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                                                   SEZNAM VÝROBKŮ 

Na základě zákonných ustanovení splňujeme tímto sdělovací povinnost jinému podnikateli, který 
uvádí nebalené potraviny do oběhu. 
Zároveň upozorňujeme, že při prodeji nebalených potravin máte povinnost na prodejně viditelně 
umístit alespoň tyto písemné údaje:

• Název druhu a skupiny pekařských a cukrářských výrobků nebalených
• Hmotnost pekařských a cukrářských výrobků balených i nebalených
• Označení  alergenů    

Dále platí Vaše informační povinnost týkající se složení potraviny nebalené

BĚŽNÉ PEČIVO - PŠENIČNÉ 
Banketka 20g, Bageta 110g,  Bageta 150g,
Bageta  sypaná  160g,  Bulka  50g,  Bulka
velká  60g,  Bulka  HAMBURGER  80g,
Houska 43g, Houska se sýrem 43g, Houska
velká  86g,   Kaiserka  43g,  Rohlík  43g,
Rohlík  se  sýrem  43g,  Rohlík  velký  60g,
Rohlík velký 90g, Veka 380g, Veka dlouhá
380g
Složení:  Pšeničná  mouka,  droždí,  cukr,
vepřové sádlo, sůl, mák,  sýr (jen pro housku a
rohlík se sýrem), zlepšující přípravek (cukr, škrob
/bramborový/  E  1414,  emulgátor  E  472e,  ječná
sladová moučka, stabilizátor E 170, enzymy, antioxi-
dant E 300), sezam
min. Trvanlivost do 24 hod. od data výroby

BĚŽNÉ PEČIVO - SPECIÁLNÍ
Bulka se slaninou 75g, Pizza houska  85g,
Rohlík se slaninou 55g, Rohlík PIZZA  50g
Složení:  Pšeničná  mouka,  droždí,  cukr,
vepřové sádlo, sůl,  sýr,  zlepšující  přípravek
(cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e,
ječná sladová moučka,  stabilizátor  E 170, enzymy,
antioxidant E 300)
pro bulku a rohlík se slaninou:
slanina  (vepřový bok, sůl, konzervant E250, glukó-
zový  sirup,  stabilizátory  /E450,  E451/,  antioxidant
E301, barvivo kulér E150d)
pro bulku PIZZA:
Cikánská  omáčka  (rajčatová  dřeň,  cibule,  voda,
okurky, cukr, vinný ocet, paprika, škrob, koření 

/s  hořčičným  semínkem/,  sůl,  koncentrát  ze  šťávy
červené  řepy,  sladidlo  sacharin,  konzervační  látky
benzoát 

sodný /E 211/ a sorbát draselný /E 202/, aroma) 
pro rohlík PIZZA
směs koření (oregano, bazalka, provensálské koření,

restovaná cibule, česnek), kečup (voda, rajčatový prot-
lak,  cukr,  ocet,  škrob,  jedlá  sůl,  koření,  konzervant
benzoan sodný)
min. Trvanlivost do 24 hod. od data výroby

Bageta CHIO 120g
Složení:  Pšeničná  mouka,  droždí,  cukr,
vepřové sádlo, sůl, mák, sýr (jen pro housku a
rohlík  se  sýrem),  semínko  CHIO.  zlepšující
přípravek  (cukr,  škrob  /bramborový/  E  1414,
emulgátor  E  472e,  ječná  sladová  moučka,
stabilizátor E 170, enzymy, antioxidant E 300), 
min. Trvanlivost do 24 hod. od data výroby

Houska  švédská  rustikální  80g,  Bageta
švédská rustikální 165g
Složení:  Pšeničná mouka, přípravek  (bram-
boro-vé vločky, lněná semena,  sezam, koření /kmín/,
sůl),  droždí,  sůl,  zlepšující  přípravek  (cukr,
škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e, ječná
sladová moučka, stabilizátor E 170, enzymy, antioxi-
dant E 300),  vepřové sádlo
min. Trvanlivost do 24 hod. od data výroby

Šnek 68g
Složení: Pšeničná mouka, droždí, cukr, vepřové

mailto:josef.rydl@worldonline.cz
http://www.josefrydl.cz/


sádlo,  tažný margarín  (rafinovaný rostlinný tuk /
palmový, slunečnicový/,  emulgátory /monoglyceridy,
sójový  lecitin/,  sůl,  kyselina  citrónová,  máslová
příchuť,  barvivo  /Annatto/),  zlepšující  přípravek
(cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e,
ječná sladová moučka,  stabilizátor  E 170, enzymy,
antioxidant E 300),  sýr, ocet, sůl
Náplň: špenát, nebo zelí (zelí, sůl, kmín) + slanina
(vepřový bok, sůl, konzervant E250, glukózový sirup,
stabilizátory /E450, E451/, antioxidant E301, barvivo
kulér E150d)
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

Rohlík BURGER 52g, Bulka BURGER 60g
Složení: Pšeničná mouka, droždí, cukr, řep-
kový olej, sůl,, zlepšující přípravek (cukr, mod-
ifikovaný  škrob  /bramborový/  E  1414,  emulgátor  E
472e,  ječná sladová moučka, stabilizátor E 170, en-
zymy, antioxidant E 300)
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

BĚŽNÉ PEČIVO - VÍCEZRNNÉ
Dalamánek sypaný 150g,  Houska cereální
CESAR  60g,  Kostka  tmavá  60g,  Kostka
tmavá  43g,   Rohlík  kornový   60g,  Rohlík
kornový 43g, Bageta tmavá 150g,   Bagetka
tmavá  60g
Složení:  Pšeničná  mouka,  zlepšující
přípravek     
(cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e,
ječná sladová moučka,  stabilizátor  E 170, enzymy,
antioxidant E 300),  selská směs  (pšeničná mouka
celozrnná  hrubá,  trhanka  žitná,  pšeničný  lepek,
pražená sójová drť,  žitná  mouka,  ovesné  vločky,
lněné  semínko,  karamelový  slad,  ztmavovací  přípr.,
cukr, kmín, sůl,  pšeničná mouka, emulgátor E322 /
lecitin/,E471,  sójová mouka,  látka zlepšující mouku
E300,  enzym  amylasa), droždí,  sůl,  vepřové
sádlo, sezam, dýňové semínko, slunečnicové
semínko, krupice
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

Bulka dýňová 90g
Složení:  Pšeničná  mouka,  droždí,  cukr,
vepřové sádlo, směs (pšeničná mouka, slunečni-
cová semínka, dýňová semínka (17%), lněná semínka,
pšeničný  lepek,  sušená  syrovátka,  dextróza,  cukr,
emulgátor  E472e,  stabilizátor  E412,  látka  zlepšující
mouku  E330,  enzymy),  sůl, zlepšující přípravek
(cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e,
ječná sladová moučka,  stabilizátor  E 170, enzymy,
antioxidant E 300) , dýně
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

