
Katalog pekařských, cukrářských a lahůdkářských výrobků

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Sázava 180, 563 01 Lanškroun

1 26.04.2023

Kód výrobku Název výrobku Hmotnost (g)

95 43 1

100 Rohlík                  43 1

101 60 1

105 55 1

110 Houska                  55 1

111 55 1

115 70 1

120 80 1

125 Bageta           90 1

135 Hamburger 65 1

145 Hot dog rohlíkový    43 1

150 Banketky  35 1

160 Bageta malá 60 1

200 Kornspitz             65 1

202 65 1

204 65 1

205 Vícezrnná bageta        100 1

206 65 1

208 55 1

209 55 1

210 65 1

220 Špaldová houska    60 1

230 Vita houska s dýní 55 1

295 110 1

319 140 1

402 Loupák                        Jemné pečivo 50 1

415 Jemné pečivo 73 1

416 Jemné pečivo 73 1

418 Jemné pečivo 73 1

420 Jemné pečivo 73 1

422 Jemné pečivo 73 1

430 140 1

435 130 1

Skupina 
výrobku

                                                      
SLOŽENÍ VÝROBKU  -  alergeny jsou vyznačeny tučně Minimální 

trvanlivost 
dní

Spotřebujte 
do dnů

Rohlík bez posypu      
     

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, 
šípkový extrakt), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), cukr.

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, 
šípkový extrakt), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), cukr. Posyp mák.

Řemeslný rohlík          
   

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, pekařský přípravek (pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, šípkový 
extrakt), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí.

Karlovarský rohlík       
  

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, pekařský přípravek (pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, šípkový 
extrakt), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), cukr. Posyp mák.

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500). Posyp mák.

Houska bez posypu    
       

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500). 

Houska se sýrem         
    

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, polotvrdý sýr 20%, droždí, pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, 
emulgátor E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor 
kyselosti E500).

Houska s anglickou 
slaninou

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, polotvrdý sýr, anglická slanina 15% (vepřové maso, konzervant dusitan sodný,  bramborový škrob, 
stabilizátor E450 a E451, zahušťovadlo E407, dextróza, antioxidant E316, látky zlepšující chuť a vůni E621 a E635, vepřová bílkovina, extrakty koření, 
barvivo karamel), droždí, pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500).

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), 
pekařský přípravek (pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, šípkový extrakt), cukr.

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, 
aroma, barvivo annatto), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), 
droždí, pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl 
(sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), cukr.

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, 
šípkový extrakt), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), cukr.

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, 
šípkový extrakt), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), cukr.

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), 
pekařský přípravek (pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, šípkový extrakt), cukr. 

Pečivo 
pšenično-žitné

Složení: pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek (žitná a pšeničná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, cukr, pšeničná sladová mouka, kyselina 
citrónová, emulgátor E472e a řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy, pšeničné otruby, sójový šrot, lněná semena, 
sušený žitný kvásek, sůl, pšeničný sladový šrot, koření), řepkový olej, droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, 
regulátor kyselosti E500), pražený ječmen, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, glukóza, cukr, emulgátor řepkový lecitin, enzymy, 
přípravek zlepšující mouku kyselina askorbová). Posyp: sezam, lněná semena, laskavec.

Kaiserka - vícezrnná   
         

Pečivo 
vícezrnné

Složení: pšeničná mouka, pekařský přípravek (voda, žitný kvas /celozrnná žitná mouka, voda, žitná mouka, sůl/, len, slunečnice, žitná trhanka, 
sůl, cukr, sladová žitná mouka, ovesná trhanka), voda, droždí, řepkový olej, sypká směs (pšeničná mouka, emulgátor 472e, pšeničný lepek, 
dextróza, pšeničná sladová mouka, sójová mouka, kypřidlo fosforečnan vápenatý, zahušťovadlo guarová mouka, enzymy, slunečnicový olej, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), žitná mouka, pražený 
ječmen, sypká směs (pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka), Posyp: sezam, lněná semena, laskavec.

Rohlík se slunečnicí    
   

Pečivo 
vícezrnné

Složení: pšeničná mouka, voda, slunečnice 16%, žitný kvas (voda, žitná mouka), pekařský přípravek (žitná a pšeničná mouka, pšeničný šrot, 
žitný šrot, cukr, pšeničná sladová mouka, kyselina citrónová, emulgátor E472e a řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, 
enzymy, pšeničné otruby, sójový šrot, lněná semena, sušený žitný kvásek, sůl, pšeničný sladový šrot , koření), řepkový olej, pražený ječmen, 
sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný 
lepek, glukóza, cukr, emulgátor řepkový lecitin, enzymy, přípravek zlepšující mouku kyselina askorbová), pekařský přípravek (pšeničná mouka 
sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, šípkový extrakt).

Pečivo 
vícezrnné

Složení: pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek (žitná a pšeničná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, cukr, pšeničná sladová mouka, kyselina 
citrónová, emulgátor E472e a řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy, pšeničné otruby, sójový šrot, lněná semena, 
sušený žitný kvásek, sůl, pšeničný sladový šrot, koření), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti 
E500), řepkový olej, pražený ječmen. Posyp: sezam, len.

Cereální rohlík             
 

Pečivo 
vícezrnné

Složení: pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek (žitná a pšeničná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, cukr, pšeničná sladová mouka, kyselina 
citrónová, emulgátor E472e a řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy, pšeničné otruby, sójový šrot, lněná semena, 
sušený žitný kvásek, sůl, pšeničný sladový šrot, koření), řepkový olej, pražený ječmen, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka 
E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, glukóza, cukr, emulgátor řepkový lecitin, enzymy, 
přípravek zlepšující mouku kyselina askorbová), pekařský přípravek (pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, šípkový 
extrakt). Posyp (len, pšeničná mouka celozrnná, kukuřičná krupice, ovesné vločky, posypová sůl, sezam). 

Cereální raženka          
      

Pečivo 
vícezrnné

Složení:  pšeničná mouka, voda, cereální směs (ječná sladová mouka, len, sójová drť, pšeničný lepek, žitná trhanka, cukr, sůl, pšeničné 
otruby, pekařský přípravek /pšeničná mouka celozrnná, pšeničná mouka, kyselina citronová a mléčná, regulátor kyselosti octan sodný a síran 
vápenatý, sůl, emulgátor lecitin, stabilizátor guma guar, cukr, enzymy/, ječná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor E471, enzymy, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová), řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, 
látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500). Posyp 
(len, pšeničná mouka celozrnná, kukuřičná krupice, ovesné vločky, posypová sůl, sezam).

Cereální houska se 
slunečnicí 

Pečivo 
vícezrnné

Složení: pšeničná mouka, voda, žitná mouka, pšeničná trhanka, žitná trhanka, droždí, slunečnice 1,5%, řepkový olej, len, sůl (sůl kamenná, 
jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor 
E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, glukóza, cukr, emulgátor 
řepkový lecitin, enzymy, přípravek zlepšující mouku kyselina askorbová), sypká směs (pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka), žitný kvas 
(voda, žitná mouka).

Dalamánek s 
celozrnnou žitnou 
moukou

Žitno- 
pšeničné 
pečivo

Složení: žitná mouka celozrnná 28%, voda, pšeničná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), kmín, jedlá sůl kamenná, pekařský přípravek 
(pšeničný lepek, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), droždí, pšeničný lepek, slunečnice, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), řepkový olej, len. 

  Pšeničné 
pečivo

Složení: voda, špaldová mouka 28%, špaldová mouka celozrnná 28%, pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), ječmenná sladová mouka restovaná, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný 
lepek, glukóza, cukr, emulgátor řepkový lecitin, enzymy, přípravek zlepšující mouku kyselina askorbová). Posyp (ovesné vločky, len, sezam).

Pečivo 
vícezrnné

Složení: pšeničná mouka, voda, dýně semena 16%, žitná mouka, pšeničná trhanka, žitná trhanka, droždí, řepkový olej, pekařský přípravek 
(pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), len, sůl (sůl kamenná, 
jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), slunečnice, sypká směs (pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka).

Ciabatta s olivami a 
rajčaty

 Pšeničné 
pečivo

Složení: pšeničná mouka, voda, sypká směs (pšeničný kvas, pšeničná mouka, pšeničný lepek, sůl, pšeničná sladová mouka, sušený jogurt, 
ječná sladová mouka, aroma, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sušená rajčata 3% (dehydratovaná rajčata 88%, slunečnicový 
olej, sůl, sušený česnek, cibule, oregáno, petržel, regulátor kyselosti kyselina citronová, antioxidant kyselina L-askorbová), olivy 2,5% (zelené olivy, 
voda, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, kyselina mléčná, antioxidant, kyselina L-askorbová), droždí, sypká směs (pšeničná mouka, 
emulgátor 472e, pšeničný lepek, dextróza, pšeničná sladová mouka, sójová mouka, kypřidlo fosforečnan vápenatý, zahušťovadlo guarová mouka, 
enzymy, slunečnicový olej, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor 
kyselosti E500).

PIZZA se sýrem a 
šunkou     

  Pšeničné 
pečivo

Složení: pšeničná mouka, polotvrdý sýr 19%, náplň (rajčatový protlak, cukr, kukuřice, žampiony, modifikovaný škrob, ocet, voda, olej rostlinný 
řepkový,  cibule, sůl, koncentrát z černé mrkve, koření, konzervant sorban draselný, chilli mleté), voda, šunka standart 7% (vepřové maso, voda, 
konzervant dusitan sodný, bramborový škrob, stabilizátory E450 a E451, zahušťovadlo E 407, dextróza, antioxidant E316, látka zvýrazňující chuť a 
vůni E621 a E 635, vepřové bílkovina, koření), žitný kvas (voda, žitná mouka), pekařský přípravek (cukr, mouka pšeničná, syrovátka sušená, 
emulgátory:E472e, E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, konzervant propionát vápenatý, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová), řepkový olej, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, emulgátor E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí.

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, 
jedlá sůl), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), 
droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, glukóza, cukr, emulgátor řepkový lecitin, enzymy, přípravek zlepšující mouku kyselina 
askorbová), pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, 
enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500). Posyp mák.

Koláč vázaný s 
tvarohem        

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, kyselina citronová), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový 
olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničný 
lepek, pšeničná mouka, emulgátor E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sušená syrovátka, sůl (sůl 
kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta 
(cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), 
náplň 37%: tvaroh 50%, voda, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo modifikovaný škrob, sušená syrovátka, sušený bílek, regulátor kyselosti 
kyselina citronová, sůl s jódem /jedlá sůl, jodičnan draselný/, aroma, barvivo beta karoten).

Koláč vázaný s 
mákem            

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, kyselina citronová), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový 
olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničný 
lepek, pšeničná mouka, emulgátor E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sušená syrovátka, sůl (sůl 
kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta 
(cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), 
náplň 37% (mák tepelně upravený 45%, voda, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, škrob, sušený bílek, aroma).

Koláč vázaný s jablky 
          

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, kyselina citronová), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový 
olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničný 
lepek, pšeničná mouka, emulgátor E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sušená syrovátka, sůl (sůl 
kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta 
(cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), 
jablečná náplň 37% (jablka 67%, voda, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti /kyselina citronová, citronany sodné, citronany vápenaté/, aroma, 
zahušťovadlo guma gellan, konzervant sorban draselný, skořice).

Koláč vázaný s 
povidly  

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, kyselina citronová), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový 
olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničný 
lepek, pšeničná mouka, emulgátor E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sušená syrovátka, sůl (sůl 
kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta 
(cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), 
náplň povidla 31% (glukozo-fruktozový sirup, švestkové pyré, cukr, voda, jablečný koncentrát, pšeničná vláknina, karamel; zahušťovadlo pektin a 
alginan sodný, regulátory kyselosti kyselina citrónová a citronany vápenaté; aroma, skořice).  

Koláč tvarohovo-
povidlový

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, kyselina citronová), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový 
olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničný 
lepek, pšeničná mouka, emulgátor E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sušená syrovátka, sůl (sůl 
kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta 
(cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), 
náplň povidla 23% (glukozo-fruktozový sirup, švestkové pyré, cukr, voda, jablečný koncentrát, pšeničná vláknina, karamel; zahušťovadlo pektin a 
alginan sodný, regulátory kyselosti kyselina citrónová a citronany vápenaté; aroma, skořice), tvarohová náplň 17% (tvaroh 50%, voda, pekařský 
přípravek (cukr, zahušťovadlo modifikovaný škrob, sušená syrovátka, sušený bílek, regulátor kyselosti kyselina citronová, sůl s jódem /jedlá sůl, 
jodičnan draselný/, aroma, barvivo beta karoten)).

Moravský koláč 
meruňkový

Jemné pečivo, 
tvaroh, 

meruňka

Složení: pšeničná mouka, voda, tvarohová náplň (tvaroh, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo modifikovaný škrob, sušená syrovátka, sušený 
bílek, regulátor kyselosti kyselina citronová, sůl s jódem /jedlá sůl, jodičnan draselný/, aroma, barvivo beta karoten)), cukr, meruňky 4,7%, vaječná 
melanž (pasterovaná vaječná melanž, kyselina citronová), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor 
kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, emulgátor E472e, 
barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), rozinky, rostlinný olej, sušená syrovátka, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo 
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten).

Moravský koláč - 
borůvkový    

Jemné pečivo, 
tvaroh, 
borůvka

Složení: pšeničná mouka, voda, tvarohová náplň (tvaroh, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo modifikovaný škrob, sušená syrovátka, sušený 
bílek, regulátor kyselosti kyselina citronová, sůl s jódem /jedlá sůl, jodičnan draselný/, aroma, barvivo beta karoten)), cukr,  borůvky 3 %, vaječná 
melanž (pasterovaná vaječná melanž, kyselina citronová), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor 
kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, emulgátor E472e, 
barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), rozinky, rostlinný olej, sušená syrovátka, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo 
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten).
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436 140 1

446 František se skořicí  Jemné pečivo 75 1

447 František s ořechy    Jemné pečivo 85 1

448 František s mákem   Jemné pečivo 85 1

450 Jemné pečivo 20 1

452 Rohový koláč 85 2

453 Jemné pečivo 20 1

454 Jemné pečivo 20 1

457 Mrkváč malinový    Jemné pečivo 60 2

458 Mrkváč povidlový     Jemné pečivo 55 2

468 100 2

480 Makový hřeben           Jemné pečivo 80 1

500 Koblih meruňka Jemné pečivo 55 1

520 Jemné pečivo 75 1

555 Jemné pečivo 85 2

591 Croissant máslový Jemné pečivo 55 2

592 Jemné pečivo 70 2

594 Jemné pečivo 60 1

600 1115 1

602 Sedlácký chléb 850 1

605 Chléb                      500 1

610 500 1

615 750 1

620 900 1

630 750 1

635 350 1

640 Bagetový chléb         500 1

Moravský koláč 
švestkový

Jemné pečivo, 
tvaroh, švestky

Složení: pšeničná mouka, voda, tvarohová náplň (tvaroh, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo modifikovaný škrob, sušená syrovátka, sušený 
bílek, regulátor kyselosti kyselina citronová, sůl s jódem /jedlá sůl, jodičnan draselný/, aroma, barvivo beta karoten)), cukr, švestky 4,7%, vaječná 
melanž (pasterovaná vaječná melanž, kyselina citronová), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor 
kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, emulgátor E472e, 
barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), rozinky, rostlinný olej, sušená syrovátka, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo 
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten).

