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Zloženie výrobku
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Názov výrobku
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Podmienky
skladovania

Alergény
Rastlinný krém /voda, úplne hydrogenovaný rastlinný tuk palmojadrový,
cukor, mliečne bielkoviny, stabilizátory (E420ii, E463), emulgátory (E472e,
sójový lecitín, E472b), soľ, aróma, farbivo E160a/, vajcia, karamel 14%
/cukor, glukózo-fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, zahusťovadlo
E406, konzervačná látka E202, aróma, regulátor kyslosti E330, farbivo
E120/, banán 4%, cukor, pšeničná múka, pitná voda, stužovač /cukor,
sušený glukózový sirup, želatína, modifikovaný škrob E1414, vaječné žĺtka,
regulátor kyslosti E450i, aróma, soľ/, banánová aróma 1% /cukor, banány
28%, glukózo-fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, aróma, regulátor Energia: 995 kJ / 238 kcal, Tuky: 9,5 g, z toho
kyslosti E330, konzervačná látka E202/, kakao, kypriaca látka E450, nasýtené mastné kyseliny: 8,0 g, Sacharidy: 35
glutén, mlieko, vajcia, sója.
Banán v karamele emulgátory (E471, E470a, E420)
3dni, Výrobok môže obsahovať
g, z toho cukry: 21 g, Bielkoviny: 3,7 g, Soľ: Trvanlivosť
100 g
skladovať do 8 °C
0,26 g.
orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
Cukor, banán, VAJCE, MASLO, voda, PŠENIČNÁ MÚKA, čiastočne Energia 1369 kJ
hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), čiastočne hydrogenované Energia 329 kcal
rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov Shea), VLAŠSKÝ ORECH (1,9%), Tuky 19 g
kukuričný škrob, rastlinný tuk (palmový), kakao, čiastočne hydrogenovaný Z toho nasýtené mastné kyseliny 8,8 g
rastlinný tuk (palmový), kakaový prášok 12% alkalizovaný, SUŠENÉ MLIEKO Sacharidy 36 g
ODTUČNENÉ, aróma, kypriaca látka: E500, zahusťovadlo: E420, emulgátor: Z toho cukry 27 g
(E471, E322, E476), prírodná aróma, čokoládová aróma, rastlinný olej Vláknina <0,5 g
glutén, mlieko, sója, vajcia.
Bielkoviny 4,0 g
(slnečnicový)
Výrobok môže obsahovať
Banánová roláda
Soľ 0,30 g
Trvanlivosť
3dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
50 g
Podiel vody 39 g
skladovať do 8 °C
.
rastlinný krém /voda, rastlinný tuk palmový, cukor, mliečna bielkovina,
emulgátory (E472b, sójový lecitín, E472e), stabilizátory (E466, E460, E420),
soľ, aróma, farbivo E160a/, broskyňový kompót 20% /broskyne 60%, pitná
voda, cukor, glukózo–fruktózový sirup, regulátor kyslosti E330, emulgátory
(E471, E470a, E420)/, želatína /glukózo-fruktózový sirup, cukor, voda,
želírujúca látka E440iii, regulátor kyslosti E330, konzervačná látka E200/,
voda, vajcia, cukor, pšeničná múka, krém /cukor, modifikovaný škrob
E1414, sušená srvátka (mlieko), glukóza, pšeničný škrob, rastlinný tuk
palmový, zahusťovadlo E401, emulgátor E472a, regulátor kyslosti E450iii, Energia: 736 kJ / 176 kcal, Tuky: 6,9 g, z toho
glutén, mlieko, sója, vajcia.
soľ, aróma, farbivo E160a/, kypriace látky (E450, E500), prípravok /pitná nasýtené mastné kyseliny: 5,9 g, Sacharidy: 26
Výrobok môže obsahovať
Bavorská
kocka voda, emulgátory (E471, E470a, E420)/
3dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
g, z toho cukry: 16 g, Bielkoviny: 2,3 g, Soľ: Trvanlivosť
broskyňová 70 g
skladovať do 8 °C
0,21 g.
.
Voda, VAJCE, kokos strúhaný, cukor, PŠENIČNÁ MÚKA, prírodný cukor,
úplne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmo-jadrový, palmový), sušený
glukózový sirup, LIESKOVÉ ORECHY (3,28%), úplne hydrogenovaný
rastlinný olej (palmo-jadrový), SUŠENÁ SRVÁTKA, želatína (bravčová),
kakaový prášok, čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový),
čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov
Shea), zahusťovadlo: E420, kakaový hmota, emulgátor: (E472b, E471,
E322, E472e, E476), MLIEČNA BIELKOVINA, MÆLKESUKKER, kypriaca látka:
E500, SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ, soľ, kakaové maslo, prírodná
vanilková aróma, modifikovaný škrob: E1414, prírodná aróma, práškový
VAJEČNÝ ŽĹTOK, regulátor kyslosti: E450i, celulóza, kakaový prášok so Energia 1390 kJ Energia 333 kcal Tuky 21
zníženým množstvom tuku, uhličitany draselné, aróma, LAKTÓZA, g Nasýtené mastné kyseliny 16 g
glutén, vajcia, mlieko, sója.
stabilizátory – E420 Sorbitol, E466 Celulózová guma, vanilková aróma, Sacharidy 32 g Cukry 21 g Vláknina <0,5 g
Výrobok môže obsahovať
Bielkoviny 5,2 g Soľ 0,28 g Podiel vody 40 Trvanlivosť
3dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
rastlinný olej (slnečnicový), farbivo: E160a, konzervačná látka: E220
Bonty rez 100 g
g
skladovať do 8 °C
.
Cukor, voda, VAJCE, PŠENIČNÁ MÚKA, MASLO, zmes ovocných drení
(5,0%), čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), čiastočne
hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov Shea),
kukuričný škrob, kakao, SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ, aróma, Energia: 1227 kJ / 294 kcal, Tuky: 12 g, z toho
glutén, vajcia, mlieko, sója.
zahusťovadlo: E420, kyselina citrónová, emulgátor: (E471, E322, E476), nasýtené mastné kyseliny: 5,7 g, Sacharidy: 41
Výrobok môže obsahovať
Bratislavský rez 40 kypriaca látka: (E500, E450), prírodná aróma, koncentrát z čiernej mrkvy g, z toho cukry: 32 g, Vláknina <0,5 g, Trvanlivosť 5 dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
g
skladovať do 8 °C
Bielkoviny: 3,1 g, Soľ: 0,13 g.
.
(0,0%), farbivo: E104*
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Brownies 100 g

9

Cookies 50 g

Výživové údaje na 100 g výrobku

kakaová zmes /cukor, odtučnený kakaový prášok, pšeničná múka,
rastlinný tuk palmový, sušená srvátka (mlieko), dextróza, sušené
vaječné bielka, pšeničná pražená sladová múka, kypriace látky
(E450, E500, E341), emulgátor E471, soľ jedlá, zahusťovadlo E415 /,
voda, rastlinný olej slnečnicový, vlašské orechy, poleva Energia: 2011 kJ / 481 kcal, Tuky: 28 g, z toho
glutén, sója, mlieko, vajcia,
/hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, kakaový prášok so zníženým nasýtené mastné kyseliny: 7,0 g, Sacharidy:
orechy. Výrobok môže
5dni, obsahovať
množstvom tuku, sušená srvátka (mlieko), emulgátor sójový lecitín, 47,7 g, z toho cukry: 37,6 g, Bielkoviny: 7,3 g, Trvanlivosť
skladovať
do
8
°C
Soľ:
0,8
g.
arašidy(1,7,3,6,8,5) .
aróma, jedlá soľ/,
Voda, cukor, PŠENIČNÁ MÚKA, úplne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmojadrový, palmový), VAJCE, prírodný cukor, LIESKOVÉ ORECHY (3,86%),
rastlinný tuk (palmový, slnečnicový) v rôznom pomere, sušený glukózový
sirup, úplne hydrogenovaný rastlinný olej (palmo-jadrový), SUŠENÁ
SRVÁTKA, nízkotučný kakaový prášok, emulgátor: (E472b, E322, E472e,
E471), kakaový prášok, kakaový hmota, želatína (bravčová), MLIEČNA
BIELKOVINA, úplne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), SUŠENÉ
MLIEKO PLNOTUČNÉ, kypriaca látka: (E500, E503), MÆLKESUKKER,
zahusťovadlo: E420, kakaové maslo, soľ, celulóza, aróma, vanilín, kakaový
prášok so zníženým množstvom tuku, SUŠENÉ VAJEČNÉ ŽĹTKA, prírodná
Energia 1481 kJ Energia 355 kcal Tuky
vanilková aróma, kukuričný škrob, modifikovaný škrob: E1414, práškový
20 g Z toho nasýtené mastné kyseliny
VAJEČNÝ ŽĹTOK, regulátor kyslosti: E450i, prírodná aróma, uhličitany
glutén, sója, mlieko, vajcia,
draselné, LAKTÓZA, stabilizátory – E420 Sorbitol, E466 Celulózová guma, 14 g Sacharidy 38 g Z toho cukry 24 g
orechy. Výrobok môže
Vláknina <0,5 g Bielkoviny 4,8 g Soľ Trvanlivosť 5 dní, obsahovať
rastlinný olej (slnečnicový), farbivo: E160a
0,26 g Podiel vody 36 g
skladovať do 8 °C
arašidy(1,7,3,6,8,5) .
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Čierny les 100 g

Voda, VAJCE, prírodný cukor, PŠENIČNÁ MÚKA, úplne hydrogenovaný
rastlinný tuk (palmo-jadrový, palmový), jadrá sladkých MANDLÍ, cukor,
višne odkôstkované, modifikovaný škrob: E1414, kakaový prášok, glukóza,
SUŠENÁ SRVÁTKA, čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový),
čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov
Shea), aróma, glukózový sirup, kypriaca látka: E500, emulgátor: (E472b,
E322, E450, E472a, E472e, E476), MLIEČNA BIELKOVINA, stabilizátor: E420,
PŠENIČNÝ ŠKROB, kakao, kyselina citrónová, rastlinný tuk (palmový), soľ,
sladidlo: E954a, farbivo: E160a, regulátor kyslosti – E450(iii) Difosforečnan Energia 1072 kJ Energia 257 kcal Tuky 12
tetrasodný, zahusťovadlo: E401, celulóza, uhličitany draselné, stabilizátory g Nasýtené mastné kyseliny 7,1 g
glutén, sója, mlieko, vajcia,
– E420 Sorbitol, E466 Celulózová guma, rastlinný olej (slnečnicový), Sacharidy 33 g Cukry 21 g Vláknina <0,5 g
orechy. Výrobok môže
Bielkoviny 5,4 g Soľ 0,38 g Podiel vody 46 Trvanlivosť
3dni, obsahovať
čokoládová aróma
g
skladovať do 8 °C
arašidy(1,7,3,6,8,5) .