Houska cereální CESAR 60g

Složení:  Pšeničná  mouka, směs  (slunečnicová
semena,  lněná  semena,  žitná mouka,  pšeničné
otruby,  cukr,  sůl,  pšeničný  lepek,  pšeničná
sladová mouka částečně pražená, zahušťovadlo
E466, emulgátor /E472e, E471, řepkový lecitin/,
regulátor  kyselosti  /fosforečnany  vápenaté,  ky-
selina  citrónová/,  rostlinný  tuk  /palmový,  nez-
tužený/, sušené odstředěné mléko, látka zlepšující
mouku  kyselina  askorbová,  cystein,  enzymy),
droždí, řepkový olej, sezam
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

BĚŽNÉ  PEČIVO  –  PŠENIČNO-
ŽITNÉ
Dalamánek chlebový 85g
Složení: Pšeničná mouka, žitná mouka,
sůl,  pek.  přípravek  (Pšeničný  vitální  lepek,
pšeničná  mouka,  enzymy,  antioxidant  E  300,  řep-
kový  olej),  droždí,  přípravek  (Regulátor
kyselosti /kyselina citronová/ E 330, řepkový olej)

CHLÉB  –  PŠENIČNO-ŽITNÝ,
ŽITNO-PŠENIČNÝ,  ŽITNÝ  a
SPECIÁLNÍ
Chléb bělohradský 930g, Chléb bělohradský
kulatý 930g, Chléb bělohradský malý 500g,
Chléb na polévku 400g, Chléb dlouhý svači-
nový 930g, Chléb XXL 1800g, Bělohradský
pecen 3000g
Složení *): Pšeničná mouka, žitná mouka,
kvas  (žitná  mouka,  voda),  sůl,  pek.
přípravek  (Pšeničný  vitální  lepek, pšeničná
mouka,  enzymy,  antioxidant  E  300,  řepkový  olej),
droždí
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

Chléb pivní 500g
Složení: viz.*) výše + pivo (1%)
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

Bělohradský pecenn 3000g
Složení: Pšeničná  mouka,  žitná  mouka,
chlebový kvas (pšeničná mouka, voda), sůl,
bramborové vločky, kmín
min. Trvanlivost do 72 hod. od data výroby

Chléb kořenový s cibulí 350g 
Složení: Pšeničná  mouka,  potr.  přípravek
(pšeničná  mouka,  pšeničný  lepek,  jodidovaná  sůl,
pšeničný kvásek,  pšeničná a žitná sladová mouka,
emulgátor  E472e,  látka  zlepšující  mouku  /kyselina



askorbová/  E300,  enzym),  droždí,  restovaná
cibule (2%)
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

Chléb  večerní  500g,  Chlebánek  večerní
malý 250g
Složení: Směs (pšeničný lepek,  sojový šrot, pšeničná
celozrnná  mouka,  sojový  proteinový  koncetrát, sůl,
pšeničné  otruby,  sladový  extrat  (ječný  slad,  voda),
pšeničná  mouka  bobtnavá,  jablečná  vláknina,  regulátor
kaselosti  (E262),  pšeničná  sladová  mouka  pražená,  ky-
selinba (E270), enzymy), len, slunečnice, droždí
min. Trvanlivost do 5 dnů od data výroby

Chlebánek antique 300g
Složení:  Směs   (Ječná  celozrnná  mouka,  ovesná
trhanka,  pšeničný  lepek,  slunečnice,  sušený  žitný  a
pšeničný  kvas  (mlýnské  žitné  výrobky, žitná  sladová
mouka,  pšeničná  mouka,  startovací  kultura),  pšeničná
mouka, sůl, cukr, bramborové vločky, zahušťovadlo (E412),
směs  koření,  enzymy,  látka  zlepšující  mouku  (E300)),
pšeničná mouka, slunečnicový olej, droždí
min. Trvanlivost do 5 dnů od data výroby
Chléb CHIO  500g
Složení:  Žitná    mouka  ,  semínka chia,  pšeničná
mouka,   směs  (pš  eničný  lepek  ,  sůl,  žitná  celozrnná
mouka,  žitná bobtnavá mouka,  pšerničná mouka, emul-
gátory (E472e, E322),  j  ečná sladová mouka  , regulátor ky-
selosti (E341), kyselina (E270, E330), slunečnicový olej, en-
zymy,  látka  zlepšující  mouku  (E  300),  droždí,  vepřové
sádlo, sůl,  přípravek (regulátor kyselosti E330, rostlinný
tuk)
min. Trvanlivost do 3 dnů od data výroby

Chléb se špaldou 500g
Složení: Směs  (slunečnicová  semena,  žito (žitná

mouka, sladová mouka pražená, sušený kvásek), špalda
20% (mouka, vločky, sušený kvásek), stabilizátor E466,
sůl, mouka ze semen vinné révy, ovocný cukr, koření,
látka zlepšující mouku (kyselina askorbová), enzymy),

pšeničná  mouka, droždí,  posypová  směs  (Sezam,
lněné semínko,  posypová sůl,  pražená pšeničná
mouka, koření)

min. Trvanlivost do 72 hod. od data výroby

Žitný  chlebík  500g,  Žitný  chlebíék  formový
450g 
Složení:  žitná mouka,  směs (bobtnavá mouka
(žit-ná,  kukuřičná),  sušený  žitný  kvas,  žitná
mouka,  bramborová  mouka,  pšeničná  mouka,
emulgátor  (řepkový  lecitin),  cukr,  řepkový  olej,
stabilizátor (guma guar.,  E466), glukózový sirup,
mléčná  bílkovina,  látka  zlepšující  mouku  /ky-
selina askorbová/, enzymy), droždí, sůl, pekařský
přípravek (Regulátor kyselosti  /kyselina citronová/ E
330,  řepkový  olej)

min. Trvanlivost do 72 hod. od data výroby

Zrninový chlebík 400g                                     
Složení: Směs (ovesné, sójové a pšeničné vloč-
ky, slunečnice, len, dýně, pufovaná pšeničná 
zrna, rostlinná vláknina, sezam), slunečnice,   
sůl, med, řepkový olej                                      
min. Trvanlivost do 5 dnů od data výroby

Chléb se škvarky 930g a 500g
Složení: Pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,
pek.  přípravek  (Pšeničný vitální  lepek,  pšeničná
mouka,  enzymy,  antioxidant  E  300,  řepkový  olej),
droždí,  přípravek  (Regulátor  kyselosti  /kyselina
citronová/ E 330, řepkový olej), škvarky