Složení: pšeničná mouka, voda, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, 
aroma, barvivo annatto), cukr, vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, 
pekařský přípravek /pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, šípkový extrakt/, sůl /sůl kamenná, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500/, cukr), sušená syrovátka, droždí, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor 
kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), skořice 0,7%, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, emulgátor 
E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor 
kyselosti E500).

Složení: pšeničná mouka, ořechová směs 28% (cukr, vlašské ořechy 32%, pšeničná mouka, sušený bílek, psyllium, karamelizovaný cukr, sůl, 
aroma, koření), voda, cukr, řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, sušený 
pšeničný kvas, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti 
E500), pasterované sušená vejce, ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, 
konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten).

Složení: pšeničná mouka, náplň 29% (mák tepelně upravený 45%, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, škrob, sušený bílek, aroma), voda, cukr, 
řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, sušený pšeničný kvas, enzymy, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), pasterované sušená 
vejce, ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, 
barvivo beta karoten).

Svatební koláček 
tvarohový 

Složení: pšeničná mouka, tvaroh 24%, voda, cukr, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, 
mléčnan sodný, jedlá sůl), směs (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, 
regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), vepřové sádlo, tuzemák (líh, tresť rumová, cukr, barvivo karamel, vanilkové aroma), 
droždí, rozinky, rostlinný olej, pasterované sušená vejce, vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), řepkový olej, pekařský přípravek 
(pšeničný lepek, pšeničná mouka, emulgátor E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), zahušťovadlo 
modifikovaný škrob, sušená syrovátka, ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, 
konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), máslo.

Jemné pečivo, 
povidla, tvaroh, 

mák

Složení: pšeničná mouka, voda, povidla (glukozo-fruktozový sirup, švestkové pyré, cukr, voda, jablečný koncentrát, pšeničná vláknina, karamel, 
zahušťovadlo pektin a alginan sodný, regulátory kyselosti kyselina citrónová a citronany vápenaté, aroma, skořice), cukr, tvaroh, mák, margarín 
(rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), vepřové sádlo, rozinky, 
droždí, pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo modifikovaný škrob, sušená syrovátka, sušený bílek, regulátor kyselosti kyselina citronová, sůl s 
jódem /jedlá sůl, jodičnan draselný/, aroma, barvivo beta karoten), pasterované sušená vejce, řepkový olej, pekařský přípravek (pšeničný lepek, 
pšeničná mouka, emulgátor E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sušená syrovátka, ovocná pasta (cukr, 
jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl 
kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), směs (kukuřičný 
škrob, aroma, barvivo riboflavin), tuzemák (líh, tresť rumová, cukr, barvivo karamel, vanilkové aroma), máslo, skořice.

Svatební koláček 
povidlový

Složení: pšeničná mouka, povidla 36% (glukozo-fruktozový sirup, švestkové pyré, cukr, voda, jablečný koncentrát, pšeničná vláknina, karamel, 
zahušťovadlo pektin a alginan sodný, regulátory kyselosti kyselina citrónová a citronany vápenaté, aroma, skořice), voda, cukr, tuzemák (líh, tresť 
rumová, cukr, barvivo karamel, vanilkové aroma), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina 
citronová, aroma, barvivo annatto), vepřové sádlo, droždí, rozinky, pasterované sušená vejce, řepkový olej, pekařský přípravek (pšeničný lepek, 
pšeničná mouka, emulgátor E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sušená syrovátka, ovocná pasta (cukr, 
jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl 
kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), badyán, máslo.

Svatební koláček 
makový

Složení: pšeničná mouka, náplň 38% (mák tepelně upravený 45%, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, škrob, sušený bílek, aroma), voda, cukr, 
margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), vepřové 
sádlo, tuzemák (líh, tresť rumová, cukr, barvivo karamel, vanilkové aroma), droždí, rozinky, rostlinný olej, pasterované sušená vejce, řepkový olej, 
pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, emulgátor E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), 
sušená syrovátka, ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban 
draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), máslo.

Složení: pšeničná mouka, margarín (rostlinné oleje a tuky palmový a kokosový, olej slunečnicový voda, emulgátory E 471  a sójový lecitin, 
konzervant sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo beta karoten), maliny kousky 20% (voda, glokózo-fruktózový sirup, 
maliny 21,5%, cukr, jablečné pyré, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová a citronany vápenaté, citronany sodné, koncentrát z 
černé mrkve, zahušťovadlo guma gellan, aroma, konzervant sorban draselný), mrkev 17%, kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany a 
uhličitany sodné), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500).

Složení: pšeničná mouka, margarín (rostlinné oleje a tuky palmový a kokosový, olej slunečnicový voda, emulgátory E 471  a sójový lecitin, 
konzervant sorban draselný, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo beta karoten), povidla 20% (glukozo-fruktozový sirup, švestkové 
pyré, cukr, voda, jablečný koncentrát, pšeničná vláknina, karamel, zahušťovadlo pektin a alginan sodný, regulátory kyselosti kyselina citrónová a 
citronany vápenaté, aroma, skořice), mrkev 17%, kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany a uhličitany sodné), sůl (sůl kamenná, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500).

Štrůdlík se špaldou     
   

Jemné pečivo, 
jablečná náplň

Složení: jablečná náplň 42% (jablka 80%, cukr, voda, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, skořice, konzervant 
sorban draselný), pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek 10% (slunečnice, len, pšeničné otruby, pšeničná mouka, špaldové vločky 10%, 
pražený ječmen, pšeničné vločky), cukr, rozinky (rozinky 99,5%, slunečnicový olej), droždí, řepkový olej, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, sušený 
pšeničný kvas, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina 
mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), pekařský přípravek (ovesné vločky, len, sezam, slunečnice), skořice.

Složení: pšeničná mouka, voda, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, 
aroma, barvivo annatto), cukr, droždí, pasterované sušená vejce, sušená syrovátka, pekařský přípravek (<B>pšeničný lepek, pšeničná mouka</B>, 
emulgátor E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, 
regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor 
kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), náplň 44% (maková směs 30% /mák tepelně upravený 45%, 
cukr, pšeničná mouka bobtnavá, škrob, sušený bílek, aroma/, povidla /glukozo-fruktozový sirup, švestkové pyré, cukr, voda, jablečný koncentrát, 
pšeničná vláknina, karamel, zahušťovadlo pektin a alginan sodný, regulátory kyselosti kyselina citrónová a citronany vápenaté, aroma, skořice/). 

Složení: koblih [pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek (pšeničná mouka, sušené vaječné žloutky, cukr, laktóza, kypřidlo /fosforečnany, 
uhličitan sodný a difosforečnany/, sůl, pšeničný škrob, sušená syrovátka, emulgátory E481, E472e a sójový lecitin, aroma, látka zlepšující mouku 
kyselina askorbová a L-Cystein, enzym, vanilín), palmový tuk, slunečnicový olej, droždí, tuzemák (voda, líh, aromata, cukr, barvivo karamel)], ovocná 
náplň 15% [ovocná směs 67% (fruktózo-glukózový sirup, jablka, meruňky 7%, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, želírující 
látka pektin, aroma, barviva beta karoten a paprikový extrakt), ovocná směs 33% (cukr, jablečný protlak, voda, kukuřičný modifikovaný škrob, kyselina 
citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten)], posyp (glukóza, pšeničný škrob, palmový tuk, protispékavé látky uhličitan 
vápenatý a vápenaté soli mastných kyselin, aroma).

Koblih s pudinkovým 
krémem

Složení: koblih [pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek (pšeničná mouka, sušené vaječné žloutky, cukr, laktóza, kypřidlo /fosforečnany, 
uhličitan sodný a difosforečnany/, sůl, pšeničný škrob, sušená syrovátka, emulgátory E481, E472e a sójový lecitin, aroma, látka zlepšující mouku 
kyselina askorbová a L-Cystein, enzym, vanilín), palmový tuk, slunečnicový olej, droždí, tuzemák (voda, líh, aromata, cukr, barvivo karamel)], 
pudinkový krém 24% [sypká směs (cukr, glukózo-fruktózový sirup, modifikovaný škrob E1442, barviva síran vápenatý, karoteny a riboflavin, 
stabilizátor E460 a E466, sůl, konzervant sorban draselný, kyselina citronová, emulgátor sójový lecitin, aroma) voda, sypká směs (cukr, modifikovaný 
škrob E1442, sušená syrovátka, kokosový tuk sušený /kokosový olej, glukózový sirup, mléčná bílkovina/, modifikovaný škrob E1414, mléko 
odtučněné sušené, želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E 450iii, aroma, barvivo karoteny)], poleva (cukr, palmojádrový tuk, kakaový prášek 
se sníženým obsahem tuku, emulgátor sójový lecitin a E476/ vanilkový extrakt), kokos.

Sváteční koláč 
tvarohový

Složení: pšeničná mouka, voda, tažný margarín (rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor E471 a slunečnicový lecitin, sůl, 
konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo karoteny), pekařský přípravek (dextróza, pšeničný lepek, 
sušená syrovátka, olej rostlinný/řepkový, palmový/, mouka sójová, plně ztužený olej rostlinný palmový, emulgátor E471, glukózový sirup, aroma, 
mléčné bílkoviny, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, L-cystein, barvivo kurkumin, enzymy), cukr, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový 
olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), droždí, vaječná melanž (pasterovaná vaječná 
melanž, kyselina citronová), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), náplň 31%: tvaroh 50%, voda, 
pekařský přípravek (cukr, zahušťovadlo modifikovaný škrob, sušená syrovátka, sušený bílek, regulátor kyselosti kyselina citronová, sůl s jódem 
/jedlá sůl, jodičnan draselný/, aroma, barvivo beta karoten).

Složení: pšeničná mouka, voda, máslo 22%, pekařský přípravek (cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, odstředěné sušené mléko, sůl, vejce, 
emulgátor E 472e, aroma, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, droždí, enzymy), cukr, droždí, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, 
regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), aroma.

Croissant s 
lískooříškovou náplní

Složení: pšeničná mouka, voda, máslo 22%, pekařský přípravek (cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, odstředěné sušené mléko, sůl, vejce, 
emulgátor E 472e, aroma, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, droždí, enzymy), cukr, droždí, lískooříšková náplň 1,6% (cukr, rostlinný shea 
tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, lískooříšková pasta 2%, emulgátor sójový lecitin, aroma), vaječná melanž 
(pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), poleva tmavá (cukr, plně ztužený rostlinný tuk 
(palmojádrový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, aroma),  rostlinný tuk palmový, 
aroma.

Croissant s 
karamelem a 
mandlemi

Složení: pšeničná mouka, voda, máslo 22%, pekařský přípravek (cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, odstředěné sušené mléko, sůl, vejce, 
emulgátor E 472e, aroma, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, droždí, enzymy), cukr, droždí, topping karamel 0,5% (glukózový sirup, 
karamelizovaný cukr 19%, voda, modifikovaný škrob, aromata), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a 
octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), mandle plátky 0,1%, aroma.

Chléb velký sázavský 
     

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitný kvas (voda, žitná mouka), žitná mouka, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá 
látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, zahušťovadlo guma guar, 
bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), kmín.

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), vepřové sádlo, vařené brambory strouhané, sůl (sůl 
kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, 
kukuřičná mouka, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka , protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující 
mouku kyselina askorbová, enzymy).

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitný kvas (voda, žitná mouka), žitná mouka, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá 
látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka<, kukuřičná mouka, zahušťovadlo guma guar, 
bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), kmín.

Malý kmínový chléb    
    

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitný kvas (voda, žitná mouka, žitná mouka), žitná mouka, kmín 0,2%, sůl (sůl kamenná, 
jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná 
mouka, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku 
kyselina askorbová, enzymy), posyp kmín 1 %. 

Slunečnicový chléb     
     

Vícezrnný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), slunečnice 5,6%, sůl (sůl kamenná, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), len, droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, 
zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy).

Venkovský chléb         
 

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), sušená syrovátka, sůl (sůl kamenná, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, 
zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy).

Malý venkovský 
chléb      

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), sušená syrovátka, sůl (sůl kamenná, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, 
zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy).

Sázavský chlebík         
  

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), sušená syrovátka, sůl (sůl kamenná, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, 
zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy).

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), sušená syrovátka, sůl (sůl kamenná, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, 
zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy).
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648 600 1

650 600 1

660 Vita - chléb ovál         Chléb speciální 450 1

667 Sázavské žito        Chléb žitný 650 1

669 Mrkvový chléb Chléb speciální 500 1

675 Rodinný chléb 1750 1

677 Bramborec Chléb speciální 600 1

678 Zakarpatský chléb 500 1

688 Cibulák 400 1

700 350 6

701 350 6

705 350 6

715 300 5

729 Jemné pečivo 250 5

730 Vánočka s rozinkami Jemné pečivo 400 5

731 Vánočka bez rozinek Jemné pečivo 400 5

741 Jemné pečivo 250 5

742 Jemné pečivo 250 5

770 Vánoční štola Jemné pečivo 290 40

786 Jemné pečivo 300 5

825 370 4

830 420 4

840 370 4

850 1115 4

862 400 4

880 350 4

890 Pšeničný chléb 250 4

911 Zrníček                    250 7

915 Jemné pečivo 400 5

925 Jemné pečivo 400 5

Oválný žitno-
pšeničný chléb 

Žitno-pšeničný 
chléb

Složení: voda, žitná mouka, pšeničná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, 
regulátor kyselosti E500), droždí, pražený ječmen, pekařský přípravek (pšeničný lepek, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), sypká 
směs (pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka).

Žitno - pšeničný 
chléb    

Žitno-pšeničný 
chléb

Složení: voda, žitná mouka, pšeničná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, 
regulátor kyselosti E500), droždí, pražený ječmen, pekařský přípravek (pšeničný lepek, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), sypká 
směs (pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka).

Složení: voda, pšeničná mouka, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitný kvas (voda, žitná mouka), žitná mouka, slunečnice, pšeničná trhanka, 
žitná trhanka, len, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný 
lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan 
vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sypká směs (pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka).

Složení: žitná mouka, voda, žitný kvas (voda, žitná mouka), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti 
E500), pekařský přípravek (pšeničný lepek, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), pražený ječmen, sypká směs (pšeničná mouka, 
pšeničná sladová mouka).

Složení:  pšeničná mouka tmavá chlebová, voda, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), mrkev 15%, slunečnice, len, sůl (sůl kamenná, 
jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná 
mouka, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku 
kyselina askorbová, enzymy).

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitný kvas (voda, žitná mouka), žitná mouka, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá 
látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, zahušťovadlo guma guar, 
bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), kmín.

