Josef RÝDL, s.r.o. Vojtíškova 172, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27465411

tel./fax: 493792573, e-mail pekarna@josefrydl.cz , www.josefrydl.cz
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 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
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, antioxidant 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)

restovaná cibule, česnek), kečup (voda, rajčatový
protlak, cukr, ocet, škrob, jedlá sůl, koření, konzervant
benzoan sodný)

min. Trvanlivost do 24 hod. od data výroby
Houska švédská rustikální 80g, Bageta
švédská rustikální 165g
Složení:
Pšeničná
mouka,
přípravek
(bramboro-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,
antioxidant E 300), vepřové sádlo

min. Trvanlivost do 24 hod. od data výroby
Šnek 68g
Složení: Pšeničná mouka, droždí, cukr, vepřové
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
pro bulku a rohlík se slaninou:
(vepřový bok, sůl, konzervant E250, glukózový sirup,
slanina
(vepřový bok, sůl, konzervant E250, stabilizátory /E450, E451/, antioxidant E301, barvivo
glukózový 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,

kulér E150d)

min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby

BĚŽNÉ PEČIVO - VÍCEZRNNÉ
Dalamánek sypaný 150g, 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,

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

sezam, dýňové semínko,
slunečnicové Chléb večerní 500g, Chlebánek večerní malý
250g
semínko, krupice
Složení: Směs (pšeničný lepek, sojový šrot, pšeničná
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby
Bulka dýňová 90g
Složení: Pšeničná mouka, droždí, cukr,
vepřové sádlo, směs (Mouka /pšeničná, žitná/,
dýňová jádra /20 %/, lněná semínka, zlepšující přípravek
/pšeničná mouka, stabilizátor E 412, sojová mouka,
cukr, emulgátor E 472e, pšeničný lepek, kypřící látka E
450, regulátor kyselosti E 341i, protispékavá látka E
170, enzymy/, kukuřičné kuličky, jáhly, pšeničný kvas,
ječný slad karamelový, glukózový sirup, kukuřičná
mouka, pšeničný lepek, ječný slad), 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

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, kyselinba (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 krále Ludvíka 500g
Směs (Špaldová mouka, sušený žitný kvas (žitná mouka,

BĚŽNÉ PEČIVO – PŠENIČNO-ŽITNÉ
Dalamánek chlebový 85g
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)

CHLÉB – PŠENIČNO-ŽITNÝ

startovací kultura), špaldová sladová mouka, špaldový celozrnný
šrot, špaldová celozrnná mouka, pšeničný lepek, sůl, žitná
sladová mouka, sušená syrovátka, zahušťovadlo (E412), cukr,
sladový extrakt (ječný slad, voda), pšeničné otruby, emulgátor
(E471), hroznový koncentrát, látka zlepšující mouku (E300),
enzymy), žitná mouka, droždí, žitný kvas

min. Trvanlivost do 5 dnů od data výroby

Chléb CHIA 500g
Složení: Žitná mouka, semínka chia, pšeničná
mouka, směs (pšeničný lepek, sůl, žitná celozrnná
mouka,

žitná

bobtnavá

mouka,

pšerničná

mouka,

Chléb bělohradský 930g, Chléb bělohradský emulgátory (E472e, E322), ječná sladová mouka, regulátor
kulatý 930g, Chléb bělohradský malý 500g, kyselosti (E341), kyselina (E270, E330), slunečnicový olej,
látka zlepšující mouku (E 300), droždí, vepřové
Chléb na polévku 400g, Chléb dlouhý svači- enzymy,
sádlo, sůl, přípravek (regulátor kyselosti E330, rostlinný
nový 930g, Chléb XXL 1800g
tuk)
Složení *): Pšeničná mouka, žitná mouka, min. Trvanlivost do 3 dnů od data výroby
sůl, pek. přípravek (Pšeničný vitální lepek,
pšeničná mouka, enzymy, antioxidant E 300, řepkový
olej), droždí, přípravek (Regulátor kyselosti /kyselina
citronová/ E 330, řepkový olej)

