130

Doba
použitel. od
data výroby

Hmotnost
g

Název výrobku
Chlebíček s vejcem

1 den

Složení
Pečivo 20%(pšeničná mouka, voda, stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátor E 471 a E 322, sůl,
konzervant E 200, máslové aroma, regulátor kyselosti E 330, barvivo E 160a), droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), cukr, přípravek zlepšující
mouku ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E 472e, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E 341, látka zlepšující mouku E 300, enzymy), přípravek
zlepšující mouku (pšeničnámouka, emulgátor E 481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti E 170 a E 341, zahušťovadlo E 412, rostlinný olej

Výroba lahůdek

řepkový, látka zlepšující mouku E 300, enzymy)), salát (brambory loupané, majonéza (83% řepkový olej, pasterovaná vejce, pasterovaný žloutek, ocet, sůl,
konzervant E 202), zeleninová směs sterilovaná (karotka, okurky, cuketa, cibule, hrášek), cibule, hořčice plnotučná (hořčičné semeno, voda, ocet, cukr, sůl,
koření), paprika sterilovaná (paprika, voda, ocet, cukr, antioxidant E 330,sůl), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, hořčičné semeno, kořenící výtažek),
cukr, sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), pepř), majonézový přeliv (majonéza (83% řepkový olej, pasterovaná vejce, pasterovaný žloutek, ocet, sůl, konzervant
E 202), voda, cukr moučka), ozdoba - vejce 16% (vařená vejce, nálev ( voda sůl, regulátory kyselosti E 260, E 270, E 262, E 326), šunka plátek (vepřová kýta
70%, voda, sůl jedlá, konzervant E 250, stabilizátory E 451 a E 450, zahušťovadla E 407 a E 415, cukr, antioxidanty E 316 a E 301), okurky sterilované (okurky,
voda, ocet, cukr, sůl, hořčičné semeno, kořenící výtažek), paprika sterilovaná (paprika, voda, ocet, cukr, antioxidant E 330, sůl), petržel.

Chlebíček se šunkou

110

1 den

Pečivo 20%(pšeničná mouka, voda, stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátor E 471 a E 322, sůl,
konzervant E 200, máslové aroma, regulátor kyselosti E 330, barvivo E 160a), droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), cukr, přípravek zlepšující
mouku ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E 472e, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E 341, látka zlepšující mouku E 300, enzymy), přípravek
zlepšující mouku (pšeničná mouka, emulgátor E 481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti E 170 a E 341, zahušťovadlo E 412, rostlinný olej řepkový,

Výroba lahůdek

látka zlepšující mouku E 300, enzymy)), salát (brambory loupané, majonéza (83% řepkový olej, pasterovaná vejce, pasterovaný žloutek, ocet, sůl, konzervant
E 202), zeleninová směs sterilovaná (karotka, okurky, cuketa, cibule, hrášek), cibule, hořčice plnotučná (hořčičné semeno, voda, ocet, cukr, sůl, koření),paprika
sterilovaná (paprika, voda, ocet, cukr, antioxidant E 330,sůl), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, hořčičné semeno, kořenící výtažek),
cukr, sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), pepř), ozdoba - šunka plátek 23% (vepřová kýta 70%, voda, sůl jedlá, konzervant E 250, stabilizátory E 451 a E 450,
zahušťovadla E 407 a E 415, cukr, antioxidanty E 316 a E 301), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, hořčičné semeno, kořenící výtažek), paprika
sterilovaná (paprika, voda,ocet, cukr, antioxidant E 330, sůl), vejce plátek (vařený vaječný bílek a žloutek, nálev (voda,regulátory kyselosti E 260, E 270,

Chlebíček se sýrem

105

1 den

E 330, antioxidant E 325, ocet).
Pečivo 20%(pšeničná mouka, voda, stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátor E 471 a E 322, sůl,
konzervant E 200, máslové aroma, regulátor kyselosti E 330, barvivo E 160a), droždí, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), cukr, přípravek zlepšující mouku
( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E 472e, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E 341, látka zlepšující mouku E 300, enzymy), přípravek