Čoko roláda 50 g

Cukor, VAJCE, MASLO, voda, PŠENIČNÁ MÚKA, kukuričný škrob,
čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), čiastočne
hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov Shea),
kakaový prášok 12% alkalizovaný, rastlinný tuk (palmový), SUŠENÉ
MLIEKO ODTUČNENÉ, kakao, čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk Energia: 1533 kJ / 369 kcal, Tuky: 21 g, z toho
glutén, vajcia, mlieko, sója.
(palmový), aróma, zahusťovadlo: E420, kypriaca látka: E500, nasýtené mastné kyseliny: 11 g, Sacharidy: 40
Výrobok môže obsahovať
emulgátor: (E471, E476, E322), prírodná aróma, rastlinný olej g, z toho cukry: 28 g, Vláknina: <0,5 g, Trvanlivosť 5 dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
skladovať do 8 °C
Bielkoviny: 4,4 g, Soľ: 0,22 g.
.
(slnečnicový)
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Voda, cukor, úplne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmo-jadrový, palmový),
PŠENIČNÁ MÚKA, kakaová poleva (cukor, stužený rastlinný tuk, kakaový
prášok, emulgátor: E322 LECITÍN, prírodne identická aróma), prírodný
práškový cukor, čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový),
čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov
Shea), kakaový prášok, rafinovaný rastlinný olej (palmový), rastlinný tuk
12
(hydrogenovaný palmo-jadrový), kakao, čiastočne hydrogenovaný
rastlinný olej (palmový), emulgátor: (E472b, E322, E472e, E476), MLIEČNA Energia 1675 kJ Energia 402 kcal Tuky 26
BIELKOVINA, stabilizátor: E420, SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ, SUŠENÝ g Nasýtené mastné kyseliny 19 g
glutén, vajcia, mlieko, sója.
VAJEČNÝ ŽĹTOK, zemiakový škrob, celulóza, uhličitany draselné, soľ, Sacharidy 39 g Cukry 28 g Vláknina <0,5 g
Výrobok môže obsahovať
3dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
aróma, čokoládová aróma, stabilizátory – E420 Sorbitol, E466 Celulózová Bielkoviny 2,4 g Soľ 0,24 g Podiel vody 29 Trvanlivosť
g
skladovať do 8 °C
Čoko trubičky 40 g guma, farbivo: E160a
.
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Čokocheesecake
120 g

Rastlinný krém /cmar (mlieko), hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, smotana
(mlieko), rastlinný tuk palmový, sušený cmar (mlieko), emulgátory (E472b, E475,
E435, E471, E433), stabilizátory (E410, E407), soľ, farbivo E160a/, tvarohová
náplň 13% /cukor, modifikovaný škrob E1414, sušená srvátka (mlieko), glukóza,
sušený odtučnený tvaroh 10% (mlieko), rastlinný olej palmový, pšeničný škrob,
sušené mlieko, glukózový sirup, sušené vaječné bielka, aróma, soľ/, tvaroh 12%
(mlieko), mlieko, kakaová poleva 8% /rastlinné oleje (slnečnicový, palmový),
cukor, odtučnený kakaový prášok 26%, lieskové oriešky, sušené mlieko,
emulgátor sójový lecitín, aróma/, keksový prášok /pšeničná múka, cukor,
hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, sušené mlieko, kypriaca látka E503,
kukuričný škrob, sušené vaječné žĺtka, soľ/, vajcia, voda, želatína /glukózofruktózový sirup, cukor, voda, želírujúca látka E440iii, regulátor kyslosti E330,
Energia: 1145 kJ / 274 kcal, Tuky: 15 g, z toho
glutén, mlieko, vajcia,
konzervačná látka E200/, margarín /nehydrogenované a hydrogenované rastlinné
nasýtené mastné kyseliny: 9,8 g, Sacharidy: 28
orechy, sója. Výrobok môže
tuky a oleje (palmové, repkové), voda, emulgátory (E475, E471, slnečnicový
5dni, obsahovať
g, z toho cukry: 18 g, Bielkoviny: 6,6 g, Soľ: Trvanlivosť
lecitín), jedlá soľ, konzervačná látka kyselina sorbová E200, maslová aróma,
skladovať do 8 °C
0,32 g.
arašidy(1,7,3,6,8,5) .
regulátor kyslosti E330, farbivo beta-karotén/, cukor, aróma vanilín

MLIEKO, TVAROH hrudkovitý tradičný (pasterizované kravské MLIEKO,
bakteriálne kultúry), VAJCE, CMAR, cukor, PŠENIČNÁ MÚKA, glukózo:
fruktózový sirup, modifikovaný škrob: E1414, čiastočne hydrogenovaný
rastlinný tuk (palmový), čučoriedka (3,48%), voda, rafinovaný rastlinný olej
(palmový), rastlinný olej (palmový olej), SUŠENÁ SRVÁTKA, práškový
nízkotučný TVAROH, glukóza, aróma, smotana (0,93%), rafinovaný
palmový tuk frakcionovaný, bez TFA, rastlinný olej (repkový), SUŠENÉ
14
VAJEČNÉ BIELKA, SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ, PŠENIČNÝ ŠKROB,
glukózový sirup, zahusťovadlo: (E440, E407, E415), úplne hydrogenovaný
rastlinný tuk (palmový), regulátor kyslosti: (E330, E331i, E341), SUŠENÉ
MLIEKO PLNOTUČNÉ, SUŠENÉ MASLO, kukuričný škrob, soľ, emulgátor: Energia 1084 kJ Energia 259 kcal Tuky 12
(E475, E471, E433, E435, E472b, E322), konzervačná látka: (E202, E200, g Nasýtené mastné kyseliny 7,7 g
glutén, mlieko, vajcia,
E211), kypriaca látka: E503, SUŠENÉ VAJEČNÉ ŽĹTKA, stabilizátor: E410, Sacharidy 29 g Cukry 19 g Vláknina <0,5 g
orechy, sója. Výrobok môže
Čučoriedkový
Bielkoviny 6,6 g Soľ 0,32 g Podiel vody 37 Trvanlivosť
5dni, obsahovať
stabilizátor – E407 Karagénan, maslová aróma, farbivo: E160a
cheesecake 120 g
g
skladovať do 8 °C
arašidy(1,7,3,6,8,5) .
Cukor, voda, TVAROH hrudkovitý tradičný (pasterizované kravské MLIEKO,
bakteriálne kultúry), čučoriedka (12,0%), VAJCE, PŠENIČNÁ MÚKA, glukózo
fruktózový sirup, MASLO, VAJEČNÝ BIELOK, práškový cukor, kakaový
prášok 12% alkalizovaný, zahusťovadlo: (modifikovaný škrob, E420, E415),
želatína (bravčová), ovocné pyré (jablko (85%), ovocné pyré v rôznom
pomere (15%): arónia, višňa, čierna ríbezľa, jahoda, slivka) (0,2%),
15
PŠENIČNÝ ŠKROB, dextróza, kypriaca látka: E500, aróma, vanilín,
protihrudkujúca látka: E470a, rastlinný olej (palmový olej), prírodná Energia 908 kJ Energia 217 kcal Tuky 6,4
aróma, emulgátor: E471, regulátor kyslosti: E330, konzervačná látka: g Nasýtené mastné kyseliny 3,4 g
glutén, mlieko, vajcia,
(E202, E211), sorban draselný, kyseliny: E270, vláknina, citrany sodné, Sacharidy 34 g Cukry 26 g Vláknina <0,5
orechy, sója. Výrobok môže
Čučoriedkový tunel rastlinný olej (slnečnicový), stabilizátor: E520
g Bielkoviny 6,2 g Soľ 0,23 g Podiel vody Trvanlivosť 3 dni, obsahovať
40 g
36 g
skladovať do 8 °C
arašidy(1,7,3,6,8,5) .

Cukor, VAJCE, MASLO, voda, PŠENIČNÁ MÚKA, kukuričný škrob,
kakaový prášok 12% alkalizovaný, SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ,
čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), čiastočne
hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov Shea),
16
zahusťovadlo: E420, rastlinný tuk (palmový), čiastočne Energia: 1448 kJ / 349 kcal, Tuky: 19 g, z toho
glutén, vajcia, mlieko, sója.
hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), kakao, kypriaca látka: E500, nasýtené mastné kyseliny: 10,0 g, Sacharidy:
Výrobok môže obsahovať
Trvanlivosť
5
dni,
40
g,
z
toho
cukry:
27
g,
Vláknina:
<0,5
g,
emulgátor: (E471, E476, E322), prírodná aróma, aróma, rastlinný olej
orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
Dobošový rez 50 g (slnečnicový)
skladovať do 8 °C
Bielkoviny: 4,7 g, Soľ: 0,23 g.
.
Rastlinný krém /voda, rastlinný tuk palmový, cukor, mliečna
bielkovina, emulgátory (E472b, sójový lecitín, E472e), stabilizátory
(E466, E460, E420), soľ, aróma, farbivo E160a/, vajcia, pitná voda,
nehydrogenované a čiastočne hydrogenované rastlinné tuky
palmové, ocot, cukor, pšeničná múka, kukuričný škrob, sušené
17
mlieko, aróma vanilín, poleva / cukor, hydrogenovaný rastlinný tuk
palmový, kakaový prášok so zníženým množstvom tuku, sušená Energia: 868 kJ / 208 kcal, Tuky: 7,6 g, z toho
glutén, vajcia, mlieko, sója.
srvátka (mlieko), emulgátor sójový lecitín, aróma, jedlá soľ /, farbivo nasýtené mastné kyseliny: 4,3 g, Sacharidy: 32
Výrobok môže obsahovať
Francúzky krémeš E104, emulgátory (E471, E470a, E420)
3 dni, arašidy, orechy(1,7,3,6,8,5)
g, z toho cukry: 22 g, Bielkoviny: 2,7 g, Soľ: Trvanlivosť
90g

0,13 g.

skladovať do 8 °C

.
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E

F

G

Rastlinný krém /voda, rastlinný tuk palmový, cukor, mliečna
bielkovina, emulgátory (E472b, sójový lecitín, E472e), stabilizátory
(E466, E460, E420), soľ, aróma, farbivo E160a/, vajcia, pitná voda,
nehydrogenované a čiastočne hydrogenované rastlinné tuky
palmové, ocot, cukor, pšeničná múka, kukuričný škrob, sušené
18
mlieko, aróma vanilín, poleva / cukor, hydrogenovaný rastlinný tuk
palmový, kakaový prášok so zníženým množstvom tuku, sušená Energia: 868 kJ / 208 kcal, Tuky: 7,6 g, z toho
srvátka (mlieko), emulgátor sójový lecitín, aróma, jedlá soľ /, farbivo nasýtené mastné kyseliny: 4,3 g, Sacharidy: 32
Francúzska kocka E104, emulgátory (E471, E470a, E420)
g, z toho cukry: 22 g, Bielkoviny: 2,7 g, Soľ: Trvanlivosť
70 g

0,13 g.

H

glutén, vajcia, mlieko, sója.
Výrobok môže obsahovať

3 dni, arašidy,
skladovať do 8 °C
orechy(1,7,3,6,8,5) .