Složení: voda, pšeničná mouka, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitný kvas (voda, žitná mouka), sypká směs 7 % (bramborové vločky 99%, 
emulgátor E471, antioxidant E472, kurkuma, konzervant disiřičitan sodný, stabilizátor difosforečnany), žitná mouka, pšeničný lepek, sůl (sůl 
kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), kmín, droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná 
mouka, kukuřičná mouka, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy).

Pšenično - 
žitný chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, pekařský přípravek (voda, žitný kvas /celozrnná žitná mouka, voda, žitná mouka, sůl/, len, 
slunečnice, žitná trhanka, sůl, cukr, sladová žitná mouka, ovesná trhanka), žitná mouka, droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá 
látka E535, regulátor kyselosti E500), pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, zahušťovadlo guma guar, 
bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), pražený 
ječmen, sypká směs (pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka).

Pšenično - 
žitný chléb

Složení: pšeničná mouka, voda, žitná mouka, restovaná cibule 6% (cibule 76%, palmový olej,  mouka pšeničná, sůl), sypká směs (pšeničný kvas, 
pšeničná mouka, pšeničný lepek, sůl, pšeničná sladová mouka, sušený jogurt, ječná sladová mouka, aroma, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), sypká směs (pšeničná mouka, 
emulgátor 472e, pšeničný lepek, dextróza, pšeničná sladová mouka, sójová mouka, kypřidlo fosforečnan vápenatý, zahušťovadlo guarová mouka, 
enzymy, slunečnicový olej, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), droždí.

Veka balená krájená 
ŠIKMO      

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, žitný kvas (voda, žitná mouka), pekařský přípravek (cukr, mouka pšeničná, syrovátka sušená, 
emulgátory:E472e, E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, konzervant propionát vápenatý, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), pekařský přípravek (pšeničná mouka, 
regulátor kyselosti E575, fermentovaná pšeničná mouka), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy).

Veka balená krájená 
ROVNĚ   

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, žitný kvas (voda, žitná mouka), pekařský přípravek (cukr, mouka pšeničná, syrovátka sušená, 
emulgátory:E472e, E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, konzervant propionát vápenatý, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), pekařský přípravek (pšeničná mouka, 
regulátor kyselosti E575,  fermentovaná pšeničná mouka), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy).

Veka balená                 
  

Pečivo 
pšeničné

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, žitný kvas (voda, žitná mouka), pekařský přípravek (cukr, mouka pšeničná, syrovátka sušená, 
emulgátory:E472e, E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, konzervant propionát vápenatý, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), pekařský přípravek (pšeničná mouka, 
regulátor kyselosti E575, fermentovaná pšeničná mouka), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy).

Veka párty krájená      
    

Pečivo 
speciální

Složení: pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek (lněné semeno, směs kukuřičná, drť sójová, ovesné vločky, mouka sójová, sůl, slunečnice, 
vláknina kukuřičná, pšeničná mouka sladová, mouka pšeničná, sezam, cukr, emulgátory E472e, E471 a sójový lecitin, slad ječný pražený, 
enzymy, protispékavá látka fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, regulátor kyselosti: kyselina citronová), žitný kvas (voda, 
žitná mouka), droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, sušený pšeničný kvas, enzymy, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová), pekařský přípravek (pšeničná mouka, regulátor kyselosti E575, fermentovaná pšeničná mouka).

Vánočka MINI s 
mandlemi     

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, 
aroma, barvivo annatto), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), 
droždí, rozinky (rozinky 99,5%, slunečnicový olej),, rostlinný olej, pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor 
E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina 
citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti 
E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy), posyp mandle plátky 1 %.

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, 
aroma, barvivo annatto), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), 
droždí, rozinky 2% (rozinky 99,5%, slunečnicový olej), pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), 
vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy).

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, 
aroma, barvivo annatto), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), 
droždí, pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), 
ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta 
karoten), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), 
pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy).

Mazanec mini s 
rozinkami

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, 
aroma, barvivo annatto), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), 
droždí, rozinky 2% (rozinky 99,5%, slunečnicový olej), pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), 
vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy).

Mazanec mini               
    s mandlemi 

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, 
aroma, barvivo annatto), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), 
droždí, rozinky (rozinky 99,5%, slunečnicový olej),, rostlinný olej, pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor 
E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina 
citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti 
E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy), posyp mandle plátky 1%.

Složení: pšeničná mouka, rozinky, voda, pomerančová kůra kandovaná (pomerančová kůra, glukózový sirup, cukr, regulátor kyselosti kyselina 
citronová), máslo, mandle plátky, tuzemák (líh, tresť rumová, cukr, barvivo karamel, vanilkové aroma), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, 
voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto), pekařský přípravek (cukr, pšeničná mouka, emulgátor 
E471 a 482, sušená syrovátka, sůl, aroma, regulátor kyselosti fosforečnany a uhličitany vápenaté, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, 
enzymy), cukr, alginát (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka alginát sodný, regulátor kyselosti kyselina mléčná, fosforečnan trivápenatý 
a trisodný, emulgátor E471, barvivo kurkumin a košenila, aroma), droždí, posypový cukr (dextróza, modifikovaný škrob bramborový, rostlinný tuk 
palmový neztužený, protispékavá látka E470b), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), aroma.

Dukátové buchtičky    
         

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, 
aroma, barvivo annatto), droždí, řepkový olej, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan 
sodný, jedlá sůl), pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, emulgátor E472e, barvivo E160e, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500).

Slunečnicový chléb 
půl.bal.kr. 

Vícezrnný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), slunečnice 5,6%, sůl (sůl kamenná, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), len, droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, 
zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy).

Venkovský chléb 
půlený krájený 

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), sušená syrovátka, sůl (sůl kamenná, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, 
zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy).

Chléb balený půlený 
krájený 

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitný kvas (voda, žitná mouka), žitná mouka, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá 
látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, zahušťovadlo guma guar, 
bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), kmín.

Chléb velký sáz. bal. 
krájený 

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitný kvas (voda, žitná mouka), žitná mouka, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá 
látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, zahušťovadlo guma guar, 
bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), kmín.

Sedlácký chléb 
balený půlený 

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitná mouka, žitný kvas (voda, žitná mouka), vepřové sádlo, vařené brambory strouhané, sůl (sůl 
kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, 
kukuřičná mouka, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující 
mouku kyselina askorbová, enzymy).

Maroko chléb půlený  
 

Pšenično-žitný 
chléb

Složení: pšeničná mouka tmavá chlebová, voda, pšeničná mouka, pekařský přípravek (sójová drť, žitná mouka, pšeničná trhanka, pražené žito 
a ječmen, len, pšeničná mouka celozrnná, cukr, pšeničná mouka, pšeničné otruby, extrudované pšeničné klíčky, extrudovaná žitná mouka, 
pšeničný lepek, sladová ječná mouka, emulgátory E471 a E472e, řepkový olej, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), žitný kvas 
(voda, žitná mouka), žitná mouka, droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), ocet (ocet kvasný 
lihový, voda), pražený ječmen, pekařský přípravek (pšeničná mouka, regulátor kyselosti E575, fermentovaná pšeničná mouka), pšeničná 
trhanka, žitná trhanka, len, slunečnice, sypká směs (pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka).

Toastový chléb 
půlený     

Složení: pšeničná mouka, voda, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, 
aroma, barvivo annatto), droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, sušený pšeničný kvas, 
enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), žitný kvas (voda, žitná mouka), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, 
regulátor kyselosti E500), cukr.

Vícezrnný 
chléb

Složení: pekařský přípravek 39% (žitná zrna 44%, voda, pálený vinný ocet, bramborový granulát, sůl, glukózový sirup, žitný kvas, sirup z cukrové 
řepy), žitná mouka 26%, voda, slunečnice, pšeničná mouka, droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná mouka, kukuřičná mouka, 
zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy).

Mazanec tukový s 
rozinkami   

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, 
aroma, barvivo annatto), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), 
droždí, rozinky 2% (rozinky 99,5%, slunečnicový olej), pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), 
vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy).

Mazanec máslový s 
mandlemi

Složení: pšeničná mouka, voda, máslo 9,4%, cukr, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, 
mléčnan sodný, jedlá sůl), mandle plátky 2%, droždí, rozinky (rozinky 99,5%, slunečnicový olej), pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná 
mouka sladová, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný 
škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin).
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927 Jemné pečivo 250 4

950 Vánočka máslová Jemné pečivo 400 5

958 Jemné pečivo 50 1

982 Jemné pečivo 70 1

985 Jemné pečivo 75 1

1815 500 90

2000 Ara rohlík s arašídy Jemné pečivo 80 2

2040 Jemné pečivo 500 30

2045 Jemné pečivo 250 20

2055 Jemné pečivo 300 20

2076 Čertík cukrářský 50 3

2181 Indián  50 5

2185 Valentýnský indián 50 5

2190 Kakaové sušenky 130 60

2255 Kornout ovocný 30 3

2290 Kostka pařížská 46 5

2318 Lanýžak 70 5

2320 Laskonka               40 5

2340 Makovec                 80 3

2351 Mátové sušenky 140 60

2431 70 3

2432 100 3

2445 Perník             300 4

2499 Srdce BORŮVKA 70 3

2503 Řez citrónový           85 3

2520 Tiramisu 70 3

2537 Malinový řez 75 3

Špaldový mazanec 
máslový

Složení: špaldová mouka 37%, voda, špaldová mouka celozrnná 9%, cukr, máslo 7%, pšeničná mouka, vaječná melanž (pasterovaná vaječná 
melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), droždí, mandle plátky, rozinky (rozinky 99,5%, slunečnicový olej), 
pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, glukóza, cukr, emulgátor řepkový lecitin, enzymy, přípravek zlepšující mouku kyselina 
askorbová), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, 
barvivo beta karoten), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, 
ethylvanilin), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy).

Složení: pšeničná mouka, voda, máslo 9,8%, cukr, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, 
mléčnan sodný, jedlá sůl), droždí, rozinky (rozinky 99,5%, slunečnicový olej), pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, 
emulgátor E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), mandle plátky, ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, 
regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá 
látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin).

Sladký rohlík s 
mandlemi        

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, 
aroma, barvivo annatto), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), 
mandle plátky 3%, droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, glukóza, cukr, emulgátor řepkový lecitin, enzymy, přípravek 
zlepšující mouku kyselina askorbová), pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku 
kyselina askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500). 

Sluníčko máslové s 
čokoládou

Složení: pšeničná mouka, voda, hořká čokoláda 8,5% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor slunečnicový lecitin), máslo 8,5%, cukr, 
vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), droždí, pekařský přípravek 
(pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), ovocná pasta (cukr, jablka, 
zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl kamenná, 
jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin).

Špaldové sluníčko s 
máslem

Složení: špaldová mouka 36%, voda, špaldová mouka celozrnná 9%, cukr, máslo 6%, pšeničná mouka, vaječná melanž (pasterovaná vaječná 
melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), droždí, mandle plátky, vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, 
ethylvanilin), rozinky, rostlinný olej, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, glukóza, cukr, emulgátor řepkový lecitin, enzymy, 
přípravek zlepšující mouku kyselina askorbová), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), 
pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy), skořice.

Strouhanka 
sáčkovaná         

Složení: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, 
šípkový extrakt), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), cukr. 

Složení: voda, pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor E471 a slunečnicový lecitin, sůl, 
konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo karoteny), strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový 
olej, droždí, pekařský přípravek /pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, šípkový extrakt/, sůl /sůl kamenná, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500/, cukr), loupaná podzemnice (arašídy) 10%, cukr, pekařský přípravek (sušená 
syrovátka, glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk palmový, stabilizátory E340 a E452i emulgátory E471 a E472c protispékavá látka 
oxid křemičitý, přírodní barvivo betakaroten), rozinky (rozinky 99,5%, slunečnicový olej), pasterované sušená vejce, skořice, pšeničná mouka, ocet 
(ocet kvasný lihový, voda), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), vaječná melanž (pasterovaná 
vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl).

Beránek biskupský     
  

Složení: vejce, pšeničná mouka, cukr, margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina 
citronová, aroma, barvivo annatto), rozinky (rozinky 99,5%, slunečnicový olej), pomerančová kůra kandovaná (pomerančová kůra, glukózový sirup, 
cukr, regulátor kyselosti kyselina citronová), alginát (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka alginát sodný, regulátor kyselosti kyselina 
mléčná, fosforečnan trivápenatý a trisodný, emulgátor E471, barvivo kurkumin a košenila, aroma), rostlinný tuk palmový, kypřící směs (pšeničná 
mouka, difosforečnany a uhličitany sodné), poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
emulgátory sójový lecitin a E476, aroma).

Beránek piškotový      

Složení: pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, vejce sušená, pšeničný škrob, glukóza, emulgátor: E472b a E477, mouka sójová, bílkovina 
mléčná, kypřící látky E450 a E500, zahušťovadlo mouka guarová, sůl, aromata: vanilin a citrónové, barvivo betakaroten), voda, posypový cukr 
(dextróza, modifikovaný škrob bramborový, rostlinný tuk palmový neztužený, protispékavá látka E470b), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, 
stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma).

Beránek piškotový 
tmavý

Složení: pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, vejce sušená, pšeničný škrob, glukóza, emulgátor: E472b a E477, mouka sójová, bílkovina 
mléčná, kypřící látky E450 a E500, zahušťovadlo mouka guarová, sůl, aromata: vanilin a citrónové, barvivo betakaroten), voda, rostlinný tuk palmový, 
pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk 
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin a E476, aroma).

Cukr.výr.s 
bílkov.náplní

Složení: cukr, vaječný bílek (vaječný bílek, regulátor kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadlo xanthan, stabilizátor E520), poleva tmavá (cukr, ztužený 
rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin a E476, aroma), rostlinný tuk palmový, pšeničná 
mouka, voda, žloutky tekuté (vaječný žloutek, sorban draselný, kyselina citrónová), pšeničný škrob, kyselina citronová, barviva červeň allura, a 
azorubin. Barviva červeň allura, a azorubin mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Cukr.výr. s 
bílkov.náplní

Složení: cukr, vaječný bílek (vaječný bílek, regulátor kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadlo xanthan, stabilizátor E520), poleva tmavá (cukr, ztužený 
rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory sojový lecitin a E476, aroma), rostlinný tuk palmový, voda, 
pšeničná mouka, žloutky tekuté (vaječný žloutek, sorban draselný, kyselina citrónová), pšeničný škrob, kyselina citronová.

