Katalog nebalených výrobků - cool rising
Pekárny Blansko a.s., Zborovecká 10, Blansko
Č. výr.

Název výrobku

Hmotnost
(g)

Trvanl.
(dny)

Složení
obsah jednotlivých složek v sestupném pořadí, alergeny zvýrazněny tučným písmem

Běžné pečivo pšeničné
27001

Matějův rohlík se syrovátkou

50

1

pšeničná mouka, syrovátka 25%, vepřové sádlo škvařené, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), ječný sladový extrakt, hroznový cukr,
emulgátor E 472e, stabilizátor (E 450, E 341, E 412), sladová mouka (ječná, pšeničná), cukr, palmový tuk, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

27002

Sádlový suk

50

1

pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo škvařené 6 %, droždí, jedlá sůl s jódem 4 % (jedlá sůl, jodičnan draselný), ječný sladový extrakt, pšeničný lepek,
dextróza, emulgátor (E 472e, řepkový lecitin), stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, kmín, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

27009

Kornspitz

60

1

pšeničná mouka, voda, směs [žitná a pšeničná mouka částečně pražená, pšeničný šrot, žitný šrot, pekařský přípravek (cukr, pšeničná sladová mouka,
kyselina citronová, emulgátory E 472e a řepkový lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová), pšeničné otruby, sójový šrot, lněná semena, sušený
žitný kvásek, sůl, pšeničný sladový šrot, koření], žitná mouka, jedlá sůl 3 %, droždí, řepkový olej, pšeničný lepek, kmín, dextróza, stabilizátor E 466

1

mouka (pšenice 80 %, žito 20 %), voda, droždí, pšeničné klíčky 3 %, celozrnná žitná mouka, sezam černý, jedlá sůl, žitný kvas, ječná sladová mouka, sirup
z cukrové řepy, melasa, cukr, vinný ocet, bramborový granulát, slunečnicový olej, olej z pšeničných klíčků, pšeničný lepek, glukóza, stabilizátor guma
guar, sušená syrovátka a podmáslí, moučka ze svatojánského chleba, emulgátor E 472e, palmový tuk, hroznový cukr, stabilizátor (E 450, E 341, E 412),
látka zlepšující mouku kyselina askorbová

1

pšeničná mouka 70%, voda, cereální směs 19 % (slunečnice, žitná trhanka, bramborové vločky, pšeničná trhanka, kukuřičná mouka, len, lupinová
mouka, ječný sladový extrakt, emulgátor E 472e, stabilizátor guma guar, glukóza, cukr, sušená syrovátka), řepkový olej, sezamové a lněné semeno,
droždí, jodidovaná sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný), hroznový cukr, emulgátor E 472e, stabilizátor (E 450, E 341, E 412), sladová mouka (ječná,
pšeničná), cukr, palmový tuk, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 25 % [tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E 1414, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob,
bramborový škrob, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo
karoteny), pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, ztužený kokosový tuk, kyselina citronová, sušené mléko, emulgátor E 472a], voda, náplň povidlová
15 % (švestkový protlak 48 %, jablečný protlak, sušené švestky 22 %, glukózový sirup, cukr, kyselina citronová, aroma), cukr, palmový olej, droždí, máslo,
sádlo, vaječná melanž pasterovaná, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek, dextróza, emulgátor (E 472e, řepkový lecitin),
stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

1

náplň maková 25 % [cukr, mák 16 %, voda, strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, sušené mléko, ječná sladová mouka,
sójová mouka), povidla (švestkový protlak 48 %, jablečný protlak, sušené švestky 22 %, glukózový sirup, cukr, kyselina citronová, aroma), maltodextrin,
bramborová mouka, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, aroma, stabilizátor (E 401, E 1422), koření, konzervant kyselina sorbová], pšeničná mouka,
náplň tvarohová 15 % (tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E 1414, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, bramborový škrob,
pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, ztužený kokosový tuk, kyselina citronová, sušené mléko, emulgátor E 472a), voda, cukr, palmový olej, droždí,
máslo, sádlo, vaječná melanž pasterovaná, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma,
konzervant E 202, barvivo karoteny), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek, dextróza, emulgátor (E 472e, řepkový lecitin),
stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

Běžné pečivo pšenično žitné
27034

Dalamánek s klíčky

70

Běžné pečivo vícezrnné

27003

Cereální cop

70

Jemné pečivo

27004

27019

Matějův koláček
jemné pečivo
s tvarohovou
a povidlovou náplní

Matějův koláček
s mákem
jemné pečivo s makovou a
tvarohovou náplní

80

80

Č. výr.