Cukor, voda, VAJCE, MASLO, PŠENIČNÁ MÚKA, jadrá jedlých
gaštanov (6,2%), úplne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmo-jadrový,
palmový), čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový),
čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov
Shea), kukuričný škrob, kakao, kakaový prášok 12% alkalizovaný,
19
SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ, emulgátor: (E472b, E322, E471, E476,
E472e), zahusťovadlo: E420, MLIEČNA BIELKOVINA, aróma, kypriaca
látka: E500, prírodná aróma, celulóza, soľ, stabilizátory – E420 Energia 1458 kJ Energia 351 kcal Tuky 20 g Z
glutén, vajcia, mlieko, sója.
Sorbitol, E466 Celulózová guma, rumová aróma, vanilínový cukor toho nasýtené mastné kyseliny 12 g
Výrobok môže obsahovať
Gaštanová roláda (cukor, aróma: ethylvanilín), rastlinný olej (slnečnicový), farbivo: Sacharidy 38 g Z toho cukry 27 g Vláknina <0,5 Trvanlivosť 3 dni, arašidy, orechy(1,7,3,6,8,5)
70 g
g Bielkoviny 3,7 g Soľ 0,17 g Podiel vody 33 g skladovať do 8 °C
.
E160a
gaštanová hmota 50% /gaštany 68%, cukor, rumová a vanilková Energia: 1062 kJ / 255 kcal, Tuky: 12 g, z toho
aróma/, rastlinný krém / voda, rastlinný tuk palmový, cukor, mliečna nasýtené mastné kyseliny: 11 g, Sacharidy: 35
20
mlieko, sója. Výrobok môže
Gaštanové pyré 70 bielkovina, emulgátory (E472b, sójový lecitín, E472e), stabilizátory g, z toho cukry: 21 g, Bielkoviny: 2,4 g, Soľ: Trvanlivosť 3 dni, obsahovať orechy, arašidy
g
skladovať do 8 °C
0,06 g.
(7,6,8,5).
(E466, E460, E420), soľ, aróma, farbivo E160a/,
Zmes /cukor, glukózový sirup, rastlinný tuk palmový, sušené mlieko
plnotučné, emulgátor sójový lecitín, aróma/, pšeničná múka,
hobľované mandle, arašidy, orechy vlašské, margarín
/nehydrogenované a hydrogenované rastlinné tuky a oleje
(palmové, repkové), voda, emulgátory (E475, E471, slnečnicový
lecitín), jedlá soľ, konzervačná látka kyselina sorbová, maslová
21
aróma, regulátor kyslosti kyselina citrónová, farbivo beta-karotén /,
nehydrogenované a čiastočne hydrogenované rastlinné tuky
palmové, poleva /cukor, hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, Energia: 1977 kJ / 474 kcal, Tuky: 34 g, z toho
kakaový prášok so zníženým množstvom tuku, sušená srvátka nasýtené mastné kyseliny: 10 g, Sacharidy: 49
glutén, vajcia, mlieko, sója,
Grilážový
g, z toho cukry: 25 g, Bielkoviny: 7,4 g, Soľ: Trvanlivosť 14 dni, orechy, arašidy(1,3,7,6,8,5).
(mlieko), emulgátor sójový lecitín, aróma, jedlá soľ/, cukor
trojuholník 80 g

22

Cheesecake 120 g

0,38 g.

skladovať do 8 °C

krém (cmar /mlieko/, hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, smotana /mlieko/, rastlinný
tuk palmový, emulgátory /E472b, E475, E435, E471, E433/, stabilizátory /E410, E407/, soľ,
farbivo E160a), tvarohová náplň 13% (cukor, modifikovaný škrob, sušená sladká srvátka
/mlieko/, glukóza, sušený odtučnený tvaroh 10% /mlieko/, rastlinný olej palmový, pšeničný
škrob, sušené mlieko odtučnené, glukózový sirup /glutén/, sušené vaječné bielka, aróma,
soľ), tvaroh 12% /mlieko/, mlieko, keksový prášok (pšeničná múka, cukor, stužený rastlinný
tuk palmový, sušené mlieko plnotučné, kypriaca látka E503, kukuričný škrob, sušené
vaječné žĺtka, soľ), vajcia, voda, želatína (glukózo-fruktózový sirup, cukor, voda, želírujúca
látka E440iii, regulátor kyslosti E330, konzervačná látka E200), margarín (stužené a
nestužené rastlinné tuky a oleje /palmový, repkový/, voda, emulgátory /E475, E471, Energia: 1056 kJ / 253 kcal, Tuky: 13 g, z toho
slnečnicový lecitín/, soľ, konzervačná látka E200, aróma, regulátor kyslosti E330, farbivo nasýtené mastné kyseliny: 7,9 g, Sacharidy: 27
beta-karotén), cukor, vanilínový cukor (aróma etylvanilín)
g, z toho cukry: 15 g, Bielkoviny: 6,8 g, Soľ: Trvanlivosť

0,30 g.

5
skladovať do 8 °C

glutén, vajcia, mlieko.
Výrobok môže obsahovať
arašidy, orechy, vlčí bôb,
horčicu, sezam, zeler, oxid
dní, siričitý(1,3,7,5,8,13,10,11,9
,12).

višňový gél 60% /višne 72%, jablkový pretlak, glukózový sirup, modifikovaný škrob
E 1422, cukor, pitná voda, kyselina E330, konzervačná látka E202, zahusťovadlo
E418, aróma /, pitná voda, rastlinný krém /voda, úplne hydrogenovaný rastlinný
tuk palmojadrový, cukor, mliečne bielkoviny, stabilizátory (E420ii, E463),
emulgátory (E472e, sójový lecitín, E472b), soľ, aróma, farbivo E160a /, rastlinný
krém /voda, rastlinný tuk palmový, cukor, mliečna bielkovina, emulgátory (E472b,
sójový lecitín, E472e), stabilizátory (E466, E460, E420), soľ, aróma, farbivo E160a/,
vajcia, cukor, pšeničná múka, kypriace látky (E450, E500), cukor, krém / čokoláda
23
v prášku (cukor, kakao), glukózo-fruktózový sirup, voda, cukor, modifikovaný
škrob, regulátor kyslosti E334, želírujúca látka E440, konzervačná látka E202,
aróma/, krém /cukor, modifikovaný škrob E1414, sušená srvátka (mlieko),
glukóza, pšeničný škrob, rastlinný tuk palmový, zahusťovadlo E401, emulgátor
E472a, regulátor kyslosti E450iii, soľ, aróma, farbivo E160a/, želatína /glukózoEnergia: 982 kJ / 235 kcal, Tuky: 13 g, z toho
glutén, mlieko, vajcia, sója.
fruktózový sirup, cukor, voda, želírujúca látka E440iii, regulátor kyslosti E330,
nasýtené mastné kyseliny: 11 g, Sacharidy: 27
Výrobok môže obsahovať
Choko-cherry 100 konzervačná látka E200/, strúhaná čokoláda /cukor, kakaová hmota, kakaový g, z toho cukry: 20 g, Bielkoviny: 2,9 g, Soľ: Trvanlivosť 3 dní, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
prášok, kakaové maslo, emulgátor sójový lecitín/, kakao, emulgátory (E471,
g
skladovať do 8 °C
0,24 g.
.
E470a, E420), kypriaca látka E450

Jablko (38,36%), PŠENIČNÁ MÚKA, voda, VAJCE, SMOTANA, cukor, úplne
hydrogenovaný rastlinný tuk (palmo-jadrový, palmový), prírodný cukor,
rafinovaný rastlinný olej (palmový), zahusťovadlo: modifikovaný škrob,
E420, práškový cukor, rafinovaný palmový tuk frakcionovaný, bez TFA,
rastlinný olej (repkový), kakaový prášok, ryžová múka, emulgátor: (E472b,
24
E322, E472e, E471, E475), regulátor kyslosti: E330, antioxidant: E300,
MLIEČNA BIELKOVINA, kypriaca látka: E500, konzervačná látka: (E202,
E211, E200), aróma, soľ, celulóza, uhličitany draselné, prírodná aróma, Energia 909 kJ Energia 218 kcal Tuky 12 g
glutén, vajcia, mlieko, sója.
maslová aróma, stabilizátory – E420 Sorbitol, E466 Celulózová guma, Nasýtené mastné kyseliny 7,4 g Sacharidy
Výrobok môže obsahovať
Jablkové
25 g Cukry 15 g Vláknina <0,5 g Bielkoviny Trvanlivosť 3 dni, orechy,
rastlinný olej (slnečnicový), farbivo: E160a
prekvapenie 160 g
3,1 g Soľ 0,17 g Podiel vody 22 g
skladovať do 8 °C
arašidy(1,7,3,6,8,5) .
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Jadrové rožky 40 g

Cukor, MASLO, voda, ARAŠIDY, VAJEČNÝ BIELOK, čiastočne
hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), čiastočne hydrogenované
rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov Shea), kukuričný škrob,
rastlinný tuk (palmový), kakaový prášok 12% alkalizovaný, čiastočne
hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), kakao, SUŠENÉ MLIEKO Energia: 1599 kJ / 385 kcal, Tuky: 28 g, z toho
ODTUČNENÉ, aróma, emulgátor: (E476, E322), sorban draselný, nasýtené mastné kyseliny: 12 g, Sacharidy: 41
kyseliny: E270, citrany sodné, zahusťovadlo: E415, stabilizátor: E520 g, z toho cukry: 37 g, Vláknina: <0,5 g, Trvanlivosť
Bielkoviny: 4,4 g, Soľ: 0,10 g.

glutén, vajcia, mlieko, sója,

5 dni, orechy,
skladovať do 8 °C
arašidy(1,7,3,6,8,5).

D

E

F

G

H

Voda, VAJCE, cukor, PŠENIČNÁ MÚKA, čučoriedka (7,96%), úplne
hydrogenovaný rastlinný tuk (palmo-jadrový, palmový), glukózo
fruktózový sirup, práškový cukor, sušený glukózový sirup, práškový Energia 999 kJ,
nízkotučný TVAROH, zahusťovadlo: modifikovaný škrob, E420, Energia 239 kcal
želatína (bravčová), emulgátor: (E472b, E322, E472e, E471), Tuky 9,6 g,
26
MLIEČNA BIELKOVINA, kypriaca látka: E500, aróma, dextróza, Z toho nasýtené mastné kyseliny 7,8 g,
Sacharidy 33 g,
PŠENIČNÝ ŠKROB, celulóza, soľ, prírodná aróma, vanilín, Z toho cukry 24 g,
protihrudkujúca látka: E470a, rastlinný olej (palmový olej), Vláknina <0,5 g,
glutén, vajcia, mlieko, sója.
konzervačná látka: (E202, E211), regulátor kyslosti: E330, Bielkoviny 4,6 g,
Výrobok môže obsahovať
Trvanlivosť 3 dni, arašidy, orechy(1,7,3,6,8,5)
stabilizátory – E420 Sorbitol, E466 Celulózová guma, rastlinný olej Soľ 0,26 g,
skladovať do 8 °C
Kardinál rez 85g
Podiel vody 42 g
.
(slnečnicový), farbivo: E160a
Pšeničná múka, vajcia, rastlinný krém /voda, rastlinný tuk palmový,
cukor, mliečne bielkoviny, emulgátory (E472b, sójový lecitín,
E472e), stabilizátory (E466, E460, E420), soľ, aróma, farbivo E160a,
modifikovaný škrob E1414, sušená srvátka (mlieko), glukóza,
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pšeničný škrob, zahusťovadlo E401, emulgátor E472a, regulátor
kyslosti E450iii/, rastlinný olej slnečnicový, poleva /cukor, Energia: 1205 kJ / 290 kcal, Tuky: 19 g, z toho
glutén, vajcia, mlieko, sója.
hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, kakaový prášok so zníženým nasýtené mastné kyseliny: 8,9 g, Sacharidy: 27
Výrobok môže obsahovať
Kávové banány 50 množstvom tuku, sušená srvátka (mlieko), emulgátor sójový lecitín, g, z toho cukry: 17 g, Bielkoviny: 3,2 g, Soľ: Trvanlivosť 3 dni, arašidy, orechy(1,7,3,6,8,5)
g
skladovať
do
8
°C
0,24
g.
.
aróma, jedlá soľ/, cukor, káva 1%

