KATALOG VÝROBKŮ
K NABÍDKOVÉMU LISTU
VAVŘINEC č. 85, IČO: 06952542, DIČ: CZ06952542

Platný od 01.01.2020

Saláty vážené i balené
Vlašský salát -

výrobní salám/1/, majonéza /13/, vařené brambory, steril. okurky, celer, mrkev, hrášek,

hořčice /23/, cukr, Worchester /21/, sůl, pepř
Feferonový salát - steril. paprika, sýr eidam /14/, kečup /22/, steril hrášek, steril. cibule, olej, cukr, steril. feferony, extrakt
z plodů červené sladké papriky, pepř, sůl
Pařížský salát -

výrobní salám /1/, majonéza /13/, steril. okurky, hrášek, cibule, hořčice /23/, cukr, Worchester /21/, sůl, pepř

Ševcovský mls - majonéza /13/, výrobní salám /1/, steril. zelí, cibule, steril. okurky, kečup /22/, hořčice /23/, Worchester /21/,
cukr, sůl, pepř
Vajíčkový salát - vařená vejce, vařené brambory, steril. okurky, majonéza /13/, cibule, hořčice /23/, sůl, pepř,cukr
Kempink salát - výrobní salám /1/, majonéza /13/, cibule, steril. feferony, okurky, steril. paprika, Worchester /21/, hořčice /23/,
cukr, sůl, pepř
Fitnes salát se šunkou - steril. zelí, šunka /7/, majonéza /13/, cibule, cukr, sůl, steril. feferony, křen
Sýrový salát s pórkem - jogurt bílý /20/, výrobní salám /1/, majonéza /13/, sýr eidam /14/, pórek, sůl, česnek
Hermelínový salát - výrobní salám /1/, majonéza /13/, vařená vejce, sýr hermelín /15/, kamadet /37/, sůl, pepř
Krakovský fazolový salát - fazole, majonéza /13/, šunka /7/, cibule, červená řepa, sůl, pepř, cukr, Worchester /21/
Zelný salát s kukuřicí - steril. zelí, steril. kukuřice, majonéza /13/, cibule, cukr, sůl
Rybí salát - kyselé ryby se zeleninou, majonéza /13/, steril. mrkev, celer, hrášek, okurky, cibule, cukr, sůl, pepř, Worchester
/21/, hořčice /23/
Pochoutkový sýrový salát - sýr eidam /14/, výrobní salám /1/, majonéza /13/, steril. mrkev, celer, okurky, cibule, vařená
vejce, jogurt bílý /20/, Worchester /21/, sůl, cukr
Čočkový salát s vejci – čočka vařená, vejce, majonéza /13/, steril. okurky, steril. mrkev, cibule, Worchester /21/, pepř, sůl,
cukr
Celerový salát - steril. celer, majonéza /13/, cibule, ocet, cukr, sůl
Bramborový salát s majonézou - brambory, majonéza /13/, steril. okurky, mrkev, hořčice /23/, cibule, steril. hrášek, cukr, sůl,
pepř, Worchester /21/
Bramborový salát bez majonézy - brambory, steril. okurky, mrkev, hořčice /23/, cibule, steril. hrášek, cukr, sůl, pepř,
Worchester /21/

Saláty z čerstvé zeleniny
Šopský salát - salátové okurky, rajčata, paprika, sýr balkán /17/, cibule, olej, ocet, sůl, cukr, pepř
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Jarní salát - zelí bílé hlávkové, rajčata, paprika, salátové okurky, kukuřice, cibule, olej, ocet, sůl, cukr, mrkev
Zelný salát s kukuřicí jarní - zelí bílé hlávkové, steril. kukuřice, cibule, olej, ocet, cukr, sůl
Salát elixír se žampiony - zelí bílé hlávkové, mrkev, kapie, steril. žampiony, cibule, olej, ocet, cukr, sůl, feferony
Mrkvový salát - mrkev, citronová šťáva, cukr, sůl
Mrkvový salát s ananasem - mrkev, steril. ananas, cukr, citron. šťáva, sůl
Vajíčkový salát z čínského zelí - vařená vejce, čínské zelí, sýr eidam /14/, majonéza /13/, jogurt bílý /20/, citron. šťáva, cukr,
sůl, pepř
Letní salát s jogurtem - salátové okurky, paprika, rajčata, majonéza /13/, jogurt bílý /20/, cukr, sůl, ocet
Řecký salát s olivami - salátové okurky, rajčata, paprika, sýr balkán /17/, olivy, zelený salát, cibule, olej, ocet, sůl, cukr, pepř
Rajčatový salát s jogurtem - rajčata, majonéza /13/, cibule, jogurt bílý /20/, cukr, sůl, ocet, Worchester /21/
Zelný salát s koprem – zelí bílé hlávkové, cibule, cukr, ocet, olej, kopr čerstvý nebo sterilovaný, sůl
Řecké tzatziki – salátové okurky, zakysaná smetana/52/, majonéza/13/, česnek, pepř, sůl, cukr, ocet

