin, konzervant: sorban draselný), přípravek (cukr, glukózový sirup, voda, želírující látky: agar, 
pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, konzervant: sorban draselný), přípravek (kakaová hmota, cukr, 
nízkotučný kakaový práše, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), 
 
 
ŘEZ meruňkový Míša 70 g - 5674 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do 2 dnů od dodání 
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Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, mouka pšeničná, vejce, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, kakao, ovocná náplň ( meruňky 45 %, cukr, 
glukózo-fruktózový sirup, želírující látka – pektin, okyselující přípravek: kyselina citrónová, regulátor kyselosti – citrát sodný, 
stabilizátor – kalcium citrát, konzervant – sorban draselný, aroma), smetana (smetnana, stabilizátor karagenan), cukrářský 
přípravek (cukr, živočišná želatina, sýr mascarpone v prášku, škrob, kávový prášek, aroma, barvivo: E160b annatto), cukrářský 
přípravek (cukr, sušený tvaroh, živočišná želatina, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, dehydrovaný 
glukózový sirup, aroma), broskve kompotované, cukrářský přípravek (čokoláda v prášku cukr, kakao,  glukózo-fruktózový sirup, 
voda, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti – E334, želírující látka E440 – pektiny, konzervant – sorban draselný, 
aroma), ), přípravek (bílá čokoláda – cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, bezvodý mléčný tuk, glukózo-fruktózový 
sirup, voda, glukózový sirup, cukr, rostlinný tuk  - palmový, slunečnicový, ze semen bavlníku, modifikovaný škrob, želírující látka 
– pektin, barvivo – oxid titaničitý, konzervant – sorban draselný, emulgátor – E435, regulátor kyselosti – E334, aroma) 
Barivo: oxid titaničitý : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
 
 
ŘEZ ostružina 70 g- 5803 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do  2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení : pšeničná mouka, cukr, kakao, vejce, přípravek (cukr, glukózo-fruktózový sirup, ostružiny, voda, regulátor kyselosti – 
kyselina citrónová, barviva: extrakt z černé mrkve, karamel, E131- patentní modř, zahušťovadlo – pektin, aromata, konzervant – 
sorban draselný), přípravek (dehydratovaný kukuřičný škrob, cukr, živočišná želatina – hovězí, sušené odtučněné mléko, 
škrob, aroma), smetana (smetana, stabilizátor karagenan), přípravek (bílá čokoláda – cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné 
mléko, bezvodý mléčný tuk, glukózo-fruktózový situp, voda, glukózový sirup, cukr, rostlinný tuk – palmový, slunečnicový, ze 
semen bavlníku, modifikovaný škrob, želírující látka – pektin,barvivo – oxid titaničitý, konzervan – sorban draselný, emulgátor – 
E435, regulátor kyselosti – E334, aroma), ostružina čerstvá nebo mražená 
dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barvivo oxid titaničitý : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 
 
 
ŘEZ oříškový 50 g – 5645 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, mouka pšeničná, kakao, vejce, cukrářský přípravek (cukr, rostlinné oleje - palmový, čokoláda 23 % - kakao, 
cukr, lískový oříšek, plnotučné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), lískové oříšky granulované, smetana, 
(smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek (dehydratovaný glukózový sirup, cukr, živočišná želatina, sušené 
odstředěné mléko, škrob, aroma), pasta oříšková (pražené lískové oříšky), cukrářský přípravek (karamel - cukr, glukózo-
fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, zahušťovadlo agar, konzervant sorban draselný, aroma, regulátor kyselosti - 
kyselina citronová, barvivo_ E120), cukrářský přípravek (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, bezvodý mléčný tuk, 
glukózovo-fruktózový sirup, cukr, rostlinný tuk, modifikovaný škrob, želírující látka E440, barvivo: oxid titaničitý, konzervant: 
E202, emulgátor E435, regulátor kyselosti E334, aroma),přípravek (bílá čokoláda – cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné 
mléko, bezvodý mléčný tuk, glukózo-fruktózový sirup, voda, glukózový sirup, cukr, rostlinný tuk – palmový, slunečnicový, ze 
semen bavlníku, modifikovaný škrob, želírující látka – pektin, barvivo – oxid titaničitý, konzervant – sorban draselný, emulgátor – 
E435, regulátor kyselosti – E334m aroma) 
Barvivo oxid titaničitý : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
 