cukor, sušené mlieko, pitná voda, škrobový sirup, kakao, rastlinný tuk
palmový, margarín /nehydrogenované a hydrogenované rastlinné tuky a
oleje (palmové, repkové), voda, emulgátory (E475, E471, slnečnicový
lecitín), jedlá soľ, konzervačná látka kyselina sorbová, maslová aróma,
regulátor kyslosti kyselina citrónová, farbivo beta-karotén /, poleva
/hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, kakaový prášok so zníženým
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množstvom tuku, sušená srvátka (mlieko), emulgátor sójový lecitín,
aróma, jedlá soľ/, rastlinný olej slnečnicový, rastlinný krém / voda, úplne
hydrogenovaný rastlinný olej palmojadrový, cukor, mliečna bielkovina, Energia: 1854 kJ / 443 kcal, Tuky: 21 g, z toho
emulgátory (E472b, sójový lecitín, E472e), stabilizátory (E460, E466, E340), nasýtené mastné kyseliny: 7,2 g, Sacharidy: 53
sója, mlieko. Výrobok môže
5 dni, obsahovať
g, z toho cukry: 52 g, Bielkoviny: 8,5 g, Soľ: Trvanlivosť
aróma, farbivo E160a/, káva 0,6%
orechy,
Kávové zrno 50 g
skladovať do 8 °C
0,25 g.
arašidy(6,7,8,5).
Cukor, MASLO, voda, PŠENIČNÁ MÚKA, kokos strúhaný, VAJEČNÝ BIELOK,
ovocné pyré (jablko (85%), ovocné pyré v rôznom pomere (15%): arónia,
višňa, čierna ríbezľa, jahoda, slivka) (5,47%), čiastočne hydrogenovaný
rastlinný tuk (palmový), čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ
olej, olej z orechov Shea), prírodný práškový cukor, kukuričný škrob,
rastlinný olej (slnečnicový), rastlinný tuk (palmový), VAJCE, škrobový sirup
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(pšeničný / zemiakový), kakao, čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk
Energia: 1747 kJ / 420 kcal, Tuky: 25
(palmový), kakaový prášok 12% alkalizovaný, SUŠENÉ MLIEKO
g, z toho nasýtené mastné kyseliny: 14
ODTUČNENÉ, aróma, vláknina, regulátor kyslosti: E330, zemiakový škrob,
glutén, vajcia, mlieko, sója.
emulgátor: (E476, E322), sorban draselný, kyseliny: E270, citrany sodné, g, Sacharidy: 46 g, z toho cukry: 37 g,
Výrobok môže obsahovať
Kokosky plnené 50 konzervačná látka: (E202, E211, E220), zahusťovadlo: E415, stabilizátor: Vláknina <0,5g, Bielkoviny: 2,9 g, Soľ: Trvanlivosť 5 dni, arašidy, orechy(1,7,3,6,8,5)
0,09 g.
g
skladovať do 8 °C
.
E520

30

Kokosová
40 g

Cukor, VAJCE, MASLO, voda, PŠENIČNÁ MÚKA, kokos strúhaný,
ovocné pyré (jablko (85%), ovocné pyré v rôznom pomere (15%):
arónia, višňa, čierna ríbezľa, jahoda, slivka) (2,6%), kukuričný škrob, Energia: 1473 kJ / 354 kcal, Tuky: 20 g,
SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ, aróma, kypriaca látka: E500, z toho nasýtené mastné kyseliny: 12 g,
zahusťovadlo: E420, vláknina, prírodná aróma, emulgátor: E471, Sacharidy: 39 g, z toho cukry: 26 g,
glutén, mlieko, vajcia.
roláda regulátor kyslosti: E330, konzervačná látka: (E202, E211, E220), Vláknina <0,5 g Bielkoviny: 4,7 g, Trvanlivosť
5dni, Výrobok môže obsahovať
Soľ:
0,29
g.
skladovať
do
8
°C
orechy, arašidy(1,7,3,8,5).
rastlinný olej (slnečnicový)

Cukor, voda, VAJCE, PŠENIČNÁ MÚKA, kokos strúhaný, MASLO, kukuričný
škrob, kakaový prášok 12% alkalizovaný, čiastočne hydrogenovaný
rastlinný tuk (palmový), čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ
olej, olej z orechov Shea), ovocné pyré (jablko (85%), ovocné pyré v
rôznom pomere (15%): arónia, višňa, čierna ríbezľa, jahoda, slivka) (1,8%),
med, SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ, kakao, glukózový sirup, rastlinný tuk
31
(palmový), zahusťovadlo: E420, aróma, kypriaca látka: E500, čiastočne
Energia: 1385 kJ / 332 kcal, Tuky: 16
hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), škorica mletá, emulgátor: (E471,
g, z toho nasýtené mastné kyseliny: 10
E322, E476), vláknina, prírodná aróma, kyselina citrónová, regulátor
glutén, mlieko, sója, vajcia,
kyslosti: E330, čokoládová aróma, konzervačná látka: (E202, E211, E220), g, Sacharidy: 43 g, z toho cukry: 30 g,
orechy. Výrobok môže
Vláknina <0,5 g Bielkoviny: 4,3 g, Soľ: Trvanlivosť 5 dni, obsahovať
rastlinný olej (slnečnicový)
0,28 g.
Kokosové gule 40 g
skladovať do 8 °C
arašidy(1,7,3,6,8,5) .

Cukor, MASLO, PŠENIČNÁ MÚKA, VLAŠSKÝ ORECH (7,0%), med,
rastlinné tuky (palmové), rastlinný olej (repkový) (7,0%), VAJEČNÝ
ŽĹTOK, čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), čiastočne
hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov Shea),
prírodný práškový cukor, SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ, voda,
32
rastlinný tuk (palmový), kakao, čiastočne hydrogenovaný rastlinný
tuk (palmový), škorica mletá, zemiakový škrob, emulgátor: (E322, Energia: 2195 kJ / 529 kcal, Tuky: 36 g, z toho
E476, E475, E471), aróma, sorban draselný, soľ, regulátor kyslosti: nasýtené mastné kyseliny: 16 g, Sacharidy: 45
Košík orechový 40 E330, konzervačná látka: E200, maslová aróma, farbivo: E160a
g, z toho cukry: 34 g, Bielkoviny: 4,8 g, Soľ: Trvanlivosť
g
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Krémeš
40 g

0,28 g.

Vajcia, pitná voda, rastlinný tuk palmový, margarín
/nehydrogenované a hydrogenované rastlinné tuky a oleje
(palmové, repkové), voda, emulgátory (E475, E471, slnečnicový
lecitín), jedlá soľ, konzervačná látka kyselina sorbová, maslová
aróma, regulátor kyslosti kyselina citrónová, farbivo beta-karotén/, Energia: 812 kJ / 195 kcal, Tuky: 5,6 g, z toho
cukor, pšeničná múka, kukuričný škrob, sušené mlieko, aróma nasýtené mastné kyseliny: 2,6 g, Sacharidy: 33
obyčajný vanilín, farbivo E104, ocot, emulgátory (E471, E470a, E420)
g, z toho cukry: 20 g, Bielkoviny: 3,1 g, Soľ: Trvanlivosť
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Laskonka 40 g

0,17 g.

glutén,

vajcia,

mlieko.

vajcia,

mlieko.

Výrobok
orechy,

3 dni, Výrobok môže obsahovať
skladovať do 8 °C
orechy, arašidy(1,3,7,8,5).

Cukor, MASLO, voda, VAJEČNÝ BIELOK, kukuričný škrob, SUŠENÉ Energia: 1556 kJ / 375 kcal, Tuky: 19 g, z toho
MLIEKO ODTUČNENÉ, farbivo: E150a, aróma, sorban draselný, nasýtené mastné kyseliny: 11 g, Sacharidy: 49
kyseliny: E270, citrany sodné, zahusťovadlo: E415, stabilizátor: E520 g, z toho cukry: 45 g, Vláknina: <0,5 g, Trvanlivosť
Bielkoviny: 1,5 g, Soľ: 0,05 g.

glutén, vajcia, mlieko, sója,
orechy. Výrobok môže

5 dni, obsahovať
skladovať do 8 °C
arašidy(1,7,3,6,8,5) .

5 dni, môže obsahovať
skladovať do 8 °C
arašidy(3,7,8,5).
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Voda, cukor, VAJCE, CMAR, PŠENIČNÁ MÚKA, úplne hydrogenovaný
rastlinný tuk (palmo-jadrový, palmový), čiastočne hydrogenovaný rastlinný
tuk (palmový), čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej
z orechov Shea), glukózo fruktózový sirup, čiastočne hydrogenovaný
rastlinný tuk (palmový), MASLO, ryžová múka, citrón, sušený glukózový
sirup, kakao, glukózový sirup, smotana (0,8%), želatína (bravčová), aróma
(aromatické zložky, cukor, jablková dreň, etanol, konzervačná látka: E211
benzoan sodný), kakaový prášok 12% alkalizovaný, emulgátor: (E472b,
35
E322, E476, E472e, E471, E475, E433, E435, E407), regulátor kyslosti:
(E330, E331, E450i, E341), MLIEČNA BIELKOVINA, stabilizátor: (E420,
E410), rastlinný olej (palmový olej), kypriaca látka: E500, zahusťovadlo:
(E440, E415), SUŠENÉ MASLO, soľ, konzervačná látka: E202, modifikovaný
škrob: E1414, práškový VAJEČNÝ ŽĹTOK, prírodná vanilková aróma, Energia 1411 kJ Energia 339 kcal Tuky 21
celulóza, čokoládová aróma, stabilizátor – E407 Karagénan, aróma, g Nasýtené mastné kyseliny 14 g
stabilizátory – E420 Sorbitol, E466 Celulózová guma, rastlinný olej Sacharidy 34 g Cukry 21 g Vláknina <0,5 g
vajcia, mlieko. Výrobok
Bielkoviny 3,5 g Soľ 0,22 g Podiel vody 32 Trvanlivosť 3 dni, môže obsahovať orechy,
(slnečnicový), farbivo: E160a
Lemoncella 120 g
g
skladovať do 8 °C
arašidy(3,7,8,5).
Voda, VAJCE, cukor, úplne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmo-jadrový,
palmový), PŠENIČNÁ MÚKA, prírodný cukor, mixar neutrál (sušené MLIEKO
plnotučné, cukor, sušené MLIEKO odtučnené, stabilizátory: E466
Karboxymetylcelulóza, E407 Karagénan, emulgátor: E472b Estery mono- a
digyceridov mastných kyselín s kyselinou mliečnou), sušený glukózový
sirup, rastlinný tuk (palmový, slnečnicový) v rôznom pomere, nízkotučný
kakaový prášok, želatína (bravčová), aróma, čiastočne hydrogenovaný
rastlinný tuk (palmový), čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ
36
olej, olej z orechov Shea), emulgátor: (E322, E472b, E472e, E471, E476,
SÓJOVÝ LECITÍN), MLIEČNA BIELKOVINA, kypriaca látka: E500,
zahusťovadlo: E420, soľ, vanilín, modifikovaný škrob: E1414, práškový
VAJEČNÝ ŽĹTOK, regulátor kyslosti: E450i, prírodná vanilková aróma,
SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ, SUŠENÁ SRVÁTKA, celulóza, kakaové maslo, Energia 1286 kJ Energia 308 kcal Tuky 17
prírodná aróma, SUŠENÉ MLIEKO PLNOTUČNÉ, kakaový hmota, LAKTÓZA, g Nasýtené mastné kyseliny 11 g
stabilizátory – E420 Sorbitol, E466 Celulózová guma, vanilková aróma, Sacharidy 33 g Cukry 23 g Vláknina <0,5 g
vajcia, mlieko. Výrobok
Likérová bomba 75 rastlinný olej (slnečnicový), maslový olej (MLIEKO), farbivo: E160a
Bielkoviny 5,0 g Soľ 0,29 g Podiel vody 43 Trvanlivosť 3 dni, môže obsahovať orechy,
g
g
skladovať do 8 °C
arašidy(3,7,8,5).
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Likérové špice 50 g

poleva /hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, kakaový prášok so
zníženým množstvom tuku, sušená srvátka (mlieko), emulgátor
sójový lecitín, aróma, jedlá soľ/, margarín /rastlinné tuky (palmový,
kokosový), rastlinné oleje (repkový, palmový), pitná voda,
hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, emulgátory (E471, E475), soľ,
regulátor kyslosti E330/, voda, vajcia, cukor, pšeničná múka, Energia: 1856 kJ / 446 kcal, Tuky: 32 g, z toho
krém /mlieko, cukor, sušené mlieko, emulgátor E472b, farbivo E100, nasýtené mastné kyseliny: 16 g, Sacharidy: 35
g, z toho cukry: 28 g, Bielkoviny: 4,5 g, Soľ: Trvanlivosť
aróma ethylvanilín/, kakao, škrob kukuričný, aróma rumová
0,25 g.

glutén, mlieko, vajcia, sója.
Výrobok môže obsahovať

5 dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
skladovať do 8 °C
.

