Složení

Trvanlivost

Mini
čokoládové

PŠENIČNÁ mouka, čokoládová náplň 22 % [sušená čokoláda 35 % (cukr, kakao s 20 % -ním obsahem kakaového másla), rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), cukr,
modifikovaný škrob, emulgátor SÓJOVÝ LECITIN, aromata], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin;
sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (zahušťovadlo E412, emulgátor E472e, látka
zlepšující mouku E300), sůl, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270, E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

Mini duo mascarpone jahoda

PŠENIČNÁ mouka, voda, náplň s mascarpone 16,5 % [voda, základní prášek (cukr, zahušťovadlo modifikovaný bramborový škrob, sušený VAJEČNÝ žloutek, zahušťovadlo
E401), cukr, sušené MLÉKO odstředěné, mascarpone 1 % (pasterizovaná SMETANA, MLÉKO, regulátor kyselosti E330), směs stabilizátorů (sušený VAJEČNÝ bílek, rostlinná
vláknina, stabilizátor E410)], jahodová náplň 16,5 % [ovocná náplň s jahodami 94 % (cukr, jahody 50 %, voda, zahušťovadla: E1442, E460, E415; aroma, koncentrát z černé
mrkve, konzervant E202), modifikovaný škrob, bambusová vláknina], margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin;
sůl, konzervant E200, aroma, barvivo E160a], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e,
látka zlepšující mouku E300), sůl, modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby,
JEČNÝ slad]

konzumovat v den
nákupu

Mini hot dog

Název
artiklu

náplň 34 %: [párky 70,5 % (vepřové maso 62 %, vepřová kůže, vepřová slanina, voda, škrob, sůl, konzervant E250, rýžové otruby, extrakty koření, stabilizátory: E450, E451;
dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidanty: E300, E316; barvivo E120, aroma, stabilizátor E339, regulátor kyselosti E500, zahušťovadlo E412, rostlinný olej
řepkový), kečup 13 % (rajčatový protlak, glukózový sirup, modifikovaný škrob, sůl, ocet, přírodní kořenící přípravek, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E415, konzervant
E202), rajčatový protlak 8 %, voda, bešamel (sušená SYROVÁTKA, rostlinný tuk palmový, PŠENIČNÉ bílkoviny, emulgátor E339, zahušťovadla: E401, E404; zpevňující látky:
E327, E333), cukr, modifikovaný škrob], PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471, slunečnicový lecitin; sůl,
konzervant E200, aroma, barvivo E160a], droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku
E300), povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270, E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad]

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, jablečno-skořicová náplň 30 % [jablečná náplň se skořicí 48 % (jablko 50 %, cukr, voda, modifikovaný škrob, regulátory kyselosti: E330, E331, E333;
skořice 0,35 %, aroma, zahušťovadlo E418, konzervant E202), nádivka jablečná se skořicí 39 % (jablko 85 %, cukr, modifikovaný škrob, skořice 0,5 %, antioxidant E300,
aroma), cukr, modifikovaný škrob, skořice 0,2 %], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl,
konzervant E200, aroma, barvivo E160a], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e,
látka zlepšující mouku E300), sůl, povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, malinová náplň 22 % [ovocná náplň 94,5 % (voda, glukózo-fruktózový sirup, malina 21,5 %, cukr, jablečné pyré /přináší 13,5 % ovoce/, modifikovaný
škrob, regulátory kyselosti: E330, E333, E331; aroma, koncentrát z černé mrkve, zahušťovadlo E418, konzervant E202), bambusová vláknina], voda, margarín [rostlinné tuky
(palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, barvivo E160a], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek
(zahušťovadlo E412, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), sůl, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260;
PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