 
ŘEZ perfekta 110 g – 5650 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Hmotnost: 110 g 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení:  vejce, cukr, mouka pšeničná, cukrářský přípravek (smetana, stabilizátor E407), náplň (jahody 45 %, cukr, voda, 
modifikovaný škrob, okyselující přípravek: kyselina citronová, konzervant: sorba draselný, aroma, antioxidant: kyselina 
askorbová, barvivo: červená allura), cukr. přípravek (meruňky 45 %, cukr, glukózovo-fruktózový sirup, želírující látka: pektin, 
okyselující přípravek: kyselina citrónová, regulátor kyselosti: citrát sodný, stabilizátor: kalcium citrát, konzervant: sorban 
draselný,aroma), maliny, cukr. přípravek (cukr, modifikovaný škrob, sušené polnotučné mléko, sušené odtučněné mléko, 
sušená syrovátka, laktóza, zahušťovadlo – E404, aroma, sůl, barviva: E171, beta-karoten, kurkumin), přípravek (modifikované 
škroby E1412, E1422, cukr, kukuřičný škrob, dextróza – obsahuje dextrózu a škroby z kukuřice), cukr.přípravek (cukr, 
glukózový a fruktózový sirup, voda, meruňková dřeň 5 %, zahušťovadlo karubin, želírující látka karagenan, regulátor kyselosti – 
kyselina citrónová, konzervant – kyselina sorbová, aroma, barviva – kurkumin, antokyany, anatto), 
dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barvivo červeň allura : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 

Řez s punčovou příchutí 50 g - 5516 

Cukrářský výrobek ostatní 
Hmotnost: 50 g 
Spotřebujte do: 4 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr,pšeničná mouka, ovocná náplň (jahody 45%, cukr, voda, modifikovaný škrob, okyselující přípravek: 
kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, aroma, antioxidant: kyselina askorbová, barvivo: červená allura ), ovocná 
náplň( meruňky 45 %, cukr, glukózo-fruktózový sriup, želírující látka: pektin, okyselující přípravek: kyselina citrónová, regulátor 
kyselosti: citrát sodný, stabilizátor: kalcium citrát, konzervant: sorban draselný, aroma), cukr. přípravek (cukr, glukózový sirup, 
voda), rumové aroma (rozpouštědla vody , glycerol E422 20 %, propylenglykol E1520 2%, aromatické složky, aromatické látky, 
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aromatické přípravky, kouřové aroma, obsahuje benzo(a)pyren, konzervační látka E202, antioxidanty ani barviva nejsou 
přítomna),  přípravek (cukr, glukózový sirup, voda), přípravek (cukrářský přípravek (cukr, hydrogenované rostlinné tuky, kakao 
s 10 – 12 % kakaového másla, emulgátor sójový lecitin, aroma, ztužené rostlinné tuky), aroma (rozpouštědla –vody, glycerol 
E422 20 %, propylenglykol E1 520 1,9%, aromatické složky, aromatické látky, aromatický konzervační látka E202, antioxidanty 
ani barviva nejsou přítomna), barvivo (E514 síran sodný, barviva: azorubin, žluť SY, tartazin) 
Barviva: červeň allura, azorubin, žluť SY, tartrazin : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ŘEZ Smé Café 70 g – 5750 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, lískové ořechy, smetana (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek 
(cukr, glukózovo-fruktózový sirup, voda, káva, nízkotučný kakaový prášek, modifikovaný škrob, aroma, konzervant: sorban 
draselný), cukrářský přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina (hovězí), sušené odtučněné mléko, 
škrob, aroma), přípravek (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, aroma: 
přírodní vanilka), přípravek (cukr, glukózový sirup, voda, želírující látky: agar, pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónový, 
kyselina jablečná, konzervant: sorban draselný 
dekor (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, dehydrovaný mléčný tuk, odtučněný kakaový prášek, emulgátor: sójový lecitin, 
přírodní vanilka) 
 
