
 

 
 

Cukrárna SUM spol.s r.o.    

 
Skupina spotřebitelů:  bez omezení, nevhodné pro diabetiky. 

Nebalené výrobky k přímé konzumaci. 

 
Výrobek, spotřeba, skladování, složení. ALERGENY 

 
Brambora 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení: marcipán (cukr, mandle 30%, stabilizátor E 420, zahušťovadlo E 466, kyselina E 
330, invertáza), pšeničná mouka, žloutek, bílek, cukr, rostlinný ztužený tuk, kakao, 
kukuřičný škrob, Madamix (cukr moučka, zahušťovadlo E1422, E415, mléko sušené 
plnotučné, mléčné bílkoviny, aromata, barvivo betakaroten, může obsahovat stopy 
lepku, sóji, mléka, sezamu a skořápkových plodů. 
 

 
MANDLE, PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE,  
MLÉKO, LEPEK, SÓJA, SEZAM,  
STOPA SKOŘÁPKOVÝCH PLODŮ 

 
Briketa 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení: smetana, rostlinný tuk, cukr, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný 
tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový 
lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, může 
obsahovat stopy jader ořechů), vlašské ořechy, bílek, ztužený rostlinný tuk, pšeničná 
mouka, rostlinný olej, kakao, ztužovač šlehačky. 
 

 
SMETANA, SUŠENÁ SYROVÁTKA,  
MLÉKO, SÓJA, OŘECHY, PŠENIČNÁ MOUKA 

 
Dort ananasový - Cukrářský výrobek s máslovou náplní, spotřebujte do 3 dnů,  
skladujte do 8 °C. 
 
Složení: pšeničná mouka, sušené mléko, vejce, cukr, ananasový kompot, máslo, 
kukuřičný škrob, ovocná pomázanka, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný 
tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový 
lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, může 
obsahovat stopy jader ořechů) rostlinný ztužený tuk, rostlinnýolej, citropasta (glukozový 
sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina citronová aroma, sorban, draselný E 202, může 
obsahovat lepek, podzemnici, suché skořápkové plody, semena sezamu a bílé lupiny), 
glukoza, kyselina citronová, agar, kypřicí přísady.   
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, MLÉKO, VEJCE,  
MÁSLO, SUŠENÁ SYROVÁTKA SÓJOVÝ LECITIN, 
SÓJA, OŘECHY, LEPEK,  
PODZEMNICE, SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, 
SEMENA SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

 
Dort čokoládový 
Cukrářský výrobek s máslovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, sušené mléko, vejce, cukr, máslo, kakao, cukrářská poleva 
tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,  sušená 
syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek 
obsahuje, sóju, může obsahovat stopy jader ořechů), kukuřičný škrob, ovocná 
pomázanka, rostlinný olej, rostlinný ztužený tuk, kypřicí přísady. 
         

 
PŠENIČNÁ MOUKA, MLÉKO, VEJCE,  
MÁSLO, SUŠENÁ SYROVÁTKA, SÓJOVÝ 
LECITIN, SÓJA, STOPY JADER OŘECHŮ 

 
Dort ořechový 
Cukrářský výrobek s máslovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 

 
MÁSLO, PŠENIČNÁ MOUKA, SÓJA 
ŽLOUTEK, OŘECHY, LEPEK, VEJCE,  
PODZEMNICE, MLÉKO, SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ 



Složení: máslo, bílek, pšeničná mouka, žloutek, vlašské ořechy, cukr, ovocná 
pomazánka, sušené.mléko, rostlinný olej, citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná 
dřeň, kyselina citronová, aroma, sorban, draselný E 202, může obsahovat lepek, vejce, 
podzemnici, sóju, suché skořápkové plody, semena sezamu a bílé lupiny), kávová 
pasta, kypřící přísady. 
 

PLODY, SEMENA SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

 
Dort ovocný 
Cukrářský výrobek (ostatní), spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: ovoce, ovocný kompot, pšeničná mouka, vejce, sušené mléko, cukr, glukoza, 
máslo, rostlinný olej, kukuř.škrob, agar, citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň,  
kyselina citronová, aroma, sorban, draselný E202, může obsahovat lepek, sóju 
podzemnici, suché skořápkové plody, semena sezamu bílé lupiny), kypřící přísady. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, MLÉKO, VEJCE,  
MÁSLO, SÓJA, OŘECHY, LEPEK, PODZEMNICE, 
SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, SEMENA 
SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

 
Dort Pařížský 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: smetana, rostl.tuk, pšeničná mouka, sušené mléko, vejce, cukr, kakao, cukrář. 
poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol - polyricinoleát) aroma, 
výrobek obsahuje, sóju, může obsahovat stopy jader ořechů) rostlinný ztužený tuk, 
rostlinný olej, kypřicí přísady. 
 