CHLÉB – VÍCEZRNNÝ
Chléb  královský   700g,  Chléb  královský
malý 350g
Složení:  Pšeničná  mouka,  zlepšující
přípravek (cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emul-
gátor E 472e,  ječná sladová moučka,  stabilizátor E
170,  enzymy,  antioxidant  E  300),  směs  (pšeničná
mouka  celozrnná,  trhanka  žitná,  pšeničný  lepek,
sójová  drť,  žitná  mouka,  ovesné  vločky,  lněné
semínko,  karamelový  slad,  ztmavovací  přípr.,  cukr,
kmín,  sůl,  pšeničná  mouka,  emulgátor  E322  /
lecitin/,E471,  sójová mouka,  látka zlepšující  mouku
E300,  enzym  amylasa), droždí,  sůl,   sezam,
dýňové  semínko,  slunečnicové  semínko,
přípravek  (technicky   ošetřené  žito),  směs
(pšeničná  mouka  celozrnná,  trhanka  žitná,
pšeničný lepek,  pražená sójová drť,  žitná mouka,
ovesné vločky,  lněné semínko,  karamelový slad,  zt-
mavovací  přípr.,  cukr,  kmín  celý,  sůl,  pšeničná
mouka, emulgátor  E322  /lecitin/,E471,  sójová
mouka,  látka  zlepšující  mouku  E300,  enzym  amy-
lasa), droždí, sůl,  vepřové sádlo
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

JEMNÉ PEČIVO – NEPLNĚNÉ

Dukátové   buchtičky  100g,  Jidáše  86g,
Loupák 70g,  Loupák GASTRO 24g 
Složení: Pšeničná mouka, droždí, cukr, řep-
kový olej, sůl,, zlepšující přípravek (cukr, mod-
ifikovaný  škrob  /bramborový/  E  1414,  emulgátor  E
472e,  ječná sladová moučka, stabilizátor E 170, en-
zymy,  antioxidant  E  300), mák  (pro  Loupák,
Loupák GASTRO)
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby



JEMNÉ PEČIVO – S NÁPLNÍ
Buchty 65g, Buchty GASTRO 58g, Chodský
koláč  800g,  Chodský  koláč  1130g,  Koláč
bedňák 70g, Koláč hřeben 75g, Koláč koule 
60g,  Koláč  kulatý  80g,  Koláč  kulatý  malý
30g,  Koláč  šáteček  75g,  Koláč  tříbarevný
80g, Koláč vázaný 70g, Koláč vázaný GAS-
TRO  30g,   Koláč  velký  130g,  Koláč  větší
vázaný  100g,  Koláč  větší  šáteček  100g,
Koláč švýcarka 120g, Koláč skořicový 85g,
Koláček  kulatý  18g,  Loupák  plněný  75g,
Martinský  rohlík  120g,  Metýnka  150g,
Metýnka  GASTRO  2000g,  Peciválky  20g,
Závin 400g, Motánek 230g
Složení: Pšeničná mouka, droždí, cukr, řep-
kový olej, sůl, mák, zlepšující přípravek (cukr,
škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e, ječná
sladová moučka, stabilizátor  E 170, enzymy, antioxi-
dant E 300)
Náplň: 
maková, tvarohová, ovocná, skořicová, švest-
ková,  meruňková, povidlová, arašídová 
Zdobení: cukr  moučka,  tuková  drobenka
(pšeničná mouka,  řepkový olej,  cukr),  arašídová
drť, rozinky, mandle
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

JEMNÉ PEČIVO – SMAŽENÉ
Skořicový  cop  50g,  Cop  GASTRO  30g,
Skořicový  cop  čoko  55g,  Cop  čoko  GAS-
TRO 40g
Složení:  Pšeničná  mnouka,   cukr,  sůl,
zlepšu-jící přípravek  (cukr, škrob /bramborový/ E
1414, emulgátor E 472e, ječná sladová moučka, sta-
bilizátor  E  170,  enzymy,  antioxidant  E  300),
slunečnicový olej
Kobliha  50g,Kobliha  GASTRO  35g,
Kobliha  ČOKO  60g,  Kobliha  čoko  GAS-
TRO 43g, Kobliha PUDING 60g, Taštička
povidlová  70g,  Taštička  jablečná  70g,
Taštička  nugátová  70g,  Vdolek  bavorský
60g
Složení:  Pšeničná mnouka,  cukr, řepkový
olej, sůl, zlepšující přípravek (cukr, škrob /bram-
borový/  E  1414,  emulgátor  E  472e,  ječná  sladová
moučka,  stabilizátor  E  170,  enzymy,  antioxidant  E
300), slunečnicový olej
Náplň: povidlová,  nugátová,  ovocná,
jablečná, pudinková
Zdobení/posyp: Moučkový  cukr,  cukr
krupice,   ovocná  směs  (směs  ovocných  dření,
cukr, regulátor kyselosti /kyselina citrónová/, želírující
látka /pektin/, koncentrát z mrkve), tvaroh, poleva

tmavá  (cukr,  rostlinný  tuk  /řepkový,  palmový/,
kakaový prášek,  emulgátory /E322, E476/, aroma)
min. Trvanlivost do 24 hod. od data výroby
Podmáslová koule 28g
Složení: Pekařský  přípravek  (pšeničná
mouka,  kukuřičný  škrob –  bobtnavý,
sušená syrovátka,  tuk /palmový/,  dextróza,
mléčný  protein,  guarová  mouka,  sušedný
glukózový  sirup,  stabilizátor  /E450/,  směs
kypřidel  /E500,  E451/, vejce    sušené  ,  sůl
jemná  s jódem,  aroma, sojový  lecitin  /
E322/, protispékavá látka /oxid křemičitý/),
podmáslí,  p  šeničná mnouka  , slunečnicový
olej, vejce
Zdobení/posyp: Skořicový cukr
min. Trvanlivost do 24 hod. od data výroby

JEMNÉ PEČIVO DIAR
Koláč  kulatý  DIAR  80g,  Koláč  šáteček
DIAR  80g,  Buchty  DIAR  65g,  Metýnka
DIAR 150g
Složení:  Pšeničná mouka, droždí, fruktóza,
řepkový olej, sůl
Náplň: 
tvarohová – tvaroh,  stabilizátor tvarohu (Fruk-
tóza, škrob /E1412, E1422, E1414/, vejce, sůl, aroma,
kyselina /E330/, barvivo /E160a/)
maková  –  směs  (mák  ,  fruktóza,  syrovátka,
škrob  /E1414/,  pšeničná  mouka,  zahušťovadlo  /
E401/, aroma)
meruňková –  kompot (meruňky, voda, fruktóza)
ovocná -  směs (jablečná  dřeň,  fruktóza,  nosič  /
E1422, E422/, kyselina /E330/, zahušťovadlo /E401/,
konzervant  /E202/,  olbarvivo  /E160a,  E100,  E163/,
aroma )
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