Název výrobku

27020

Matějův koláček s meruňkou
jemné pečivo
s tvarohovou
a meruňkovou náplní

27024

Matějův koláček
s jahodami
jemné pečivo
s tvarohovou náplní

27026

Matějův koláček
s meruňkami
jemné pečivo
s tvarohovou náplní

27027

Matějův koláček
se švestkami
jemné pečivo
s tvarohovou a makovou
náplní

27028

Matějův koláček
s hruškami
jemné pečivo
s tvarohovou náplní

27029

Matějův koláček
s jablky
jemné pečivo
s tvarohovou náplní

Hmotnost
(g)

80

80

80

80

90

90

Trvanl.
(dny)

Složení
obsah jednotlivých složek v sestupném pořadí, alergeny zvýrazněny tučným písmem

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 25 % [tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E 1414, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob,
bramborový škrob, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo
karoteny), pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, ztužený kokosový tuk, kyselina citronová, sušené mléko, emulgátor E 472a], voda, náplň s
meruňkami 15 % [meruňky 60 %, cukr, voda, modifikovaný kukuřičný škrob, regulátory kyselosti (kyselina citronová, citronan vápenatý a sodný),
zahušťovadlo guma gellan, konzervant E 202, aroma, barvivo karoteny], cukr, palmový olej, droždí, máslo, sádlo, vaječná melanž pasterovaná, jedlá sůl s
jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek, dextróza, emulgátor (E 472e, řepkový lecitin), stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, látka
zlepšující mouku kyselina L-askorbová

1

náplň tvarohová 34 % (tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E 1414, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, bramborový škrob,
citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo karoteny), pšeničná
vláknina, mléčná bílkovina, sůl, ztužený kokosový tuk, kyselina citronová, sušené mléko, emulgátor E 472a), pšeničná mouka, voda, jahody 6 %, cukr,
palmový olej, droždí, máslo, sádlo, vaječná melanž pasterovaná, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek, dextróza, emulgátor (E
472e, řepkový lecitin), stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

1

náplň tvarohová 34 % (tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E 1414, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, bramborový škrob,
citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo karoteny), pšeničná
vláknina, mléčná bílkovina, sůl, ztužený kokosový tuk, kyselina citronová, sušené mléko, emulgátor E 472a), pšeničná mouka, voda, meruňky 6 %, cukr,
palmový olej, droždí, máslo, sádlo, vaječná melanž pasterovaná, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek, dextróza, emulgátor (E
472e, řepkový lecitin), stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 17 % (tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E 1414, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob,
bramborový škrob, pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, ztužený kokosový tuk, kyselina citronová, sušené mléko, emulgátor E 472a), náplň maková
17 % [cukr, mák 16 %, voda, strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, sušené mléko, ječná sladová mouka, sójová mouka),
povidla (švestkový protlak 48 %, jablečný protlak, sušené švestky 22 %, glukózový sirup, cukr, kyselina citronová, aroma), maltodextrin, bramborová
mouka, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, aroma, stabilizátor (E 401, E 1422), koření, konzervant kyselina sorbová], voda, švestky 6 %, cukr, palmový
olej, droždí, máslo, sádlo, vaječná melanž, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma,
konzervant E 202, barvivo karoteny), jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek, dextróza, emulgátor (E 472e, řepkový lecitin),
stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 30 % (tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E 1414, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob,
bramborový škrob, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo
karoteny), pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, ztužený kokosový tuk, kyselina citronová, sušené mléko, emulgátor E 472a), voda, hrušky 10 %, cukr,
palmový olej, droždí, máslo, sádlo, vaječná melanž, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek, dextróza, emulgátor (E 472e, řepkový
lecitin), stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 30 % (tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E 1414, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob,
bramborový škrob, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo
karoteny), pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, ztužený kokosový tuk, kyselina citronová, sušené mléko, emulgátor E 472a), voda, jablka 10 %, cukr,
palmový olej, droždí, máslo, sádlo, vaječná melanž, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek, dextróza, emulgátor (E 472e, řepkový
lecitin), stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