Cukr.výr. s 
bílkov.náplní

Složení: cukr, vaječný bílek (vaječný bílek, regulátor kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadlo xanthan, stabilizátor E520), poleva jogurtová (cukr, 
rostlinný tuk /palmojádrový, palmový a shea/, sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, sušený jogurt, emulgátor sójový lecitin, kyselina 
citrónová, aroma, barvivo karmín, jedlá sůl), voda, rostlinný tuk palmový, jahodový protlak (glukózo-fruktózový sirup, cukr, ovocný protlak /višeň, 
jablko, arónie/, jahodový protlak, modifikovaný škrob, kyselina citronová, aroma, voda), pšeničná mouka, žloutky tekuté (vaječný žloutek, sorban 
draselný, kyselina citrónová), pšeničný škrob, kyselina citronová, barviva červeň allura a azorubin. Barviva červeň allura a azorubin mohou 
nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Trvanlivé 
pečivo

Složení: pšeničná mouka, cukr moučka (cukr, kukuřičný škrob), máslo, pasta 11% (nízkotučný kakaový prášek 50%, rostlinné oleje slunečnicový a 
palmový, emulgátor sójový lecitin, aroma), pasta (cukr, glukózový sirup, kokos, voda, sušené kokosové mléko, aroma), vaječná melanž 
(pasterovaná vaječná melanž, kyselina citronová), sypká směs (pšeničný škrob, pšeničná mouka, sušená syrovátka, kypřidlo uhličitan sodný a 
kyselé difosfáty, zahušťovadlo xantanová guma, aroma, barvivo extrakt z mrkve), voda, esence (voda, Jamaiský rum 65%vol 9%, aroma, 
zahušťovadlo E466, karamel).

Cukrář.výr. s 
bílkov.náplní

Složení: cukr, vaječný bílek (vaječný bílek, regulátor kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadlo xanthan, stabilizátor E520), poleva tmavá (cukr, ztužený 
rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin a E476, aroma), loupaná podzemnice, voda, 
rostlinný tuk palmový, ovocný protlak 6% (glukózo-fruktózový sirup, cukr, ovocný protlak 34% /višeň, jablko, jahoda, arónie/, modifikovaný škrob, 
kyselina citronová, aroma, voda), pšeničná mouka, kyselina citronová, barviva červeň allura a azorubin. 
Barviva červeň allura a azorubin mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Cukr.výr.s 
náplní ostatní

Složení: pekařský přípravek (pšeničná mouka, cukr, vejce sušená, pšeničný škrob, glukóza, emulgátor: E472b a E477, mouka sójová, bílkovina 
mléčná, kypřící látky E450 a E500, zahušťovadlo mouka guarová, sůl, aromata: vanilin a citrónové, barvivo betakaroten), poleva tmavá (cukr, ztužený 
rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin a E476, aroma), rostlinná šlehačka (voda, 
částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory E420i a E460i, emulgátory E472b, E322 a E471, mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti E340 a 
E331iii, barvivo betakaroten), voda, rostlinný tuk palmový, cukr, kakaový prášek, poleva světlá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk palmový, sušené 
mléko, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, regulátor kyselosti kyselina citronová, sůl, aroma), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, 
stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma).

Cukr.výr.s 
náplní ostatní

Složení: sypká směs (čokoláda v prášku 31% /cukr, kakao, kakaové máslo/, cukr, pšeničná mouka, rostlinný tuk palmový, vaječný bílek, dextróza, 
mléčné proteiny, kypřící látky E450i a E500ii, sůl, aromata), máslo, smetana, voda, hořká čokoláda (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor 
sójový lecitin, vanilkový extrakt), kandované třešně (třešně, glukózo-fruktózový sirup, sacharóza, višňový džus koncentrát, regulátor kyselosti 
kyselina citrónová, barviva E163, aromata, konzervant oxid siřičitý), čokoládové hobliny (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilkové 
aroma, emulgátor slunečnicový lecitin), fruktózovo-glukózový sirup, lískooříšková náplň (cukr, rostlinný shea tuk, sušená syrovátka , kakaový prášek 
se sníženým obsahem tuku, lískooříšková pasta, emulgátor sójový lecitin, aroma).

Cukr.výr. s 
lehkou 

máslovou 
náplní

Složení: voda, cukr, máslo, strouhaný kokos, sypká směs (cukr, škrob /bramborový, kukuřičný, pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob, 
emulgátor E471, barvivo karoteny), vaječný bílek (vaječný bílek, regulátor kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadlo xanthan, stabilizátor E520), 
kukuřičný škrob, smetana.

Cukrárna-
jemné pečivo

Složení: pšeničná mouka, sypká směs 21% (cukr, mák tepelně upravený 28%, sušená syrovátka, kypřicí látky E500 a E 450, rýžová mouka, 
emulgátor E471 a E475, sůl, zahušťovadlo xanthan), voda, náplň 12% (mák tepelně upravený 45%, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, škrob, sušený 
bílek, aroma), vejce, fondán (cukr, voda, glukózový sirup), slunečnicový olej, kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany  uhličitany sodné).

Trvanlivé 
pečivo

Složení: sypká směs 70% (cukr, ovesné vločky, pšeničná mouka, lyofilizovaný rybíz, kypřící látka hydrogenuhličitan sodný a difosforečnan disodný, 
aroma, mátové aroma 0,24%), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, 
barvivo annatto), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, kyselina citronová).

MÍŠA kelímek               
    

Cukr.výr. se 
šlehačkovou 

náplní

Složení: smetana, krém (čokoláda v prášku 40% /cukr, kakao/,  glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob,  regulátor kyselosti kyselina 
vinná, želírující látka pektiny, konzervant sorban draselný, aroma), voda, sypká směs (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina hovězí, 
odtučněné sušené mléko, škrob, aroma), bílá poleva (cukr, rostlinný tuk palmojádrový a kokosový, odtučněné sušené mléko, emulgátor sójový 
lecitin, aromata), krém (palmojádrový, kokosový a palmový tuk, cukr, plnotučné sušené mléko, bílá čokoláda 10% /plnotučné sušené mléko, cukr, 
kakaové máslo/, odtučněné sušené mléko, emulgátor sojový lecitin, aroma), sypká směs (sušený tvaroh, dextróza, odstředěné sušené mléko, 
kyselina citrónová, aroma), pšeničná mouka, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan 
sodný, jedlá sůl), cukr, pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), směs (kukuřičný škrob, 
aroma, barvivo riboflavin), konzervant sorban draselný, dekor (cukr, kakaové máslo, rostlinný tuk kokosový a palmojádrový, kakao se sníženým 
obsahem tuku, barviva E172 a E132, emulgátor sojový lecitin, stabilizátor E492). Barvivo červeň allura může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost 
dětí.

Osvěžení s malinou     
  

Cukr.výr. se 
šlehačkovou 

náplní

Složení: maliny 25%, voda, rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory E420i a E460i, emulgátory E472b, E322 a 
E471, mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti E340 a E331iii, barvivo betakaroten), smetana, cukr, sypká směs (cukr, škrob, živočišná želatina 
hovězí, jogurt v prášku, dehydratovaný glukózový sirup, sušená syrovátka, regulátor kyselosti kyselina mléčná, aroma), sypká směs (modifikovaný 
škrob, cukr, citrónová šťáva, maltodextrin, kyselina citrónová, antioxidant kyselina askorbová, konzervant sorban draselný), pšeničná mouka, dekor 
(kakao, cukr, kakaové máslo, emulgátor sojový lecitin, barvivo E170, koncentrát z ředkve, černého rybízu a jablka), vaječná melanž (pasterovaná 
vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, 
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), směs (kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin), konzervant sorban draselný.

Cukrárna-
jemné pečivo

Složení: sypká směs (pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, sušená vejce, prášek kakaový, vláknina bramborová, koření perníkové 1%, kypřící 
látky E450 a E500), voda, fondán (cukr, voda, glukózový sirup), slunečnicový olej, poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin a E476, aroma), rostlinný tuk palmový.

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: borůvková náplň 30% [(borůvky 45%, cukr, voda, želatina vepřová, koncentrovaná citronová šťáva, želírující přípravek pektiny, konzervant 
sorban draselný, aroma), smetana], sypká směs (pšeničná mouka, cukr, vejce sušená, pšeničný škrob, glukóza, emulgátor: E472b a E477, 
mouka sójová, bílkovina mléčná, kypřící látky E450 a E500, zahušťovadlo mouka guarová, sůl, aromata: vanilin a citrónové, barvivo betakaroten), 
voda, gel (glukózovo-fruktózový sirup, voda, cukr, želírující látka agar, kyselina citronová a aminopektin, aroma, konzervant sorban draselný), sypká 
směs (cukr, bílá čokoláda /cukr, kakaové máslo, sušené mléko/, živočišná želatina hovězí, sušené mléko, škrob, aroma), sušené květy (měsíček 
lékařský, chrpa, růže červená, levandule, jasmín), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové 
aroma).

Cukr.výr. se 
šlehačkovou 

náplní

Složení: šlehačka (smetana, stabilizátor E407), sypká směs (mouka pšeničná, cukr, emulgátor /emulgátor E472b a E477, glukózový sirup, mléko 
odtučněné sušené, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, škrob pšeničný, kypřící látka E450i a 500ii, sůl jedlá jodidová /sůl, jodičnan 
draselný/, zahušťovadlo xanthan, barvivo karoteny, aroma), voda, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná 
a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), sypká směs (cukr, želatina, glukózový sirup, regulátor kyselosti kyselina citronová, přírodní citronové aroma, 
sušená citronová šťáva, sůl, barvivo kurkumový extrakt), gel (glukózový sirup, voda, cukr, želírovací látky agar a pektiny, kyselina citronová, 
konzervant sorban draselný, aroma), ovocná náplň 6% (voda, cukr, ovocný protlak citron 19%, modifikovaný škrob E1442, ovocný protlak jablko, 
barvivo E516, konzervant sorban draselný, aroma, barvivo E101).

Cukr.výr. se 
šlehačkovou 

náplní

Složení: sypká směs (pšeničná mouka, cukr, vejce sušená, pšeničný škrob, glukóza, emulgátor: E472b a E477, mouka sójová, bílkovina 
mléčná, kypřící látky E450 a E500, zahušťovadlo mouka guarová, sůl, aromata: vanilin a citrónové, barvivo betakaroten), voda, rostlinná šlehačka 
(voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory E420i a E460i, emulgátory E472b, E322 a E471, mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti 
E340 a E331iii, barvivo betakaroten), smetana, sypká směs (cukr, mléko plnotučné sušené, želatina, modifikovaný škrob, glukózový sirup, aroma, 
sůl, máslo, barvivo karamel a betakaroten), sypká směs (kakaový prášek, dextróza, pšeničný škrob, cukr, rostlinné tuky palmojádrový a kokosový, 
vanilin), glukózový sirup, káva, tuzemák (líh, tresť rumová, cukr, barvivo karamel, vanilkové aroma), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor 
sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), dekor (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, přírodní vanilkové aroma, barvivo E 172, 
kakaový prášek).

Cukr.výr. se 
šlehačkovou 

náplní

Složení: šlehačka (smetana, stabilizátor E407), voda, sypká směs (pšeničná mouka, cukr, vejce sušená, pšeničný škrob, prášek kakaový, 
emulgátor E472b a E477, mouka sójová, bílkovina mléčná, kypřící látky E500 a E450, sůl, aromata vanilín a čokoládové), sypká směs (pšeničná 
mouka, cukr, vejce sušená, pšeničný škrob, glukóza, emulgátor: E472b a E477, mouka sójová, bílkovina mléčná, kypřící látky E450 a E500, 
zahušťovadlo mouka guarová, sůl, aromata: vanilin a citrónové, barvivo betakaroten), sypká směs 10% (cukr, glukóza, maliny lyofilizované 6%, 
želatina, regulátor kyselosti kyselina citronová, barvivo sušená řepná štáva, přírodní malinové aroma, sůl), gel 2% (glukózovo-fruktózový sirup, cukr, 
maliny 18%, voda, koncentrát z černé mrkve, želírující látka agar, kyselina citronová a aminopektin, aroma, konzervant sorban draselný), pasta (voda, 
emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma).
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2543 Měsíc s oříškem 60 3

2545 Řez mocca        46 4

2550 Řez punčový         56 5

2626 Slaný karamel 70 3

2629 Čokománie 90 3

2632 Sněhulák            50 3

2635 Špice                   50 5

2650 Střecha             80 4

2705 Kremrole            28 6

2716 + 2717 Jemné pečivo 2

2722 Celozrnný koláč třený 240 4

2760 Tyč pařížská     40 5

2780 Vanilkové rohlíčky    200 90

2790 50 5

2791 50 5

2800 Věneček           40 3

2810 Větrník               125 2

2820 Zrno                60 5

2865 Dort Harlekýn          750 2

2870 1000 2

3014 Dort Red velvet 2000 3

3016 Dort Rafael 1950 3

3021 Dort Míša malina 1200 3

cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, máslo, vejce sušená, pšeničný škrob, smetana, kakaový prášek, mouka sójová, škrob /bramborový, 
kukuřičný, pšeničný/, ztužený rostlinný tuk palmojádrový částečně, ztužený palmový olej, sušené mléko, glukózový sirup, kakaové máslo, 
fruktózovo-glukózový sirup, tuzemák (líh, tresť rumová, cukr, barvivo karamel, vanilkové aroma), rostlinný shea tuk, sušená syrovátka, lískooříšková 
pasta, ovocná náplň (cukr, jablečná dřeň, rybízová dřeň, malinová dřeň, želírující látka pektin, regulátory kyselosti kyselina citronová a citrát sodný, 
koncentrát z černé mrkve, aroma), pražená káva, dextróza, bílkovina mléčná, kypřící látky E450 a E500, regulátor kyselosti (kyselina citronová, 
E331iii a E340), emulgátory (slunečnicový a sójový lecitin, E471, E472b, E475, E476, E477), sůl, zahušťovadlo mouka guarová, pražené lískové 
ořechy 1%, alginát (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka alginát sodný, regulátor kyselosti kyselina mléčná a citronová, fosforečnan 
trivápenatý a trisodný, barvivo kurkumin a košenila, aroma), barvivo (karoteny, červeň allura a azorubin), aroma, stabilizátor sorbitol a E460i, 
ethylalkohol. Barviva červeň allura a azorubin mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: sypká směs (pšeničná mouka, cukr, vejce sušená, pšeničný škrob, prášek kakaový, emulgátor E472b a E477, mouka sójová, bílkovina 
mléčná, kypřící látky E500 a E450, sůl, aromata vanilín a čokoládové), voda, máslo, sypká směs (cukr, škrob /bramborový, kukuřičný, pšeničný, 
sušené mléko, modifikovaný škrob, emulgátor E471, barvivo karoteny), fondán (cukr, voda, glukózový sirup), poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný 
tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin a E476, aroma), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, 
stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), pražená káva, rostlinný tuk palmový.