JEMNÉ PEČIVO - SPECIÁLNÍ
Banánek polomáčený 43g
Složení: Pšeničná mouka, margarín (rostlinný
palmový tuk,  emulgátory /mono-a diglyceridy  mast-
ných kyselin, sójový lecitin/, sůl, příchuť, barvivo /an-
natto/),   vejce,  cukr,  vanilinový  cukr,  cit-
ropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo /škrob/, regulátor
kyselosti   /kyselina  citrónová/,  aroma,  konzervant
E202, barvivo /beta karoten/), ovocná směs  (směs
ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti /kyselina cit-
rónová/, želírující látka /pektin/, koncentrát z mrkve)
Zdobení: poleva tmavá (cukr, rostlinný tuk /řep-
kový, palmový/, kakaový prášek,  emulgátory /E322,
E476/, aroma)
min. Trvanlivost do 20 dnů od data výroby
Linecké pečivo 14g
Složení:  Linecké  těsto  (pšeničná  mouka,  mar-



garín (rostlinný  palmový  tuk,  emulgátory  /mono-a
diglyceridy  mastných  kyselin,  sójový  lecitin/,  sůl,
příchuť,  barvivo  /annatto/),  vejce,  cukr,  vanilinový
cukr,   citropasta (cukr,  jablka,  zahušťovadlo /škrob/,
regulátor kyselosti  /kyselina citrónová/, aroma, konz-
ervant  E202,  barvivo  /beta  karoten/),  sůl),  ovocná
směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti
- kyselina citrónová, želírující látka - pektin, koncen-
trát z mrkve)
Zdobení: cukr moučka
min. Trvanlivost do 20 dnů od data výroby

Chlebíček biskupský 600g
Složení: Pšeničná mouka, margarín (rostlinný
palmový tuk,  emulgátory  /mono-a  diglyceridy  mast-
ných kyselin, sójový lecitin/, sůl, příchuť, barvivo /an-
natto/),  cukr  moučka, vejce,  kypřící  prášek
(kypřící látky /E450, E500/), rozinky, alginát (cukr,
škrobový sirup, želírující látka /alginan sodný/, regulá-
tory kyselosti  /E431/,   emulgátor  E471, aroma,  bar-
vivo /E120/)
Zdobení  –  poleva  (cukr,  rostlinný  tuk  /řepkový,
palmový/, kakaový prášek,  emulgátory /E322, E476/,
aroma)
min. Trvanlivost do 15 dnů od data výroby

Makovec 100g, Arašídový řez 100g
Složení: Směs  (pšeničná  mouka,  cukr,  vejce,
kypřící látky /fosforečnany sodné a uhličitany sodné/,
mléčný cukr, emulgátor /E475, E471/, zahušťovadlo
xanthan,  sůl,  koření,  aroma),  mák  (pro  makovec)
18%,  arašídová drť (pro  arašídový  řez) 18%,
řepkový olej, gel  (cukr, voda, glukózo-fruktózový
sirup,  želírující  látka pektin,  regulátor  kyselosti  (ky-
selina  citronová,  citronany  draselné,  fosforečnany
vápenaté), ovocné a rostlinné koncentráty (mrkev, řed-
kvička,  rybíz),  barvivo  E160c,  konzervant  sorban
draselný, jahodové aroma ) - pro makovec, (cukr, voda,
glukózo-fruktózový sirup, želírující látka pektin, reg-
ulátor  kyselosti  (kyselina  citronová,  citronany
draselné,  fosforečnany  vápenaté),  konzervant  sorban
draselný, barvivo karoteny, meruňkové aroma ) - pro
arašídový řez 
min. Trvanlivost do 3 dnů od data výroby

Řez kakaový s meruňkou 100g, Řez kakaový
s meruňkou GASTRO 2100g
Složení: Směs (cukr, pšeničná mouka, pšeničné 
škroby, kakao,  vejce, laktóza, emulgátor
/E472b, E477/, kypřící látky /fosforečnan sodíku a uh-
ličitan  sodíku/,  mléko,  stabilizátor  xanthan,  sůl,
aroma),  meruňky  17%,  řepkový  olej,  kakao
5%, gel  (cukr,  voda,  glukózo-fruktózový  sirup,
želírující látka pektin, regulátor kyselosti (kyselina cit-
ronová,  citronany  draselné,  fosforečnany  vápenaté),
konzervant  sorban  draselný,  barvivo  karoteny,
meruňkové aroma )

min. Trvanlivost do 3 dnů od data výroby

Bublanina – řez 100g, GASTRO 1800g
Složení:  Pšeničná  mouka,  mléko,  řepkový
olej, cukr, vejce, prášek do pečiva
Náplň:
sezónní (popř. kompotované) ovoce
min. Trvanlivost do 3  dnů od data výroby

Řez s arónií 100g
Složení: Směs (pšeničná mouka, výlisky z arónie
černé, sušený pšeničný kvas, sušená jablečná šťáva),
moučkový cukr
min. Trvanlivost do 3 dnů od data výroby

Řez MARUŠKA 100g
Složení: Směs  (pšeničná  mouka,  cukr,  vejce,
kypřící látky /fosforečnany sodné a uhličitany sodné/,
mléčný cukr, emulgátor /E475, E471/, zahušťovadlo
xanthan,  sůl,  koření,  aroma),  řepkový olej, směs
(vlašské ořechy, cukr, dextróza, sójová mouka,-
sójová drť, syrovátkový prášek, kukuřičný škrob,
pšeničná sladová mouka,  aroma, regulátor ky-
selosti  /hydrogenuhličitan  sodný/,  koření,
skořice),  poleva tmavá  (cukr,  rostlinný tuk  /řep-
kový, palmový/, kakaový prášek,  emulgátory /E322,
E476/, aroma), kokos
min. Trvanlivost do 4 dnů od data výroby

Řez špalda s müsli 80g
Složení:  Směs  (špaldová  mouka,  cukr, vejce,
slunečnicové  semínko,  ovesné  vločky,  pšeničný
škrob, glukózový sirup, laktóza,  syrovátka,   jogurt,
dextróza, rýže, pšeničná mouka, kakao,  bramborový
škrob,  sůl,  protispékavé  látky  /E535,  E500/,  kypřící
látky /E450, E500/, aroma,  želatina /vepřová/, regulá-
tor kyselosti /kyselina mléčná/, barvivo /beta karoten –
E160a/), poleva (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakao,
syrovátka E322,  E153,  aroma),  kokos  (jen  pro
některé zákazníky)
min. Trvanlivost do 3 dnů od data výroby