 
ŘEZ straciatella 60 g- 5636 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dne dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: mouka pšeničná, olej rostlinný slunečnicový, řepkový, cukr, kakao, cukrářský přípravek (cukr, rostlinné oleje – 
palmový, čokoláda 23 % - kakao, cukr, lískový oříšek, plnotučné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), smetana 
(stabilizátor E407), cukrářský přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina - hovězí, sušené odtučněné 
mléko, škrob, aroma), cukrářský přípravek (cukr, částečně hydrogenované rostlinný tuk z palmových jader, kokosových, 
nízkotučný kakaový prášek, emulgátor sójový lecitin, aroma), cukrářský přípravek (cukr, glukózový sirup, kondenzované 
odstředěné mléko, extrakt z vanilky Madagaskar, přírodní vanilkové aroma, vanilkové lusky Madagaskar/bourbon, 
modifikovaný škrob, aroma, výtažky rostlinné), cukr. přípravek (cukr, glukózový sirup, voda, želírující látka: agar, pektin,  
regulátor kyselosti: kyselina citrónová,  jablečná, konzervant – sorban draselný), cukrářský přípravek (čokoláda v prášku 40 % - 
cukr, kakao, blukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti – E334, želírující látka E440 – pektiny, 
konzervant – sorban draselný, aroma) 
 
ŘEZ Tahiti 80 g- 5672 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dne dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: přípravek (škrobový sirup, glycerol, tartrazin, brilantní modř, E1442, agar, sorban draselný,E303, voda), cukr, vaječné 
bílky, máslo, mouka pšeničná, kakao, cukr. polotovar (žloutky, bílky, cukr krupice, mouka pšeničná), cukr. polotovar (pyré 
mango, čerstvá citrónová šťáva, želatina plátková, smetana, stabilizátor E407, voda, cukr, vejce), cukrářský polotovar (cukr, 
mouka pšeničná, kakao, vejce, voda), voda, cukrářský přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, jogurt v prášku, glukózový 
sirup v prášku, sušená syrovátka, kyselina mléčná, aroma), ovocná náplň meruňka (glukózový sirup, voda, cukr, meruňková 
šťáva, šťáva z jablek, modifikovaný škrob, korektory kyselosti: kyselina citrónová, E331, stabilizátor E440, aromata, konzervant 
E202, barviva: riboflavin, E160a), ovoce čerstvé, mražené nebo kompotované mix (jahoda, hroznové víno, pomeranč, broskev, 
meruňka, banán, mandarinka, třešeň, višeň, hruška, jablko, kiwi, ananas, borůvka, malina, ostružina), cukr.přípravek (kakaové 
máslo, sacharóza, barviva červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), cukrářský přípravek (glukózový 
sirup, voda, cukr, meruňková šťáva, šťáva z jablek, modifikovaný škrob, korektory kyselosti kyselina citrónová, citronan sodný, 
stabilizátor E440, aromata, konzervant E202, barviva riboflavin, E160a), dekor (kakaové máslo, sacharóza, červeň allura, 
indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (cukr, kakaové boby, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, 
přírodní vanilka), dekor (kakaové máslo, sacharóza, barvivo oxid titaničitý), dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-
12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva: tartrazin, červeň allura : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 
 
ŘEZ tvaroh – meruňka – 5658 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Skladujte do 8°C 
Spotřebujte do: 2 dnů od dne dodání 
Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, kakao, mléko, máslo, cukrářský přípravek (cukr, modifikované škroby, sladká 
syrovátka, rostlinný ztužený tuk, zahušťovadlo E401, E405, laktóza, sušené vaječné bílky, mléčná bílkovina, glukózový sirup, 
barviva-kurkuma a karotka, emulgátor E472e, sůl, aroma), citrónová kůra, želatina (100 % vepřová kůže), tvaroh, smetana 
(smetana, stabilizátor karagenan), červené víno, mák, vaječné žloutky, vaječné bílky, bramborový škrob, cukrářský přípravek 
(kypřící látky E450i, E500i, škrob), ovocná náplň (meruňky 45%, cukr, voda, modifikovaný škrob, okyselující přípravek: kyselina 
citrónová, konzervant: sorban draselný, aroma, barvivo:betakarotén, přes pečlivou kontrolu může obsahovat pecky nebo jejich 
části), ), přípravek (bílá čokoláda – cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, bezvodý mléčný tuk, glukózo-fruktózový 
sirup, voda, glukózový sirup, cukr, rostlinný tuk  - palmový, slunečnicový, ze semen bavlníku, modifikovaný škrob, želírující látka 
– pektin, barvivo – oxid titaničitý, konzervant – sorban draselný, emulgátor – E435, regulátor kyselosti – E334, aroma) 
Barviva: oxid titaničitý : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
 