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

CHLÉB – VÍCEZRNNÝ
Chléb královský 700g, Chléb královský malý
350g
Složení: Pšeničná mouka, zlepšující přípravek
(cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor 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,

JEMNÉ PEČIVO – SMAŽENÉ
Skořicový cop 50g, Cop GASTRO 30g,
Skořicový cop čoko 55g, Cop čoko GASTRO
40g
slunečnicové
Složení: Pšeničná mnouka, cukr, sůl, zlepšuošetřené žito),
jící přípravek (cukr, škrob /bramborový/ E 1414,

sezam, dýňové semínko,
semínko, přípravek (technicky
směs (pšeničná mouka celozrnná, trhanka žitná, emulgátor E 472e, ječná sladová moučka, stabilizátor E
pšeničný lepek, pražená sójová drť, žitná mouka,
170, enzymy, antioxidant E 300), slunečnicový olej
ovesné vločky, lněné semínko, karamelový slad,
ztmavovací přípr., cukr, kmín celý, sůl, pšeničná
mouka, emulgátor E322 /lecitin/,E471, sójová mouka,
látka zlepšující mouku E300, enzym amylasa) , 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,
řepkový olej, sůl,, zlepšující přípravek (cukr,

Kobliha 50g,Kobliha GASTRO 35g, Kobliha
ČOKO 60g, Kobliha čoko GASTRO 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
/bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e, ječná sladová
moučka, stabilizátor E 170, enzymy, antioxidant E 300),

slunečnicový olej
Náplň: povidlová, nugátová, ovocná, jablečná,
modifikovaný škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E pudinková
472e, ječná sladová moučka, stabilizátor E 170, Zdobení/posyp: Moučkový cukr, cukr krupice,
enzymy, antioxidant E 300), mák (pro Loupák, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, regulátor
Loupák GASTRO)
kyselosti /kyselina citrónová/, želírující látka /pektin/,
koncentrát z mrkve), tvaroh, poleva tmavá (cukr,
min. Trvanlivost do 48 hod. od data výroby
rostlinný tuk /řepkový, palmový/, kakaový prášek,
emulgátory /E322, E476/, aroma)

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 GASTRO
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,
řepkový olej, sůl, mák, zlepšující přípravek
(cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e,
ječná sladová moučka, stabilizátor E 170, enzymy,
antioxidant E 300)

Náplň:
maková, tvarohová, ovocná, skořicová, švestková, 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

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
(Fruktóza, 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 50g
Složení: Pšeničná mouka, margarín (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, konzervant E202, barvivo
/beta karoten/), ovocná směs (směs ovocných dření,
cukr, regulátor kyselosti /kyselina citrónová/, želírující
látka /pektin/, koncentrát z mrkve)
Zdobení: poleva tmavá (cukr, rostlinný tuk
/řepkový, palmový/, kakaový prášek, emulgátory /E322,
E476/, aroma)

min. Trvanlivost do 20 dnů od data výroby
Linecké pečivo 14g
Složení: Linecké těsto (pšeničná mouka, margarín
(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, konzervant E202,
barvivo /beta karoten/), sůl), ovocná směs (směs
ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti - kyselina
citrónová, želírující látka - pektin, koncentrát z mrkve)

Zdobení: cukr moučka
min. Trvanlivost do 20 dnů od data výroby

min. Trvanlivost do 3 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/, regulátor 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, Croissant 35g
Složení: Pšeničná mouka, tažný margarín
(rafinovaný rostlinný tuk /palmový, slunečnicový/,
emulgátory /monoglyceridy, sójový lecitin/, sůl,
kyselina citrónová, máslová příchuť, barvivo /Annatto/),

vejce, ocet, sůl.
Náplň:
maková, tvarohová, ovocná,
arašídová,
Chlebíček biskupský 600g
jablečná
Složení: Pšeničná mouka, margarín (rostlinný
palmový tuk, emulgátory /mono-a diglyceridy mastných Zdobení: cukr moučka
kyselin, sójový lecitin/, sůl, příchuť, barvivo /annatto/) , min. Trvanlivost do 3 dnů od data výroby
cukr moučka, vejce, kypřící prášek (kypřící
látky /E450, E500/), rozinky, alginát (cukr, škrobový Trojhránek polomáčený 70g
sirup, želírující látka /alginan sodný/, regulátory Složení: Linecké těsto (pšeničná mouka, margarín
kyselosti /E431/,
/E120/)

emulgátor E471, aroma, barvivo

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, pektin,
konzervant /kyselina sorbová, kyselina citronová/,
aroma, barvivo E120),