 
SMETANA, PŠENIČNÁ MOUKA, MLÉKO,  
VEJCE, SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN,  
STOPY JADER VLAŠSKÝCH OŘECHŮ 

  

 
Dort Harlekýn 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: smetana, rostlinný tuk, pšeničná mouka, sušené mléko, vejce, cukr, kakao, 
cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-
oleát)aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, může obsahovat stopy jader ořechů) 
rostlinný ztužený tuk, rostlinný olej, kypřicí přísady. 
 

 
SMETANA, PŠENIČNÁ MOUKA, MLÉKO 
VEJCE, SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, STOPY 
JADER VLAŠSKÝCH OŘECHŮ 

 
Dort vanilkový 
Cukrářský výrobek s máslovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, sušené mléko, vejce, cukr, máslo, cukrářská poleva tmavá 
(cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená 
syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek 
obsahuje sóju (může obsahovat stopy jader ořechů), kukuřičný škrob, ovocná 
pomázanka, rostlinný ole, rostl.ztužený tuk, výtažek  brendy, citropasta (glukozový 
sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina citronová, aroma, sorban, draselný E 202, může 
obsahovat lepek, podzemnici, sóju, suché skořápkové plody, semena sezamu a bílé 
lupiny) kypřicí přísady, vanilkový cukr. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, MLÉKO, MÁSLO  
VEJCE, SYROVÁTKA, SOJ. LECITIN,  
STOPY JADER VLAŠSKÝCH OŘECHŮ, SÓJA, 
SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY SEMENA SEZAMU 
A BÍLÉ LUPINY 
 

 
Dort Florida - Cukrářský výrobek se šlehačkovou náplní, spostřebujte do 3 dnů,  
skladujte do 8 °C 
 
Složení: ovocný kompot, šlehačka, rostlinný tuk, pšeničná mouka, sušené mléko, vejce, 
cukr, máslo, kukuřičný škrob, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový 
lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje, sója, může obsahovat 
stopy jader ořechů) rostlinný olej, kypřicí přísady, citropasta (glukozový sirup, cukr, 
jablečná dřeň, kyselina citronová, aroma, sorban, draselný E 202, může obsahovat 
lepek, podzemnici, sóju, suché skořápkové plody, semena sezamu a bílé lupiny). 
 

 
SMETANA, PŠENIČNÁ MOUKA,  
MLÉKO, VEJCE, SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, 
STOPY JADER VLAŠSKÝCH OŘECHŮ, VEJCE, 
PODZEMNICE, SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, 
SEMENA SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

 
Griliášová trubička se šlehačkou 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 

 
SMETANA, SUŠENÁ SYROVÁTKA,  
SÓJOVÝ LECITIN, MLÉKO SÓJA, STOPY JADER 
VLAŠSKÝCH OŘECHŮ,  



Složení: rostlinný tuk, smetana, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový 
lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, může 
obsahovat stopy jader ořechů), cukr, bílek, podzemnice, rostlinný ztužený tuk, sójová 
mouka, pšeničná mouka, rostlinný olej. 
 

PODZEMNICE, SÓJOVÁ MOUKA,  
PŠENIČNÁ MOUKA 
 

 
Griliášová trubička s pařížskou šlehačkou 
Cukrářský výrobek s lehkou tuk.náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: smetana, rostl. tuk, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kakao, sušená syrovátka,  emulgátory 
(sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, 
může obsahovat stopy jader ořechů), cukr, bílek, podzemnice, rostlinný ztužený tuk, 
kakao, sójová mouka, pšeničná mouka, rostlinný olej. 
 