Listové ouško 45g
Složení:  Pšeničná  mouka,  tažný  margarín
(rafinovaný  rostlinný  tuk  /palmový,  slunečnicový/,
emulgátory /monoglyceridy,  sójový lecitin/,  sůl,  ky-
selina citrónová, máslová příchuť, barvivo /Annatto/),
ocet, sůl.
Náplň: 
maková,  tvarohová,  ovocná,   arašídová,

jablečná
Zdobení: cukr moučka
min. Trvanlivost do 3  dnů od data výroby

Trojhránek polomáčený 70g



Složení: Linecké  těsto  (pšeničná  mouka,  mar-
garín (rostlinný  palmový  tuk,  emulgátory  /mono-a
diglyceridy  mastných  kyselin,  sójový  lecitin/,  sůl,
příchuť,  barvivo  /annatto/),  vejce,  cukr,  vanilinový
cukr,   citropasta (cukr,  jablka,  zahušťovadlo /škrob/,
regulátor kyselosti  /kyselina citrónová/, aroma, konz-
ervant  E202,  barvivo  /beta  karoten/),  sůl),  Směs
(cukr, lískové ořechy , strouhanka /pšeničná mouka,
voda, droždí, sůl/,  vejce, Sorbit,  pšeničná bobtnavá
mouka,  mléko, kypřidlo /difosfáty, uhličitan sodný/,
řepkový  olej,  sůl,  karamel,  zahušťovadlo  /alginát
sodný, guarová mouka/, protispékavá látka - fosforeč-
nan vápenatý, kakao, skořice, aroma)

Poleva  tmavá  (cukr,  rostlinný  tuk  /řepkový,  pal-
mový/,  kakaový  prášek,   emulgátory  /E322,  E476/,
aroma)
min. Trvanlivost do 7  dnů od data výroby

Štrúdl – řez 130g, Štrúdl GASTRO 920g
Složení:  Pšeničná  mouka,  tažný  margarín
(rafinovaný  rostlinný  tuk  /palmový,  slunečnicový/,
emulgátory /monoglyceridy,  sójový lecitin/,  sůl,  ky-
selina citrónová, máslová příchuť, barvivo /Annatto/),
voda cukr, ocet, sůl
Náplň: Jablečná, maková, tvarohová
min. Trvanlivost do 2  dnů od data výroby

Cereální linecký řez  100g
Složení: Linecké  těsto  (pšeničná  mouka,  mar-
garín  (rostlinný  palmový  tuk,  emulgátory  /mono-a
diglyceridy  mastných  kyselin,  sójový  lecitin/,  sůl,
příchuť, barvivo /annatto/),  vejce,  cukr, vanilin,  cit-
ropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo /škrob/, regulátor
kyselosti  /kyselina  citrónová/,  aroma,  konzervant
E202, barvivo /beta karoten/, sůl), Směs (rozinky, pa-
paya,  ananas,  cukr,  konzervant  E220,  oxid  siřičitý,
řepkový olej) arašídy, mandle, invertní sirup s
medem  (invertní  cukr,  voda,  včelí  med,  reg.  ky-
selosti E330, E500i)
min. Trvanlivost do 20  dnů od data výroby

Josefínky 100g
Složení:  Směs  (cukr,  arašídy,  sojové  a  ovesné
vločky,  rýžová  a  sojová  mouka,  vejce,  aroma  /s
lupinou/,  barvivo  /E160a,  E150c/),  řepkový  olej,
Směs  (rozinky,  papaya,  ananas,  cukr,  konzervant
E220  /oxid  siřičitý/,  řepkový  olej),  čoko poleva
(cukr,  rostlinný  tuk  /řepkový,  palmový/,  kakaový
prášek,  emulgátory /E322, E476/, aroma)
min. Trvanlivost do 20  dnů od data výroby

Kokoska  9g
Složení:  Strouhaný  kokos,  vejce,  cukr,
ovocná směs  (směs  ovoce,  cukr,  glukózový cukr,
pektin /E440/, kyselina citrónová /E330/, aroma) 
min. Trvanlivost do 30  dnů od data výroby

Croisant 50g
Složení: Pšeničná mouka, droždí, cukr, řep-
kový olej, sůl, mák, zlepšující přípravek (cukr,
škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e, ječná
sladová moučka, stabilizátor  E 170, enzymy, antioxi-
dant E 300)
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

Croisant plněný 60g
Složení: Pšeničná mouka, droždí, cukr, řep-
kový olej, sůl, mák, zlepšující přípravek (cukr,
škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e, ječná
sladová moučka, stabilizátor  E 170, enzymy, antioxi-
dant E 300)
Náplň: 
nugátová
Zdobení: čoko poleva  (cukr,  rostlinný tuk /řep-
kový, palmový/, kakaový prášek,  emulgátory /E322,
E476/, aroma)
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

TRVANLIVÉ PEČIVO – PRECLÍKY,
TYČINKY
Preclík volný - vážený, Preclík velký volný
28g, Tyčinka pletená 12g
Složení:  Pšeničná  mouka,  vepřové  sádlo,
voda,  droždí,  cukr,  mák,  zlepš.  přípravek
(cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e,
ječná sladová moučka,  stabilizátor  E 170, enzymy,
antioxidant E 300), sůl (2%)
Posyp: sůl, mák, sezam, len, kmín
min.  Trvanlivost  do  1  měsíce   od  data
výroby

Preclík celozrnný volný – vážený
Složení: Pšeničná mouka, pšeničná mouka
celozrnná,  Směs  (pšeničná  mouka  celozrnná,
trhanka  žitná,  pšeničný  lepek,  sójová  drť,  žitná
mouka,  ovesné  vločky,  lněné  semínko,  karamelový
slad,  ztmavovací  přípr.,  cukr,  kmín,  sůl,  pšeničná
mouka,  emulgátory  /E322-lecitin,  E471/,  sójová
mouka,  látka  zlepšující  mouku  E300,  enzym  amy-
lasa),  celozrnná  směs  (pšeničné  vločky,  len,
ovesné vločky,  slunečnice, žitné  vločky),  řepkový
olej,  voda,   žitné  a  ovesné  vločky,  len,
sezam,  slunečnice,  dýně,  droždí,  sůl  (2%),
cukr, zlepš. přípravek  (cukr, škrob /bramborový/
E 1414, emulgátor  E 472e,  ječná sladová moučka,
stabilizátor E 170, enzymy, antioxidant E 300)
min.  Trvanlivost  do  1  měsíce   od  data
výroby



CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Kremrole 30g
Složení:  Pšeničná  mouka,  tažný  margarín
(rafinovaný  rostlinný  tuk  /palmový,  slunečnicový/,
emulgátory /monoglyceridy,  sójový lecitin/,  sůl,  ky-
selina citrónová, máslová příchuť, barvivo /Annatto/),
ocet, sůl.
Náplň: Cukr,   sušená   vejce  
Zdobení: Cukr 
min. Trvanlivost do 3 dnů od data výroby