Pomazánky
Budapešťský krém - tvaroh /19/, sandwich krém /24/, kapie, cibule, mléko, majonéza /13/, mletá paprika, sůl
Rybí pomazánka - tvaroh /19/, sardinky, sandwich krém /24/, mléko, pepř, sůl
Česneková pomazánka - tvaroh /19/, sendwich krém /24/, majonéza /13/,mléko, česnek, sůl
Křenová pomazánka - tvaroh /19/, sandwich krém /24/, majonéza /13/, mléko, křen, sůl
Sýročesneková pomazánka - sýr eidam /14/, sandwich krém /24/, majonéza /13/, tavený sýr /16/, mléko, česnek, sůl
Lahůdková pomazánka -

sandwich krém /24/, výrobní salám /1/, majonéza /13/, cibule, sůl, pepř Worchester /21/

Horácká pomazánka – sandwich krém /24/, trvanlivý salám /41/, tavený sýr /16/, majonéza /13/, salám Herkules/41/, feferony,
Worchester /21/, sůl
Šunková pěna -

šunka /7/, sandwich krém /24/, tavený sýr /16/, majonéza /13/, pepř, sůl

Pikantní sýrová pomazánka -

tavený sýr /16/, sýr eidam /14/, sandwich krém /24/, majonéza /13/, feferony mleté, sůl

Tvarohová pomazánka s pórkem -

tvaroh /19/, sandwich krém /24/, majonéza /13/, pórek, mléko, sůl

Třená niva – strouhaná niva, sandwich krém /24/, majonéza/13/

Aspikové výrobky
Aspiková miska -

vlašáková pomazánka/34/, aspik /35/, salám junior /3/, vařené vejce, steril. okurek, kapie

Závitky v aspiku - vlašáková pomazánka /34/, aspik /35/, šunka /7/, vařené vejce, steril. okurek, kapie
Šunkový aspikový hřbet - aspik /35/, šunka /7/, vlašský salát, vařená vejce, steril. okurek, kapie, petrželka
Sýrový aspikový hřbet - aspik /35/, sýr eidam /14/, sýročesneková pomazánka, budapešťský krém, vařené vejce, kapie,
steril. okurek, rajče
Šunkové aspikové dorty - aspik /35/, šunka /7/, vlašský salát, steril. okurek, petrželka, kapie, vařená vejce, majonéza/13/

Obložené mísy a talíře pro 1-8 osob
Obložená mísa klasik - vlašák, vařená vejce, majonézový přeliv /45/, želatina, voda, cukr, sůl/, sýr eidam /14/, šunka /7/,
uzená kýta nebo moravské uzené /10/, trvanlivý salám /5/, čerstvá zelenina
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Obložená mísa masová - šunka /7/, uzená kýta nebo moravské uzené /10/, debrecínka /9/, trvanlivý salám /5/, paprikáš /6/,
vařená vejce, čerstvá zelenina
Obložená mísa sýrová - sýr eidam /14/, sýr uzený /18/, sýr hermelín /15/, čerstvá zelenina, vařená vejce, paprika mletá
sladká
Obložená mísa mix, obložený talíř - dle přání zákazníka - kombinace masové, sýrové a jiné
Šunková rolka s křenem – šunka /7/, smetana ke šlehání, křen, sůl, cukr