Mini malinové Mini jablko - skořice

MINI VÝROBKY

Mini meruňkové

konzumovat v den
nákupu

Mini mexické

PŠENIČNÁ mouka, mexická náplň 26 % {voda, kukuřice sladká, PŠENIČNÁ mouka, kečup (rajčatový protlak, glukózový sirup, modifikovaný škrob, sůl, ocet, přírodní kořenící
přípravek, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E415, konzervant E202), PŠENIČNÁ krupice, sušené odtučněné MLÉKO, rajčatový protlak, papriková pasta pálivá (surová a
mletá paprika, sůl, modifikovaný škrob, konzervant E211), kukuřičný škrob, modifikovaný škrob, fazole červená, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový),
emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, aroma, barvivo E160a], paprikové řezy, dochucovací směs (CELER, barvivo E101), bambusová vláknina, sůl, směs
sušené zeleniny a koření, stabilizátory: E401, E516, E450 (iii); restovaná cibule (PŠENIČNÁ mouka), pepř, paprika pálivá}, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný
olej (řepkový)], cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300),
povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270, E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad]

konzumovat v den
nákupu

Mini pizzové

PŠENIČNÁ mouka, pizzová náplň 28 % {voda, rajčatový protlak, PŠENIČNÁ mouka a krupice, sušené MLÉKO odtučněné, strouhanka z PŠENICE, kukuřičný škrob, margarín
[rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], směs
sušené zeleniny a koření (CELER, barvivo E101), modifikovaný škrob, sůl, sušená cibule, oregáno}, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový)], cukr,
droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek (zahušťovadlo E412, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ
mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, náplň s brynzou 26 % [voda, BRYNZA 38,4 % (ovčí hrudkový SÝR 51 %, kravský hrudkový SÝR, sůl, voda), modifikovaný škrob, sušené MLÉKO odtučněné,
bambusová vláknina, rýžová mouka, směs stabilizátorů (stabilizátory: E401, E516, E450 (iii); sacharóza), sůl, sušené vaječné bílky (VAJEČNÉ BÍLKY, regulátor kyselosti E330,
stabilizátor E1505)], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, aroma, barvivo E160a],
posyp 1,5 %: (SEZAMOVÁ semena, sůl), cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek (zahušťovadlo E412, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), povrchová
úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, špenátovo-sýrová náplň 28 % {špenát mražený 38 %, voda, SYR Niva 15 % (pasterované MLÉKO, sůl, zpevňující látka E509, syřidlo, mlékárenské kultury,
ušlechtilá plíseň Penicillium roqueforti), strouhanka z PŠENICE, PŠENIČNÁ mouka a krupice, česneková pasta, sušené MLÉKO odtučněné, kukuřičný škrob, modifikovaný
škrob, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471, slunečnicový lecitin; konzervantE200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a],
směs stabilizátorů (sušený VAJEČNÝ bílek, stabilizátor E410), sůl, pepř}, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový)], posyp: SÝR 7 %, cukr, PŠENIČNÝ
LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (zahušťovadlo E412, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka,
regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

Mini se špenátem a se
Mini s ovčím sýrem
sýrem

PŠENIČNÁ mouka, meruňková náplň 28 %: [ovocná náplň (cukr, jablka, meruňka 15 %, regulátor kyselosti E330, zahušťovadlo E440, barviva: E160a, E160c; aroma), ovocný
přípravek (meruňková dřeň 30 %, cukr, jablečná dřeň, stabilizátory: E401, E412; aroma, konzervant E202, antioxidant E300), strouhanka z PŠENICE, modifikovaný škrob,
bambusová vláknina, aroma (zvlhčující látky: E1520, E1518; látka zvýrazňující chuť a vůni E1519, regulátor kyselosti E260)], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové),
rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK,
PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e), sůl, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátor kyselosti E270, PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad]

Mini sýrové

PŠENIČNÁ mouka, voda, sýrová náplň 18 % {voda, tavený SÝR 32 % (SÝRY 90 %, voda, tavicí soli: E450, E452 a E339, modifikovaný škrob, barvivo E160a), PŠENIČNÁ mouka a
krupice, sušené MLÉKO odtučněné, kukuřičný škrob, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant
E200, aroma, regulátor kyselosti E330], směs stabilizátorů (sušené VAJEČNÉ BÍLKY, stabilizátor E410), kukuřičná drť, modifikovaný škrob, sůl}, margarín tažný [rostlinné tuky
(palmové), rostlinný olej (řepkový)], posyp: (SÝR 7 %), cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor
E472e, látka zlepšující mouku E300), povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad]