Č. výr.

Název výrobku

27030

Matějův koláček
ořechový
jemné pečivo
s tvarohovou náplní
a ořechovou náplní

27032

Matějův koláček
s tvarohem a rozinkami
jemné pečivo
s tvarohovou náplní

27023

27035

27036

Sváteční koláč
jemné pečivo
s makovou, tvarohovou,
ořechovou
a meruňkovou náplní

Pletenec ořechový
jemné pečivo
s ořechovou náplní

Pletenec makový
jemné pečivo
s makovou náplní

Hmotnost
(g)

90

90

90

280

280

Trvanl.
(dny)

Složení
obsah jednotlivých složek v sestupném pořadí, alergeny zvýrazněny tučným písmem

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 19 % (tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E 1414, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob,
bramborový škrob, pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, ztužený kokosový tuk, kyselina citronová, sušené mléko, emulgátor E 472a), náplň ořechová
19 % [cukr, glukóza, voda, vlašské ořechy 12 %, arašídová drť, strouhanka (pšenice, ječmen, mléko, sója), sójové vločky, sušená syrovátka, rýžová
mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, antioxidant E 300, karobová mouka], voda, cukr, palmový olej, vlašské ořechy 2 %,
droždí, máslo, sádlo, vaječná melanž, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek, dextróza, emulgátor (E 472e, řepkový lecitin),
stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

1

pšeničná mouka, náplň tvarohová 38 % (tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E 1414, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob,
bramborový škrob, pšeničná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, ztužený kokosový tuk, kyselina citronová, sušené mléko, emulgátor E 472a), voda, cukr,
palmový olej, droždí, máslo, sádlo, vaječná melanž, rozinky 2 %, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek, dextróza, emulgátor (E
472e, řepkový lecitin), stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová

1

pšeničná mouka, náplň maková 12 %[cukr, mák 16 %, voda, strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, sušené mléko, ječná
sladová mouka, sójová mouka), povidla (švestkový protlak 48 %, jablečný protlak, sušené švestky 22 %, glukózový sirup, cukr, kyselina citronová, aroma),
maltodextrin, bramborová mouka, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, aroma, stabilizátor (E 401, E 1422), koření, konzervant kyselina sorbová], náplň
tvarohová 12 % (tvaroh 58 %, voda, cukr, modifikovaný bramborový škrob E 1414, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, bramborový škrob, pšeničná
vláknina, mléčná bílkovina, sůl, ztužený kokosový tuk, kyselina citronová, sušené mléko, emulgátor E 472a), náplň ořechová 16 % [cukr, glukóza, vlašské
ořechy 12 %, arašídová drť, strouhanka (pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, sůl, ječná sladová mouka, glukóza), sójové vločky, sušená syrovátka,
rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, aroma, antioxidant E 300, karobová mouka], náplň s meruňkami 12 % [meruňky 60
%, cukr, voda, modifikovaný kukuřičný škrob, regulátory kyselosti (kyselina citronová, citronan vápenatý a sodný), zahušťovadlo guma gellan, konzervant
E 202, aroma, barvivo karoteny], voda, cukr, palmový olej, droždí, máslo, sádlo, vaječná melanž pasterovaná, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo karoteny) jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný),
pšeničný lepek, dextróza, emulgátor (E 472e, řepkový lecitin), stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku L-kyselina askorbová