Skladovací podmínky: skladujte při teplotě 3-5°C
Trvanlivost: 5 dnů vážené saláty
2 dny vážené saláty z čerstvé zeleniny
5 dnů balené saláty, aspikové výrobky – dorty, hřbety
4 dny hermelínový a vajíčkový salát
3 dny pomazánky vážené i balené
2 dny obložené mísy
Po otevření spotřebujte do 48 hod – vážené saláty, pomazánky.
Po otevření spotřebujte do 24 hod – vážené saláty z čerstvé zeleniny.
Způsob balení: v uzavřených hygienicky nezávadných nádobách 2-10 kg ( kbelíky)
uzavřený jednorázový obal 100 g, 120 g, 250 g, 500 g, 1000 g, 2000 g
obložené mísy – jednorázové aluminiové tácy + potravinářská folie

Obložené chlebíčky
Chlebíček šunkový 70 g - veka /26/, vlašáková pomazánka /34/, šunka /7/, vařené vejce, majonézový nástřik 13/, čerstvá
zelenina
Chlebíček dvojitá šunka 85g - veka /26/, vlašáková pomazánka /34/, šunka /7/, vařené vejce, čerstvá zelenina
Chlebíček debrecínkový 70 g - veka /26/, vlašáková pomazánka /34/, debrecínka /9/, vařené vejce, čerstvá zelenina,
petrželka
Chlebíček salámový s eidamem70 g - veka /26/, vlašáková pomazánka /34/, trvanlivý salám /5/, strouhaný eidam /14/,
čerstvá zelenina, petrželka
Chlebíček vajíčkový 85 g - ½ vařeného vejce, veka /26/, vlašáková pomazánka /34/, majonéz. přeliv /42/, paprikáš /6/,
petrželka
Chlebíček sýrový 70 g - veka /26/, sýr eidam /14/, remuláda /36/, čerstvá zelenina, petrželka
Chlebíček rybí 70 g - veka /26/, rybí pomazánka, cibule, čerstvá zelenina, petrželka
Chlebíček sýrosalámový 70 g - veka /26/, remuláda /36/, trvanlivý salám /5/, sýr eidam /14/, čerstvá zelenina, petrželka
Chlebíček salámošunkový 70 g - veka /26/, vlašáková pomazánka /34/, šunka /7/, trvanlivý salám /5/, čerstvá zelenina,
petrželka
Chlebíček herkulesový 65 g - veka /26/, remuláda /36/, herkules /41/, vařené vejce, čerstvá zelenina, petrželka
Chlebíček sýrošunkový 70 g - veka /26/, vlašáková pomazánka /34/, sýr eidam /14/, šunka /7/, čerstvá zelenina, petrželka
Chlebíček zeleninový 70 g - veka /26/, remuláda /36/, sýr eidam /14/, čerstvá zelenina
Chlebíček sýroherkulesový 70g - veka /26/, remuláda /36/, sýr eidam /14/, herkules /8/, čerstvá zelenina
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Obložené chlebíčky MAXI
Chlebíček Gurmán 100 g - veka /26/, vlašáková pomazánka /34/, šunka /7/, debrecínka /9/, paprikáš /6/ , sýr eidam /14/,
vařené vejce, čerstvá zelenina, petrželka, majonézový nástřik /13/
Chlebíček MAXI sýrozeleninový 90 g - veka /26/, remuláda /36/, sýr eidam /14/, čínské zelí, rajče, okurek, čerstvá zelenina
Chlebíček MAXI vajíčkový 90g - ½ vařeného vejce, veka /26/, vlašáková pomazánka /34/, majonéz. přeliv /42/, šunka /7/,
herkules /41/, petrželka, pórek
Chlebíček MAXI sýrový 90 g - veka /26/, remuláda/36/, sýr eidam /14/, uzený sýr /18/, vařené vejce, okurek, rajče, pórek
Chlebíček MIX 90 g - veka /26/, remuláda /36/, šunka /7/, sýr eidam /14/, trvanlivý salám /5/, čínské zelí, vařené vejce, kapie