PŠENIČNÁ MÚKA, rafinovaný rastlinný olej (palmový), cukor (10,5%), zmes
ovocných drení (10,2%), prírodný práškový cukor, cukrové repy, ARAŠIDY,
rastlinný tuk (palmový, čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový)),
voda, rafinovaný palmový tuk frakcionovaný, bez TFA, rastlinný olej
(repkový), kakaový prášok so zníženým množstvom tuku, čiastočne
38
hydrogenovaný rastlinný olej (palmový), aróma, zemiakový škrob, VAJCE, Energia 1910 kJ Energia 458 kcal Tuky 27
emulgátor: (E492, E475, E471, E322), emulgátor E322 SÓJOVÝ lecitín, soľ, g Nasýtené mastné kyseliny 13 g
,glutén, mlieko, vajcia, sója.
koncentrát z čiernej mrkvy (0,0%), konzervačná látka: E200, maslová Sacharidy 50 g Cukry 29 g Vláknina <0,5 g
Výrobok môže obsahovať
Linecké
koláčiky aróma, regulátor kyslosti: E330, farbivo: E160a
Bielkoviny 4,7 g Soľ 0,12 g Podiel vody 16 Trvanlivosť 14 dni, orechy,
čokoládové 60 g
g
skladovať do 8 °C
arašidy(1,7,3,6,8,5).

PŠENIČNÁ MÚKA, cukor, ovocné pyré (jablko (85%), ovocné
pyré v rôznom pomere (15%): arónia, višňa, čierna ríbezľa,
jahoda, slivka) (12,5%), rafinovaný rastlinný olej (palmový), Energia 1714 kJ Energia 411 kcal
práškový cukor, voda, rafinovaný palmový tuk frakcionovaný, Tuky 19 g Nasýtené mastné
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bez TFA, rastlinný olej (repkový), aróma, VAJCE, vláknina, kyseliny 7,8 g Sacharidy 54 g
glutén, mlieko, vajcia, sója.
kukuričný škrob, regulátor kyslosti: E330, emulgátor: (E475, Cukry 30 g Vláknina <0,5 g
Výrobok môže obsahovať
Linecké
koláčiky E471, E322), soľ, konzervačná látka: (E200, E202, E211), Bielkoviny 3,9 g Soľ 0,09 g Podiel Trvanlivosť 14 dni, orechy,
sypané 60 g
skladovať do 8 °C
vody 9,6 g
arašidy(1,7,3,6,8,5).
maslová aróma, farbivo: E160a
Malina 31%, voda, VAJCE, cukor, PŠENIČNÁ MÚKA, glukózo
fruktózový sirup, úplne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmojadrový, palmový), sušený glukózový sirup, F Malina pasta
9225768 1,5 Kg (cukor, malina, glukózový sirup, regulátor
kyslosti: E330, prírodná aróma, pektíny), rastlinný tuk
(palmový, slnečnicový) v rôznom pomere, kakaový prášok 12%
alkalizovaný, želatína (bravčová), regulátor kyslosti: (E330,
40
E331, E450i, E341), zahusťovadlo: (E420, E440, E415),
nízkotučný kakaový prášok, emulgátor: (E472b, E322, E472e,
E471, E407), MLIEČNA BIELKOVINA, kypriaca látka: E500,
konzervačná látka: E202, soľ, modifikovaný škrob: E1414,
práškový VAJEČNÝ ŽĹTOK, prírodná vanilková aróma, Energia 703 KJ/168 kcal, Tuky 6,9g, z
toho nasýtené mastné kyseliny 5,3g,
glutén, mlieko, sója, vajcia.
celulóza, prírodná aróma, aróma, vanilín, emulgátor E322 sacharidy 23g, z toho cukry 14g,
Výrobok môže obsahovať
Malinové
SÓJOVÝ lecitín, stabilizátory – E420 Sorbitol, E466 vláknina<0,5g, bielkoviny 2,9g, soľ 0,20g, Trvanlivosť 14 dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
semifredo 80g
skladovať do 8 °C
.
Celulózová guma, rastlinný olej (slnečnicový), farbivo: E160a podiel vody 63g
rastlinný krém /voda, úplne hydrogenovaný rastlinný tuk palmojadrový, cukor,
mliečne bielkoviny, stabilizátory (E420ii, E463), emulgátory (E472e, sójový lecitín,
E472b), soľ, aróma, farbivo E160a /, voda, vajcia, rastlinný krém /voda, rastlinný
tuk palmový, cukor, mliečna bielkovina, emulgátory (E472b, sójový lecitín, E472e),
stabilizátory (E466, E460, E420), soľ, aróma, farbivo E160a/, cukor, maliny 6%,
pšeničná múka, krém /cukor, modifikovaný škrob E1414, sušená srvátka (mlieko),
glukóza, pšeničný škrob, rastlinný tuk palmový, zahusťovadlo E401, emulgátor
E472a, regulátor kyslosti E450iii, soľ, aróma, farbivo E160a/, želatína /glukózo41
fruktózový sirup, cukor, voda, želírujúca látka E440iii, regulátor kyslosti E330,
konzervačná látka E200/, zmes /cukor, sušený glukózový sirup, želatína,
modifikovaný škrob E1414, sušené vaječné žĺtka, regulátor kyslosti E450i, aróma,
soľ/, mandle hobľované, rastlinný olej slnečnicový, malinová pasta 2% /cukor,
glutén, mlieko, vajcia, sója,
maliny 60%, glukózo-fruktózový sirup, voda, regulátor kyslosti E330, farbivá (E120,
905 kJ / 217 kcal, Tuky: 14 g, z toho nasýtené
orechy. Výrobok môže
Malinová torta 120 obyčajný karamel), zahusťovadlo pektín, aróma, konzervačná látka E202/, mastné kyseliny: 10 g, Sacharidy: 20 g, z toho Trvanlivosť
3dni, obsahovať
kukuričný škrob, sušené mlieko, kyselina E330, kakao, emulgátory (E471, E470a),
g
skladovať do 8 °C
cukry: 13 g, Bielkoviny: 3,1 g, Soľ: 0,21 g.
arašidy(1,7,3,6,8,5) .
kypriaca látka E450
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Rastlinný krém /voda, rastlinný tuk palmový, cukor, mliečna
bielkovina, emulgátory (E472b, sójový lecitín, E472e), stabilizátory
(E466, E460, E420), soľ, aróma, farbivo E160a/, vajcia, cukor, pitná
voda, krémový margarín /rastlinné tuky (palmový, kokosový),
rastlinné oleje (repkový, palmový), pitná voda, hydrogenovaný
42
rastlinný tuk palmový, emulgátory (E471, E475), soľ, regulátor
kyslosti E330 /, pšeničná múka, emulgátory (E471, E470a, E420),
včelí med 3%, cukor, margarín ťažný /rastlinný tuk palmový, pitná Energia: 825 kJ / 198 kcal, Tuky: 5,2 g, z toho
glutén, vajcia, mlieko, sója.
voda, hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, rastlinný olej repkový, nasýtené mastné kyseliny: 3,2 g, Sacharidy: 34
Výrobok môže obsahovať
Medový krémeš 70 regulátor kyslosti E330, emulgátor E471, maslová aróma, farbivo g, z toho cukry: 22 g, Bielkoviny: 3,2 g, Soľ: Trvanlivosť 3 dni, arašidy, orechy(1,7,3,6,8,5)
g
skladovať do 8 °C
0,19 g.
.
E160a, ocot/

43

Medový rez 50 g

44

Mini zákusky 25g

45

Orechová
40g

roláda

Voda, PŠENIČNÁ MÚKA, cukor, MASLO, prírodný práškový cukor, med, ovocné
pyré (jablko (85%), ovocné pyré v rôznom pomere (15%): arónia, višňa, čierna
ríbezľa, jahoda, slivka) (4,4%), VAJCE, kukuričný škrob, rastlinné tuky (palmové),
rastlinný olej (repkový) (2,9%), čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový),
čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov Shea), Energia: 1296 kJ / 311 kcal, Tuky: 11 g, z toho
glutén, vajcia, mlieko, sója.
SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ, kakao, škorica mletá, kypriaca látka: E500, aróma, nasýtené mastné kyseliny: 5,2 g, Sacharidy: 48
Výrobok môže obsahovať
zemiakový škrob, vláknina, regulátor kyslosti: E330, emulgátor: (E322, E476, E475, g, z toho cukry: 28 g, Vláknina: <0,5 g, Trvanlivosť 5 dni, arašidy, orechy(1,7,3,6,8,5)
E471), konzervačná látka: (E202, E211, E200), soľ, maslová aróma, farbivo: E160a Bielkoviny: 3,7 g, Soľ: 0,35 g.
skladovať do 8 °C
.

Cukor, VAJCE, MASLO, voda, PŠENIČNÁ MÚKA, kukuričný škrob,
kakaový prášok 12% alkalizovaný, SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ,
čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), čiastočne
hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov Shea),
zahusťovadlo: E420, rastlinný tuk (palmový), čiastočne Energia: 1448 kJ / 349 kcal, Tuky: 19 g, z toho
glutén, vajcia, mlieko, sója.
hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), kakao, kypriaca látka: E500, nasýtené mastné kyseliny: 10,0 g, Sacharidy:
Výrobok môže obsahovať
emulgátor: (E471, E476, E322), prírodná aróma, aróma, rastlinný olej 40 g, z toho cukry: 27 g, Vláknina: <0,5 g, Trvanlivosť 5 dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
skladovať
do
8
°C
Bielkoviny:
4,7
g,
Soľ:
0,23
g.
.
Energia 1500 kJ,
(slnečnicový)
Cukor, VAJCE, MASLO, voda, PŠENIČNÁ MÚKA, VLAŠSKÝ ORECH Energia 361 kcal,
(6,4%), kukuričný škrob, SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ, aróma, Tuky 21 g,
kypriaca látka: E500, zahusťovadlo: E420, prírodná aróma, Z toho nasýtené mastné kyseliny 9,4 g,
Sacharidy 38 g,
emulgátor: E471, rastlinný olej (slnečnicový)
Z toho cukry 25 g,
Vláknina <0,5 g,
Bielkoviny 5,5 g
,Soľ 0,48 g,
Podiel vody 34 g

glutén, vajcia, mlieko,
vlašské orechy, Výrobok

Trvanlivosť 5 dni, môže
obsahovať
skladovať do 8 °C
arašidy(1,7,3,6,8,5) .