Výroba lahůdek

zlepšující mouku (pšeničná mouka, emulgátor E 481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti E 170 a E 341, zahušťovadlo E 412, rostlinný olej řepkový,
látka zlepšující mouku E 300, enzymy)), salát (brambory loupané, majonéza (83% řepkový olej, pasterovaná vejce, pasterovaný žloutek, ocet, sůl, konzervant
E 202), zeleninová směs sterilovaná (karotka, okurky, cuketa, cibule, hrášek), cibule, hořčice plnotučná (hořčičné semeno, voda, ocet, cukr, sůl, koření),paprika
sterilovaná (paprika, voda, ocet, cukr, antioxidant E 330,sůl), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr, sůl, hořčičné semeno, kořenící výtažek),
cukr, sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), pepř), ozdoba - Eidamský sýr plátek 14 % (mléko, sůl, barvivo E 160b), okurky sterilované (okurky, voda, ocet, cukr,
sůl, hořčičné semeno, kořenící výtažek), paprika sterilovaná ( paprika, voda, ocet, cukr, antioxidant E 330, sůl), vejce plátek (vařený vaječný bílek a žloutek,
nálev (voda, regulátory kyselosti E 260, E 270, E 330, antioxidant E 325, ocet)).

80

Doba
použitel. od
data výroby

Hmotnost
g

Název výrobku
Rohlík se šunkovým
salámem

1 den

Složení
Rohlík 49%(pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), přípravek zlepšující mouku(pšeničná mouka,ječná
sladová mouka,emulgátor (E 472e),glukóza, cukr, regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)), náplň (majonéza (83% řepkový olej,
pasterovaná vejce, pasterovaný žloutek, ocet, sůl, konzervant E 202), stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda,
emulgátor E 471 a E 322, sůl, konzervantE 200, máslové aroma, regulátor kyselosti E 330, barvivo E 160a), margarín ( rostlinné oleje ( řepkové, slunečnice
v různém poměru), voda, rostlinný tuk (palmový), emulgátory ( E 471, lecitin), sůl, konzervant (E 202, E 330), aroma, barvivo (E 160a(ii)), tavený sýr
( sýry, voda, máslo, tvaroh, sušená syrovátka, tavící soli E 339, E 451), tvaroh, voda, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)), ozdoba – salám šunkový

Výroba lahůdek

Croissant cereální
svačinový

22% ( vepřové maso 66%, voda, vepřové kůže, bramborový škrob, sůl, stabilizátory E 250, E 450, E 451, modifikovaný škrob E 1422, zahušťovadlo E 407a,

90

1 den

dextróza, antioxidant E 316, zvýrazňovač chuti E 621 a E 635, extrakty koření,barvivo karmina).
Pečivo 55% (pšeničná mouka,voda,tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl, emulgátor (lecitíny,E 471),
regulátor kyselosti (E 330), aroma,barvivo (E 160 a)), směs ( pšeničná mouka, len, slunečnice, sůl, pšeničné otruby, cukr, sušená syrovátka, sójová mouka,
ječná sladová mouka, stabilizátor (E 412), pražená pšeničná sladová mouka, glukóza, emulgátor (E 472e), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), droždí,
řepkový olej, ječná sladová mouka nediastatická, kmín), náplň (majonéza (83% řepkový olej, pasterovaná vejce, pasterovaný žloutek,
ocet, sůl, konzervant E 202), stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátor E 471 a E 322, sůl, konzervant
E 200, máslové aroma, regulátor kyselosti E 330, barvivo E 160a), margarín ( rostlinné oleje ( řepkové, slunečnice v různém poměru), voda, rostlinný tuk
(palmový), emulgátory ( E 471, lecitin), sůl, konzervant (E 202, E 330), aroma, barvivo (E 160a(ii)), tavený sýr ( sýry, voda, máslo, tvaroh, sušená
syrovátka, tavící soli E 339, E 451), tvaroh, voda, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)), ozdoba - šunka plátek (vepřová kýta 70%, voda, sůl jedlá,