Chuťovky s kanapky
Chuťovka 20g - houska /30/, pomazánka /viz. pomazánky/, sýr eidam /14/, uzený sýr /18/, šunka /7/, Herkules/41/, anglická
slanina /11/, debrecínská pečeně /9/, čerstvá zelenina
Chuťovka aspiková 30g - aspik/35/, sýročesneková nebo horácká pomazánka, trvanlivá klobása /58/, petržel, kapie,
sterilovaná kukuřice
Kanapka 45g - slunečnicová bageta /28/, pomazánka /viz. pomazánky/, sýr eidam /14/, uzený sýr /18/, šunka /7/, herkules
/41/, anglická slanina /11/, debrecínská pečeně /9/, čerstvá zelenina

Balené pečivo
Smažák 220 g - bulka /30/, sýr eidam /14/, remuláda /36/, zelenina
Houska s trvanlivým salámem 70 g - houska /30/, trvanlivý salám /5/, steril. okurek
Cibulák 130 g - suk /31/, salám junior /3/, kečup /22/, steril. cibule, steril. okurky, čínské zelí, feferony, cukr, hořčice /23/,
pepř, sůl, Worchester /21/
Hřeben 90 g - houska /30/, šunka /7/, sýr eidam /14/, trvanlivý salám /5/, čerstvá zelenina
Bageta vavřinecka 170 g - bageta sezamová/32/, bagetovka/53/, trvanlivý salám /5/, sýr eidam /14/, čerstvá zelenina, cibule,
steril. okurek
Bageta se salámem 170 g - bageta sezamová /32/, bagetovka/53/, trvanlivý salám /5/, vařené vejce, steril. okurek
Bageta s hermelínem 190 g - bageta sezamová /32/, bagetovka/53/, hermelín /15/, vařené vejce, zelenina
Bageta šunková 170 g - bageta sezamová/32/, bagetovka/53/, šunka /7/, sýr eidam /14/, steril. okurek
Bageta slunečnice šunková 170 g - bageta slunečnice /28/, šunka /7/, sýr eidam /14/, remuláda /36/, steril. okurek
Bageta slunečnice salámová 170 g - bageta slunečnice /28/, trvanlivý salám /5/, steril. okurek, remuláda /36/, vař. vejce
Bageta slunečnice uzený sýr 160 g - bageta slunečnice /28/, sýr uzený /18/, remuláda /36/, zelenina
Bagetka šunková 170 g - bageta slunečnice /28/, šunka /7/, sýr eidam /14/, remuláda /36/, čerstvá zelenina
Bagetka sýrová 170 g - bageta slunečnice /28/, sýr eidam /14/, sýr uzený /18/, remuláda /36/, čerstvá zelenina

Pletýnka labužník 240 g - pletýnka /33/, vlašský salát, moravské uzené nebo uzená kýta /10/, šunka /7/, sýr eidam /14/,
vařené vejce, steril. okurek
Pletýnka vega 140 g - pletýnka /33/, remuláda /36/, sýr eidam /14/, čerstvá zelenina
Pletýnka anglická 160 g - pletýnka /33/, remuláda /36/, anglická slanina /11, cibule, steril. okurek
Pletýnka moravská 240 g - pletýnka /33/, remuláda /36/, moravské uzené nebo uzená kýta /10/, šunka /7/, vařené vejce,
steril. okurek
Grahámek zeleninový 130 g - graham /29/, remuláda /36/, čerstvá zelenina,
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Bageta gold 220 g - bageta sezamová /32/, smažené kuřecí medailonky /40/, bagetovka pikant /54/, sterilovaný okurek,
paprika, čínské zelí, lollo salát
Bageta sýrový mls 260 g - bag. slunečnice /28/, bagetovka/53/, vařené vejce, sýr eidam /14/, uzený eidam /18/, zelenina,
steril. kapie
Sandwich se šunkou a sýrem 160 g - sandwich chléb /55/, šunka /7/, remuláda /36/, sýr eidam /14/, zelenina
Sandwich s tuňákem 160 g -

sandwich chléb /55/, tuňák, remuláda /36/, vařené vejce, zelený salát

Skladovací podmínky: skladujte při teplotě 3-5°C
Trvanlivost: 1 den nebalené obložené chlebíčky a chuťovky
2 dny obložené chlebíčky - balené
2 dny obložené mísy
2-3 dny balené pečivo
Způsob balení: pečivo – zabaleno v potravinářské fólii
obložené mísy – jednorázové aluminiové tácy + potravinářská folie