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: voda, sypká směs (pšeničná mouka, cukr, vejce sušená, pšeničný škrob, glukóza, emulgátor: E472b a E477, mouka sójová, bílkovina 
mléčná, kypřící látky E450 a E500, zahušťovadlo mouka guarová, sůl, aromata: vanilin a citrónové, barvivo betakaroten), cukr, fondán (cukr, voda, 
glukózový sirup), aroma, ovocná náplň (cukr, jablečná dřeň, rybízová dřeň, malinová dřeň, želírující látka pektin, regulátory kyselosti kyselina citronová 
a citrát sodný, koncentrát z černé mrkve, aroma), aroma, pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní 
pomerančové aroma), poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin 
a E476, aroma), rostlinný tuk palmový, kyselina citronová, barviva červeň allura a azorubin. Barviva červeň allura a azorubin mohou nepříznivě 
ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 

Cukr.výr. se 
šlehačkovou 

náplní

Složení: smetana, sypká směs (pšeničná mouka, cukr, vejce sušená, pšeničný škrob, glukóza, emulgátor: E472b a E477, mouka sójová, 
bílkovina mléčná, kypřící látky E450 a E500, zahušťovadlo mouka guarová, sůl, aromata: vanilin a citrónové, barvivo betakaroten), voda, pasta (bílá 
čokoláda /plnotučné sušené mléko, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, aroma/, rozdrcené sušenky /pšeničná mouka, cukr, bezvodý 
mléčný tuk, odtučněné sušené mléko, mouka z ječného sladu, sůl/, rostlinný olej /palmový, slunečnicový, palmojádrový a kokosový/, cukr, sušená 
syrovátka, mandle, bezvodý mléčný tuk, karamel, mořská sůl, emulgátor sójový lecitin, sůl, aromata), krém (glukózový sirup, slazené 
kondenzované mléko, cukr, voda, kakaové máslo, modifikovaný škrob, zahušťovadlo agar, aromata, emulgátory E471, sůl, regulátor kyselosti 
kyselina citronová, konzervant sorban draselný), sypká směs (cukr, karamelový prášek, živočišná želatina hovězí, škrob, aromata), glukózový sirup, 
křupinky (pšeničná mouka, cukr, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, kakaová hmota, sušená syrovátka, pšeničná sladová mouka, 
pšeničný škrob, kypřící látka E500ii, sůl, přírodní vanilkové aroma, glukózový sirup, emulgátor sójový lecitin, paprikový extrakt, leštící látka arabská 
guma, aroma), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), sůl (sůl kamenná, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500).

Cukr.výr. se 
šlehačkovou 

náplní

Složení: smetana, sypká směs (čokoláda v prášku 31% /cukr, kakao, kakaové máslo/, cukr, pšeničná mouka, rostlinný tuk palmový, vaječný bílek, 
dextróza, mléčné proteiny, kypřící látky E450i a E500ii, sůl, aromata), glaze hořká čokoláda (cukr, 30% čokoláda /kakaová hmota, cukr, kakaové 
máslo, sójový lecitin, vanilkový extrakt/, sušené plnotučné mléko, kakaový prášek, glukózový sirup, hovězí želatina), voda, čokoláda (kakaové 
máslo, cukr, sušené plnotučné mléko, mléčný cukr, syrovátka a odtučněné mléko, karamelizovaný cukr, emulgátor sójový lecithin, vanilkový 
extrakt), čokoláda bílá (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, vanilkové aroma), čokoláda hořká (kakaová hmota, 
cukr, kakaové máslo, emulgátor sojový lecitin, vanilkové aroma), máslo, želatina (vepřová kůže), bisquit zlatý (pšeničná mouka, cukr, máslo, 
mléčné proteiny, sůl, ječné sladové výtažky, kypřící látka E500, barvivo E172), tonka fazole.

Cukr. výr. s 
bílkovou náplní

Složení: cukr, vaječný bílek (vaječný bílek, regulátor kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadlo xanthan, stabilizátor E520), poleva jogurtová (cukr, 
ztužený rostlinný tuk palmojádrový, palmový a shea, sušené mléko odtučněné, sušená syrovátka, sušený jogurt, emulgátor sójový lecitin a 
E476, vanilkový extrakt), rostlinný tuk palmový, pšeničná mouka, voda, žloutky tekuté (vaječný žloutek, sorban draselný, kyselina citrónová), poleva 
světlá (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk palmový, sušené mléko, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, regulátor kyselosti kyselina 
citronová, sůl, aroma), pšeničný škrob, cukr moučka (cukr, kukuřičný škrob), fondán (cukr, voda, glukózový sirup), sušené mléko odstředěné, 
kyselina citronová, barviva červeň allura a azorubin, glukózový sirup, aroma. Barviva červeň allura a azorubin mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a 
pozornost dětí. 

Cukr.výr.s  
tukovou náplní

Složení: poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin a E476, 
aroma), tažný margarín (rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor E471 a slunečnicový lecitin, sůl, konzervant kyselina sorbová, 
máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo karoteny), voda, cukr, sypká směs (sušené mléko plnotučné, cukr, emulgátor E472b, 
stabilizátor E466, sušené mléko odstředěné, barvivo kurkumin, aroma etylvanilin, barvivo riboflamin), rostlinný tuk palmový, vaječný bílek (vaječný 
bílek, regulátor kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadlo xanthan, stabilizátor E520), pšeničná mouka, žloutky tekuté (vaječný žloutek, sorban 
draselný, kyselina citrónová), kakaový prášek, sojová mouka, aroma, tuzemák (líh, tresť rumová, cukr, barvivo karamel, vanilkové aroma), pšeničný 
škrob.

Cukr.výr. s 
lehkou 

máslovou 
náplní

Složení: voda, máslo, sypká směs (pšeničná mouka, cukr, vejce sušená, pšeničný škrob, prášek kakaový, emulgátor E472b a E477, mouka 
sójová, bílkovina mléčná, kypřící látky E500 a E450, sůl, aromata vanilín a čokoládové), sypká směs (cukr, škrob /bramborový, kukuřičný, pšeničný, 
sušené mléko, modifikovaný škrob, emulgátor E471, barvivo karoteny), sypká směs (pšeničná mouka, cukr, vejce sušená, pšeničný škrob, 
glukóza, emulgátor: E472b a E477, mouka sójová, bílkovina mléčná, kypřící látky E450 a E500, zahušťovadlo mouka guarová, sůl, aromata: vanilin 
a citrónové, barvivo betakaroten), poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory 
sójový lecitin a E476, aroma), alginát (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka alginát sodný, regulátor kyselosti kyselina mléčná, 
fosforečnan trivápenatý a trisodný, emulgátor E471, barvivo kurkumin a košenila, aroma), rostlinný tuk palmový, pasta (voda, emulgátor E471 a E475, 
stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma).

Cukr.výrobek s 
bílkovou náplní

Složení: pšeničná mouka, máslo, cukr, vaječný bílek (vaječný bílek, regulátor kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadlo xanthan, stabilizátor E520), 
voda, žloutky tekuté (vaječný žloutek, sorban draselný, kyselina citrónová), posypový cukr (dextróza, modifikovaný škrob bramborový, rostlinný tuk 
palmový neztužený, protispékavá látka E470b), ocet (ocet kvasný lihový, voda), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, 
regulátor kyselosti E500), kyselina citronová.

Jablečný štrúdl - celý, 
kousek

Složení: jablečná náplň 50% (jablka 80%, cukr, voda, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, skořice, konzervant 
sorban draselný), pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinný tuk palmový, rostlinný olej řepkový, voda, emulgátor E471 a slunečnicový lecitin, sůl, 
konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo karoteny), voda, rozinky (rozinky 99,5%, slunečnicový 
olej), pasterované sušená vejce, ocet (ocet kvasný lihový, voda), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti 
E500), vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), posypový cukr 
(dextróza, modifikovaný škrob bramborový, rostlinný tuk palmový neztužený, protispékavá látka E470b).

350 g 
(kousek 65g)

jemné pečivo z 
třených hmot

Složení: náplň černý rybíz (černý rybíz, cukr, voda, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo xantanová guma, stabilizátor chlorid vápenatý, aroma, 
konzervanty sorban draselný a benzoan sodný), cukr, pšeničná celozrnná mouka, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor 
kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), slunečnicový olej, voda, sypká směs (pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá mouka, 
sladká syrovátka, kukuřičný škrob, kypřící látka /pšeničná mouka, kypřidlo E575 a E500/, sůl, emulgátor E471, regulátor kyselosti kyselina 
citronová, aroma, slunečnicový olej, zahušťovadlo xanthan, koření), margarín (rostlinný tuk palmový, řepkový olej, voda, emulgátor E471, sůl, 
regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo annatto).

Cukr.výr. s 
ostatní náplní

Složení: cukr, rostlinná šlehačka (voda, částečně ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory E420i a E460i, emulgátory E472b, E322 a E471,  mléčné 
proteiny, sůl, regulátory kyselosti E340 a E331iii, barvivo betakaroten), poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin a E476, aroma), rostlinný tuk palmový, kakaový prášek, vaječný bílek (vaječný bílek, regulátor 
kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadlo xanthan, stabilizátor E520), loupaná podzemnice, sójová drť, ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo 
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten).

Jemné pečivo 
trvanlivé

Složení: vejce, pšeničná mouka, máslo, jádra lískových ořechů, vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), posypový cukr (dextróza, 
modifikovaný škrob bramborový, rostlinný tuk palmový neztužený, protispékavá látka E470b).

Velikonoční kuřátko 
žluté

Cukr.výr. s 
náplní bílkovou

Složení: cukr, poleva (cukr, palmový tuk, kokosový olej, laktóza, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, emulgátory /sojový lecitin, E492/, barvivo 
karoteny, aroma), vaječný bílek (vaječný bílek, regulátor kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadlo xanthan, stabilizátor E520), voda, pšeničná mouka, 
žloutky tekuté (vaječný žloutek, sorban draselný, kyselina citrónová), pšeničný škrob, máslo, sypká směs (cukr, škrob /bramborový, kukuřičný, 
pšeničný/, sušené mléko, modifikovaný škrob, emulgátor E471, barvivo karoteny), kyselina citronová, červeň allura a azorubin. Barviva červeň allura 
a azorubin mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Velikonoční kuřátko 
tmavé

Cukr.výr. s 
náplní bílkovou

Složení: cukr, vaječný bílek (vaječný bílek, regulátor kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadlo xanthan, stabilizátor E520), poleva tmavá (cukr, ztužený 
rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin a E476, aroma), rostlinný tuk palmový, voda, 
pšeničná mouka, žloutky tekuté (vaječný žloutek, sorban draselný, kyselina citrónová), pšeničný škrob, máslo, sypká směs (cukr, škrob 
/bramborový, kukuřičný, pšeničný, sušené mléko, modifikovaný škrob, emulgátor E471, barvivo karoteny), kyselina citronová, barviva červeň allura a 
azorubin. Barviva červeň allura a azorubin mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 

Cukr.výr. s 
ostatní náplní

Složení: voda, sypká směs (pšeničný škrob, rostlinný olej řepkový a palmový, škrob kukuřičný, sušená vejce, bílek sušený, kypřící látky E450i a 
E500ii, zahušťovadla E464 guma guar, glukózový sirup, emulgátory E472b a E477, sůl, mléko odstředěné sušené, mléčná bílkovina), fondán (cukr, 
voda, glukózový sirup), směs krém (cukr, modifikovaný škrob, sušená syrovátka, rostlinný tuk neztužený /palmový, palmojádrový/, zahušťovadlo 
/alginát sodný a difofsforečnan/, laktóza, sušený bílek, barvivo karotka koncentrát, glukózový sirup, přírodní aroma, emulgátor E472b, sůl), máslo, 
aroma.

Cukr.výr.s 
náplní 

šlehačkovou

Složení: voda, smetana, sypká směs (pšeničný škrob, rostlinný olej řepkový a palmový, škrob kukuřičný, sušená vejce, bílek sušený, kypřící látky 
E450i a E500ii, zahušťovadla E464 guma guar, glukózový sirup, emulgátory E472b a E477, sůl, mléko odstředěné sušené, mléčná bílkovina), 
fondán (cukr, voda, glukózový sirup), sypká směs (cukr, karamelový prášek, živočišná želatina hovězí, škrob, aromata), sypká směs (cukr, škrob 
/bramborový, kukuřičný, pšeničný, sušené mléko, modifikovaný škrob, emulgátor E471, barvivo karoteny), sypká směs (cukr, dextróza, želatina, 
laktóza, zahušťovadlo E417).

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin a E476, 
aroma), cukr moučka (cukr, kukuřičný škrob), fondán (cukr, voda, glukózový sirup), sušené mléko odstředěné, rostlinná šlehačka (voda, částečně 
ztužený palmový olej, cukr, stabilizátory E420i a E460i, emulgátory E472b, E322 a E471, mléčné proteiny, sůl, regulátory kyselosti E340 a E331iii, 
barvivo betakaroten), rostlinný tuk palmový, pasta (rostlinný palmový tuk částečně ztužený, pražená káva, cukr, aroma), glukózový sirup, voda, aroma.

Cukr.výr. s 
náplní 

šlehačkovou

Složení: vejce, smetana, sypká směs (pšeničná mouka, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor E472b a E477, glukósový 
sirup, mléko odtučněné, škrob pšeničný, barvivo amoniakový karamel, kypřící látka E450i a E500ii, sůl, zahušťovadlo xanthan, barvivo betakaroten, 
aroma), sypká směs (cukr, dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417), voda, kakaový prášek, slunečnicový olej, poleva tmavá (cukr, ztužený 
rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin a E476, aroma), rostlinný tuk palmový.

Dort šlehačkový 
pískový

Cukr.výr. s 
náplní 

šlehačkovou

Složení: smetana 42%, pšeničná mouka, cukr, vejce, ovocná náplň (cukr, jablečná dřeň, rybízová dřeň, malinová dřeň, želírující látka pektin, 
regulátory kyselosti kyselina citronová a citrát sodný, koncentrát z černé mrkve, aroma), slunečnicový olej, jádra lískových ořechů, sypká směs (cukr, 
dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417), alginát (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka alginát sodný, regulátor kyselosti 
kyselina mléčná, fosforečnan trivápenatý a trisodný, emulgátor E471, barvivo kurkumin a košenila, aroma), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, 
stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, 
zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), kypřící směs 
(pšeničná mouka, difosforečnany a uhličitany sodné), sypká směs (cukr, bílá čokoláda 35% /cukr, plnotučné a odtučněné mléko/, živočišná 
želatina odtučněné mléko, škrob, aroma), poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
emulgátory sójový lecitin a E476, aroma), rostlinný tuk palmový.

Cukr.výr. s 
náplní 

šlehačkovou

Složení: sypká směs (cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, kypřící látky E450 a E500, glukózový sirup, kakao se sníženým obsahem tuku, barvivo 
E120 a E172, sůl, aroma), voda, Maskarpone čerstvý sýr (smetana, kyselina citronová), smetana, bílá poleva (cukr, rostlinný tuk palmojádrový a 
kokosový, odtučněné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aromata), cukr, glukózový sirup, slunečnicový olej, salko (mléko, cukr), cukr moučka 
(cukr, kukuřičný škrob), citron, sypká směs (cukr, dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417), želatina (vepřová kůže), vanilinový cukr (cukr, 
pšeničný škrob, ethylvanilin), barviva červeň allura a ponceau 4R. Barviva červeň allura a ponceau 4R mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a 
pozornost dětí.