ŘEZ vaječný koňak 50 g -5662 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dne dodání 
Skladujte do 8°C 
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Složení: vejce, cukr, mouka pšeničná, kakao, cukrářský přípravek (cukr, rostlinný olej, čokoláda 23 %, kakao, cukr, lískové 
oříšky, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), cukrářský polotovar (mandle 50 %, cukr, aroma, vejce, 
cukr krupice, mouka pšeničná) , želatina plátková, smetana, cukrářský přípravek (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné 
mléko, kakaová hmota, sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), cukrářský přípravek (dehydratovaný glukózový sirup, cukr, 
živočišná želatina, sušené odstředěné mléko, škrob, aroma), cukrářský přípravek (glukózový sirup, cukr, kondenzované 
mléko, vaječný žloutek, přírodní aroma, škrob, rostlinné výtažky:kurkumin, paprika), ), přípravek (bílá čokoláda – cukr, 
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, bezvodý mléčný tuk, glukózo-fruktózový sirup, voda, glukózový sirup, cukr, rostlinný 
tuk  - palmový, slunečnicový, ze semen bavlníku, modifikovaný škrob, želírující látka – pektin, barvivo – oxid titaničitý, 
konzervant – sorban draselný, emulgátor – E435, regulátor kyselosti – E334, aroma), cukrářský přípravek (kakaová hmota, 
cukr, kakaové máslo, sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), dekor (kakaové máslo, sacharóza, červeň allura, indigotin, oxid 
titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (kakaové máslo, sacharóza, barvivo kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin, chinolinová 
žluť,  brilantní modř,zeleň S, oxidy a hydroxidy železa), dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového 
másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva: červeň allura, tartrazin, chinolinová žluť, oxid titaničitý: mohou nepříznivě ovlivnit činnost a pozornost dětí 
ŘEZ višňový 45 g, 70 g – 5558, 5524 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dne dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, mouka pšeničná, kakao, vejce, cukrářský přípravek (višně 70 %, cukr, voda, modifikovaný škrob, E1422, 
okyselující přípravek: kyselina citrónová,konzervant: sorban draselný,přírodní aroma, Přes pečlivou kontrolu může obsahovat 
pecky nebo jejich části), smetana (smetana, stabilizátor E407), cukrářský přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, 
živočišná želatina - hovězí, sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), cukrářský přípravek (cukr, glukózový sirup, šťáva z višní, 
voda, kyselina citrónová, zahušťovadlo – pektin E440, regulátor kyselosti – citrát sodný, aroma, barviva: antokyany – přírodní 
rostlinná barviva), cukrářský přípravek (cukr, glukózový sirup, voda,želírující látky: agar, pektin, regulátory kyselosti: kyselina 
citrónová, jablečná, konzervant sorban draselný), cukrářský přípravek (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, 
kakaová hmota, sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), přípravek – glukózový sirup, voda, želírující látka : E440ii, regulátor 
kyselosti – kyselina citrónová, konzervant – kyselina sorbová), 
dekor (kakaové máslo, sacharóza, červeň allura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (kakaové máslo, 
sacharóza – barvivo kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin, chinolinová žluť, brilantní modř, zeleň S, oxidy a hydroxidy železa), dekor 
(cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma), višně proslazené, cukrářský 
přípravek (cukr, hydrogenované rostlinné tuky, kakao, emulgátor: sójový lecitin, aroma) 
Barviva : červeň allura, tartrazin, chinolinová žluť : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 
 
ŘEZ višeň -jogurt 70 g - 5673 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do:  2 dnů od dne dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: mouka pšeničná, cukr, kakao, vejce, cukrářský přípravek (višně, cukr, voda, modifikovaný škrob E1422, okyselující 
přípravek : kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma), šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor 
karagenan), cukrářský přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina - hovězí, sušené odtučněné mléko, 
škrob, aroma), cukrářský přípravek (amarena třešně, cukr, glukózovo-fruktózový sirup, amarena třešeň, džus, voda, kyselina 
citrónová, barviva: karamel, kyselina karmínová, brilantní modř, zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: E202), cukrářský 
přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, jogurt v prášku, dehydrogenovaný glukózový sirup, sušená syrovátka, regulátor 
kyselosti -  yselina mléčná, aroma), cukrářský přípravek (cukr, glukózový sirup, voda, želírující látka pektin, agar, regulátor 
kyselosti - kyselina citrónová, jablečná,  konzervant sorban draselný), višně proslazené, cukrářský přípravek (cukr, částečně 
hydrogenovaný rostlinný tuk – palmový, kokosový, odstředěné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), přípravek 
(cukr, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk – z palmových jader, kokosových, nízkotučný kakaový prášek, emulgátor – sójový 
lecitin, aroma) 
 