Řez s pěnou a ovocem světlý 100g
Složení: Ovocný kompot, šlehačka (Smetana,
stabilizátor  (E407),  vejce,  pekařský  přípravek
(Pšeničná mouka,  cukr,  pšeničný škrob,  emulgátor
(E472b, E477), kypřící látka (E450, E500), glukózový
sirup,  stabilizátor  (E516,  E415),  sušené  mléko,  sůl,
aroma, barvivo (E160a), ztužovač smetany (Cukr,
sušený odstředěný jogurt  (17%), sušený glukózový
sirup,  dextróza,  želatina,  přírodmí  aroma,  kyselina
(E330), poleva (Cukr, zahušťovadlo (E407), karubin,
xantanová  guma,  pektiny,  kyselící  prostředek  (ky-
selina  citrónová),  regulátor  kyselosti  (citraty  sodné),
dextróza, želírujíécí látka (fosfáty draselné), stabilizá-
tor (chlorid draselný), prostředek proti připékání (oxid
křemičitý)
Spotřebovat  do 3 dnů od data výroby
Skladovat při teplotě do 5 °C

Řez s pěnou a ovocem tmavý 100g
Složení: Ovocný kompot, šlehačka (Smetana,
stabilizátor  (E407),  vejce,  pekařský  přípravek
(Pšeničná mouka,  cukr,  pšeničný škrob,  emulgátor
(E472b, E477), kypřící látka (E450, E500), glukózový
sirup,  stabilizátor  (E516,  E415),  sušené  mléko,  sůl,
aroma, barvivo (E160a), ztužovač smetany (Cukr,
sušený odstředěný jogurt  (17%), sušený glukózový
sirup,  dextróza,  želatina,  přírodmí  aroma,  kyselina
(E330), poleva (Cukr, zahušťovadlo (E407), karubin,
xantanová  guma,  pektiny,  kyselící  prostředek  (ky-
selina  citrónová),  regulátor  kyselosti  (citraty  sodné),
dextróza, želírujíécí látka (fosfáty draselné), stabilizá-
tor (chlorid draselný), prostředek proti připékání (oxid
křemičitý),  přípravek k  výrobě  ovocných náplní
(Modifikovaný  kukuřičný  škrob  (E1414),  kukuřičný
škrob, dextróza, cukr, kyselina (E330)
Spotřebovat  do 3 dnů od data výroby
Skladovat při teplotě do 5 °C

Kokosový řez 100g
Složení:  Šlehačka  (Smetana,  stabilizátor  (E407),
vejce,  pekařský  přípravek  (cukr,  glukózový
sirup,  modifikovaný bramborový škrob (E1414),  za-

hušťovadlo  (E401),  kokosová  pasta  –  4%,
přípravek  (cukr,  rostlinný  olej  (sójový,  palmový,
slunečnicový),  kakaový  prášek  –  11%,  lískovcé
ořechy – 9%, lískooříškový krém – 4%, nízkotučný
mléčný prášek, Aroma, emulgatory (sójocvý lecitin,
mono-a  diglyceridy  mastných  kyselin),  kokos
strouhaný – 2,5%, želatinový přípravek (cukr,
jedlá želatina (vepřová)
Spotřebovat  do 3 dnů od data výroby
Skladovat při teplotě do 5 °C

Košíček s ovocem 40g
krém  (cukr,  modifikovaný  bramborový  škrob
(E1414),  sušené  mléko,  rostlinný  olej  (palmový),
glukózový  sirup,  zahušťovadlo  (E401),  sušená  sy-
rovátka, sůl, barvivo (E160a, E101), aroma, pšeničná
mouka),  ovocný  kompot  –  5%,  korpus
(pšeničná mouka,   cukr,  máslo,  margarín (olej  ros-
tlinný, palmový, řepkový, kokosový, částečně ztužený
palmový tuk) emulgátor (E471, E322 – řepkový), reg-
ulátor  kyselosti  (E330),  barvivo  (E160b),  vaječná
melanž  pastereizovaná,  glukózový  sirup,  kypřící
látka (E450, EE500) – 3%, poleva (Cukr, zahušťo-
vadlo (E407), karubin, xantanová guma, pektiny, ky-
selící  prostředek  (kyselina  citrónová),  regulátor  ky-
selosti (citraty sodné),  dextróza, želírujíécí látka (fos-
fáty  draselné),  stabilizátor  (chlorid  draselný),
prostředek proti připékání (oxid křemičitý)
Spotřebovat  do 3 dnů od data výroby
Skladovat při teplotě do 5 °C

Složení náplní: 
maková  –  mák,  směs  (mák,  cukr,  maltodextrin,
bramborová bobtnavá mouka, kukuřičný škrob,  sušený va-
ječný  bílek,  stabilizátor  (E401,  E  1422),  koření,  aroma,

konzervant  –  kyselina  askorsorbová),  strouhanka
(Pšeničná  mouka,  droždí,  cukr,  řepkový  olej,  sůl,
zlepšující  přípravek  (cukr,   škrob  /bramborový/  E
1414, emulgátor E 472e, ječná sladová moučka, sta-
bilizátor E 170, enzymy, antioxidant E 300)
tvarohová – tvaroh, stabilizátor (cukr krupice,
bramborovy  škrob  E  1414,  syrovátka,  vejce,
kukuřičny  škrob  E  1422,  aroma,  sůl,  regulátor  ky-
selosti  E 330 kyselina citronová,  barvivo E 160a(ii)
beta-karoten), rozinky
ovocná  –  ovocná směs  (směs ovocných dření,
cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující
látka  /pektin/,  koncentrát  z  mrkve),  strouhanka
(Pšeničná  mouka,  droždí,  cukr,  řepkový  olej,  sůl,,
zlepšující  přípravek  (cukr,  škrob  /bramborový/  E
1414, emulgátor E 472e, ječná sladová moučka, sta-
bilizátor E 170, enzymy, antioxidant E 300) 
skořicová – skořice mletá, cukr
švestková/meruňková  –  švestky/meruňky,
voda, cukr, kyselina citrónová
povidlová –  směs (cukr, švestky /56%/, jablečná



dřeň /30%/, voda, zahušťovadla: škrob a guma gellan,
barvivo:  kulér,  regulátory  kyselosti  /kyselina  cit-
rónová, citrát sodný a citrát vápenatý/, aroma)
arašídová  -   arašídy,  směs (vlašské  ořechy,
cukr,  dextróza,  sójová  mouka,-  sójová  drť,  sy-
rovátkový prášek, kukuřičný škrob, pšeničná sladová
mouka, aroma, regulátor kyselosti /hydrogenuhličitan
sodný/, koření, skořice)
jablečná  -  jablečná  krouhanka,  cukr.  araší-
dová  náplň  (pražené  arašídy,  vlašské  ořechy,
strouhanka,  pšeničný škrob, škrob /albumin/, aroma,
skořice)
nugátová  –  kakaooříšková  pasta  (cukr,  ros-
tlinný tuk /palmový/, kakao, syrovátka, liskooříšková
pasta /2%/, emulgátor /sójový lecitin/, aroma)
pudinková -   přípravek  (cukr, škrob E1414,   sy-
rovátka,  mléko,  dextroza,  rostlinný  tuk  /palmový/,
zahušťovadlo E401, škrobový sirup, emulgátor E471,
barvivo (E160b, E101), aroma)