 
SMETANA, SUŠENÁ SYROVÁTKA,  
SÓJOVÝ LECITIN, MLÉKO SÓJA,  
OŘECHY, PODZEMNICE, SÓJOVÁ MOUKA, 
PŠENIČNÁ MOUKA  

 
Hoblinka 
Cukrářský výrobek s máslovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: máslo, pšeničná mouka, cukr, kukuřičný škrob, sušené mléko, vejce, cukrářská 
poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát)aroma, 
výrobek obsahuje sóju, stopy jader ořechů), podzemnice, výtažek brendy, rostlinný olej, 
rostlinný ztužený tuk, citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina, 
citronová, aroma, sorban, draselný E 202, může obsahovat lepek, sóju, suché 
skořápkové plody, semena sezamu a bílé lupiny). 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÉ MLÉKO,  
VEJCE, SUŠ, SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, 
SÓJA, PODZEMNICE, LEPEK,  
SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, SEMENA 
SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

 
Hrudka s punčovou příchutí 
Cukrářský výrobek (ostatní), spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-
polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, může obsahovat stopy jader 
ořechů) rozinky, rum, cukr, pšeničná mouka, vejce, sušené mléko, rostlinný ztužený 
tuk, podzemnice, výtažek punčový, výtažek citronový, kyselina citronová. 
 

 
SUŠENÁ SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, 
MLÉKO, SÓJA, OŘECHY,  
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, PODZEMNICE 

  

 
Indián 
Cukrářský výrobek s bílkovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: cukr, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-
polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, může obsahovat stopy jader 
ořechů) bílek, protlak jahoda, pšeničná mouka, rostlinný ztužený tuk, žloutek, 
kukuřičný škrob, kyselina citronová. 
 

 
SUŠENÁ SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, 
MLÉKO, SÓJA, OŘECHY, VEJCE, PŠENIČNÁ 
MOUKA 

 
Jádrová tyčinka s ovocným krémem 
Cukrářský výrobek s máslovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C                            
 
Složení: máslo, cukr, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a 
polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, ořechy), kukuřičný 
škrob, protlak jahoda, podzemnice, rostlinný ztužený tuk, sójová mouka citropasta 
(glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina citronová, aroma, sorban, draselný E 202, 
může obsahovat lepek, vejce, sóju, suché skořápkové plody, semena sezamu a bílé 
lupiny) kyselina citronová. 
 

 
MÁSLO, SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, SÓJA, 
MLÉKO, STOPY OŘECHŮ, VEJCE,  
PODZEMNICE, SÓJOVÁ MOUKA, LEPEK,  
MLÉKO, SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY,  
SEMENA SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

 
Jádrový rohlíček s kakaovým krémem 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C.                                
 

 
SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, SÓJA,  
MLÉKO, STOPY OŘECHŮ, VEJCE,  
PODZEMNICE, SÓJOVÁ MOUKA, LEPEK,  



Složení: cukr, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-
polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, stopy jader ořechů), kukuřičný 
škrob, podzemnice, kakao, rostlinný ztužený tuk, sójová mouka, citropasta (glukozový 
sirup, cukr, jablečnádřeň, kyselina citronová, aroma, sorban, draselný E 202, může 
obsahovat lepek, vejce, sóju, suché skořápkové plody, semena sezamu a bílé lupiny) 
kyselina citronová. 
 

MLÉKO, SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY,  
SEMENA SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

 
Jogurtík 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení: rostlinný tuk, smetana, pšničná mouka, vejce, sušené mléko, ztužovač šlehačky 
s jogurtovou příchutí, citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina 
citronová, aroma, sorban, draselný E 202, může obsahovat lepek, podzemnici, sóju, 
suché skořápkové plody, semena sezamu, bílé lupiny) cukr, ovocná pomázanka, agar. 
 

 
SMETANA, PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE,  
SUŠENÉ MLÉKO, LEPEK, PODZEMNICE,  
SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, SEMENA 
SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

 
Kokoska plněná 
Cukrářský výrobek (ostatní), spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení: cukr, ovocná pomázanka, kokos, máslo, bílek, pš.mouka, cukrářská poleva 
tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená 
syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek 
obsahuje mléko, sóju, může obsahovat ořechy), rostlinný ztužený tuk, kukuřičný škrob, 
kakao, žloutek, citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina citronová, 
aroma, sorban, draselný E 202, může obsahovat lepek, podzemnici, sóju, suché 
skořápkové plody, semena sezamu a bílé lupiny). 
 

 
MÁSLO, BÍLEK, PŠENIČNÁ MOUKA 
SYROVÁTKA, MLÉKO, SÓJA, STOPY JADER 
OŘECHŮ, LEPEK, VEJCE,  
SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, SEMENA 
SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 
 

 
Kokosky volné 
Pekařský výrobek ze šlehaných hmot, spotřebujte do 14 dnů ode dne dodání, skladujte 
v suchu 
 
Složení: cukr, kokos, bílek, ovocná pomazánka meruňková. 
 