Cukr.výr. s 
náplní 

šlehačkovou

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, máslo, vejce sušená, pšeničný škrob, smetana, kakaový prášek, mouka sójová, škrob /bramborový, 
kukuřičný, pšeničný/, ztužený rostlinný tuk palmojádrový částečně a kokosový, ztužený palmový olej, sušené mléko, strouhaný kokos, glukózový 
sirup, kakaové máslo, fruktózovo-glukózový sirup, rostlinný shea tuk, sušená syrovátka, lískooříšková pasta, ovocná náplň (cukr, jablečná dřeň, 
rybízová dřeň, malinová dřeň, želírující látka pektin, regulátory kyselosti kyselina citronová a citrát sodný, koncentrát z černé mrkve, aroma), pražená 
káva, dextróza, bílkovina mléčná, kypřící látky E450 a E500, regulátor kyselosti (kyselina citronová, E331iii a E340), emulgátory (slunečnicový a 
sójový lecitin, E471, E472b, E475, E476, E477), sůl, zahušťovadlo mouka guarová, alginát (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka 
alginát sodný, regulátor kyselosti kyselina mléčná a citronová, fosforečnan trivápenatý a trisodný, barvivo kurkumin a košenila, aroma), barvivo 
(karoteny, červeň allura a azorubin), aroma, stabilizátor sorbitol a E460i, ethylalkohol. Barviva červeň allura a azorubin mohou nepříznivě ovlivňovat 
činnost a pozornost dětí. 

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: smetana, voda, vejce, pšeničná mouka, cukr, pasta 7,5% cukr, maliny 25%, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, koncentrovaný 
malinový džus 5%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, koncentrovaný extrakt z mrkve, konzervant sorban draselný, aromata), krém (palmojádrový, 
kokosový a palmový tuk, cukr, plnotučné sušené mléko, bílá čokoláda 10% /plnotučné sušené mléko, cukr, kakaové máslo/, odtučněné sušené 
mléko, emulgátor sojový lecitin, aroma),, sypká směs (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina hovězí, odtučněné sušené mléko, 
škrob, aroma), posyp bílá rýže (cukr, částečně ztužený rostlinný olej palmojádrový a kokosový, odtučněné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, 
aromata), sypká směs (sušený tvaroh, dextróza, odstředěné sušené mléko, kyselina citrónová, aroma), slunečnicový olej, kakao, vanilinový cukr 
(cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, 
konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové 
aroma), kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany a uhličitany sodné), poleva (rostlinný tuk palmojádrový a kokosový, cukr, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, laktóza, emulgátor sójový lecitin, aroma), dekor (kakaové máslo, cukr, barviva E172, E120, E102", E133, kakao se 
sníženým obsahem tuku). Barvivo E102 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.



Katalog pekařských, cukrářských a lahůdkářských výrobků

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Sázava 180, 563 01 Lanškroun

6 26.04.2023

3022 Míša dort                    1450 3

3027 1500 3

3030 1500 3

3031 Dort borůvkový 1450 3

3036 1200 3

3037 1500 2

3038 1500 2

3048 Dort mechový 1500 3

3060 1100 2

 

3116 Dort Rafael řez 160 3

3121 120 3

3122 Dort Míša řez 130 3

3127 Dort s višněmi řez 130 3

3136 95 3

3138 115 2

3148 Dort mechový řez 110 3

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: vejce, smetana, voda, pšeničná mouka, cukr, sypká směs (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina hovězí, odtučněné 
sušené mléko, škrob, aroma), krém (čokoláda v prášku 40% /cukr, kakao/,  glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob,  regulátor 
kyselosti kyselina vinná, želírující látka pektiny, konzervant sorban draselný, aroma), čokoládové hobliny (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, 
přírodní vanilkové aroma, emulgátor slunečnicový lecitin), bílá poleva (cukr, rostlinný tuk palmojádrový a kokosový, odtučněné sušené mléko, 
emulgátor sójový lecitin, aromata), sypká směs (sušený tvaroh, dextróza, odstředěné sušené mléko, kyselina citrónová, aroma), krém 
(palmojádrový, kokosový a palmový tuk, cukr, plnotučné sušené mléko, bílá čokoláda 10% /plnotučné sušené mléko, cukr, kakaové máslo/, 
odtučněné sušené mléko, emulgátor sojový lecitin, aroma), slunečnicový olej, kakao, vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná 
pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta 
karoten), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící směs (pšeničná mouka, 
difosforečnany a uhličitany sodné), poleva (rostlinný tuk palmojádrový a kokosový, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, laktóza, 
emulgátor sójový lecitin, aroma), dekor (cukr, kakaové máslo, rostlinný tuk kokosový a palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku, barviva 
E172 a E132, emulgátor sojový lecitin, stabilizátor E492).

Dort s višněmi             
   

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: vejce, smetana, pšeničná mouka, voda, čokoládové hobliny (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilkové aroma, emulgátor 
slunečnicový lecitin), cukr, náplň višňová 6,5% (cukr, višně 45%, želírující přípravek pektiny a kyselina citronová, konzervant sorban draselný), 
čokoláda v prášku 90-ti% (cukr, kakao s 22% kakaového másla, živočišná želatina hovězí, škrob, aroma), kandované třešně 2% (třešně 48%, glukózo-
fruktózový sirup, sacharóza, višňový džus koncentrát 5%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barviva E163, aromata, konzervant oxid siřičitý), 
sypká směs (kakaový prášek, dextróza, pšeničný škrob, cukr, rostlinné tuky palmojádrový a kokosový, vanilin), slunečnicový olej, kakao, vanilinový 
cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, 
konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové 
aroma), kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany a uhličitany sodné), sypká směs (cukr, bílá čokoláda 35% /cukr, plnotučné a odtučněné 
mléko/, živočišná želatina, odtučněné mléko, škrob, aroma).

Dort čokoládovo -
oříškový

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení:  vejce, smetana, krém 9% (kousky lískových oříšků, lískooříšková pasta, cukr, rostlinný olej slunečnicový, nízkotučný kakaový prášek, 
jemně nadrolené sušenky pšeničná mouka, cukr, bezvodý mléčný tuk, odtučněné sušené mléko, výtažek ze sladového ječmene, sůl/, emulgátor 
sójový lecitin, vanilkové aroma, antioxidant výtažek z rozmarýnu), pasta 9% (rostlinný tuk palmojádrový, kokosový a palmový, čokoláda v prášku 
25% /cukr, kakao 35%/, cukr, nízkotučný kakaový prášek, sušené plnotučné mléko, sušená syrovátka, emulgátor sójový lecitin, aroma), nugátová 
mléčná čokoláda 9% (cukr, lískooříšková pasta, kakaové máslo,  sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, sušené odstředěné mléko, emulgátor 
sójový lecithin, vanilkový extrakt), pšeničná mouka, cukr, poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, emulgátory sójový lecitin a E476, aroma), rostlinný tuk palmový, slunečnicový olej, kakao, čokoláda hořká 0,5% (cukr, kakaové 
máslo, kakaová hmota, emulgátor sójový lecitin, aroma), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, 
zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), pasta (voda, 
emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), želatina (vepřová kůže), kypřící směs (pšeničná mouka, 
difosforečnany a uhličitany sodné), pražené lískové ořechy 0,3%, sypká směs 0,25% (cukr, bílá čokoláda 35% /cukr, plnotučné a odtučněné 
mléko/, živočišná želatina, odtučněné mléko, škrob, aroma).

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: borůvková náplň 37% (borůvky 45%, cukr, voda, želatina vepřová, koncentrovaná citronová šťáva, želírující přípravek pektiny, konzervant 
sorban draselný, aroma), smetana, vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, sypká směs (cukr, bílá čokoláda 35% /cukr, kakaové máslo, sušené mléko, 
živočišná želatina hovězí, sušené mléko, škrob, aroma), borůvky 1,5%, slunečnicový olej, pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, 
ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo 
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), kypřící směs (pšeničná mouka, 
difosforečnany a uhličitany sodné), strouhaný kokos, vaječný bílek (vaječný bílek, regulátor kyselosti kyselina mléčná, zahušťovadlo xanthan, 
stabilizátor E520), sypká směs (cukr, bílá čokoláda 35% /cukr, plnotučné a odtučněné mléko/, živočišná želatina odtučněné mléko, škrob, aroma), 
cukr moučka (cukr, kukuřičný škrob), sušené květy (měsíček lékařský, chrpa, růže červená, levandule, jasmín).

Karamelovo - 
šlehačkový dort

Cukr.výr. s 
náplní 

šlehačkovou

Složení: smetana 41%, sypká směs (mouka pšeničná, cukr, emulgátor E472b a E477, glukósový sirup, mléko odtučněné sušené, škrob 
pšeničný, kypřící látka E450i a 500ii, sůl jedlá jodidová /sůl, jodičnan draselný/, barvivo betakaroten, zahušťovadlo xanthan, aroma), voda, vaječná 
melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), sypká směs (cukr, karamelový 
prášek, živočišná želatina hovězí, škrob, aromata), jádra lískových ořechů, sypká směs (cukr, škrob /bramborový, kukuřičný, pšeničný, sušené 
mléko, modifikovaný škrob, emulgátor E471, barvivo karoteny), krém (glukózový sirup, slazené kondenzované mléko, cukr, voda, kakaové máslo, 
modifikovaný škrob, zahušťovadlo agar, aromata, emulgátory E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, konzervant sorban draselný), sypká 
směs (cukr, dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417).

Cheesecake s 
malinou

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: vejce, smetana, Maskarpone (smetana, kyselina citronová), pyré malina 14% (maliny 90%, třtinový cukr), čokoláda bílá (cukr, kakaové 
máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, vanilkové aroma), glazé (cukr, hovězí želatina, glukózový sirup, kyselina citronová), 
mléko, pšeničná mouka, cukr, máslo, mandlová mouka, voda, sypká směs (cukr, modifikovaný škrob bramborový a tapiokový, sušené mléko, 
sušená syrovátka, laktóza, zahušťovadlo E401 a E412, aroma, sůl, barvivo betakaroten, kurkumin a uhličitan vápenatý, stabilizátory E263, E341i, 
E450iii, E516), pyré citron (citron žlutý), želatina (vepřová kůže), slunečnicový olej, pasta 1% (cukr, maliny 25%, glukózový sirup, voda, modifikovaný 
škrob, koncentrovaný malinový džus 5%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, koncentrovaný extrakt z mrkve, konzervant sorban draselný, aromata), 
pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, 
ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, 
barvivo beta karoten), kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany a uhličitany sodné), sušené květy růže, barvivo E100, E141ii, E160b, E161b, 
E120.

Cheesecake s 
mangem 

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: vejce, smetana, Maskarpone (smetana, kyselina citronová), pyré mango 14 % (mango 87%, třtinový cukr), čokoláda bílá (cukr, kakaové 
máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, vanilkové aroma), glazé (cukr, hovězí želatina, glukózový sirup, kyselina citronová), 
mléko, pšeničná mouka, cukr, máslo, mandlová mouka, voda, sypká směs (cukr, modifikovaný škrob bramborový a tapiokový, sušené mléko, 
sušená syrovátka, laktóza, zahušťovadlo E401 a E412, aroma, sůl, barvivo betakaroten, kurkumin a uhličitan vápenatý, stabilizátory E263, E341i, 
E450iii, E516), náplň malina (maliny 70%, cukr, voda, modifikovaný škrob, aroma, kyselinacitronová, konzervant sorban draselný), pyré citron (citron 
žlutý), želatina (vepřová kůže), slunečnicový olej, pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové 
aroma), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina 
citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), kypřící směs (pšeničná mouka, sušené květy růže, difosforečnany a uhličitany 
sodné), barvivo E100, E141ii, E160b, E161b, E120.

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: vejce, smetana, sypká směs (pšeničná mouka, cukr, sušená vejce, škrob, sušený jogurt, kypřící látka E450i a E500ii, emulgátor E471, 
sůl, aroma), slunečnicový olej, špenát, čokoláda bílá (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, vanilkové aroma), 
voda, pasta (cukr, maliny 25%, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, koncentrovaný malinový džus 5%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
koncentrovaný extrakt z mrkve, konzervant sorban draselný, aromata), Fabbri Mascarpone (maltodextriny, dextróza, sušené mléko, zahušťovadlo 
guma guar, aromata), pšeničná mouka, cukr, sněhové pusinky (cukr, mléčné proteiny), kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany a uhličitany 
sodné), želatina (vepřová kůže), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), vanilinový cukr 
(cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, 
konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), barva zelená (E102", E133, E155), sušené květy růže, berušky (cukr, kakaové máslo, sušené 
mléko, aroma, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku barvivo E120, extrakt ze spiruliny, koncentrát z ředkve, černého rybízu a jablka), motýlci 
(cukr, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, barviva /E101, E162, E120/, kakaová pasta, barvivo extrakt ze spiruliny, kukuřičný škrob, aroma). 
Barvivo E102 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Dort ořechový 
lázeňský

Cukr.výr. s 
náplní lehkou 

máslovou

Složení: vejce, smetana, vlašské ořechy, máslo, mléko, cukr, krém (čokoláda v prášku 40% /cukr, kakao/,  glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, 
modifikovaný škrob,  regulátor kyselosti kyselina vinná, želírující látka pektiny, konzervant sorban draselný, aroma), pšeničná mouka, sypká směs 
(dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina hovězí, odtučněné sušené mléko, škrob, aroma), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, 
ethylvanilin), poleva (rostlinný tuk palmojádrový a kokosový, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, laktóza, emulgátor sójový lecitin, 
aroma), slunečnicový olej, kakao, aroma, křupinky (poleva čokoládová /cukr, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, kakaová hmota, sušená 
syrovátka, emulgátor sójový lecitin, paprikový extrakt, aroma/, cereálie /pšeničná mouka, cukr, pšeničná sladová mouka, pšeničný škrob, 
kypřící látka E500ii, sůl, kakaové máslo, aroma/, glukózový sirup, cukr, leštící látka arabská guma/), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo 
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), pasta (voda, emulgátor E471 a 
E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany a uhličitany sodné), mandlová 
moučka, barvivo E100, E141ii, E160b, E161b, E120.

Cukr.výr. s 
náplní 

šlehačkovou

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, máslo, vejce sušená, pšeničný škrob, smetana, kakaový prášek, mouka sójová, škrob /bramborový, 
kukuřičný, pšeničný/, ztužený rostlinný tuk palmojádrový částečně a kokosový, ztužený palmový olej, sušené mléko, strouhaný kokos, glukózový 
sirup, kakaové máslo, fruktózovo-glukózový sirup, rostlinný shea tuk, sušená syrovátka, lískooříšková pasta, ovocná náplň (cukr, jablečná dřeň, 
rybízová dřeň, malinová dřeň, želírující látka pektin, regulátory kyselosti kyselina citronová a citrát sodný, koncentrát z černé mrkve, aroma), pražená 
káva, dextróza, bílkovina mléčná, kypřící látky E450 a E500, regulátor kyselosti (kyselina citronová, E331iii a E340), emulgátory (slunečnicový a 
sójový lecitin, E471, E472b, E475, E476, E477), sůl, zahušťovadlo mouka guarová, alginát (cukr, glukózo-fruktózový sirup, voda, želírující látka 
alginát sodný, regulátor kyselosti kyselina mléčná a citronová, fosforečnan trivápenatý a trisodný, barvivo kurkumin a košenila, aroma), barvivo 
(karoteny, červeň allura a azorubin), aroma, stabilizátor sorbitol a E460i, ethylalkohol. Barviva červeň allura a azorubin mohou nepříznivě ovlivňovat 
činnost a pozornost dětí. 