Ostatní výrobky
Moravské vejce 130g - bramborový salát s majonézou, vařené vejce , majonézový přeliv /27/, šunka /7/, trvanlivý salám /5/,
steril. okurek, kapie
Ruské vejce 120g - vlašáková pomazánka /34/, vařené vejce, majonézový přeliv/27/, trvanlivý salám /5/, sterilovaný hrášek,
kapie
Utopenci - jemné párky /12/, cibule, voda, ocet, sůl, cukr, kapie, feferony
Utopenci 4 l : Celková hmotnost 3,8 kg, pevný podíl 2,2 kg.
Utopenci 0,7 l : Celková hmotnost 0,9 kg, pevný podíl 0,4 kg.
Tatarka - majonéza /13/, sterilované okurky, cibule, hořčice /23/, sůl, cukr, pepř

Sladké výrobky
ADÁMEK tvarohový dezert - tvaroh /19/, rostlinná šlehačka /59/ , mléko, cukr, sušené mléko, kakaový prášek, vanilkový
puding /39/, vanilínový cukr, voda

Jogurtový dort s ovocem - jogut bílý, zakysaná smetana /52/, rostlinná slazená šlehačka/59/, ztužovač šlehačky/60/,
kompotované ovoce, cukrárenské želé/64/, dortový korpus světlý/62/
Ovocný dort jahodový - jahody, cukr, puding/39/, máslo, tvaroh/19/, dortový korpus světlý/62/
Ovocný dort malinový- maliny, cukr, puding/39/, máslo, tvaroh/19/, dortový korpus světlý/62/
Tvarohový dort MÍŠA - tvaroh/19/, jogurt bílý, rostlinná slazená šlehačka/59/,cukr, ztužovač šlehačky/60/, dortový korpus
tmavý/61/, kakaová poleva/63/
Skladovací podmínky: skladujte při teplotě 3-5°C
Trvanlivost: 5 dnů tatarka a tvarohové dezerty
4 dny obložená vejce
10 dnů utopenci
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Podrobný rozpis surovin často se opakujících ve výrobcích