 
BÍLEK 

 
Kornoutek s ovocným krémem 
Cukrářský výrobek s bílkovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C                      
 
Složení: cukr, bílek, pšeničná mouka, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný 
tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový 
lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, může 
obsahovat stopy jader ořechů), podzemnice, protlak jahoda, vlašské ořechy, rostlinný 
ztužený tuk, rostlinný olej, kyselina citronová. 
 

 
BÍLEK, PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÁ 
SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN,  
VLAŠSKÉ OŘECHY, MLÉKO,  
PODZEMNICE,  

 
Košíček s ovocem 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: kompot, alginát, škrob, pšeničná mouka, máslo, rostlinný ztužený tuk, cukr, 
bílek, žloutek, výt.brendy, citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina 
citronová, aroma, sorban, draselný E202, může obsahovat, lepek, sóju, mléko, 
podzemnici, suché skořápkové plody, semena sezamu a bílé lupiny) kyselina citronová. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, VEJCE,  
LEPEK, PODZEMNICE, SÓJA, MLÉKO 
SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, SEMENA 
SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

  

 
Košíček s ořechovou náplní 
Cukrářský výrobek (ostatní), spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, cukr, vejce, vlaš.ořechy, rostlinný ztužený tuk, cukrářská 
poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, 
výrobek obsahuje mléko, sóju, může obsahovat stopy jader ořechů), glukoza, výtažek 
rum, citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina citronová, aroma, sorban, 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, VLAŠSKÉ 
OŘECHY, SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, 
MLÉKO, SÓJA, LEPEK, VEJCE,  
PODZEMNICE, SÓJA, SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ 
PLODY, SEMENA SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 



draselný E 202, může obsahovat lepek, podzemnici, suché skořápkové plody, semena 
sezamu a bílé lupiny) 
 

 
Laskonka 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C.      
 
Složení: cukr, margarin, vlašské ořechy nebo kokos, bílek, škrob, rostlinný olej,  
pšeničná mouka. 
 

 
VLAŠSKÉ OŘECHY, BÍLEK, PŠENIČNÁ MOUKA 

 
Linecká tyčinka 
Pekařský výrobek - jemné pečivo, spotřebujte do 22 dnů ode dne dodání. Skladujte v 
suchu. 
 
Složení: Pšeničná mouka, ovocná pomazánka směs, margarin (rostlinné a živočišné tuky 
E471, E270, E330, E160, cukr, sušený žloutek, čok.poleva (obsahuje sóju, stopy mléka a 
lískových ořechů)citropasta (glukozový sirup, jablka, sorban draselný, kyselina 
citronová, E330, škrob, aroma citron, E202 (může obsahovat vejce, podzemnici, sóju, 
mléko, suché skořápkové plody, semena sezamu a lupiny bílé), kakao, vanilkový cukr. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÝ ŽLOUTEK,  
SÓJA, MLÉKO, LÍSKOVÉ OŘECHY,  
VEJCE, PODZEMNICE, SUCHÉ  
SKOŘÁPKOVÉ PLODY, SEMENA SEZAMU A BÍLÉ 
LUPINY 

 
Linecké kolečko s marmeládou 
Cukrářský výrobek (ostatní), spotřebujte do 22 dnů ode dne dodání. Skladujte v suchu. 
 
Složení: pšeničná mouka, ovocná pomázanka směs, rostlinný ztužený tuk, cukr,  
bílek, žloutek, citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina citronová, 
aroma, sorban, draselný E 202, může obsahovat lepek, podzemnici, sóju, mléko, suché 
skořápkové plody, semena sezamu a bílé lupiny), amonium.  
                                                                  

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, LEPEK,  
PODZEMNICE, SÓJA, MLÉKO, SUCHÉ 
SKOŘÁPKOVÉ PLODY, SEMENA SEZAMU A BÍLÉ 
LUPINY 

 
Linecké máslové máčené 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, rostlinný ztužený tuk, margarin, cukrářská poleva tmavá (cukr, 
ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, 
emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje 
mléko, sóju, může obsahovat stopy jader ořechů), škrob, suš, mléko, cukr, rostlinný 
ztužený tuk, vejce, kávová pasta, podzemnice, citropasta, kypřící přísada amonium, 
sójová mouka. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, SYROVÁTKA,  
SÓJOVÝLECITIN, MLÉKO, SÓJA, OŘECHY, 
MLÉKO, VEJCE, PODZEMNICE, SÓJOVÁ 
MOUKA 
 

 
Listová trubička 
Cukrářský výrobek s bílkovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte v suchu. 
 
Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk, cukr, bílek, žloutek, ocet, sůl. 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE 

 
Listový řez 
Cukrářský výrobek s lehkou máslovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, ztužený pokrmový tuk, fondán, cukr, máslo, sušené mléko, 
ovocná pomázanka, kukuřičný škrob, žloutek, výtažek, rum, ocet, sůl.               
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO,  
SUŠENÉ MLÉKO, ŽLOUTEK 

 
Listový šáteček 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, rostlinný tuk, margarin, kukuřičný krob, sušené mléko, cukr, 
rumový výtažek, žloutek, ocet, sůl. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, SUŠENÉ MLÉKO, ŽLOUTEK 

 
Maratonka 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů skladujte do 8 °C 
 
Složení: cukr, pšen, mouka, vejce, sušené mléko, protlak jahoda, cukrářská poleva 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, SUŠENÉ MLÉKO, 
SYROVÁTKA, SÓJA, OŘECHY,  
LEPEK, VEJCE, PODZEMNICE, SÓJA, SUCHÉ 
SKOŘÁPKOVÉ PLODY, SEMENA SEZAMU A BÍLÉ 



tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená 
syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek 
obsahuje mléko, sóju, může obsahovat stopy jader ořechů) rostlinný ztužený tuk, 
rostlinný olej, citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina citronová, 
aroma, sorban, draselný E202, může obsahovat lepek, vejce, sóju, mléko, podzemnici, 
suché skořápkové plody, semena sezamu a bílé lupiny), kypřicí přísady, kyselina 
citronová. 
 

LUPINY 

  

 
Marokánka 
Cukrářský výrobek (ostatní), spotřebujte do 42 dnů, skladujte v suchu. 
 
Složení: podzemnice, cukr, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a 
polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko sóju, může obsahovat 
stopy jader ořechů) pšeničná mouka, kandované ovoce, glukoza, rost.tuk, sušené 
mléko, rostlinný olej. 
 

 
PODZEMNICE, SYROVÁTKA,  
SÓJOVÝ LECITIN, MLÉKO, SÓJA,  
OŘECHY, PŠENIČNÁ MOUKA,  

 
Mušle pařížská 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: smetana, rostl.tuk, rostlinný ztužený tuk, pš.mouka, cukr, vejce, cukrářská 
poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát, aroma, 
výrobek obsahuje mléko, sóju, stopy jader ořechů), rostlinný olej, kakao, sůl.  
 

 
SMETANA, PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE,  
SYROVÁTKA, MLÉKO, SÓJA, OŘECHY 

 
Oříšková pochoutka 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, cukr, vejce, sušené mléko, cukrářská poleva tmavá (cukr, 
ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženýmobsahem tuku, sušená syrovátka, 
emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje 
mléko, sóju, může obsahovat stopy jader ořechů), kukuřičný škrob, rostlinný ztužený 
tuk, lískové ořechy, kypřící přísady. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, MLÉKO,  
SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN,  
OŘECHY 

 
Ostravan 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: máslo, cukr, smetana, rostl.tuk, pšeničná mouka, čokoláda, bílek, žloutek, 
kukuřičný škrob, sušené mléko, bílé víno, rostlinný ztužený tuk, rum, citropasta 
(glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina citronová, aroma, sorban, draselný E 202, 
může obsahovat lepek, vejce, podzemnici, sóju, mléko, suché skořápkové plody, 
semena sezamu a bílé lupiny) . 
 

 
MÁSLO, SMETANA, PŠENIČNÁ MOUKA,  
VEJCE, MLÉKO, LEPEK, VEJCE,  
PODZEMNICE, SÓJA, SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ 
PLODY, SEMENA SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

 
Pražská koule 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, rostlinný ztužený tuk, bílek, žloutek, cukr, kukuřičný škrob, 
podzemnice, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-
polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, může obsahovat stopy jader 
ořechů). 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, PODZEMNICE, 
SYROVÁTKA, MLÉKO, SÓJOVÝ LECITIN, SÓJA, 
OŘECHY 

 
Roláda čokoládová 
Cukrářský výrobek s máslovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, cukr, vejce, sušené mléko, máslo, cukrářská poleva tmavá 
(cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená 
syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, MLÉKO,  
MÁSLO, SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, SÓJA, 
OŘECHY, LEPEK, VEJCE, PODZEMNICE, SÓJA, 
SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, SEMENA 
SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 



obsahuje sóju, může obsahovat stopy jader ořechů) kakao, kukuřičný škrob, rostlinný 
ztužený tuk, citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina citronová, aroma, 
sorban, draselný E 202, může obsahovat lepek, podzemnici, sóju, suché skořápkové 
plody, semena sezamu a bílé lupiny), kypřící přísady. 
 