Voda, úplne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmo-jadrový, palmový), cukor,
VAJCE, PŠENIČNÁ MÚKA, prírodný práškový cukor, cukrové repy, kakaový
prášok, rastlinný tuk (palmový, čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk
(palmový)), rafinovaný rastlinný olej (palmový), kakaový prášok so
zníženým množstvom tuku, čiastočne hydrogenovaný rastlinný olej
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(palmový), emulgátor: (E472b, E492, E322, E472e), MLIEČNA BIELKOVINA, Energia 1423 kJ Energia 342 kcal Tuky 24
stabilizátor: E420, zemiakový škrob, aróma, emulgátor E322 SÓJOVÝ g Nasýtené mastné kyseliny 20 g
glutén, mlieko, vajcia, sója.
lecitín, kypriaca látka: (E500, E450), celulóza, uhličitany draselné, soľ, Sacharidy 30 g Cukry 23 g Vláknina <0,5 g
Výrobok môže obsahovať
Bielkoviny 3,6 g Soľ 0,38 g Podiel vody 40 Trvanlivosť 3 dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
stabilizátory – E420 Sorbitol, E466 Celulózová guma, farbivo: E160a
Parížska torta 80 g
g
skladovať do 8 °C
.
Cukor, voda, VAJCE, PŠENIČNÁ MÚKA, kokos strúhaný, SUŠENÉ MLIEKO
ODTUČNENÉ, MASLO, čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový),
čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov
Shea), škrobový sirup (pšeničný / zemiakový), rastlinný tuk (palmový),
kukuričný škrob, kakaový prášok 12% alkalizovaný, kakao, ovocné pyré
(jablko (85%), ovocné pyré v rôznom pomere (15%): arónia, višňa, čierna
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ríbezľa, jahoda, slivka) (0,9%), čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk
(palmový), med, glukózový sirup, zahusťovadlo: E420, kypriaca látka: E500,
aróma, emulgátor: (E322, E476, E471), škorica mletá, vláknina, prírodná Energia: 1421 kJ / 340 kcal, Tuky: 15 g, z toho
glutén, mlieko, vajcia, sója.
aróma, regulátor kyslosti: E330, čokoládová aróma, konzervačná látka: nasýtené mastné kyseliny: 8,4 g, Sacharidy: 47
Výrobok môže obsahovať
g, z toho cukry: 37 g, Vláknina: <0,5 g, Trvanlivosť 5 dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
(E202, E211, E220), rastlinný olej (slnečnicový)
Pionier rezy 50 g
skladovať do 8 °C
Bielkoviny: 5,2 g, Soľ: 0,23 g.
.
Vajcia, pšeničná múka, cukor, pitná voda, margarín /rastlinné tuky (palmový,
kokosový), rastlinné oleje (repkový, palmový), pitná voda, hydrogenovaný
rastlinný tuk palmový, emulgátory (E471, E475), soľ, regulátor kyslosti E330/,
fondán /cukor, glukózový sirup, pitná voda emulgátor E471, kyselina E330/,
poleva /hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, kakaový prášok so zníženým
množstvom tuku, sušená srvátka (mlieko), emulgátor sójový lecitín, aróma, jedlá
soľ/, marmeláda / jablká, višne, hrušková a slivková dužina, cukor, fruktózo–
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glukózový sirup, zahusťovadlo E440, regulátor kyslosti E330, konzervačná látka
E202, aróma, extrakt z hroznových šupiek/, sušené mlieko, kukuričný škrob,
arómy (vanilková, rumová), orechy vlašské, kandizované ovocie, včelí med,
lieskové oriešky, prípravok /pitná voda, prírodná aróma, emulgátory (E471, Energia: 1306 kJ / 303 kcal, Tuky: 16 g, z toho
glutén, mlieko, vajcia, sója,
orechy. Výrobok môže
E470a, E420)/, kypriace látky (E450, E500), farbivá (E110, E124), alginát červený nasýtené mastné kyseliny: 8 g, Sacharidy: 43
Punčová kocka 40 /cukor, voda, škrobový sirup, želírujúca látka E401, regulátory kyslosti (E341, g, z toho cukry: 30 g, Bielkoviny: 4 g, Soľ: 0,25 Trvanlivosť 5 dni, obsahovať
g
skladovať do 8 °C
g.
arašidy(1,7,3,6,8,5) .
E339), emulgátor E475, aróma višňová, farbivo E120/
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Punčový rez 50 g

50

Rumové
60 g

Vajcia, cukor, pitná voda, pšeničná múka, fondán /cukor, glukózový
sirup, pitná voda, emulgátor E471, kyselina E330/, marmeláda
/jablká, višne, hrušková a slivková dužina, cukor, fruktózo–glukózový
sirup, zahusťovadlo E440, regulátor kyslosti E330, konzervačná látka
E202, aróma, extrakt z hroznových šupiek/, kypriace látky (E450, Energia: 1056 kJ / 252 kcal, Tuky: 2,7 g, z toho
E500), glukózový sirup, rumová aróma, jedlá soľ, emulgátory (E471, nasýtené mastné kyseliny: 0,9 g, Sacharidy: 52
g, z toho cukry: 41 g, Bielkoviny: 4,3 g, Soľ: Trvanlivosť
E470a, E420)/, farbivá (E110, E124),
0,24 g.

glutén, vajcia. Výrobok
môže obsahovať mlieko,

5 dni, sóju,
orechy,
skladovať do 8 °C
arašidy(1,7,3,6,8,5) .

Cukor, voda, VAJCE, PŠENIČNÁ MÚKA, čiastočne hydrogenovaný rastlinný
tuk (palmový), čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej
z orechov Shea), MASLO, rastlinný tuk (palmový), kukuričný škrob, kakao,
kakaový prášok 12% alkalizovaný, čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk
(palmový), ovocné pyré (jablko (85%), ovocné pyré v rôznom pomere
(15%): arónia, višňa, čierna ríbezľa, jahoda, slivka) (1,5%), med, SUŠENÉ
MLIEKO ODTUČNENÉ, glukózový sirup, zahusťovadlo: E420, aróma,
emulgátor: (E322, E476, E471), kypriaca látka: E500, kakaový prášok,
SUŠENÁ SRVÁTKA, škorica mletá, vláknina, SUŠENÉ MLIEKO PLNOTUČNÉ,
prírodná aróma, kyselina citrónová, regulátor kyslosti: E330, čokoládová Energia: 1548 kJ / 371 kcal, Tuky: 19 g, z toho
glutén, mlieko, vajcia, sója.
aróma, vanilková aróma, konzervačná látka: (E202, E211), rastlinný olej nasýtené mastné kyseliny: 8,4 g, Sacharidy: 46
Výrobok môže obsahovať
miňonky (slnečnicový)
g, z toho cukry: 35 g, Vláknina: <0,5 g, Trvanlivosť 5 dni, orechy,
skladovať do 8 °C
Bielkoviny: 3,6g, Soľ: 0,24 g.
arašidy(1,7,3,6,8,5) .

D

51

Sacher lux 110 g

52

Sacher torta 70 g
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Šamrolky 30 g

E

F

0,29 g.

vajcia, cukor, pitná voda, rastlinný krém /voda, rastlinný tuk palmový,
cukor, mliečne bielkoviny, emulgátory (E472b, sójový lecitín, E472e),
stabilizátory (E466, E460, E420), soľ, aróma, farbivo E160a/, pšeničná
múka, glukózový sirup, margarín /nehydrogenované a hydrogenované
rastlinné tuky a oleje (palmové, repkové), voda, emulgátory (E475, E471,
slnečnicový lecitín), jedlá soľ, konzervačná látka kyselina sorbová, maslová
aróma, regulátor kyslosti kyselina citrónová, farbivo beta-karotén/, sušená
srvátka (mlieko), modifikovaný škrob, aróma, kypriace látky (E401, E450iii),
zahusťovadlo E412, karamelový sirup, kypriaca látka E450, kakao /kakao,
dextróza, cukor, hydrogenované rastlinné tuky (palmojadrový, kokosový), Energia: 997 kJ / 238 kcal, Tuky: 8,2 g, z toho
kukuričný škrob/, emulgátory (E471, E470a, E472a, E420), káva
nasýtené mastné kyseliny: 6,4 g, Sacharidy: 35
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Tiramisu 80 g

G

H

Pšeničná múka, vajcia, cukor, marmeláda /ovocné pretlaky (jablko,
marhuľa), cukor, glukózový sirup, pitná voda, želírujúca látka E440,
kyselina E330, aróma/, poleva /cukor, hydrogenovaný rastlinný tuk
palmový, kakaový prášok so zníženým množstvom tuku, sušená
srvátka (mlieko), emulgátor sójový lecitín, aróma, jedlá soľ/,
rastlinný olej slnečnicový, pšeničná pražená sladová múka, rastlinný
krém /voda, úplne hydrogenovaný rastlinný olej palmojadrový,
cukor, mliečna bielkovina, emulgátory (E472b, sójový lecitín, Energia: 1301 kJ / 310 kcal, Tuky: 13 g, z toho
glutén, vajcia, mlieko, sója.
E472e), stabilizátory (E460, E466, E340), aróma, farbivo E160a/, nasýtené mastné kyseliny: 4,3 g, Sacharidy: 45
Výrobok môže obsahovať
pitná voda, kypriace látky (E450, E500, E341), emulgátor E471, soľ g, z toho cukry: 37 g, Bielkoviny: 4,4 g, Soľ: Trvanlivosť 5 dni, arašidy,
skladovať do 8 °C
0,36 g.
orechy(1,7,3,6,8,5).
jedlá, zahusťovadlo E415
Pšeničná múka, vajcia, cukor, marmeláda /ovocné pretlaky (jablko,
marhuľa), cukor, glukózový sirup, pitná voda, želírujúca látka E440,
kyselina E330, aróma/, poleva /cukor, hydrogenovaný rastlinný tuk
palmový, kakaový prášok so zníženým množstvom tuku, sušená
srvátka (mlieko), emulgátor sójový lecitín, aróma, jedlá soľ/,
rastlinný olej slnečnicový, pšeničná pražená sladová múka, rastlinný
krém /voda, úplne hydrogenovaný rastlinný olej palmojadrový,
cukor, mliečna bielkovina, emulgátory (E472b, sójový lecitín, Energia: 1301 kJ / 310 kcal, Tuky: 13 g, z toho
glutén, vajcia, mlieko, sója.
E472e), stabilizátory (E460, E466, E340), aróma, farbivo E160a/, nasýtené mastné kyseliny: 4,3 g, Sacharidy: 45
Výrobok môže obsahovať
Trvanlivosť
3
dni,
g,
z
toho
cukry:
37
g,
Bielkoviny:
4,4
g,
Soľ:
arašidy, orechy(1,7,3,6,8,5)
pitná voda, kypriace látky (E450, E500, E341), emulgátor E471, soľ
skladovať do 8 °C
0,36 g.
.
jedlá, zahusťovadlo E415
Pšeničná múka, pitná voda, cukor, vaječné bielka, margarín
/rastlinný tuk (palmový, kokosový), rastlinný olej (repkový, palmový),
voda, hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, regulátor kyslosti E330,
emulgátory (E471, E475), soľ/, vajcia, jedlá soľ, ocot, posýpka Energia:1454 kJ / 349 kcal, Tuky: 14 g, z toho
/cukor, dextróza, pšeničný škrob, hydrogenovaný rastlinný olej nasýtené mastné kyseliny: 6,3 g, Sacharidy: 53
glutén, vajcia. Výrobok
g, z toho cukry: 38 g, Bielkoviny: 3,3 g, Soľ: Trvanlivosť 5 dni, môže obsahovať arašidy,
palmový, protihrudkujúca látka E470a, aróma vanilín/
skladovať do 8 °C

orechy(1,3,8,5).

glutén, vajcia, mlieko, sója.
Výrobok môže obsahovať

g, z toho cukry: 24 g, Bielkoviny: 6,3 g, Soľ: Trvanlivosť 3 dni, arašidy, orechy(1,7,3,6,8,5)
skladovať do 8 °C
0,35 g.
.