 
Sachr dort 100 g – 5627, 5128 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dne dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, mouka pšeničná, vejce, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, náplň: ovocná náplň ( meruňky 45 %, cukr,tlukźo-
fruktózový sirup, želírující látka – pektin, okyselující přípravek – kyselina citrónová, regulátor kyselosti – citrát sodný, stabilizátor 
– kalcium citrát, konzervant – sorban draselný, aroma), přípravek (sirup glukózo-fruktózový, voda, cukr, rostlinný tuk palmový, 
kokosový, vláknina bramborová, zahušťovadla: pektin, alginát sodný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citrát vápenatý, 
aroma, ovoce pomeranč – šťáva ze zahuštěné šťávy pomeranče, konzervační látka : sorban draselný, barviva: karoteny, 
výtažek z papriky E160c), přípravek (cukr, rostlinné oleje - palmový, čokoláda 23 % - kakao, cukr, lískový oříšek, plnotučné 
sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), smetana (stabilizátor E407) 
dekor (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, přírodní vanilka), dekor (kakaové máslo, sacharóza, barviva – tartrazin, 
červeň allura, indigotin) 
Barviva: tartrazin, červeň allura, indigotin : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 
 
Šarlota čoko-hruška 140 g – 5652 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do:  2 dnů od dne dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, pšeničná mouka, vejce, přípravek (mandle 50 %, cukr, aroma), smetana (smetana, stabilizátor karagenan), 
cukr. přípravek (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina – hovězí, sušené odtučněné mléko, škrob, aroma), 
přípravek (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), kompot hrušky (hrušky, 
voda, cukr, regulátor kyselosti – kyselina citrónová), cukr. přípravek (škrobový sirup, cukr, voda, meruňky, aroma, želírující 
přípravek –E440ii, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervanty E200, barviva tartrazin, žluť SY), cukrářský přípravek 
(kakaové máslo, sacharóza, barviva červeň allura, indigotin,  oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), cukr.přípravek (cukr, 
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glukózo-fruktozový sirup, voda, meruňková dřeň 5 %, zahušťovadla: karubin, želírující látka karagenan, regulátor kyselosti – 
kyselina citrónová, konzervant – kyselina sorbová, aroma, barviva – kurkumin, antokyany, anatto), přípravek (karamel – cukr, 
glukózo-fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, zahušťovadlo – agar, konzervant – sorban draselný, aroma, regulátor 
kyselosti – kyselina citrónová, barvivo – E120) 
dekor (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, přírodní vanilka), dekor (kakaové máslo, sacharóza, barvivo červeň 
allura, indigotin) , dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
Barviva - tartrazin, žluť SY, červeň allura : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 
 
Šarlota jogurt 120 g- 5653 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dne dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: cukr, pšeničná mouka, vejce, přípravek (mandle 50 %, cukr, aroma), smetana (smetana, stabilizátor E407), 
přípravek (cukr, škrob, živočišná želatina, jogurt v prášku, dehydrogenovaný glukózový sirup, sušená syrovátka, regulátor 
kyselosti – kyselina mléčná, aroma), ovoce mix – čerstvé nebo mražené (borůvky, maliny, jahody, višně, ostružiny, rybíz, lesní 
směs), cukr. přípravek (modifikované škroby E1412, E1422, cukr, škrob, dextroza), cukr. přípravek (škrobový sirup, cukr, voda, 
meruňky, aroma, želírující přípravek –E440ii, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervanty E200, barviva artrazin, žluť 
SY), cukr.přípravek (cukr, glukózo - fruktózový sirup, voda, meruňková dřeň 5 %, zahušťovadlo karubin, želírující látka 
karagenan, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, konzervant – kyselina sorbová, aroma, barviva: kurkumin, antokyany, 
anatto) 
dekor (kakaové máslo, sacharóza, barviva červeň alura, indigotin, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), dekor (kakaové 
máslo, sacharóza – barvivo kurkumin, oxid titaničitý, tartrazin, chinolinová žluť, brilantní modř, zeleň S, oxidy a hydroxidy 
železa),  physalis, dekor (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, přírodní vanilka), dekor (kakaové máslo, sacharóza, 
barvivo červeň allura, indigotin) , dekor (cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor 
sójový, aroma) 
Baviva - tartrazin, žluť SY, červeň allura, chinolinová žluť : mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 
 