Výroba lahůdek

Croissant cereální
se sýrem

90

1 den

stabilizátory (E 451 a E 450), zahušťovadla(E 407 a E 415), cukr, antioxidanty (E 316 a E 301), salát čerstvý.
Pečivo 52% (pšeničná mouka,voda,tažný margarín (rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různém poměru), voda, sůl, emulgátor (lecitíny,E 471),
regulátor kyselosti (E 330), aroma,barvivo (E 160 a)), směs ( pšeničná mouka, len, slunečnice, sůl, pšeničné otruby, cukr, sušená syrovátka, sójová mouka,
ječná sladová mouka, stabilizátor (E 412), pražená pšeničná sladová mouka, glukóza, emulgátor (E 472e), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy), droždí,
řepkový olej, ječná sladová mouka nediastatická, kmín), náplň (majonéza (83% řepkový olej, pasterovaná vejce, pasterovaný žloutek,
ocet, sůl, konzervant E 202), stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda, emulgátor E 471 a E 322, sůl, konzervant
E 200, máslové aroma, regulátor kyselosti E 330, barvivo E 160a), margarín ( rostlinné oleje ( řepkové, slunečnice v různém poměru), voda, rostlinný tuk
(palmový), emulgátory ( E 471, lecitin), sůl, konzervant (E 202, E 330), aroma, barvivo (E 160a(ii)), tavený sýr ( sýry, voda, máslo, tvaroh, sušená
syrovátka, tavící soli E 339, E 451), tvaroh, voda, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný)), ozdoba – paprika sterilovaná (paprika, voda, ocet, cukr,

Výroba lahůdek

antioxidant E 330, sůl), Eidamský sýr plátek 7% (mléko, sůl, barvivo 160b), salát čerstvý.

Ciabatta svačinová

150

1 den

Pečivo 52% (pšeničná mouka, voda, ciabatta směs ( pšeničný lepek, sůl, pšeničná mouka, žitná celozrnná mouka, emulgátor (E 472e,
lecitin), protispékavá látka (E 341) , koření, regulátor kyselosti (E 300, E 270), rostlinný olej slunečnicový, enzymy, látka zlepšující mouku (E 300)),
rostlinný olej řepkový, droždí), náplň ( majonéza (83% řepkový olej, pasterovaná vejce, pasterovaný žloutek, ocet, sůl, konzervant E 202), voda,

Výroba lahůdek

koření (sůl, česnek, kopr, kapie, pepř), cukr), ozdoba - šunka plátek (vepřová kýta 70%, voda, sůl jedlá, konzervant E 250, stabilizátory E 451 a E 450,
zahušťovadla E 407 a E 415, cukr, antioxidanty E 316 a E 301), salát, sýr - Eidamský sýr plátek (mléko, sůl, barvivo E 160b).

120

Doba
použitel. od
data výroby

Hmotnost
g

Název výrobku
Švédská kostka
svačinová

1 den

Složení
Pečivo 55% (pšeničná mouka, voda, švédská směs ( slunečnicové semeno, lněné semeno, sezamové semeno, pšeničná sladová mouka, pšeničná mouka,
emulgátory (E 472e, E 471), jedlá sůl, žitná bobtnavá mouka, sušená syrovátka, sójová mouka, cukr, dextróza, protispékavá látka (E 170), regulátor
kyselosti (E 330), pšeničný lepek, stabilizátor (E 412), enzym, přípravek zlepšující mouku (E 300)), droždí, rostlinný olej řepkový, posyp ( sezamové
semeno, len), sůl jodidovaná ( jedlá sůl, jodičnan draselný), přípravek zlepšujícímouku ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor (E 472e), glukóza,