/1/ Výrobní salám – drůbeží maso strojově oddělené, vepřové maso, voda, bramborový škrob, sójová bílkovina, sůl, koření,
stabilizátor 450, E 451, E 250, E 301, max. obsah tuku 32 %.
/2/
/3/ Junior salám – vepřové maso, voda, bramborový škrob, sója, jodidovaná jedlá sůl, směs koření, extrakty koření, mléko,
česnek, stabilizátory E 250, E 450, E 451, E 451, E 452, E 500, hroznový cukr, zahušťovadlo E 412, antioxidant E 315, látka
zvýrazňující chuť a vůni E 621.
/4/
/5/ Trvanlivý salám – vepřové, hovězí maso, voda, dusitanová solící směs, koření, stabilizátory E 450, E 451, bramborový
škrob, kvasničný extrakt, polysacharid, sušená zelenina, antioxidant E 316, zvýrazňovač chuti E 621, E 635, barvivo E 120,
sacharid.
/6/ Paprikáš - vepřové a hovězí maso, vepřové sádlo, solící směs, jedlá sůl, konzervant E250),směs koření, dextróza,
hemoglobin, látky zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný a ribonukleotidy sodné, antioxidant erythorban sodný, sušený
česnek, startovací kultura mikroorganismů.
/7/ Šunka – vepřové maso, voda, dusitanová solící směs, zahušťovadla, cukry, stabilizátor E 450, E 451, E 452, E 301, želírující
látka, E 407, E 508, modifikovaný škrob E 412.
/8/
/9/ Debrecínská pečeně – vepřové maso 70 %, voda, dusitanová solící směs, modifikovaný solící škrob, E 422, zahušťovadlo
E 407, stabilizátory E 450, E 451, sacharid, polysacharid, kvasničné extrakty, antioxidant E 301, extrakt koření, přírodní červené
barvivo, aroma.
/10/ Uzená kýta – vepřové maso, voda, dusitanová solící směs, modifikovaný kukuřičný škrob E 1422, zahušťovadlo E 407, sůl,
stabilizátory E 450, E 451, sacharid, polysacharid, kvasničné extrakty, antioxidant E 301, koření, přírodní červené barvivo,
aroma.
/11/ Anglická slanina –vepřové maso 69%,voda, solící směs, jedlá sůl, konzervant E250, směs koření, (voda, stabilizátor
E451,E450, cukr, antioxidant E316,E315,extrakty koření, barvivo E150c,zahušťovadlo E415,jedlá sůl, dekorační koření, barvivo
E150c.
/12/ Jemné párky – vepřové maso 35%, hovězí maso 18%, vepřové kůže, vepřový špek, pitná voda, bramborový škrob, jedlá
sůl, směs koření, extrakty koření, stabilizátory E250, E451, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E301,
E316, zahušťovadla E412, E1422, emulgátor E471, barvivo E120, jedlé kolagenové střevo.
/13/ Majonéza – rostlinný olej, voda, vejce, ocet, sůl, škrob E 1422, hořčičné semeno, stabilizátor, guarová guma, xanthan,
konzervant E 202, antioxidant E 385, koření, přírodní barvivo, betakaroten.
/14/ Sýr eidam – pasterizované mléko, jedlá sůl, mléčné kultury, barvivo E 160b.
/15/ Sýr hermelín – mléko, čistá mlékárenská kultura, Penicillium, Candidum.
/16/ Sýr tavený /tavenina/ - přírodní sýry (mléko, sůl, mléčné kultury, konzervant lysozym - vaječná bílkovina), voda,
tvaroh,sušená syrovátka, tavící soli,E 331, E 451.
/17/ Sýr balkánský – mléko, jedlá sůl, smetanové kultury.
/18/ Sýr uzený – pasterované mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury, syřidlo, barvivo: annato, stabilizátor: chlorid vápenatý,
konzervant: dusičnan sodný.
/19/ Tvaroh – mléko, sušina min. 16 %.
/20/ Jogurt bílý – mléko, sušené odtučněné mléko, jogurtová kultura.
/21/ Worchester – voda, ocet, cukr, sůl, přírodní víno, švestková povidla, koření, E 150d, česnekový koncentrát, sušený
rajčatový protlak, přírodně identická aromata
/22/ Kečup – rajčatový protlak, cukr, ocet, E 1422, sůl, E 202, koření
/23/ Hořčice – voda, hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl, koření, antioxidant, disiřičitan draselný, barvivo žluť hořčičná, E 102, E
110, E 124
/24/ Rostlinný tuk – rostlinný tuk, voda, emulgátory E 471, E 475, sůl, sorban draselnelný, kyselina citronová, aroma
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/25/ Těstoviny – pšeničná mouka, kurkuma
/26/ Veka tuková – pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, ječná sladová mouka, emulgátor E 472e, sojová mouka,
regulátor kyselosti E 170
/27/
/28/ Slunečnicová bageta – pšeničná mouka hladká, droždí, sůl, posyp. směs sluníčko, Panoplus Sunflower