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

(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, konzervant 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 - fosforečnan vápenatý, kakao,
skořice, aroma)
Poleva tmavá (cukr, rostlinný tuk /řepkový, palmový/,
kakaový prášek, emulgátory /E322, E476/, aroma)

min. Trvanlivost do 7 dnů od data výroby
Štrůdl jablečný – řez 130g, Štrůdl jablečný
GASTRO 920g
Složení: Pšeničná mouka, tažný margarín
(rafinovaný rostlinný tuk /palmový, slunečnicový/,
emulgátory /monoglyceridy, sójový lecitin/, sůl,
kyselina citrónová, máslová příchuť, barvivo /Annatto/) ,

škroby, kakao, vejce, laktóza, emulgátor
vejce, ocet, sůl
/E472b, E477/, kypřící látky /fosforečnan sodíku a uhličitan Náplň: Jablečná, tvarohová
sodíku/, mléko, stabilizátor xanthan, sůl, aroma),
min. Trvanlivost do 2 dnů od
meruňky 17%, řepkový olej, kakao 5%, gel (cukr,
voda, glukózo-fruktózový sirup, pektin, konzervant
/kyselina sorbová, kyselina citronová/, meruňkové aroma,
barvivo E160a)

data výroby

Cereální linecký řez 100g
Složení: Pšeničná mouka, pšeničná mouka
Složení: Linecké těsto (pšeničná mouka, margarín celozrnná, Směs (pšeničná mouka celozrnná,
(rostlinný palmový tuk, emulgátory /mono-a diglyceridy
mastných kyselin, sójový lecitin/, sůl, příchuť,
barvivo /annatto/), vejce, cukr, vanilin, citropasta (cukr,
jablka, zahušťovadlo /škrob/, regulátor kyselosti
/kyselina citrónová/, aroma, konzervant E202, barvivo
/beta karoten/, sůl), Směs (rozinky, papaya, ananas,
cukr, konzervant E220, oxid siřičitý, řepkový olej)

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 amylasa), celozrnná
směs (pšeničné vločky, len, ovesné vločky, slunečnice,
žitné vločky), řepkový olej, žitné a ovesné

arašídy, mandle, invertní sirup s medem vločky, len, sezam, slunečnice, dýně, droždí,
(invertní cukr, voda, včelí med, reg. kyselosti E330, sůl (2%), cukr, zlepš. přípravek (cukr, škrob
E500i)

min. Trvanlivost do 20 dnů od data výroby
Trojhránek linecký cereální 50g
Složení: Linecké těsto (pšeničná mouka, margarín
(rostlinný palmový tuk, emulgátory /mono-a diglyceridy
mastných kyselin, sójový lecitin/, sůl, příchuť,
barvivo /annatto/), vejce, cukr, vanilin, citropasta (cukr,
jablka, zahušťovadlo /škrob/, regulátor kyselosti
/kyselina citrónová/, aroma, konzervant E202, barvivobeta karoten), sůl), Směs (rozinky, papaya, ananas,
cukr, konzervant E220, oxid siřičitý, řepkový olej)

arašídy, mandle, invertní sirup s medem
(invertní cukr, voda, včelí med, reg. kyselosti E330,
E500i)

/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
Trubička máslová 38g
Složení: Pšeničná mouka, máslo (18%),
smetana, vejce
Náplň: Cukr, vejce
min. Trvanlivost do 6-ti dnů od data výroby
Kremrole 30g
Složení: Pšeničná mouka, tažný margarín
(rafinovaný rostlinný tuk /palmový, slunečnicový/,