 
Roláda ořechová 
Cukrářský výrobek s máslovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, cukr, vejce, sušené mléko, máslo, vlašské ořechy, margarin 
(neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje, palmové i řepkové, emulgátory E471, E322, 
sůl, konzervant E200, máslové aroma, regulátor kyselosti, kyselina citronová, barvivo: 
beta karoten)kávová pasta. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, MLÉKO,  
MÁSLO, OŘECHY 

 
Roláda piškotová s marmeládou 
Cukrářský výrobek s náplní ostatní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C                
 
Složení: ovocná pomázanka meruňková, pšeničná mouka, cukr, vejce, sušené mléko, 
citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina citronová, aroma, sorban 
draselný E 202, může obsahovat lepek, podzemnici, sóju, suché skořápkové plody, 
semena sezamu a bílé lupiny), kypřící přísady. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, MLÉKO, LEPEK,  
VEJCE, PODZEMNICE, SÓJA, SUCHÉ 
SKOŘÁPKOVÉ PLODY, SEMENA SEZAMU A BÍLÉ 
LUPINY 

  

 
Roláda s kokosem 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, cukr, margarin, máslo, ovocná pomázanka směs, vejce, 
sušené mléko, kokos, kukuř.škrob, citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, 
kyselina citronová, aroma, sorban, draselný E 202, může obsahovat lepek, podzemnici 
sóju, suché skořápkové plody, semena sezamu a bílé lupiny), kypřící přísady. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, MLÉKO, MÁSLO,  
LEPEK, VEJCE, PODZEMNICE, SÓJA,  
SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, SEMENA 
SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

 
Řez Balkánský 
Cukrářský výrobek s máslovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení: ovocná pomázanka, pšeničná mouka, cukr, vejce, sušené mléko, máslo, 
cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-
oleát)aroma, výrobek obsahuje sóju, může obsahovat stopy jader ořechů) kukuřičný 
škrob, rostlinný ztužený tuk, výtažky (rum, punč, citron), kakao, kyselina citronová, 
kypřící přísady. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, MLÉKO,  
MÁSLO, SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, SÓJA, 
OŘECHY 

 
Řez z nugátovou příchutí 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, vejce, sušené mléko, cukr, ztužený rostlinný tuk, rostlinný 
olej, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-
oleát)aroma, výrobek obsahuje sóju, může obsahovat stopy jader ořechů), 
lískooříšková náplň, kypřící přísady. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, MLÉKO,  
MÁSLO, SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, SÓJA, 
OŘECHY 

 
Řez pralinkový 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, cukr, vejce, sušené mléko, ovocná pomázanka, cukrářská 
poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, 
výrobek obsahuje sóju, může obsahovat stopy jader ořechů), kukuř.škrob, kakao, 
rostlinný ztužený tuk, citropasta (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina 
citronová, aroma, sorban, draselný E 202, může obsahovat lepek, podzemnici, suché 
skořápkové plody, semena sezamu a bílé lupiny), rumový výtažek, kypřící přísady. 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, MLÉKO,  
SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN,  
SÓJA, OŘECHY, LEPEK, PODZEMNICE,  
SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY,  
SEMENA SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 



 

 
Řez s punčovou příchutí 
Cukrářský výrobek (ostatní), spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: pšeničná mouka, cukr, vejce, sušené mléko, fondán, ovocná pomázanka směs, 
výtažek punčový, výtažek rumový, citropasta, (glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, 
kyselina citronová, aroma, sorban, draselný E202, může obsahovat lepek, podzemnici, 
sóju, suché skořápkové plody, semena sezamu a bílé lupiny), kypřící přísady, kyselina 
citronová. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE, MLÉKO,  
LEPEK, PODZEMNICE, SÓJA,  
SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY,  
SEMENA SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

 
Smetanové ovocné želé 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů., skladujte do 8 °C 
 
Složení: smetana, rostl.tuk, kompot ovocný, cukr, ovocnápomázanka, jahod.protlak, 
pšeničná mouka, vejce, sušené mléko, kukuřičný škrob agar, citropasta (glukozový 
sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina citronová, aroma, sorban, draselný E202, může 
obsahovat lepek, podzemnici, sóju, suché skořápkové plody, semena sezamu a bílé 
lupiny), kypřící přísady. 
 