Dort Míša malinový 
řez

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: vejce, smetana, voda, pšeničná mouka, cukr, pasta 7,5% (cukr, maliny 25%, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, koncentrovaný 
malinový džus 5%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, koncentrovaný extrakt z mrkve, konzervant sorban draselný, aromata), krém (palmojádrový, 
kokosový a palmový tuk, cukr, plnotučné sušené mléko, bílá čokoláda 10% /plnotučné sušené mléko, cukr, kakaové máslo/, odtučněné sušené 
mléko, emulgátor sojový lecitin, aroma), sypká směs (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina hovězí, odtučněné sušené mléko, 
škrob, aroma), posyp bílá rýže (cukr, částečně ztužený rostlinný olej palmojádrový a kokosový, odtučněné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, 
aromata), sypká směs (sušený tvaroh, dextróza, odstředěné sušené mléko, kyselina citrónová, aroma), slunečnicový olej, kakao, vanilinový cukr 
(cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, 
konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové 
aroma), kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany a uhličitany sodné), poleva (rostlinný tuk palmojádrový a kokosový, cukr, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, laktóza, emulgátor sójový lecitin, aroma), bílá poleva (cukr, rostlinný tuk palmojádrový a kokosový, odtučněné sušené 
mléko, emulgátor sójový lecitin, aromata), dekor (kakaové máslo, cukr, barviva E172, E120, E102", E133, kakao se sníženým obsahem tuku). 
Barvivo E102 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: vejce, smetana, voda, pšeničná mouka, cukr, sypká směs (dehydratovaný kukuřičný sirup, cukr, živočišná želatina hovězí, odtučněné 
sušené mléko, škrob, aroma), krém (čokoláda v prášku 40% /cukr, kakao/,  glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob,  regulátor 
kyselosti kyselina vinná, želírující látka pektiny, konzervant sorban draselný, aroma), bílá poleva (cukr, rostlinný tuk palmojádrový a 
kokosový,odtučněné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aromata), čokoládové hobliny (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní 
vanilkové aroma, emulgátor slunečnicový lecitin), sypká směs (sušený tvaroh, dextróza, odstředěné sušené mléko, kyselina citrónová, aroma), 
krém (palmojádrový, kokosový a palmový tuk, cukr, plnotučné sušené mléko, bílá čokoláda 10% /plnotučné sušené mléko, cukr, kakaové máslo/, 
odtučněné sušené mléko, emulgátor sojový lecitin, aroma), slunečnicový olej, kakao, vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná 
pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta 
karoten), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové aroma), kypřící směs (pšeničná mouka, 
difosforečnany a uhličitany sodné), poleva (rostlinný tuk palmojádrový a kokosový, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, laktóza, 
emulgátor sójový lecitin, aroma). dekor (cukr, kakaové máslo, rostlinný tuk kokosový a palmojádrový, kakao se sníženým obsahem tuku, barviva 
E172 a E132, emulgátor sojový lecitin, stabilizátor E492).

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: vejce, smetana, pšeničná mouka, voda, čokoládové hobliny (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, přírodní vanilkové aroma, emulgátor 
slunečnicový lecitin), cukr, náplň višňová 6% (cukr, višně 45%, želírující přípravek pektiny a kyselina citronová, konzervant sorban draselný), čokoláda 
v prášku 90-ti% (cukr, kakao s 22% kakaového másla, živočišná želatina hovězí, škrob, aroma), kandované třešně 2% (třešně 48%, glukózo-
fruktózový sirup, sacharóza, višňový džus koncentrát 5%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barviva E163, aromata, konzervant oxid siřičitý), 
sypká směs (kakaový prášek, dextróza, pšeničný škrob, cukr, rostlinné tuky palmojádrový a kokosový, vanilin), slunečnicový olej, kakao, vanilinový 
cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, 
konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, přírodní pomerančové 
aroma), kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany a uhličitany sodné).

Dort karamelovo - 
šlehačkový řez

Cukr.výr. s 
náplní 

šlehačkovou

Složení: smetana 41%, sypká směs (mouka pšeničná, cukr, emulgátor E472b a E477, glukósový sirup, mléko odtučněné sušené, škrob 
pšeničný, kypřící látka E450i a 500ii, sůl jedlá jodidová /sůl, jodičnan draselný/, barvivo betakaroten, zahušťovadlo xanthan, aroma), voda, vaječná 
melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), sypká směs (cukr, karamelový 
prášek, živočišná želatina hovězí, škrob, aromata), jádra lískových ořechů, sypká směs (cukr, škrob /bramborový, kukuřičný, pšeničný, sušené 
mléko, modifikovaný škrob, emulgátor E471, barvivo karoteny), krém (glukózový sirup, slazené kondenzované mléko, cukr, voda, kakaové máslo, 
modifikovaný škrob, zahušťovadlo agar, aromata, emulgátory E471, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, konzervant sorban draselný), sypká 
směs (cukr, dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417).

Dort Cheesecake 
mango řez

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: vejce, smetana, Maskarpone (smetana, kyselina citronová), pyré mango 14% (mango 87%, třtinový cukr), čokoláda bílá (cukr, kakaové 
máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, vanilkové aroma), glazé (cukr, hovězí želatina, glukózový sirup, kyselina citronová), 
mléko, pšeničná mouka, cukr, máslo, mandlová mouka, voda, sypká směs (cukr, modifikovaný škrob bramborový a tapiokový, sušené mléko, 
sušená syrovátka, laktóza, zahušťovadlo E401 a E412, aroma, sůl, barvivo betakaroten, kurkumin a uhličitan vápenatý, stabilizátory E263, E341i, 
E450iii, E516), náplň mango 1% (mango 70%, cukr, voda, modifikovaný škrob, kyselina citronová, aroma, konzervant sorban draselný), pyré citron 
(citron žlutý), sušené květy růže, želatina (vepřová kůže), slunečnicový olej, pasta (voda, emulgátor E471 a E475, stabilizátor sorbitol, ethylalkohol, 
přírodní pomerančové aroma), vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), ovocná pasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, 
regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant sorban draselný, barvivo beta karoten), kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany a 
uhličitany sodné).

Cukr.výr. s 
náplní ostatní

Složení: smetana, sypká směs (pšeničná mouka, cukr, sušená vejce, škrob, sušený jogurt, kypřící látka E450i a E500ii, emulgátor E471, sůl, 
aroma), špenát, slunečnicový olej, čokoláda bílá (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, vanilkové aroma), voda, 
pasta (cukr, maliny 25%, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, koncentrovaný malinový džus 5%, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 
koncentrovaný extrakt z mrkve, konzervant sorban draselný, aromata), Fabbri Mascarpone (maltodextriny, dextróza, sušené mléko, zahušťovadlo 
guma guar, aromata), kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany a uhličitany sodné), želatina (vepřová kůže), barva zelená (E102", E133, E155), 
květy růže. Barvivo E102 může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.



Katalog pekařských, cukrářských a lahůdkářských výrobků

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Sázava 180, 563 01 Lanškroun

7 26.04.2023

4030 90 2

4044 100 2

4060 Chlebíček šunkový  90 2

4066 90 2

4070 110 2

4095 Obložený chléb 135 2

4106 130 1

4107 140 1

4110 140 1

4112 Kornspitz s řízkem 155 1

4116 155 1

4125 Sendvič s pažitkou 55 2

4147 90 2

4150 Palačinka s tvarohem 140 2

4156 120 1

  

4175 150 3

Chlebíček 
hermelínový

Lahůdkářský 
výrobek 

Složení: veka [pšeničná mouka, voda, řepkový olej, žitný kvas (voda, žitná mouka), pekařský přípravek (cukr, mouka pšeničná, syrovátka sušená, 
emulgátory:E472e, E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, konzervant propionát vápenatý, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), pšeničná mouka, pekařský přípravek 
(pšeničná mouka, regulátor kyselosti E575, fermentovaná pšeničná mouka), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy)], 24% sýr s plísní na 
povrchu Hermelín, tradiční pomazánkové (zakysaná smetana, sušené mléko, sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sůl), majolka (voda, rostlinný 
olej řepkový, modifikovaný škrob, vaječné žloutky, ocet, sůl, stabilizátory guarová guma a xanthan, konzervant: sorban draselný), paprika červená, 
salám (vepřové maso, hovězí maso, voda, konzervant dusitan sodný, stabilizátor E451, glukózový sirup, látky zvýrazňující chuť E621 a E635, 
antioxidant E316, koření, bramborový škrob, barvivo E120), cibule, petrželka.

Chlebíček 
debrecínka-sýr      

Lahůdkářský 
výrobek 

Složení: vlašský salát [majonéza /řepkový olej, voda, vaječný žloutek, hořčice (voda, semeno hořčice, ocet, cukr, sůl, koření), ocet, cukr, 
zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412,E417 a E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin/, brambory vařené 
/brambory, konzervant E223/, sterilované okurky /okurky, voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření/, sterilovaná 
mrkev /mrkev, sůl, voda, regulátor kyselosti E330, konzervant E211, náhradní sladidlo sacharin, výtažky koření/, sterilovaný hrách /voda, cukr, sůl, 
aroma/, výrobní salám /kuřecí strojně oddělené maso, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450iii, E262i, dextróza, 
zahušťovadlo E407 a E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, 
konzervační prostředek E250/, hořčice /voda, hořčice, ocet, cukr, sůl, výtažky koření, barvivo E100), cukr, sůl, pepř, worchester /voda, cukr, ocet, sůl, 
koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak/], veka [pšeničná mouka, voda, řepkový olej, žitný kvas (voda, žitná mouka), pekařský 
přípravek (cukr, mouka pšeničná, syrovátka sušená, emulgátory:E472e, E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, konzervant propionát 
vápenatý, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor 
kyselosti E500), pšeničná mouka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, regulátor kyselosti E575, fermentovaná pšeničná mouka), pekařský 
přípravek (pšeničná mouka, enzymy)], polotvrdý sýr 14%, debrecínky 13% (vepřové maso, voda, konzervant E250, vepřové bílkoviny, zahušťovadla 
/E407, E425, E415/, stabilizátory /E451, E450, E452/, cukr, aroma, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E301, dextróza, barvivo /karoteny, 
karmín, hydroxid draselný/), vejce (vařený vaječný bílek a žloutek, regulátor kyselosti kyselina octová, mléčná a citronová, antioxidant E325, ocet), 
kyselé okurky (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, náhradní sladidlo sukralóza, koření), paprika červená, petrželka, paprika mletá.

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: vlašský salát [majonéza /řepkový olej, voda, vaječný žloutek, hořčice (voda, semeno hořčice, ocet, cukr, sůl, koření), ocet, cukr, 
zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412,E417 a E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin/, brambory vařené 
/brambory, konzervant E223/, sterilované okurky /okurky, voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření/, sterilovaná 
mrkev /mrkev, sůl, voda, regulátor kyselosti E330, konzervant E211, náhradní sladidlo sacharin, výtažky koření/, sterilovaný hrách /voda, cukr, sůl, 
aroma/, výrobní salám /kuřecí strojně oddělené maso, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450iii, E262i, dextróza, 
zahušťovadlo E407 a E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, 
konzervační prostředek E250/, hořčice /voda, semena hořčice, ocet, cukr, sůl, výtažky koření, barvivo E100), cukr, sůl, pepř, worchester /voda, cukr, 
ocet, sůl, koření, víno, švestková povidla, česnek, rajčatový protlak/], šunka standart 25% (vepřové maso, voda, konzervant dusitan sodný, 
bramborový škrob, stabilizátory E450 a E451, zahušťovadlo E 407, dextróza, antioxidant E316, látka zvýrazňující chuť a vůni E621 a E 635, vepřové 
bílkovina, koření), veka [pšeničná mouka, voda, řepkový olej, žitný kvas (voda, žitná mouka), pekařský přípravek (cukr, mouka pšeničná, 
syrovátka sušená, emulgátory:E472e, E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, konzervant propionát vápenatý, enzymy, látka zlepšující 
mouku kyselina askorbová), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500),  pekařský přípravek 
(pšeničná mouka, regulátor kyselosti E575, fermentovaná pšeničná mouka), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy)], vejce (vařený 
vaječný bílek a žloutek, regulátor kyselosti kyselina octová, mléčná a citronová, antioxidant E325, ocet), kyselé okurky (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, 
náhradní sladidlo sukralóza, koření), paprika červená, petrželka.

Chlebíček KOMBI        
       

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: veka /pšeničná mouka, voda, řepkový olej, žitný kvas (voda, žitná mouka), pekařský přípravek (cukr, mouka pšeničná, syrovátka sušená, 
emulgátory:E472e, E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, konzervant propionát vápenatý, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), pšeničná mouka, pekařský přípravek 
(pšeničná mouka, regulátor kyselosti E575, fermentovaná pšeničná mouka), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy)/, vlašský salát 
[majonéza /řepkový olej, voda, vaječný žloutek, hořčice (voda, semeno hořčice, ocet, cukr, sůl, koření), ocet, cukr, zahušťovadlo modifikovaný škrob, 
sůl, stabilizátory E412,E417 a E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin/, brambory vařené /brambory, konzervant E223/, 
sterilované okurky /okurky, voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření/, sterilovaná mrkev /mrkev, sůl, voda, 
regulátor kyselosti E330, konzervant E211, náhradní sladidlo sacharin, výtažky koření/, sterilovaný hrách /voda, cukr, sůl, aroma/, výrobní salám 
/kuřecí strojně oddělené maso, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450iii, E262i, dextróza, zahušťovadlo E407 a E415, 
pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250/, 
hořčice /voda, semena hořčice, ocet, cukr, sůl, výtažky koření, barvivo E100), cukr, sůl, pepř, worchester /voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, 
švestková povidla, česnek, rajčatový protlak/], šunka standart (vepřové maso, voda, konzervant dusitan sodný, bramborový škrob, stabilizátory E450 a 
E451, zahušťovadlo E 407, dextróza, antioxidant E316, látka zvýrazňující chuť a vůni E621 a E 635, vepřové bílkovina, koření), salám (vepřové maso, 
hovězí maso, nakládací směs (chlorid sodný, dusitan sodný, jodičnan draselný), česnek, dextróza, černý pepř, zahušťovadlo E451, koření, extrakty 
koření, látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, barvivo karmín, antioxidant E316), vejce v nálevu (vejce, pitná voda, sůl, regulátor kyselosti 
kyselina citrónová), kyselé okurky (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, náhradní sladidlo sukralóza, koření), paprika červená, petrželka.