konzumovat v den
nákupu

Mini šunka - sýr

PŠENIČNÁ mouka, šunková náplň 23 % [šunka 38 % (vepřová kýta 65 %, voda, bramborový škrob, sůl, konzervant E250, živočišná vepřová bílkovina /hemoglobin/,
zahušťovadlo: E407a, modifikovaný škrob, stabilizátory: E450, E451; dextróza, maltodextrin, bambusová vláknina, masová aroma, extrakty koření, antioxidant E316),
SMETANA, tavený SÝR 10 % (SÝRY, emulgátory: E450, E452 a E339; barvivo E160a), voda, rostlinný olej řepkový, modifikovaný škrob, směs stabilizátorů (sušené VAJEČNÉ
BÍLKY, stabilizátor E410), česneková pasta, aroma (zvlhčující látky: E1520, E1518), sůl, směs stabilizátorů (SÓJOVÉ bílkoviny, zahušťovadla: E417, E415), směs sušené
zeleniny a koření (CELER, barvivo E101), pepř, paprika pálivá], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin;
konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330], cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek [PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor
E472e, látka zlepšující mouku E300], povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270, E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad]

konzumovat v den
nákupu

Mini tvarohové

PŠENIČNÁ mouka, tvarohová náplň 28 % {voda, TVAROH 34 %, cukr, kukuřičný škrob, sušené odtučněné MLÉKO, strouhanka z PŠENICE, aroma [sušený odtučněný JOGURT,
regulátor kyselosti E330, aroma (PŠENICE)], modifikovaný škrob, směs stabilizátorů (sušené VAJEČNÉ bílky, stabilizátor E410), sušené vaječné bílky (VAJEČNÉ bílky,
stabilizátor E1505), aroma (stabilizátor E1450, rostlinný olej palmojádrový a kokosový, barvivo E160a, zvlhčující látka E1520), emulgační pasta (zvlhčující látka E420,
emulgátory: E471, E470a), citrusová aroma (PŠENIČNÝ škrob)}, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátor slunečnicový lecitin, sůl,
konzervant E200, aroma], PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku
E300), sůl, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad]

konzumovat v den
nákupu

Mini vanilkové

PŠENIČNÁ mouka, vanilková náplň 28 % {voda, krém s vanilkovou příchutí 27 % [cukr, modifikovaný škrob, fruktóza, rostlinný olej (palmový), LAKTÓZA, sušená SYROVÁTKA,
glukózový sirup, stabilizátory: E450i, E401, E450; regulátor kyselosti E516, MLÉČNÁ bílkovina, barvivo E160a, emulgátor E472a, sůl, aroma], aroma (stabilizátor E1450,
rostlinný olej palmojádrový a kokosový, zvlhčující látka E1520, regulátor kyselosti E330), přírodní aroma bourbon vanilla 0,1 %}, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové),
rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, aroma], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK,
zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), sůl, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti:
E270, E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad]

konzumovat v den
nákupu

Rollo čokoládové

čokoládová náplň 39 % {cukr, PŠENIČNÁ mouka, kakaová náplň 20 % (odtučněný kakaový prášek 14,5 %, zahušťovadla: E1414, E1422; nízkotučné sušené MLÉKO, rostlinný
tuk palmový, PŠENIČNÉ bílkoviny, emulgátor E339, zahušťovadla: E401, E404; stabilizátor E450, regulátory kyselosti: E327, E333; aromata), margarín stolní [rostlinné tuky
(palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], voda, čokoládové
čočky s 47 % obsahem kakaové sušiny 5,7 % (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor SÓJOVÝ LECITIN, aroma vanilková), kakaový prášek s 20-22 % obsahem
kakaového másla 5 %, sušená vaječná směs (VAJEČNÉ bílky a žloutky), aroma (zvlhčující látka E1520), kypřící prášek (kypřicí látky: E450 a E500; PŠENIČNÁ mouka), sůl s
jódem, aroma}, PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín tažný [rostlinné tuky (palma, řepka, kokos, slunečnice v různých poměrech, rostlinný olej (řepkový)], droždí, PŠENIČNÝ
LEPEK, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), zahušťovadlo E1442, povrchová úprava
(MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Rollo skořicové