Výroba lahůdek

cukr, regulátor kyselosti (E 341), látka zlepšující mouku (E 300), enzymy)), náplň ( majonéza (83% řepkový olej, pasterovaná vejce, pasterovaný
žloutek, ocet, sůl, konzervant E 202), kečup (voda, rajčatový protlak, cukr, ocet, modifikované škroby, sůl, regulátor kyselosti E 330, koření, konzervaty
E 202 a E 211), tvaroh, cibule, ocet ( aroma, karamel E 150c), cukr, sůl jodidovaná ( jedlá sůl, jodičnan draselný), pepř, česnek sušený), ozdoba – sýr
- Eidamský sýr plátek (mléko, sůl, barvivo E 160b), šunka plátek (vepřová kýta 70%, voda, sůl jedlá, konzervant E 250, stabilizátory E 451 a E 450,
zahušťovadla E 407 a E 415, cukr, antioxidanty E 316 a E 301), zelí, paprika sterilovaná (paprika, voda, ocet, cukr, antioxidant E 330, sůl).

Pletýnka svačinová
se slaninou

120

1 den

Pletýnka 55% ( pšeničná mouka, voda, droždí, rostlinný olej řepkový, posyp ( sůl, kmín min. 1,5%), sůl jodidovaná ( jedlá sůl, jodičnan, draselný), přípravek
zlepšující mouku (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor E 472e, glukóza, cukr, regulátor kyselosti E 341, látka zlepšující mouku E 300, enzymy),
slanina 24% ( vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant E 250, glukózový sirup, stabilizátory E 450 a E 451, antioxidant E 301, barvivo E 150d), hořčice

Výroba lahůdek

plnotučná ( hořčičné semeno, voda, ocet, cukr, sůl, kořeni), paprika sterilovaná ( paprika, voda, ocet, cukr, antioxidant E 330, sůl).

Doba
použitel.
od data
výroby

Hmotnost
g

Název výrobku

Pařížský salát
Výroba lahůdek

1 000

14 dní

Vaječný salát
Výroba lahůdek

1 000

14 dní

1 000

14 dní

Salámová pomazánka
Výroba lahůdek

Česnekovo-sýrová pomazánka
Výroba lahůdek

Vlašský salát
Výroba lahůdek
Škvarková pomazánka
Výroba lahůdek

1 000

14 dní

1 000

14 dní

1 000

14 dní

Vejce 46%, majonéza (83% řepkový olej, pasterovaná vejce, pasterovaný žloutek, ocet, sůl, konzervant E 202), sterilované okurky (okurky, voda, ocet, cukr, cibule, sůl,
hořčičné semeno, kořenící výtažek), cibule, hořčice plnotučná (hořčičné semeno, voda, ocet, cukr, sůl, koření), sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
pepř,konzervant E 202.
Šunkový salám 33%(vepřové maso 66%,voda,vepřové kůže,bramborový škrob,sůl,stabilizátory E250,E450,E451, modifikovaný škrob E1422,zahušťovadlo E 407a,dextróza,
antioxidant E316,zvýrazňovač chuti a vůně E621 a E635, extrakty koření,barvivo karmina), rostlinný margarín(rostlinné tuky(palmový, kokosový a palmojádrový v různých
proporcích, částečně hydrogenané oleje(sójový),oleje(sójový,slunečnicový,kukuřičný a řepkový v různých proporcích),voda,emulgátory E471 a E 322 sójový,sůl, konzervant
E202,regulátor kyselosti E330,aroma,barviva E160b a E100),majonéza(řepkový olej 83%, pasterovaná vejce,pasterovaný žloutek,ocet,sůl, konzervant E202),tvaroh,slanina
9,5% (vepřové maso 85%,voda,sůl, stabilizátory E250 a E 451, glukóza,látky zvýrazňující chuť a vůni E621,sůl, antioxidant E316,aroma),tavený
sýr(sýry,voda,máslo,tvaroh,sušená syrovátka,tavicí soli E 339 a E451),sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), konzervant E 202.
Majonéza (83% řepkový olej, pasterovaná vejce, pasterovaný žloutek, ocet, sůl, konzervant E202),margarín (rostlinné oleje a tuky(částečně ztužené oleje (sójový),oleje
(sójový, slunečnicový, řepkový, kukuřicový), tuky(palmový, kokosový), částečně ztužené tuky (palmový)), voda, emulgátory (E 471, E 322 sójový lecitin), sůl, konzervant (E
202), regulátor kyselosti (E 330), aroma, barvivo (E 160b, E 100)), tavený sýr (sýry, voda, máslo, tvaroh, sušená syrovátka,tavící soli E 339,E 451),Eidamský sýr
9,1%(mléko,sůl), tvaroh,voda, česnek čerstvý 1,8%, česnek sušený, sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný).
Majonéza(83% řepkový olej, pasterovaná vejce, pasterovaný žloutek,ocet,sůl,konzervant E 202),brambory vařené,salám lahůdkový(vepřové a hovězí maso53%, vepřové
kůže,sádlo,voda, bramborový škrob,sůl, stabilizátory E250,E450,E451,bílkovina živočišného původu,koření, škrob,dextróza, zvyrazňovač chuti E621 a E635,antioxidant
E316),zeleninová směs(karotka,okurky,cuketa, cibule,hrášek),cukr,hořčice plnotučná(hořčičné semeno,voda,ocet,cukr,sůl,koření),hrášek s karotkou(karotka39%,hrášek
32%),sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), worchester (voda,ocet,cukr,sůl,stolní víno,švestková povidla (švestky,jablka,pektin,kyselina citrónová),směs koření,barvivo
E 150d,sušený rajčatový protlak, aromata,chilli extrakt,česnekový extrakt), pepř, konzervant E 202.
Škvarky (41 %), sádlo, vejce, hořčice (hořčičné semeno, voda, ocet, cukr, sůl, koření), cibule, česneková pasta (sůl, voda, sušený česnek (oxid siřičitý)), pepř, chili.