Josefínky 120g
emulgátory /monoglyceridy, sójový lecitin/, sůl,
Složení: Směs (cukr, arašídy, sojové a ovesné kyselina citrónová, máslová příchuť, barvivo /Annatto/),
vločky, rýžová a sojová mouka, vejce, aroma /s
sušená vejce, ocet, sůl.
lupinou/, barvivo /E160a, E150c/), řepkový olej,
Náplň: Cukr, vejce
Směs (rozinky, papaya, ananas, cukr, konzervant Zdobení: Cukr
E220 /oxid siřičitý/, řepkový olej) , čoko poleva (cukr,
min. Trvanlivost do 3 dnů od data výroby
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 Složení náplní:
směs (směs ovoce, cukr, glukózový cukr, pektin /E440/, maková – směs
kyselina citrónová /E330/, aroma)

min. Trvanlivost do 30 dnů od data výroby

TRVANLIVÉ PEČIVO – PRECLÍKY,
TYČINKY

(mák, cukr, maltodextrin, bramborová
bobtnavá mouka, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek,
stabilizátor (E401, E 1422), koření, aroma, konzervant –
kyselina sorbová), strouhanka (Pšeničná mouka,

droždí, cukr, řepkový olej, sůl, zlepšující přípravek
(cukr, škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e,
ječná sladová moučka, stabilizátor E 170, enzymy,
antioxidant E 300)
tvarohová – tvaroh, stabilizátor (cukr krupice,
bramborovy škrob E 1414, syrovátka, vejce, kukuřičny
škrob E 1422, aroma, sůl, regulátor kyselosti E 330
kyselina citronová, barvivo E 160a(ii) beta-karoten) ,

Preclík volný - vážený, Preclík velký volný
28g, Tyčinka pletená 28g
Složení: Pšeničná mouka, vepřové sádlo,
droždí, cukr, mák, zlepš. přípravek (cukr, rozinky
škrob /bramborový/ E 1414, emulgátor E 472e, ječná ovocná – ovocná směs (směs ovocných dření, cukr,
sladová moučka, stabilizátor
antioxidant E 300), sůl (2%)

E

170,

enzymy,

Posyp: sůl, mák, sezam, len
min. Trvanlivost do 1 měsíce od data výroby
Preclík celozrnný volný – vážený

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, stabilizátor 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 citrónová,
citrát sodný a citrát vápenatý/, aroma)
arašídová - arašídy, směs (vlašské ořechy, cukr,
dextróza, sójová mouka,- sójová drť, syrovátkový
prášek, kukuřičný škrob, pšeničná sladová mouka,
aroma, regulátor kyselosti /hydrogenuhličitan sodný/,
koření, skořice)

jablečná - jablečná krouhanka, cukr. arašídová
náplň (pražené arašídy, vlašské ořechy, strouhanka,
pšeničný škrob, škrob /albumin/, aroma, skořice)
nugátová – kakaooříšková pasta (cukr, rostlinný
tuk /palmový/, kakao, syrovátka, liskooříšková pasta /
2%/, emulgátor /sójový lecitin/, aroma)
pudinková přípravek (cukr, škrob E1414,
syrovátka, mléko, dextroza, rostlinný tuk /palmový/,
zahušťovadlo E401, škrobový sirup, emulgátor E471,
barvivo (E160b, E101), aroma)

V provoze se zpracovávají alergeny
(obilniny, vejce, sója, sýr, arašídy, ořechy,
sezam). Proto mohou být stopově obsaženy i
ve výrobcích, které je nemají vyznačeny ve
složení.

PEČIVO BALENÉ
Banánek polomáčený 180g
Bábovka – biskupský chlebíček 575g
Biskupský chlebíček 200g, 385g
Beránek velikonoční biskupský 500g
Kokosky balené 200g
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 200g
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
Chlebánek celožitný 780g
Min. trvanlivost a složení je na štítku obalu
příslušného výrobku.
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