1

náplň ořechová 50 % [cukr, glukóza, voda, vlašské ořechy 12 %, arašídová drť, strouhanka (pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, sušené
mléko, ječná sladová mouka, sójová mouka), sójové vločky, sušená syrovátka, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob,
aroma, antioxidant E 300, karobová mouka], pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinné tuky a oleje (palmový, kokosový, řepkový), vaječná melanž
pasterovaná, máslo, zakysané mléko, droždí, pšeničný lepek, dextróza, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), jablka, aroma, emulgátor (E 471, E
472e, E 481, řepkový a slunečnicový lecitin), stabilizátor E 466, regulátor kyselosti (kyselina citronová, uhličitan a fosforečnan vápenatý), zahušťovadlo
guma guar, konzervant sorban draselný, barvivo karoteny, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

1

náplň maková 50 % [cukr, mák 16 %, voda, strouhanka (pšeničná mouka, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, sušené mléko, ječná sladová mouka, sójová
mouka), povidla (švestkový protlak 48 %, jablečný protlak, sušené švestky 22 %, glukózový sirup, cukr, kyselina citronová, aroma), maltodextrin,
bramborová mouka, kukuřičný škrob, sušený vaječný bílek, citropasta (cukr, jablka, zahušťovadlo modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina
citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo karoteny), aroma, stabilizátor (E 401, E 1422), koření, konzervant E 200], pšeničná mouka, voda, cukr,
rostlinné tuky a oleje (palmový, kokosový, řepkový), vaječná melanž pasterovaná, máslo, zakysané mléko, droždí, pšeničný lepek, dextróza, jedlá sůl s
jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), jablka, aroma, emulgátor (E 471, E 472e, E 481, řepkový a slunečnicový lecitin), stabilizátor E 466, regulátor kyselosti
(kyselina citronová, uhličitan a fosforečnan vápenatý), zahušťovadlo guma guar, konzervant sorban draselný, barvivo karoteny, látka zlepšující mouku
kyselina L-askorbová

Č. výr.

Název výrobku

27012

Sváteční vánočka

27018

Sváteční vánočka
bez rozinek

27022

Mazanec s máslem

Hmotnost
(g)

500

500

500

Trvanl.
(dny)

Složení
obsah jednotlivých složek v sestupném pořadí, alergeny zvýrazněny tučným písmem

2

pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinné tuky a oleje (palmový, kokosový, řepkový), vaječná melanž pasterovaná, máslo, zakysané mléko, rozinky, droždí,
pšeničný lepek, dextróza, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), jablka, aroma, emulgátor (E 471, E 472e, E 481, řepkový a slunečnicový lecitin),
stabilizátor E 466, regulátor kyselosti (kyselina citronová, uhličitan a fosforečnan vápenatý), zahušťovadlo guma guar, konzervant sorban draselný,
barvivo karoteny, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

2

pšeničná mouka, voda, cukr, rostlinné tuky a oleje (palmový, kokosový, řepkový), vaječná melanž pasterovaná, máslo, zakysané mléko, droždí, pšeničný
lepek, dextróza, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), jablka, aroma, emulgátor (E 471, E 472e, E 481, řepkový a slunečnicový lecitin),
stabilizátor E 466, regulátor kyselosti (kyselina citronová, uhličitan a fosforečnan vápenatý), zahušťovadlo guma guar, konzervant sorban draselný,
barvivo karoteny, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

1

pšeničná mouka, voda, cukr, pasterovaná vaječná melanž pasterovaná, máslo 4 %, margarín [palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory (E 471, E 475,
slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervant E 200, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, barvivo (karoteny)], rozinky, droždí, mandle, jedlá sůl s
jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), citropasta (cukr, jablka, kyselina citronová, aroma, konzervant E 202, barvivo karoteny), pšeničný lepek, dextróza,
emulgátor (E 472e, řepkový lecitin, E 481), stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, regulátory kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, látka
zlepšující mouku kyselina L-askorbová
pšeničná mouka, voda, cukr, margarín [rostlinné tuky a oleje (palmový, kokosový, řepkový), máslo, zakysané mléko, emulgátor (E 471, lecitin)], vaječná
melanž pasterovaná, mandle, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), citropasta (cukr, jablka, kyselina citronová, aroma, konzervant E
202, barvivo karoteny), pšeničný lepek, dextróza, emulgátor (E 472e, řepkový lecitin, E 481), stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, regulátory
kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