Rastlinný krém /voda, rastlinný tuk palmový, cukor, mliečna bielkovina,
emulgátory (E472b, sójový lecitín, E472e), stabilizátory (E466, E460, E420), soľ,
aróma, farbivo E160a/, krém /cukor, modifikovaný škrob E1414, sušená srvátka
(mlieko), glukóza, pšeničný škrob, rastlinný tuk palmový, zahusťovadlo E401,
emulgátor E472a, regulátor kyslosti E450iii, soľ, aróma, farbivo E160a/, pšeničná
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múka, margarín / rastlinné oleje (hydrogenovaný palmový, palmový, repkový),
voda, emulgátory (E471, E322), soľ, konzervačná látka E200, kyselina E330, aróma,
farbivo E160a/, marmeláda / jablká, višne, hrušková a slivková dužina, cukor, Energia: 1267 kJ / 306 kcal, Tuky: 21 g, z toho
glutén, mlieko, sója, vajcia.
fruktózo–glukózový sirup, zahusťovadlo E440, regulátor kyslosti E330, nasýtené mastné kyseliny: 14 g, Sacharidy: 26
Výrobok môže obsahovať
Tirolský krémeš 80 konzervačná látka E202, aróma, extrakt z hroznových šupiek/, vajcia, voda, g, z toho cukry: 11g, Bielkoviny: 2,6 g, Soľ: Trvanlivosť 3 dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
g
skladovať
do
8
°C
0,34 g.
.
emulgátory (E471, E470a, E420), škorica, ocot, soľ
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Trené rožky 45 g

57

Tropical 75 g

Vajcia, cukor, pšeničná múka, kukuričný škrob, rastlinný tuk
palmový, nehydrogenované a čiastočne hydrogenované rastlinné
tuky palmové, poleva / cukor, hydrogenovaný rastlinný tuk palmový,
kakaový prášok so zníženým množstvom tuku, sušená srvátka
(mlieko), emulgátor sójový lecitín, aróma, jedlá soľ/, marmeláda /
jablká, višne, hrušková a slivková dužina, cukor, fruktózo–glukózový Energia: 1882 kJ / 453 kcal, Tuky: 26 g, z toho
glutén, vajcia, mlieko, sója.
sirup, zahusťovadlo E440, regulátor kyslosti E330, konzervačná látka nasýtené mastné kyseliny: 13 g, Sacharidy: 49
Výrobok môže obsahovať
g, z toho cukry: 25 g, Bielkoviny: 3,8 g, Soľ: Trvanlivosť 14 dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
E202, aróma, extrakt z hroznových šupiek/, farbivo E104.
skladovať do 8 °C
0,07 g.
.
Voda, VAJCE, cukor, glukózo fruktózový sirup, úplne hydrogenovaný
rastlinný tuk (palmo-jadrový, palmový), PŠENIČNÁ MÚKA, sušený
glukózový sirup, malina, kiwi, želatína (bravčová), kakaový prášok,
regulátor kyslosti: (E330, E331, E450i, E341), zahusťovadlo: (E420, E440,
E415), MLIEČNA BIELKOVINA, emulgátor: (E472b, E322, E472e, E471,
E407), kypriaca látka: (E500, E450), konzervačná látka: E202, soľ,
modifikovaný škrob: E1414, práškový VAJEČNÝ ŽĹTOK, prírodná vanilková Energia 840 kJ Energia 201 kcal Tuky 9,2 g
glutén, vajcia, mlieko, sója.
aróma, celulóza, prírodná aróma, uhličitany draselné, aróma, stabilizátory Nasýtené mastné kyseliny 8,0 g Sacharidy
Výrobok môže obsahovať
27 g Cukry 15 g Vláknina <0,5 g Bielkoviny Trvanlivosť
3dní, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
– E420 Sorbitol, E466 Celulózová guma, farbivo: E160a
3,0 g Soľ 0,26 g Podiel vody 58 g
skladovať do 8 °C
.

Tvaroh 16% (mlieko), marhuľový gél 15% /marhule 60%, glukózový
sirup, modifikovaný škrob E1422, cukor, voda, kyselina E330,
konzervačná látka E202, zahusťovadlo E418, aróma/, rastlinný
krém /voda, úplne hydrogenovaný rastlinný tuk palmojadrový,
cukor, mliečne bielkoviny, stabilizátory (E420ii, E463), emulgátory
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(E472e, sójový lecitín, E472b), soľ, aróma, farbivo E160a /,
želatína /glukózo-fruktózový sirup, cukor, voda, želírujúca látka
E440ii, regulátor kyslosti E330, konzervačná látka E200/, vajcia, Energia: 924 kJ / 220 kcal, Tuky: 6,8 g, z toho
glutén, mlieko, vajcia, sója.
voda, cukor, pšeničná múka, želatína /cukor, bravčová želatína, nasýtené mastné kyseliny: 5,4 g, Sacharidy: 34
Výrobok môže obsahovať
Tvaroh.marhuľa
3dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
modifikovaný škrob E1414/, emulgátory (E471, E 470), kypriaca látka g, z toho cukry: 26 g, Bielkoviny: 5,8 g, Soľ: Trvanlivosť
tunel 60 g
skladovať do 8 °C
0,14 g.
.
E450, dekoračný škoricový cukor
Voda (5,1%), cukor (1,5%), VAJCE, TVAROH hrudkovitý tradičný 30%
(pasterizované kravské MLIEKO, bakteriálne kultúry), broskyne
lúpané polené (10,0%), PŠENIČNÁ MÚKA, MASLO, škrobový sirup Energia: 837 kJ / 200 kcal, Tuky: 5,8 g, z toho
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(pšeničný / zemiakový), želatína (bravčová), aróma, kyselina nasýtené mastné kyseliny: 2,9 g, Sacharidy: 30
glutén, vajcia, mlieko.
Tvarohová torta 80 citrónová, kypriaca látka: E500, farbivo: E104*, rastlinný olej g, z toho cukry: 25 g, Vláknina: <0,5 g, Trvanlivosť 3 dni, Výrobok môže obsahovať
g
skladovať do 8 °C
Bielkoviny: 5,9 g, Soľ: 0,17g.
arašidy, orechy(1,7,3,8,5).
(slnečnicový)

D

60

Vaječné
40 g

E

F

G

rastlinný krém /voda, rastlinný tuk palmový, cukor, mliečne
bielkoviny, emulgátory (E472b, sójový lecitín, E472e), stabilizátory
(E466, E460, E420), soľ, aróma, farbivo E160a/, krém /cukor,
modifikovaný škrob E1414, sušená srvátka (mlieko), glukóza,
pšeničný škrob, rastlinný tuk palmový, zahusťovadlo E401,
emulgátor E472a, regulátor kyslosti E450iii, soľ, aróma, farbivo
E160a /, pšeničná múka, vajcia 12%, cukor, pitná voda, soľ, Energia: 1123 kJ / 268 kcal, Tuky: 9,3 g, z toho
kukuričný škrob, sušené mlieko, rastlinný olej slnečnicový, aróma nasýtené mastné kyseliny: 4,1 g, Sacharidy: 44
venčeky
Trvanlivosť
vanilín, fondán (cukor, glukózový sirup, voda) cukor, glukózový sirup, g, z toho cukry: 32 g, Bielkoviny: 2,8 g, Soľ:
voda cukor, glukózový sirup, voda

0,22 g.

H

glutén, sója, mlieko, vajcia.
Výrobok môže obsahovať

3 dni, orechy,
skladovať do 8 °C
arašidy(1,7,3,6,8,5).

Voda, cukor, PŠENIČNÁ MÚKA, kakaová poleva (cukor, stužený rastlinný
tuk, kakaový prášok, emulgátor: E322 LECITÍN, prírodne identická aróma),
úplne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmo-jadrový, palmový), rastlinný tuk
(hydrogenovaný palmo-jadrový), modifikovaný škrob: E1414, glukóza,
SUŠENÁ SRVÁTKA, SUŠENÉ MLIEKO ODTUČNENÉ, emulgátor: (E472b,
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E450, E472a, E322, E472e), PŠENIČNÝ ŠKROB, SUŠENÉ VAJEČNÉ ŽĹTKA, Energia 1339 kJ Energia 320 kcal Tuky 13
MLIEČNA BIELKOVINA, stabilizátor: E420, rastlinný tuk (palmový), soľ, g Nasýtené mastné kyseliny 9,2 g
glutén, mlieko, vajcia, sója.
aróma, farbivo: E160a, regulátor kyslosti – E450(iii) Difosforečnan Sacharidy 47 g Cukry 30 g Vláknina <0,5 g
Výrobok môže obsahovať
Vanilkové trubičky tetrasodný, zahusťovadlo: E401, celulóza, stabilizátory – E420 Sorbitol, Bielkoviny 2,6 g Soľ 0,21 g Podiel vody 35 Trvanlivosť 3 dni, orechy, arašidy(1,7,3,6,8,5)
30 g
g
skladovať
do
8
°C
.
E466 Celulózová guma

62

Veterník 80 g

rastlinný krém / voda, úplne hydrogenovaný rastlinný olej
palmojadrový, cukor, mliečna bielkovina, emulgátory (E472b, sójový
lecitín, E472e), stabilizátory (E460, E466, E340), aróma, farbivo
E160a/, vajcia, pitná voda, pšeničná múka, cukor, rastlinný olej
slnečnicový, krém /cukor, modifikovaný škrob E1414, sušená srvátka
(mlieko), glukóza, pšeničný škrob, rastlinný tuk palmový,
zahusťovadlo E401, emulgátor E472a, regulátor kyslosti E450iii, soľ, Energia: 1183 kJ / 283 kcal, Tuky: 12 g, z toho
aróma, farbivo E160a /, aróma vanilín, fondán /cukor, pitná voda, nasýtené mastné kyseliny: 8,4 g, Sacharidy: 41
g, z toho cukry: 31 g, Bielkoviny: 2,2 g, Soľ: Trvanlivosť
glukózový sirup, kulér, karamel/, soľ žitie, na
0,17 g.

glutén, vajcia, mlieko, sója.
Výrobok môže obsahovať

3 dni, arašidy,
skladovať do 8 °C
orechy(1,7,3,6,8,5) .