Šarlota malinová 220 g- 5804, 5182 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8°C 
Složení: pšeničná mouka, cukr, vejce, kakao, smetana (smetana, stabilizátor karagenan), přípravek (kakaová hmota, cukr, 
kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, extrakt z přírodní vanilky), cukr, želatina plátková (100% vepřová kůže), maliny 
mražené, přípravek (modifikované škroby E1412, E1422, cukr, kukuřičný škrob, dextróza), příprave (cukr, glukózo-fruktózový 
sirup, voda, meruňková dřeň, zahušťovadla: karubin, želírující látka: karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 
konzervant: kyselina sorbová, aroma, barviva: kurkumin, antokyany, anatto) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Štafetka 25 g - 5005 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost:  25 g   
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení: vejce, cukr, pšeničná mouka, lískové ořechy, náplň (máslo, mléko sušené, voda, cukr, vanilkový lusk, cukrářský 
přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované)), cukrářský přípravek (káva, cukr, glukózovo-
fruktózový sirup, voda, modif.škorb,konzervant: E202), cukrářský přípravek (cukr, hydrogenované rostlinné tuky, kakao s 10 – 
12 % kakaového másla, emulgátor sójový lecitin, aroma, ztužené rostlinné tuky) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tartaletka jahodová se žloutkovým krémem 130 g - 5693 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost:  130 g   
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení: tartaletka (pšeničná mouka, máslový tuk, (barvivo: E160a – karoteny, cukr, vejce, voda, sůl),náplň (máslo, mléko 
sušené, voda, cukr krupice, vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky 
pasterované)), jahody zmražené, přípravek (cukr, glukózový sirup, voda, meruňková dřeň, zahušťovadla: E410 (karubin), 
želírující látka: E407 (karagenan), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: E200(kyselina sorbová), aroma, barviva: 
kurkumin, antokyany, anatto)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tartaletka malinová s čokoládovou emulzí 100 g - 5692 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Hmotnost:  100 g   
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení:  tartaletka (pšeničná mouka, máslový tuk, (barvivo: E160a – karoteny, cukr, vejce,  sůl), náplň (smetana, kakaová 
hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, extrakt z přírodní vanilky, plátková želatina (100% vepřová kůže), cukr, 
vanilkový lusk), maliny zmražené , dekor (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, přírodní vanilka, sacharóza, barvivo: 
E129, E132), přípravek (voda, glukózový sirup, cukr, zahušťovadlo: agar, regulátor kyselosti : kyselina askorbová, konzervant: 
sorban draselný, aromata) 
Bavivo - červeň allura : může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
TIRAMISU dezert 55,30,80 g – 5576,5580,5584 
TIRAMISU řez 60g, 80g, 30 g,  – 5547, 5557,5637 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
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Skladujte do 8°C 
Složení: mouka pšeničná, káva , cukr,  cukrářský přípravek (cukr, lískové oříšky, rostlinný olej, kakao, emulgátor lecitin, 
karamel, přír. aroma),  kakao, vejce, voda, smetana (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek (cukr, živočišná 
želatina, sýr mascaropone v prášku, škrob, káva v prášku, aroma, barvivo annato), kakao, dekor (cukr, kakaové máslo, 
sušené plnotučné mléko, přírodní vanilkové aroma), dekor (kakaové máslo, cukr, barvivo : oxidy a hydroxidy železa), dekor 
(cukr, hydrogenové rostlinné tuky, kakao s 10-12 % kakaového másla, emulgátor sójový, aroma) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toust zapečený - 52085 
Běžné pečivo 
Spotřebujte do: určeno k okamžité spotřebě 
Složení: toustový chléb (pšeničná mouka 89%, droždí, přípravek (rostlinný tuk palmový, řepkový, částečně neztužený, cukr, 
sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, emulgátor E472e, řepkový lecitin, dextróza, sůl, látka zlepšující mouku, 
kyselina askorbová), rostlinný olej řepkový, slunečnicový, sůl,syrovátka, cukr), máslo (smetana), salám (vepřová kýta 80 %, 
pitná voda, jedlá sůl, konzervant E250, cukr, stabilizátory E451, E450, antioxidant E316, zahušťovadla E1420, E407a, sušená 
zelenina, směs koření), sýr  (mléko, mlékařská kultura), zelenina – okurek, ledový salát, rukola, paprika – dle sezónnosti), 
hořčice (hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl, konzervant: benzoan sodný, koření, barvivo E102, E110, E124) 
Barvivo: tartazin, žluť SY: může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí 
 