27037

Jidáš

60

1

27014

Mikuláš (čert)

72

1

27011

Loupák

72

1

pšeničná mouka, voda, cukr, palmový tuk, droždí, vaječná melanž pasterovaná, mák, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek,
dextróza, emulgátor (E 472e, řepkový lecitin), stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, mléčná
bílkovina, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová
pšeničná mouka, voda, cukr, palmový tuk, droždí, vaječná melanž pasterovaná, mák, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), pšeničný lepek,
dextróza, emulgátor (E 472e, řepkový lecitin), stabilizátor E 466, pšeničná sladová mouka, sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, mléčná
bílkovina, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

Pizzy

27021

27010

Pizza - šunka, kukuřice

Pizza slaninová

165

165

1

pšeničná mouka, vepřová šunka výběrová 14 % [vepřové maso 75 %, voda, jedlá sůl, konzervant E 250, stabilizátory (E 450, E 451, E 452), zahušťovadla
(E 407, E 412, E 415), dextróza, antioxidant E 301, aroma], sýr Eidam (mléko, jedlá sůl, chlorid vápenatý, mlékárenské kultury, syřidlo), kukuřice 9 %,
mléko, voda, řepkový olej, cukr, máslo, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí, olivový olej, provensálské bylinky, emulgátory (E 481, E
322), regulátory kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, sójová mouka, glukózový sirup, sušený česnek, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, pepř,
barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

1

pšeničná mouka, pasterovaná rajčata v rajčatové šťávě, slanina 12 % [vepřové maso 95 %, voda, dusitanová solicí směs (jedlá sůl, konzervant E 250),
zahušťovadlo (modifikovaný bramborový škrob E 1420, E 407a, E 415), stabilizátor (E 451, E 450), cukr, antioxidant E 301, aroma], sýr Eidam (mléko,
jedlá sůl, chlorid vápenatý, mlékárenské kultury, syřidlo), cibule, voda, řepkový olej, cukr, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), olivový
olej, provensálské koření, emulgátory (E 481, E 322), regulátory kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, sójová mouka, glukózový sirup, sušená
syrovátka, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

Č. výr.

27025

27033

Název výrobku

Pizza špenátová

Pizza sýrová

Hmotnost
(g)

185

165

Trvanl.
(dny)

Složení
obsah jednotlivých složek v sestupném pořadí, alergeny zvýrazněny tučným písmem

1

pšeničná mouka, špenát 20 %, sýr Eidam (mléko, jedlá sůl, chlorid vápenatý, mlékárenské kultury, syřidlo), mléko, slanina [vepřové maso 95 %, voda,
dusitanová solicí směs (jedlá sůl, konzervant E 250), zahušťovadlo (modifikovaný bramborový škrob E 1420, E 407a, E 415), stabilizátor (E 451, E 450),
cukr, antioxidant E 301, aroma], voda, řepkový olej, cukr, máslo, droždí, olivový olej, provensálské bylinky, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan
draselný), sušený česnek, pepř mletý, emulgátory (E 481, E 322), regulátory kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, sójová mouka, glukózový sirup,
sušená syrovátka, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová

1

pšeničná mouka, sýr 31 % (mléko, jedlá sůl, chlorid vápenatý, syřidlo, mlékárenské kultury, plísňová kultura), pasterovaná rajčata v rajčatové šťávě,
voda, řepkový olej, cukr, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), droždí, olivový olej, provensálské bylinky, emulgátory (E 481, E 322), regulátory
kyselosti (E 170, E 341), zahušťovadlo E 412, sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, mléčná bílkovina, barvivo (karoteny), látka zlepšující
mouku kyselina askorbová