 
SMETANA, PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE,  
MLÉKO, LEPEK, PODZEMNICE, SÓJA,  
SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY,  
SEMENA SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

 
Stříška 
Cukrářský výrobek s náplní tukovou, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení: pšeničná mouka, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a 
polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, stopy jader 
ořechů), škrob, kand.ovoce, vejce, ztužený rostlinný tuk, výtažek brendy, citropasta 
(glukozový sirup, cukr, jablečná dřeň, kyselina citronová, aroma, sorban, draselný E202, 
může obsahovat lepek, podzemnici sóju, suché skořápkové plody, semena sezamu a 
bílé lupiny), kypř.přísady. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, SYROVÁTKA,  
SÓJOVÝ LECITIN, MLÉKO, LEPEK,  
OŘECHY, VEJCE, PODZEMNICE, SÓJA,  
SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY,  
SEMENA SEZAMU A BÍLÉ LUPINY 

  

 
Sumáček 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: rostlinný tuk, smetana, pš.mouka, vejce, cukr, cukrářská poleva tmavá (cukr, 
ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, 
emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje 
mléko, sóju, může obsahovat stopy jader ořechů), rostlinný olej, kokos, kukuř. škrob, 
rostlinný ztužený tuk, sušené mléko, stabilizátor do šlehačky, sůl. 
 

 
SMETANA, PŠENIČNÁ MOUKA,  
VEJCE, SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, MLÉKO, 
SÓJA, OŘECHY,  
 
 

 
Svěženka 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: rostlinný tuk, smetana, ovocná pomázanka, pšeničná mouka, cukr, vejce, 
sušené mléko, rostlinný olej, citropasta, stabilizátor do šlehačky, kypřící přísady, 
kukuřičný škrob. 
 

 
SMETANA, PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE,  
MLÉKO 

 
Špička 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte do 3dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-
polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, stopy jader ořechů), cukr, bílek, 
pšeničnámouka, kukuř.škrob, fondán, žloutek, rostlinný ztužený tuk, kakao, sójová 
mouka, výtažek rumový. 
 

 
SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, MLÉKO, SÓJA, 
OŘECHY, VEJCE, PŠENIČNÁ MOUKA, SÓJOVÁ 
MOUKA 

 
Štafetka 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 

 
BÍLEK, SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN,  
MLÉKO, SÓJA, OŘECHY, PODZEMNICE,  



 
Složení: bílek, cukr, cukrářská poleva tmavá (cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek 
se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-
polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje mléko, sóju, může obsahovat stopy jader 
ořechů), podzemnice, pšeničná mouka, kukuřičný škrob, rostlinný ztužený tuk, kávová 
pasta. 
 

PŠENIČNÁ MOUKA 

 
Vanička korpus 
Pekařský výrobek trvanlivé pečivo, spotřebujte do 30 dnů ode dne dodání, skladujte v 
suchu. 
 
Složení: cukr, žloutek, bílek. 
 

 
VEJCE 

 
Vanička se šlehačkou 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: rostlinný tuk, smetana, cukr, žloutek, bílek, stabilizátor do šlehačky. 
 

 
SMETANA, VEJCE 

 
Věneček s krémem 
Cukrářský výrobek s máslovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: fondán, pšeničná mouka, máslo, kukuř.škrob, sušené mléko, vejce, rostlinný 
olej, výtažek rum, cukr, sůl. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, MLÉKO,  
VEJCE 

 
Věneček se šlehačkou 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: rostlinný tuk, smetana, pšeničná mouka, máslo, kukuřičný škrob, sušené 
mléko, vejce, smetana, rostlinný olej, cukr, ztužovač do šlehačky, výtažek rum, sůl. 
 

 
SMETANA, PŠENIČNÁ MOUKA,  
MÁSLO, MLÉKO, VEJCE, SMETANA 

 
Větrník 
Cukrářský výrobek s lehkou tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: rostlinný tuk, smetana, pšeničná mouka, fondán, krém.prášek, cukr,  
žloutek, bílek, rostlinný olej, kukuř.škrob, sušené mléko, stabilizátor do šlehačky, sůl. 
 