Bulharská pomazánka
Výroba lahůdek

Složení
Salám lahůdkový(vepřové a hovězí maso 53%, vepřové kůže,sádlo,voda,bramborový škrob,sůl,stabilizátory E250,E450,E451,bílkovina živočišného původu,koření,škrob,
dextróza,zvýrazňovač chuti E621 a E635,antioxidant E316), majonéza(83% řepkový olej, pasterovaná vejce,pasterovaný žloutek,ocet,sůl,konzervant E 202), okurek
sterilovaný (okurky,voda,ocet,cukr,cibule,sůl,hořčičné semeno,koření), hrášek (hrášek, voda, sůl, cukr), cibule, hořčice plnotučná (hořčičné semeno,
voda,ocet,cukr,sůl,koření),worchester (voda, ocet,cukr,sůl,stolní víno,švestková povidla (švestky,jablka,pektin,kyselina citrónová),směs koření,barvivo E 150d,sušený rajčatový
protlak, aromata,chilli extrakt,česnekový extrakt),cukr, ocet(voda,kvasný ocet lihový,aroma,karamel E150c),pepř,konzervat E 202.

1 000

14 dní

Salám lahůdkový (vepřové a hovězí maso 53%, vepřové kůže,sádlo,voda, bramborový škrob,sůl, stabilizátory E 250,E 450, E 451,bílkovina živočišného
původu,koření,škrob,dextróza, zvyrazňovač chuti E 621 a E 635,antioxidant E 316),kečup(voda, rajčatový protlak,cukr, ocet,modifikované škroby,sůl,regulátor kyselosti E
330,kořenící přísada,konzervanty E 202 a E 211), cibule,majonéza (83% rostlinný olej řepkový,pasterovaná vejce, pasterovaný žloutek,ocet,sůl,konzervant E 202),brambory
loupané,sterilované okurky(okurky,voda, ocet,cukr,cibule,sůl,hořčičné semeno,kořenící výtažek),hořčice plnotučná (hořčičné semeno, voda,ocet,cukr,sůl,koření),česnek
čerstvý,sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), pepř,chilli,konzervant E 202.

Vhodné i pro pultový prodej na váhu.
Alergeny jsou zvýrazněny tučně.
Skladujte při teplotě +1 až + 5°C.
Aktualizováno 22.1.2019