LAHŮDKÁŘSKLÉ VÝROBKY
Chlebíček se šunkou 82g
Složení: salát  (brambory  /antioxidant  E223/,  ma-
jonéza /řepkový olej, voda,  vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový,  hořčice /voda,  semeno hořčice, kvasný
ocet lihový, cukr, sůl, koření/, zahušťovadlo – modi-
fikovaný škrob, sůl, konzervant E202, maltodextrin/,
sterilovaná  mrkev,  okurky  /kvasný  ocet  lihový,  sůl,
sladidlo E955,  konzervant  E211/,  sterilovaný celer  /
antioxidant E224/, salám /drůbeží maso, vepřová kůže,
voda,  bramborový škrob,  pšeničná vláknina,  modi-
fikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo E415 a E412,
sůl, stabilizátor E250, regulátor kyselosti E270, E330,
E575, E260 a E575, aroma, stabilizátor E450 a E451,
dextróza,  antioxidant  E300  a  E301,  barvivo  E120,
koření, cukr, bramborový škrob, palmový tuk/,  vejce,
cibule,  voda,  sůl,  koření,  zahušťovadlo /bramborový
škrob, zahušťovadlo E412 a E415/, konzervant E331,
E211  a  E202),  veka  (pšeničná a  žitná  mouka,
droždí,  emulgátor  /E472,  regulátor  kyselosti  /E341/,
enzymy), šunka 18% (vepřové maso, stabilizátor /
E250, E450, E451, E452, E407, E407a, E410, E508/,
cukr,  antioxidant  /E316,  E301/,  krevní  bílkovina,
glukózový sirup), vejce, okurka, paprika
Spotřebovat  do 24 hodin od data výroby

Chlebíček s vajíčkem  105g
Složení: salát  (brambory  /antioxidant  E223/,  ma-
jonéza /řepkový olej, voda,  vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový,  hořčice /voda,  semeno hořčice, kvasný
ocet lihový, cukr, sůl, koření/, zahušťovadlo – modi-
fikovaný škrob, sůl, konzervant E202, maltodextrin/,
sterilovaná  mrkev,  okurky  /kvasný  ocet  lihový,  sůl,
sladidlo E955,  konzervant  E211/,  sterilovaný celer  /
antioxidant E224/, salám /drůbeží maso, vepřová kůže,
voda,  bramborový škrob,  pšeničná vláknina,  modi-
fikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo E415 a E412,
sůl, stabilizátor E250, regulátor kyselosti E270, E330,

E575, E260 a E575, aroma, stabilizátor E450 a E451,
dextróza,  antioxidant  E300  a  E301,  barvivo  E120,
koření, cukr, bramborový škrob, palmový tuk/,  vejce,
cibule,  voda,  sůl,  koření,  zahušťovadlo  /bramborový
škrob, zahušťovadlo E412 a E415/, konzervant E331,
E211 a E202), vejce–23%, veka (pšeničná a žitná
mouka,  droždí,  emulgátor  /E472,  regulátor
kyselosti  /E341/,  enzymy),  turistický  salám
(vepřové a hovězí maso, sůl, směs koření, cukr, škrob,
zahušťovadlo /E407, E412, E415/, antioxidant /E301/,
barvivo /E120/,  
stabilizátor /E250/), rajče, okurka, paprika
Spotřebovat  do 24 hodin od data výroby

Chléb se smaženkou 175g
Složení:  Chléb  (pšeničná a  žitná mouka, droždí,
žitný kvas,  kmín, pšeničné otruby, emulgátor /E270,
E260/,  sojový  lecitin,  sladový  extrakt,  koření,  en-
zymy),  vejce,   hořčice  (hořčičné semínko,  ocet,
cukr,  koření,  antioxidant  /E224/,  barvivo  /E102,
E110/),  zelenina  (salát,  okurka,  paprika,  cibule),
řepkový olej, sůl 
Spotřebovat  do 24 hodin od data výroby

Houska se šunkou 95g
Složení: Houska-45% (Pšeničná mouka, droždí,
cukr,  vepřové  sádlo,  sůl,  mák,  zlepšující  přípravek
(cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e,
ječná sladová moučka,  stabilizátor E 170, enzymy,
antioxidant E 300), šunka-52% (vepřové maso, sta-
bilizátor  /E250,  E450,  E451,  E452,  E407,  E407a,
E410, E508/,  cukr,  antioxidant /E316, E301/,  krevní
bílkovina, glukózový sirup), máslo 
Spotřebovat  do 24 hodin od data výroby

Obložená houska  180g
Složení: Houska-27% (Pšeničná mouka, droždí,
cukr,  vepřové  sádlo,  sůl,  mák,  zlepšující  přípravek
(cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e,
ječná sladová moučka,  stabilizátor E 170, enzymy,
antioxidant  E  300),  salát (brambory  /antioxidant
E223/,  majonéza  /řepkový  olej,  voda,  vaječný
žloutek,  kvasný ocet  lihový,  hořčice /voda,  semeno
hořčice, kvasný  ocet  lihový,  cukr,  sůl,  koření/,  za-
hušťovadlo  –  modifikovaný  škrob,  sůl,  konzervant
E202,  maltodextrin/,  sterilovaná  mrkev,  okurky  /
kvasný  ocet  lihový,  sůl,  sladidlo  E955,  konzervant
E211/,  sterilovaný  celer  /antioxidant  E224/,  salám /
drůbeží maso, vepřová kůže, voda, bramborový škrob,
pšeničná  vláknina,  modifikovaný  kukuřičný  škrob,
zahušťovadlo E415 a E412, sůl, stabilizátor E250, reg-
ulátor  kyselosti  E270,  E330,  E575,  E260  a  E575,
aroma, stabilizátor E450 a E451, dextróza, antioxidant
E300 a E301, barvivo E120, koření, cukr, bramborový
škrob, palmový tuk/,  vejce, cibule, voda, sůl, koření,
zahušťovadlo /bramborový škrob, zahušťovadlo E412



a  E415/,  konzervant  E331,  E211  a  E202),  vejce,
šunka  (vepřové  maso,  stabilizátor  /E250,  E450,
E451, E452, E407, E407a, E410, E508/, cukr, antioxi-
dant /E316, E301/, krevní bílkovina, glukózový sirup),
okurka, paprika, list salátu
Spotřebovat  do 24 hodin od data výroby

Kaiserka se sýrem 85g
Složení:  Kaiserka-45%  (Pšeničná  mouka,
droždí,  cukr,  vepřové  sádlo,  sůl,  mák,  zlepšující
přípravek (cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emulgá-
tor E 472e, ječná sladová moučka, stabilizátor E 170,
enzymy, antioxidant E 300), sýr-47%, máslo 
Spotřebovat  do 24 hodin od data výroby