Vajcia, cukor, pšeničná múka, pitná voda, rastlinný olej slnečnicový,
rastlinný krém /voda, rastlinný tuk palmový, cukor, mliečna
bielkovina, emulgátory (E472b, sójový lecitín, E472e), stabilizátory
(E466, E460, E420), soľ, aróma, farbivo E160a/, poleva 10%
/hydrogenovaný rastlinný tuk palmový, kakaový prášok so zníženým
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množstvom tuku 10%, sušená srvátka (mlieko), emulgátor sójový
lecitín, aróma, jedlá soľ/, karamel, krém /cukor, modifikovaný škrob
1414, sušená srvátka (mlieko), glukóza, pšeničný škrob, rastlinný tuk Energia: 1264 kJ / 304 kcal, Tuky: 22 g, z toho
glutén, mlieko, vajcia, sója.
(palmový, kokosový), zahusťovadlo E401, emulgátor E472a, nasýtené mastné kyseliny: 13 g, Sacharidy: 24
Výrobok môže obsahovať
Veterník
Trvanlivosť
3
dni,
g,
z
toho
cukry:
15
g,
Bielkoviny:
3,2
g,
Soľ:
orechy,
regulátor kyslosti E450iii, soľ jedlá, aróma, farbivo E160a/, soľ jedlá,
čokoládový 100 g
skladovať do 8 °C
0,22 g.
arašidy(1,7,3,6,8,5).
aróma vanilín

jogurt 17% /mlieko, mliečna bielkovina, koncentrát srvátkových bielkovín
(mlieko)/, rastlinný krém /voda, rastlinný tuk palmový, cukor, mliečna
bielkovina, emulgátory (E472b, sójový lecitín, E472e), stabilizátory (E466,
E460, E420), soľ, aróma, farbivo E160a/, višňový kompót 15% /višne
odkôstkované 60%, pitná voda, cukor, regulátor kyslosti E330, sladidlo
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E954/, vajcia, cukor, voda, pšeničná múka, želatína /glukózo-fruktózový
sirup, cukor, voda, želírujúca látka E440iii, regulátor kyslosti E330, Energia: 1017 kJ / 242 kcal, Tuky: 6,6 g, z toho
glutén, vajcia, mlieko, sója.
konzervačná látka E200/, kakao, kypriaca látka E450, farbivá (E110, E124), nasýtené mastné kyseliny: 5,4 g, Sacharidy: 39
Výrobok môže obsahovať
Viš. Jogurt kocka emulgátory (E471, E470a, E420),
g, z toho cukry: 29 g, Bielkoviny: 6,0 g, Soľ: Trvanlivosť 3 dni, arašidy, orechy(1,7,3,6,8,5)
100 g
skladovať do 8 °C
0,28 g.
.
lesná zmes 20% /ríbezle červené a čierne, jahody, čučoriedky, ostružiny/,
voda, želatína /glukózo-fruktózový sirup, cukor, voda, želírujúca látka
E440iii, regulátor kyslosti E330, konzervačná látka E200/, marmeláda
/jablká, višne, hrušková a slivková dužina, cukor, fruktózo–glukózový sirup,
zahusťovadlo E440, regulátor kyslosti E330, konzervačná látka E202,
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aróma, extrakt z hroznových šupiek/, vajcia, pšeničná múka, cukor,
krém /cukor, modifikovaný škrob E1414, sušená srvátka (mlieko), glukóza,
pšeničný škrob, rastlinný tuk palmový, zahusťovadlo E401, emulgátor Energia: 618 kJ / 147 kcal, Tuky: 1,7 g, z toho
E472a, regulátor kyslosti E450iii, soľ, aróma, farbivo E160a/, emulgátory nasýtené mastné kyseliny: 0,6 g, Sacharidy: 30
glutén, mlieko, vajcia.
Želé kocky lesná (E471, E470a, E420), kypriaca látka E450
g, z toho cukry: 17 g, Bielkoviny: 2,5 g, Soľ: Trvanlivosť 3 dni, Výrobok môže obsahovať
zmes 70 g
skladovať do 8 °C
0,18 g.
orechy, arašidy(1,7,3,8,5).

Voda, cukor, VAJCE, PŠENIČNÁ MÚKA, úplne
hydrogenovaný rastlinný tuk (palmo-jadrový, palmový), úplne
hydrogenovaný a nehydrogenovaný rastlinný tuk (palmojadrový, kokosový), aróma, kakaový prášok so zníženým
množstvom tuku (obsahuje E322 SÓJOVÝ lecitín), rastlinný
tuk (palmový, čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk
(palmový)), kakaový prášok 12% alkalizovaný, rastlinný tuk
(palmový, slnečnicový) v rôznom pomere, SUŠENÁ SRVÁTKA
(MLIEKO), LAKTÓZA, emulgátor: (E472b, E492, E322, E472e,
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E471), soľ, prášková čokoláda (cukor; kakaová hmota;
kakaový prášok so zníženým množstvom tuku), hovädzia
želatína, kávový prášok, mokka prášok, kakaový prášok so
zníženým množstvom tuku, MLIEČNA BIELKOVINA,
zahusťovadlo: E420, nízkotučný kakaový prášok, emulgátor
E322 SÓJOVÝ lecitín, kypriaca látka: E500, celulóza, prírodná
aróma, vanilín, stabilizátory – E420 Sorbitol, E466 Celulózová
Semifredo Arabica guma, rastlinný olej (slnečnicový), farbivo: E160a
80g
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Ruský rez 60g

Cukor (5,1%), VAJCE, voda, PŠENIČNÁ MÚKA, zmes ovocných drení (jablká,
slivky, baza čierna) (4,9%), marhuľa, aróma, čiastočne hydrogenovaný
rastlinný tuk (palmový), čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ
olej, olej z orechov Shea), glukózový sirup, zahusťovadlo: E420, rastlinný
tuk (palmový), čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), kakao,
sladidlo: E954a, emulgátor: (E471, E322, E476), prírodná aróma, kypriaca
látka: E500, koncentrát z čiernej mrkvy (0,0%), čokoládová aróma,
rastlinný olej (slnečnicový), kakaový prášok 12% alkalizovaný

Energia 1222 kJ Energia 293 kcal
Tuky 14 g Z toho nasýtené mastné
kyseliny 11 g Sacharidy 37 g Z toho
cukry 30 g Vláknina <0,5 g
glutén, mlieko, vajcia.
Bielkoviny 4,2 g Soľ 0,25 g Podiel Trvanlivosť 3 dni, Výrobok môže obsahovať
skladovať do 8 °C
vody 42 g
orechy, arašidy(1,7,3,8,5).

Energia 973 kJ Energia 232 kcal Tuky 3,9 g
Z toho nasýtené mastné kyseliny 1,4 g
Sacharidy 44 g Z toho cukry 34 g Vláknina
glutén, mlieko, vajcia.
<0,5 g Bielkoviny 4,2 g Soľ 0,10 g Podiel Trvanlivosť 5 dni, Výrobok môže obsahovať
vody 42 g
skladovať do 8 °C
orechy, arašidy(1,7,3,8,5).

D
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Vanilkový rez 50g
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Závin orechový 50g

E

Cukor, VAJCE, MASLO, PŠENIČNÁ MÚKA, VAJEČNÝ ŽĹTOK, SUŠENÉ MLIEKO
ODTUČNENÉ, voda, čiastočne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový),
čiastočne hydrogenované rastlinné oleje (SÓJOVÝ olej, olej z orechov
Shea), aróma, zahusťovadlo: E420, kakao, emulgátor: (E471, E322, E476),
kypriaca látka: E500, prírodná aróma, sorban draselný, regulátor kyslosti:
E330, čokoládová aróma, rastlinný olej (slnečnicový)
Jablko (35,6%), cukor, PŠENIČNÁ MÚKA, voda, rastlinný tuk (palmový),
strúhané VLAŠSKÉ ORECHY (6,3%), dextróza, rastlinný olej (repkový),
VAJCE, predželatinovaná PŠENIČNÁ MÚKA, kukuričný škrob, SÓJOVÁ
MÚKA, zahusťovadlo: modifikovaný škrob, škorica mletá, aróma, vanilín,
PŠENIČNÝ GLUTÉN, kypriace látky: E450i dihydrogénfosforečnan sodný,
E500ii hydrogénuhličitan sodný , jodidovaná soľ, kakaový prášok so
zníženým množstvom tuku, prírodný slnečnicový olej, práškový cukor,
regulátor kyslosti: E330, antioxidant: E300, jódovaná soľ (0,2%),
konzervačná látka: (E202, E211), farbivo: (E160a, E150c), kvasný liehový
ocot, PŠENIČNÝ ŠKROB, protihrudkujúca látka: (E470a, E535), rastlinný olej
(palmový olej), emulgátor: E471

Voda, višne odkôstkované, PŠENIČNÁ MÚKA, cukor, semená maku
modrého, rastlinný tuk (palmový), glukózový sirup, rastlinný olej (repkový),
práškový cukor, VAJCE, sladidlo: E954a, aróma (aromatické zložky, cukor,
jablková dreň, etanol, konzervačná látka: E211 benzoan sodný), prírodný
slnečnicový olej, úplne hydrogenovaný rastlinný tuk (palmový), dextróza,
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PŠENIČNÝ ŠKROB, jódovaná soľ (0,2%), SUŠENÉ MLIEKO PLNOTUČNÉ,
kypriaca látka: E503, protihrudkujúca látka: (E470a, E535), rastlinný olej
(palmový olej), vanilín, SUŠENÉ VAJEČNÉ ŽĹTKA, kukuričný škrob, farbivo:
(E160a, E150c), kvasný liehový ocot, aróma, soľ, emulgátor: E471,
Makový závin 50g regulátor kyslosti: E330
TVAROH hrudkovitý tradičný (pasterizované kravské MLIEKO, bakteriálne
kultúry), voda, PŠENIČNÁ MÚKA, VAJCE, rastlinný tuk (palmový), cukor,
rastlinný olej (repkový), modifikovaný škrob: E1414, práškový cukor,
SUŠENÁ SRVÁTKA, glukóza, aróma, PŠENIČNÝ ŠKROB, aróma (aromatické
zložky, cukor, jablková dreň, etanol, konzervačná látka: E211 benzoan
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sodný), prírodný slnečnicový olej, dextróza, jódovaná soľ (0,2%), farbivo:
(E160a, E150c), emulgátor: (E472a, E471), zahusťovadlo: E401, regulátor
kyslosti – E450iii Difosforečnan tetrasodný, soľ, protihrudkujúca látka:
(E470a, E535), rastlinný olej (palmový olej), vanilín, kvasný liehový ocot,
regulátor kyslosti: E330
Tvarohový závin 50g

F

G

H

Energia 1641 kJ Energia 395 kcal Tuky 22
g Z toho nasýtené mastné kyseliny 12 g
Sacharidy 40 g Z toho cukry 30 g Vláknina
glutén, mlieko, vajcia.
<0,5 g Bielkoviny 6,7 g Soľ 0,19 g Podiel Trvanlivosť 5 dni, Výrobok môže obsahovať
vody 28 g
skladovať do 8 °C
orechy, arašidy(1,7,3,8,5).

Energia 1153 kJ Energia 277 kcal Tuky 13
g Z toho nasýtené mastné kyseliny 4,1 g
Sacharidy 36 g Z toho cukry 23 g Vláknina
glutén, mlieko, vajcia.
<0,5 g Bielkoviny 3,9 g Soľ 0,20 g Podiel Trvanlivosť 3 dni, Výrobok môže obsahovať
vody 10 g
skladovať do 8 °C
orechy, arašidy(1,7,3,8,5).

Energia 1165 kJ Energia 280 kcal Tuky 14
g Z toho nasýtené mastné kyseliny 4,6 g
Sacharidy 33 g Z toho cukry 19 g Vláknina
glutén, mlieko, vajcia.
<0,5 g Bielkoviny 4,1 g Soľ 0,18 g Podiel Trvanlivosť 3 dni, Výrobok môže obsahovať
vody 28 g
skladovať do 8 °C
orechy, arašidy(1,7,3,8,5).

Energia 1006 kJ Energia 241 kcal Tuky 12
g Z toho nasýtené mastné kyseliny 5,8 g
Sacharidy 23 g Z toho cukry 9,3 g Vláknina
glutén, mlieko, vajcia.
<0,5 g Bielkoviny 8,5 g Soľ 0,35 g Podiel Trvanlivosť 3 dni, Výrobok môže obsahovať
vody 54 g
skladovať do 8 °C
orechy, arašidy(1,7,3,8,5).