Valentýnské srdce 360 g - 5114 
Valentýnské srdce 150 g - 5115 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Hmotnost: 360 g a 150 g 
Spotřebujte do : 2 dnů od dodání 
Složení: cukr, vaječná melanž, pšeničná mouka, aroma, šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor - karagenan), náplň (višně, 
cukr, sirup glukoza-fruktoza, kyselina citrónová), cukrářský přípravek (glukózový sirup, voda, cukr, pektin, kyselina citrónová, 
konzervant, kyselina sorbová), přípravek (cukr, glukózový sirup, želatina, sušené odtučněné mléko, škrob, přírodní aróma) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Věneček 15 g -  5003 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost  15 g 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení: pšeničná mouka, voda, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, sůl, vaječná melanž, náplň (máslo, mléko sušené, 
voda, cukr, vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované)), rumové 
aroma (rumové aroma (rozpouštědla - voda, glycerol (E422 20%), propylenglykol (E1520 2%), aromatické složky - aromatické 
látky, aromatické přípravky, kouřové aroma obsahuje benzo(a)pyren (max. 0,43 ,ug/kg), konzervační látka - E202 (max. 1500 
mg/kg), antioxidanty ani barviva nejsou přítomna), cukrářský přípravek (cukr, glukózový sirup, voda) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Věneček  s tmavou polevou  20 g -  5000 
 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní 
Hmotnost  20g 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení: pšeničná mouka, olej rostlinný řepkový, slunečnicový, sůl, vejce, náplň (máslo, mléko sušené, voda, cukr krupice, 
vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované)), rumové aroma 
(rozpouštědla - voda, glycerol (E422 20%), propylenglykol (E1520 2%), aromatické složky - aromatické látky, aromatické 
přípravky, kouřové aroma obsahuje benzo(a)pyren (max. 0,43 ,ug/kg), konzervační látka - E202 (max. 1500 mg/kg), 
antioxidanty ani barviva nejsou přítomna), smetana (smetana, stabilizátor karagenan), cukrářský přípravek (cukr, kukuřičný 
modifikovaný škrob E1422, fosforečnan vápenatý), cukrářský přípravek (cukr, hydrogenované rostlinné tuky, kakao s 10 – 12 % 
kakaového másla, emulgátor sójový lecitin, aroma, ztužené rostlinné tuky) 
 
Větrník   40 g, 80 g -  5073, 5134 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Hmotnost  40g, 80 g 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení: pšeničná mouka,  olej rostlinný řepkový, slunečnicový, cukr, sůl, vaječná melanž, krém (máslo, mléko sušené, 
voda, cukr krupice, vanilkový lusk, cukrářský přípravek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), žloutky pasterované)), 
smetana (smetana, stabilizátor – koragenan, cukr), cukrářský přípravek (cukr, kukuřičný modifikovaný škrob E1422, 
fosforečnan vápenatý), cukr. přípravek (karam el 97 % - cukr, sirup glukóza-fruktóza, voda – modifikovaný škrob, zahušťovadlo 
agar, konzervant sorban draselný, kyselina citrónová, aroma), cukrářský přípravek (cukr, kukuřičný modifikovaný škrob E1422, 
fosforečnan vápenatý), cukrářský přípravek (cukr, glukózový sirup, voda) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Větrník  francouzský 150 g -  5751 
Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní 
Hmotnost  150 g 
Spotřebujte do: 2 dnů od dodání 
Skladujte do 8 °C. 
Složení: pšeničná mouka, vejce, máslo, mléko, cukr, sůl, smetana (smetana, stabilizátor-koragenan), cukrářský přípravek 
(cukr, jablka, glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, stabilizátory: E410,E412,E466,E401, aroma, barviva: 
E133), přípravek (cukr, modifikovaný škrob, živočišná želatina (hovězí), aroma), sušené mléko, vaječné žloutky, přípravek 
(kukuřičný škrob, aroma, barvivo- riboflavin), vanilkový lusk, skořice  
Barviva: brilantní modř: mohou nepříznivě ovlivnit činnost a pozornost dětí 
 
 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 16. říjen 2019 
 
 
 
Zpracoval: Spoustová Eva – manažer jakosti 
Schválil: ing. Pavel Dejdar - jednatel 