Ovoželé 135g
Složení:  Smetanový jogurt  – tuk min.  10%
(smetana,  sušené  mléko,  mléčná  bílkovina,  jogur-
tová kultura), puding  (kukuřičný škrob, sůl, aroma,
barviva /norbixin, riboflavin/, broskvový kompot
(broskve,  cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti

/kyselina citronová/) nebo jahodový kompot (jahody,
cukr, zpevňující látka / E509/, barvivo /E120/)

Spotřebovat  do 24 hodin od data výroby

Bageta tmavá plněná se slaninou 105g
Složení: Pečivo-57% (Pšeničná mouka,  zlepšu-
jící   přípravek  (cukr,  škrob  /bramborový/  ,
emulgátor /E472e/,  ječná sladová moučka, stabilizá-
tor  /E170/,  enzymy,  antioxidant  /E300/),  směs
(pšeničná  mouka  celozrnná,  trhanka  žitná,
pšeničný  lepek,  sójová  drť,  žitná  mouka,  ovesné
vločky, lněné semínko, karamelový slad, cukr, kmín,
sůl,  pšeničná  mouka,  emulgátor  /lecitin,  E471/,
sójová  mouka,  látka  /  E300/,  enzym  /  amylasa/),
droždí,  sůl,  živočišný  tuk,   sezam,   pšeničná
krupice),  slanina  (vepřový bok,  dusitanová  naklá-
dací sůl, koření),majolka (řepkový olej, pitná voda,
vaječný žloutek 3%, ocet, cukr, sůl, hořčice, koření),
hlávkový  salát,  okurky  (okurky,  kvasný  ocet,
aroma, sladidlo /E954/,konzervační látka /E210/), pa-
priky (papriky, cukr, sůl, ocet)
Spotřebovat  do 24 hodin od data výroby

Bageta tmavá plněná se sýrem 105g
Složení: Pečivo-57% (Pšeničná mouka,  zlepšu-
jící   přípravek  (cukr,  škrob  /bramborový/  ,
emulgátor /E472e/,  ječná sladová moučka, stabilizá-
tor  /E170/,  enzymy,  antioxidant  /E300/),  směs
(pšeničná  mouka  celozrnná,  trhanka  žitná,
pšeničný  lepek,  sójová  drť,  žitná  mouka,  ovesné
vločky, lněné semínko, karamelový slad, cukr, kmín,
sůl,  pšeničná  mouka,  emulgátor  /lecitin,  E471/,
sójová  mouka,  látka  /  E300/,  enzym  /  amylasa/),
droždí,  sůl,  živočišný  tuk,   sezam,   pšeničná
krupice),  sýr (mléko,  sůl  3%,  mlékárenské  kul-

tury,  syřidlo, plíseň Penicilliun candidum),majolka
(řepkový olej, pitná voda,  vaječný žloutek 3%, ocet,
cukr,  sůl,  hořčice,  koření),  hlávkový  salát,
okurky (okurky, kvasný ocet, aroma, sladidlo /E954/,
konzervační  látka  /E210/),  papriky  (papriky,  cukr,
sůl, ocet)
Spotřebovat  do 24 hodin od data výroby

Smaženka sladká 75g
Složení:  veka  (Pšeničná  mouka,  droždí,  cukr,
vepřové  sádlo,  sůl),  zlepšující  přípravek (cukr,
škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e, ječná
sladová moučka, stabilizátor E 170, enzymy, antioxi-
dant E 300), strouhanka (Pšeničná mouka, droždí,
cukr,  vepřové  sádlo,  sůl,  zlepšující  přípravek  (cukr,
škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e, ječná
sladová moučka, stabilizátor E 170, enzymy, antioxi-
dant E 300) , vejce, cukr, tvaroh, slunečnicový
olej
Spotřebovat  do 24 hodin od data výroby

Kaiserka obložená 146g
Složení:  Kaiserka-25%  (Pšeničná  mouka,
droždí,  cukr,  vepřové  sádlo,  sůl,  mák,  zlepšující
přípravek (cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emulgá-
tor E 472e, ječná sladová moučka, stabilizátor E 170,
enzymy,  antioxidant  E  300),  máslo,  sýr,  šunka
(vepřové maso, stabilizátor /E250, E450, E451, E452,
E407,  E407a,  E410, E508/,  cukr,  antioxidant  /E316,
E301/,  krevní  bílkovina,  glukózový sirup), okurka,
paprika, list salátu
Spotřebovat  do 24 hodin od data výroby

Hamburger 209g
Složení:  Bulka  (Pšeničná  mouka, droždí,  cukr,
vepřové  sádlo,  sůl,  mák,  zlepšující  přípravek  (cukr,
škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e, ječná
sladová moučka, stabilizátor E 170, enzymy, antioxi-
dant E 300),   hovězí maso  (hovězí  maso – 98%,
sůl, koření),  sýr,  slanina  (vepřový bok, dusitanová
nakládací sůl, koření), majolka (řepkový olej, pitná
voda,  vaječný žloutek 3%, ocet,  cukr,  sůl,  hořčice,
koření), rajče,  kečup (voda, rajčatový protlak, cukr,
ocet,  škrob,  jedlá  sůl,  koření,  konzervant  benzoan
sodný), paprika, list salátu
Spotřebovat  do 24 hodin od data výroby

V provoze se zpracovávají alergeny (obil-
niny,  vejce,  sója,  mléko,  arašídy,  ořechy,
sezam). Proto mohou být stopově obsaženy



i ve výrobcích, které je nemají vyznačeny
ve složení.

P  EČIVO BALENÉ  
Banánek polomáčený 180g
Bábovka – biskupský chlebíček 575g, 305g
Biskupský chlebíček 200g, 385g
Beránek velikonoční biskupský 500g
Chodský koláč 800g, 1130g
Chlebíček sladký 450g
Koláček balený vázaný(tácek) 120g
Koláček balený šáteček(tácek) 120g
Koláček balený kulatý (tácek) 125g, 270g
Koláček  balený DIAR 120g                                
Kremrole 150g
Kokosky 150g
Linecké pečivo 165g
Mazanec 400g,  600g
Mazanec DIAR 400g, 600g
Vánočka arašídová 400g
Vánočka DIAR 400g
Vánočka mandlová 400g, 600g
Závin s  náplní 400g
Závin s náplní DIAR 400g
Slunečnicový chléb 300g
Kornový chléb 400g
Chutný preclík 100g
Chutný preclík celozrnný 100g
Chutný preclík velký - 4ks (110g)
Chutný preclík MIX
Veka sváteční – krájená 380g
Bábovka 450g
Bábovka DIAR 450g
Bělohradský chléb – krájený 500g, 930g
Vícezrnná veka – krájená 300g
Vánoční cukroví 250g, 500g, 1000g
Sváteční štola 400g, 600g

Min. trvanlivost a složení je na štítku obalu

příslušného výrobku.

Tento  dokument  je  ke  stažení  na
www.josefrydl.cz (od 05/2012)

Poslední aktualizace proběhla 2/2023
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