 
SMETANA, PŠENIČNÁ MOUKA,  
VEJCE, MLÉKO 

 
Velikonoční kuřátko 
Cukrářský výrobek s bílkovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: cukr, bílek, cukrářská poleva bílá (cukr, ztužený rostlinný tuk, sušená syrovátka, 
emulgátory (sójový lecitin a polyglycerol-polyricin-oleát), aroma, výrobek obsahuje 
mléko, sóju, může obsahovat stopy jader ořechů) jahodový protlak, pšeničná mouka, 
žloutek, kyselina citronová, potravinářská barva (E 514, 124, 102, 110 - mohou 
nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí). 
   

 
SUŠENÁ SYROVÁTKA, SÓJOVÝ LECITIN, 
MLÉKO, SÓJA, OŘECHY, VEJCE, PŠENIČNÁ 
MOUKA 

  



 

Výrobky vyrobené bez použití cukru, slazeno fruktozou. 
 

 
Diana dezert 
Cukrářský výrobek ostatní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení: džem ovocná směs pro diabetiky (jablka, borůvky, maliny, fruktóza,  
náhradní sladidlo E 420, želírovací látka pektin, kyselina citronová), fruktóza,  
vejce, rostlinná šlehačka, sójová mouka, voda, pšeničný lepek, agar, šlehací přísada. 
 

 
VEJCE, SÓJOVÁ MOUKA,  

 
Dueto dezert 
Cukrářský výrobek ostatní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení: rostlinný tuk, vanilmix, bílek, žloutek, fruktóza, sójová mouka, pšeničný lepek, 
lískové, ořechy, kypřicí přísady. 
 

 
VEJCE, SÓJOVÁ MOUKA, LÍSKOVÉ 
OŘECHY, LEPEK 

 
Ořechová kostka 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte 3 dnů, skladujte do 8 °C 
 
Složení: bílek, žloutek, lískové ořechy, rostlinný tuk, fruktóza, pšeničný lepek,  
pšeničná mouka, sušené mléko. 

 
VEJCE, LÍSKOVÉ OŘECHY, PŠENIČNÁ  
MOUKA, MLÉKO 

 
D listový řez 
Cukrářský výrobek ostatní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení: pšeničná mouka, margarin, žloutky, ocet, sůl, máslo, krémový prášek, sušené 
mléko, fruktóza, džem - ovocná směs pro diabetiky (jablka, borůvky,  
maliny, fruktóza, náhradní sladidlo E 420, želírovací látka - pektin, kyselina citronová), 
lískové ořechy 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, ŽLOUTKY,  
MLÉKO, LÍSKOVÉ OŘECHY 

 
D listový šáteček 
Cukrářský výrobek ostatní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení: pšeničná mouka, margarin tažný, žloutky, ocet, sůl, máslo, krémový prášek, 
sušené mléko, fruktóza.  
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, ŽLOUTKY,  
MLÉKO, MÁSLO 

 
D věneček 
Cukrářský výrobek ostatní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení: pšeničná mouka, vejce, rostlinný olej, amoium, sůl, málso, krémový prášek, 
žloutky, sušené mléko, fruktóza, rostlinná .šlehačka, smetana. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, MÁSLO, VEJCE,  
MLÉKO, SMETANA 

 
D větrník 
Cukrářský výrobek ostatní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení: pšeničná mouka, vejce, rostlinný olej, amoium, sůl, vanilmix, krémový prášek, 
žloutky, sušené mléko, fruktóza, rost. tuk, smetana. 
 

 
PŠENIČNÁ MOUKA, VEJCE,  
MLÉKO, SMETANA 

 
D roláda kakaová 
Cukrářský výrobek s tukovou náplní, spotřebujte do 3 dnů, skladujte do 8 °C. 
 
Složení - rostlinný tuk, vanilmix, bílek, žloutek, fruktóza, sójová mouka, pšeničný lepek, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, fruktóza 
 

 
VEJCE, SÓJA, LEPEK 

 
 

 



 
Marcipán 1:3 
Cukrářský výrobek ostatní, spotřebujte do 2 měsíců. Skladujte v chladnu a suchu.      
 
Složení: cukr, mandle 30%, stabilizátor E 420, zahušťovadlo E 466, kyselina E 330, 
invertáza, potravinářská barviva E 514, 124, 102, 110 (mohou nepříznivě ovlivňovat 
činnost a pozornost dětí). 
 

 
MANDLE 

 