/29/ Graham – pšeničná a žitná mouka, pšeničný graham, Naturback, droždí, tuk, sůl, olej, voda
/30/ Houska – rohlík – pšeničná mouka hladká, mouka polohrubá výběrová, voda, droždí , tuk, sůl, cukr, Perfekt 3
/31/ Suk sýrový– pšeničná mouka hladká, mouka polohrubá výběrová, voda droždí, tuk, sůl, cukr, Perfekt 3, sýr Eidam
/32/ Bageta sezamová – pšeničná mouka hladká, mouka polohrubá výběrová, tuk, voda, droždí, sůl, cukr, sezam, Perfekt 3
/33/ Pletýnka – pšeničná mouka hladká, mouka polohrubá výběrová, voda, droždí, tuk, sůl, cukr, Perfekt 3
/34/ Vlašáková pomazánka – vařené brambory, majonéza /13/, sterilované okurky, celer, mrkev, výrobní salám /1/, hořčice
/23/, cukr, sůl, pepř
/35/ Aspik – voda, potravinářská želatina, ocet, cukr, sůl, koření
/36/ Remuláda – majonéza /13/, aspik, česnek, sušené bylinky, sůl, cukr
/37/
/38/
/39/ Puding – pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma, barviva ( karoteny, ryboflavin, lepek).
/40/ Smažené kuřecí medailonky – kuřecí maso 19%, kuřecí kůže, voda, pšeničná mouka, olej, sojová bílkovina 5 %, sůl,
bramborový škrob, kvasnice, barvivo E 160, pšeničný lepek, modifikované škroby E 1404, E 1412, směs koření, rýžová mouka,
zahušťovadlo E 407, E 412, stabilizátory E 450, E 461 ,E 452, zvýrazňovač chuti E 621, antioxidant E 316, glukóza
/41/ Herkules - vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, koření, startovací kultura, konzervanty E301, E450, E575, E621
/42/ Majonézový přeliv – majonéza/13/, aspik /35/, voda, cukr, sůl
/43/
/44/ Mozzarella - pasterované mléko, sůl, mikrobiální syřidlo, kyselina citronová
/47/ Korbáčiky – pasterované mléko, sůl, mlékárenské kultury
/48/
/49/
/50/ Kamadet - mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, ušlechtilá plíseň camembertského typu
/51/ Niva – mléko, sůl, mlékařská kultura, úšlechtilá plíseň
/52/ Zakysaná smetana – smetana, bakterie mléčného kvašení
/53/ Bagetovka – majonéza / 13/, aspik / 35/, okurková voda, hořčičné semínko, cukr, česnek, hořčice/23/
/54/ Bagetovka pikant – majonéza/13/, aspik/35/, hořčice/23/, cukr, sůl, feferony
/55/ Sandwich chléb – pšeničná mouka , voda, pšeničný kvas 15 % (voda, pšeničná mouka, pšeničná kvasná kultura),
řepkový olej, cukr, droždí, přípravek [pšeničná mouka, pšeničná a ječná sladová mouka, sladový extrakt (ječný slad, voda),
látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová], jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný)*/jedlá sůl**, regulátor kyselosti
octany sodné
/56/ Bulka sezamová - pšeničná mouka hladká, mouka polohrubá výběrová, voda, droždí , tuk, sůl, cukr, sezam, Perfekt 3
/57/ Raženka –
/58/ Trvanlivá klobása – vepřové maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, koření, extrakty koření, dextróza, E 150- karemel barvivo,
startovací kultura, jedlé přírodní střívko, E450 – difosforečnany, E 301 –askorban sodný, E575 , E250 – dusitan sodný
/59/ Rostlinná smetana Rosette – voda, plně ztužený palmový tuk, cukr, mléčná bílkovina, emulgátory (E472b, sójový
lecitin E322, E472e), stabilizátory (E460, E466, E340), aroma, barvivo E160a
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/60/ Ztužovač šlehačky – cukr, dextróza, jedlá želatina 16%, modifikovaný bramborový škrob, zahušťovadlo
(karboxymethylalulóza)
/61/ Korpus tmavý – pšeničná mouka, cukr, vejce, glukózo-fruktózový sirup, zvlhčující látky (sorbitol, glycerol), pšeničný škrob,
řepkový olej, řepkový olej, 2% kakaový prášek, kypřící látky, sůl, přírodní aroma, regulátor kyselosti: octany sodné
/62/ Korpus světlý - pšeničná mouka, cukr, vejce, glukózo-fruktózový sirup, zvlhčující látky (sorbitol, glycerol), pšeničný škrob,
řepkový olej, řepkový olej, kypřící látky, sůl, přírodní aroma, regulátor kyselosti: octany sodné
/63/ Kakaová poleva – voda, cukr, kakao, vanilkový puding
/64/ Cukrárenské želé - cukr, želírující látka (agar ), barviva (karmín, beta-karoten)

Pozn. Alergeny jsou zvýrazněny podtržením.
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