Chlebíček vajíčkový    
    

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: veka [pšeničná mouka, voda, řepkový olej, žitný kvas (voda, žitná mouka), pekařský přípravek (cukr, mouka pšeničná, syrovátka sušená, 
emulgátory:E472e, E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, konzervant propionát vápenatý, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), pšeničná mouka, pekařský přípravek 
(pšeničná mouka, regulátor kyselosti E575, fermentovaná pšeničná mouka ), pekařský přípravek (pšeničná mouka, enzymy)], vlašský salát 
[majonéza /řepkový olej, voda, vaječný žloutek, hořčice (voda, semeno hořčice, ocet, cukr, sůl, koření), ocet, cukr, zahušťovadlo modifikovaný škrob, 
sůl, stabilizátory E412,E417 a E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin/, brambory vařené /brambory, konzervant E223/, 
sterilované okurky /okurky, voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření/, sterilovaná mrkev /mrkev, sůl, voda, 
regulátor kyselosti E330, konzervant E211, náhradní sladidlo sacharin, výtažky koření/, sterilovaný hrách /voda, cukr, sůl, aroma/, výrobní salám 
/kuřecí strojně oddělené maso, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450iii, E262i, dextróza, zahušťovadlo E407 a E415, 
pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250/, 
hořčice /voda, semena hořčice, ocet, cukr, sůl, výtažky koření, barvivo E100), cukr, sůl, pepř, worchester /voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, 
švestková povidla, česnek, rajčatový protlak/], vejce 20% (vejce 99%, pitná voda, sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová), šunka standart (vepřové 
maso, voda, konzervant dusitan sodný, bramborový škrob, stabilizátory E450 a E451, zahušťovadlo E 407, dextróza, antioxidant E316, látka 
zvýrazňující chuť a vůni E621 a E 635, vepřové bílkovina, koření), majolka (voda, rostlinný olej řepkový, modifikovaný škrob, vaječné žloutky, ocet, 
sůl, stabilizátory guarová guma a xanthan, konzervant: sorban draselný), kyselé okurky (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, náhradní sladidlo sukralóza, 
koření), paprika červená.

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: omeleta 35% [vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), 
strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, pekařský přípravek /pšeničná mouka sladová, pšeničná mouka, sójová mouka, enzymy, 
šípkový extrakt/, sůl /sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500/, cukr) sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500)], chléb [voda, pšeničná mouka tmavá chlebová, žitný kvas (voda, žitná mouka), žitná mouka, 
sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), droždí, pekařský přípravek (pšeničný lepek, pšeničná 
mouka, kukuřičná mouka, zahušťovadlo guma guar, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, protispékavá látka uhličitan vápenatý, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), kmín], kyselé okurky (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, náhradní sladidlo sukralóza, koření), hořčice (voda, 
hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo betakaroten, koření), slunečnicový olej, paprika (paprika červená, voda, ocet, 
cukr, sůl), cibule.

Kornspitz oblož. s 
hermelínem  

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: kornspitz [pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek (žitná a pšeničná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, cukr, pšeničná sladová 
mouka, kyselina citrónová, emulgátor E472e a řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy, pšeničné otruby, sójový šrot, 
lněná semena, sušený žitný kvásek, sůl, pšeničný sladový šrot, koření), řepkový olej, droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá 
látka E535, regulátor kyselosti E500), pražený ječmen, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, glukóza, cukr, emulgátor řepkový 
lecitin, enzymy, přípravek zlepšující mouku kyselina askorbová), posyp: sezam, lněná semena, laskavec], sýr s plísní na povrchu Hermelín 20%, 
tradiční pomazánkové (zakysaná smetana, sušené mléko, sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sůl), vejce v nálevu (vejce, pitná voda, sůl, regulátor 
kyselosti kyselina citrónová), paprika červená, petrželka.

Kornspitz oblož. s 
mozzarelou  

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: kornspitz [pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek (žitná a pšeničná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, cukr, pšeničná sladová 
mouka, kyselina citrónová, emulgátor E472e a řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy, pšeničné otruby, sójový šrot, 
lněná semena, sušený žitný kvásek, sůl, pšeničný sladový šrot, koření), řepkový olej, droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá 
látka E535, regulátor kyselosti E500), pražený ječmen, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, glukóza, cukr, emulgátor řepkový 
lecitin, enzymy, přípravek zlepšující mouku kyselina askorbová), posyp: sezam, lněná semena, laskavec], rajčata, pařený sýr Mozzarela 15%, tradiční 
pomazánkové (zakysaná smetana, sušené mléko, sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sůl), ledový salát.

Kornspitz obložený     
     

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: kornspitz [pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek (žitná a pšeničná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, cukr, pšeničná sladová 
mouka, kyselina citrónová, emulgátor E472e a řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy, pšeničné otruby, sójový šrot, 
lněná semena, sušený žitný kvásek, sůl, pšeničný sladový šrot, koření), řepkový olej, droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá 
látka E535, regulátor kyselosti E500), pražený ječmen, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, glukóza, cukr, emulgátor řepkový 
lecitin, enzymy, přípravek zlepšující mouku kyselina askorbová), posyp: sezam, lněná semena, laskavec], tradiční pomazánkové (zakysaná smetana, 
sušené mléko, sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sůl), polotvrdý sýr, šunka standart (vepřové maso, voda, konzervant dusitan sodný, bramborový 
škrob, stabilizátory E450 a E451, zahušťovadlo E 407, dextróza, antioxidant E316, látka zvýrazňující chuť a vůni E621 a E 635, vepřové bílkovina, 
koření), ledový salát, okurka, paprika červená.

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: kornspitz [pšeničná mouka, voda, pekařský přípravek (žitná a pšeničná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, cukr, pšeničná sladová 
mouka, kyselina citrónová, emulgátor E472e a řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy, pšeničné otruby, sójový šrot, 
lněná semena, sušený žitný kvásek, sůl, pšeničný sladový šrot, koření), řepkový olej, droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá 
látka E535, regulátor kyselosti E500), pražený ječmen, pekařský přípravek (pšeničná mouka, pšeničný lepek, glukóza, cukr, emulgátor řepkový 
lecitin, enzymy, přípravek zlepšující mouku kyselina askorbová), posyp: sezam, lněná semena, laskavec], kuřecí stripsy 27% /kuřecí prsní řízek 60%, 
panáda (pšeničná mouka, sůl, dextróza, koření, cukr, droždí, barvivo paprikový extrakt), voda, pšeničná mouka, slunečnicový a řepkový olej, sůl, 
modifikovaný škrob, glukózový sirup, hydrolyzát drůbežích bílkovin, aroma, stabilizátory difosforečnany, dextróza, citrón, antioxidant askorban sodný/, 
kyselé okurky (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, náhradní sladidlo sukralóza, koření), tradiční pomazánkové (zakysaná smetana, sušené mléko, sušená 
syrovátka, kukuřičný škrob, sůl), čínské zelí.

Raženka obložená 
tuňák-vejce 

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: raženka [pšeničná mouka, voda, cereální směs (ječná sladová mouka, len, sójová drť, pšeničný lepek, žitná trhanka, cukr, sůl, 
pšeničné otruby, pekařský přípravek /pšeničná mouka celozrnná, pšeničná mouka, kyselina citronová a mléčná, regulátor kyselosti octan sodný a 
síran vápenatý, sůl, emulgátor lecitin, stabilizátor guma guar, cukr, enzymy/, ječná sladová mouka, sójová mouka, emulgátor E471, enzymy, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová), řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, 
látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), posyp 
(len, pšeničná mouka celozrnná, kukuřičná krupice, ovesné vločky, posypová sůl, sezam)], tuňák 13% (tuňák 95%, slunečnicový olej, voda, sůl, 
koření), tradiční pomazánkové (zakysaná smetana, sušené mléko, sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sůl), ledový salát, okurka, vejce 7% (vejce 
99%, pitná voda, sůl, redgulátor kyselosti kyselina citrónová), rajčata.  

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: pšeničná mouka tmavá chlebová, voda, pšeničná mouka, pekařský přípravek (sójová drť, žitná mouka, pšeničná trhanka, pražené žito 
a ječmen, len, pšeničná mouka celozrnná, cukr, pšeničná mouka, pšeničné otruby, extrudované pšeničné klíčky, extrudovaná žitná mouka, 
pšeničný lepek, sladová ječná mouka, emulgátory E471 a E472e, řepkový olej, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), žitný kvas 
(voda, žitná mouka), žitná mouka, droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), ocet (ocet kvasný 
lihový, voda), pražený ječmen, pekařský přípravek (pšeničná mouka, regulátor kyselosti E575, fermentovaná pšeničná mouka), pšeničná 
trhanka, žitná trhanka, len, slunečnice, sypká směs (pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka), tradiční pomazánkové (zakysaná smetana, 
sušené mléko, sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sůl), pažitka 5%.

Palačinka s lísko-oříš. 
náplní 

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: palačinka [mléko, pšeničná mouka polohrubá, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a 
octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), slunečnicový olej, cukr, vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500)], lískooříšková náplň 15% (cukr, rostlinný shea tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, lískooříšková pasta 2%, emulgátor sójový lecitin, aroma). 

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: palačinka [mléko, pšeničná mouka polohrubá, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a 
octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), slunečnicový olej, cukr, vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, ethylvanilin), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, 
protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500)], tvaroh 35%, cukr, zahušťovadlo modifikovaný škrob, vanilinový cukr (cukr, pšeničný škrob, 
ethylvanilin).

Plněná houska salám 
a sýr     

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: houska [pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, pekařský přípravek (pšeničná krupice, pšeničná mouka sladová, emulgátor E472e, 
látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), posyp 
mák], salám 15% (vepřové maso, hovězí maso, nakládací směs /chlorid sodný, dusitan sodný, jodičnan draselný/, česnek, dextróza, černý pepř, 
zahušťovadlo E451, koření, extrakty koření, látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, barvivo karmín, antioxidant E316),  (zakysaná smetana, 
sušené mléko, sušená syrovátka, kukuřičný škrob, sůl), polotvrdý sýr 10%, ledový salát, paprika červená.

Ruské vejce                 Lahůdkářský 
výrobek

Složení: pařížský salát [majonéza /řepkový olej, voda, vaječný žloutek, hořčice (voda, semeno hořčice, ocet, cukr, sůl, koření), ocet, cukr, 
zahušťovadlo modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412,E417 a E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202, maltodextrin/, výrobní salám 
/kuřecí strojně oddělené maso, voda, vepřová a drůbeží kůže, bramborový škrob, stabilizátory E450iii, E262i, dextróza, zahušťovadlo E407 a E415 
pšeničná vláknina, antioxidant E316, E300, regulátor kyselosti E330, sůl, ochucovadlo E621, E635, aromata, konzervační prostředek E250/, 
sterilované okurky /okurky, voda, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, ocet, sůl, výtažky koření/, sterilovaná cibule /antioxidant E224, 
regulátor kyselosti E330, voda, ocet, sůl, náhradní sladidlo sacharin, konzervant E211, výtažky koření/, sterilovaný hrách /voda, cukr, sůl, aroma/, 
hořčice /voda, hořčice, ocet, cukr, sůl, výtažky koření, barvivo E100), cukr, sůl, pepř, worchester /voda, cukr, ocet, sůl, koření, víno, švestková 
povidla, česnek, rajčatový protlak/], vejce 14% (vejce 99%, pitná voda, sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová), majolka (voda, rostlinný olej 
řepkový, modifikovaný škrob, vaječné žloutky, ocet, sůl, stabilizátory guarová guma a xanthan, konzervant: sorban draselný), zeleninová směs 
(okurky, voda, karotka, cibule, hrášek, ocet, sůl, koření, náhradní sladidlo sacharin), salám (vepřové maso, hovězí maso, nakládací směs (chlorid 
sodný, dusitan sodný, jodičnan draselný), česnek, dextróza, černý pepř, zahušťovadlo E451, koření, extrakty koření, látka zvýrazňující chuť a vůni 
glutaman sodný, barvivo karmín, antioxidant E316), paprika červená, petrželka.
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4185 75 2

4196 125 5

4200 Sázavský knedlík 600 6

4265 150 5

4295 155 1

Sýrová smaženka        
        

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: sýr polotvrdý 30ti% 35%, veka [pšeničná mouka, voda, řepkový olej, žitný kvas (voda, žitná mouka), pekařský přípravek (cukr, mouka 
pšeničná, syrovátka sušená, emulgátory:E472e, E471, mouka pšeničná sladová, mouka sójová, konzervant propionát vápenatý, enzymy, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), pšeničná 
mouka, pekařský přípravek (pšeničná mouka, regulátor kyselosti E575,  fermentovaná pšeničná mouka), pekařský přípravek (pšeničná mouka, 
enzymy)], vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), slunečnicový olej, 
voda, hořčice (voda, hořčičné semínko, ocet, cukr, sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo betakaroten, koření), sušené mléko odstředěné, cibule, 
česneková pasta (česnek, sůl, zahušťovadlo xanthan), paprika (paprika červená, voda, ocet, cukr, sůl), koření.

Jogurt se špaldovými 
müsli 

Mléčný 
výrobek

Složení: smetanový jogurt 70%, borůvky, musli 14% (špaldové lupínky 82%, čokoláda 8% /cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor 
slunečnicový lecitin/, cukr, rostlinná vláknina, maltodextrin, kakao se sníženým obsahem tuku, aroma, mořská sůl).

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: pšeničná mouka, voda, vaječná melanž (pasterovaná vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá 
sůl), řepkový olej, sušená syrovátka, kypřící směs (pšeničná mouka, difosforečnany a uhličitany sodné), droždí, sůl (sůl kamenná, jodičnan 
draselný, protispékavá látka E535, regulátor kyselosti E500), pekařský přípravek (žitná a pšeničná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, cukr, 
pšeničná sladová mouka, kyselina citrónová, emulgátor E472e a řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy, pšeničné 
otruby, sójový šrot, lněná semena, sušený žitný kvásek, sůl, pšeničný sladový šrot, koření), pražený ječmen.

Škvarková 
pomazánka

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: škvarky 84% (vepřové sádlo), kyselé okurky (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, náhradní sladidlo sukralóza, koření), hořčice (voda, hořčičné 
semínko, ocet, cukr, sůl, konzervant benzoan sodný, barvivo betakaroten, koření), sůl (sůl kamenná, jodičnan draselný, protispékavá látka E535, 
regulátor kyselosti E500).

Croissant obložený 
hermelínem

Lahůdkářský 
výrobek

Složení: croissant [pšeničná mouka, voda, máslo 22%, pekařský přípravek (cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, odstředěné sušené mléko, 
sůl, vejce, emulgátor E 472e, aroma, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, droždí, enzymy), cukr, droždí, vaječná melanž (pasterovaná 
vaječná melanž, regulátor kyselosti kyselina mléčná a octová, mléčnan sodný, jedlá sůl), aroma], rajčata, sýr s plísní na povrchu Hermelín 17%, salát 
lollo biondo, červená cibule.

Lahůdkářské výrobky skladovat do +4⁰C. 
Cukrářské výrobky skladovat do +8⁰ C.
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