náplň 39 % {cukr, PŠENIČNÁ mouka, margarín stolní [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200,
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], skořicová náplň 13,5 % [maltodextrin, zahušťovadlo E1414, rostlinný tuk (palmový), skořice 6 %, kukuřičný škrob,
nízkotučné sušené MLÉKO, zahušťovadla: E401, E404; stabilizátory: E339, E450; zpevňující látky: E327, E333; aroma], voda, skořice mletá 4 %, sušená vaječná směs
(VAJEČNÉ bílky a žloutky), kypřící prášek (kypřicí látky: E450 a E500; PŠENIČNÁ mouka), sůl s jódem}, PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín tažný [rostlinné tuky (palma, řepka,
kokos, slunečnice v různých poměrech), rostlinný olej (řepkový)], droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka,
emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), zahušťovadlo E1442, povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Mini croissant
nugátový

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palma, řepka, kokos, slunečnice v různých poměrech), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový
lecitin; sůl, konzervant E200, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a], nugátová náplň 16,5 % [cukr, nehydrogenované rostlinné oleje (řepka, slunečnice v různých
poměrech) a tuky (palmové), LÍSKOVÉ OŘECHY 8 %, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, LAKTÓZA, kukuřičný škrob, aromata], cukr, droždí, zlepšující přípravek
(PŠENIČNÉ bílkoviny, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, sušené MLÉKO nízkotučné, látka zlepšující mouku E300), sůl s jódem, PŠENIČNÝ LEPEK, sušená vaječná směs
(VAJEČNÉ bílky, žloutky), povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Mini croissant s
máslem

MINI CROISSANT

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různých poměrech), MÁSLO 25 %, voda, sůl, sušená SYROVÁTKA, emulgátory: E322,
E471, SÓJOVÝ LECITIN; sušené odtučněné MLÉKO, aroma, regulátor kyselosti E330, antioxidanty: E304, E306; barvivo E160a, vitaminy (vitamin A, vitamin D)], cukr, droždí,
zlepšující přípravek (PŠENIČNÉ bílkoviny, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, sušené MLÉKO nízkotučné, látka zlepšující mouku E300), MÁSLO 1,1 %, sůl s jódem, PŠENIČNÝ
LEPEK, sušená vaječná směs (VAJEČNÉ bílky, žloutky), povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Koláč mákový

Jablečno-skořicová
kapsa

KUSOVÉ VÝROBKY
PŠENIČNÁ mouka, jablečno-skořicová náplň 30 % [jablečná náplň se skořicí 48 % (jablko 50 %, cukr, voda, modifikovaný škrob, regulátory kyselosti: E330, E331, E333;
skořice 0,35 %, aroma, zahušťovadlo E418, konzervant E202), nádivka jablečná se skořicí 39 % (jablko 85 %, cukr, modifikovaný škrob, skořice 0,5 %, antioxidant E300,
aroma), cukr, modifikovaný škrob, skořice 0,2 %], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl,
konzervant E200, aroma, barvivo E160a], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e,
látka zlepšující mouku E300), sůl, povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

máková náplň 45 % [voda, mák 25 %, cukr, sušené rozinky (rostlinný olej slunečnicový), strouhanka z PŠENICE, sušené vaječné bílky (VAJEČNÉ bílky, regulátor kyselosti E330,
stabilizátor E1505), citrusová aroma (PŠENIČNÝ škrob), skořice mletá], PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory:
E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, barvivo E160a], droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, sušené odtučněné MLÉKO, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK,
zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), sůl, sušená vaječná směs (sušené VAJEČNÉ bílky a žloutky), povrchová úprava:
(MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Koláč tvarohový

konzumovat v den
nákupu

Mřížka s vanilkovým
krémem a čoko
kousky 85 g

PŠENIČNÁ mouka, vanilkovo-čokoládová náplň 27 % [vanilkový krém 83 % (glukózový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, rostlinný tuk palmový, stabilizátory E460, E466;
sůl, barviva E171, E160a; konzervant E202, regulátor kyselosti E334, vanilkové aroma 0,1 %, emulgátor E435), čokoládové čočky s 47 % obsahem kakaové sušiny 17 % (cukr,
kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor SÓJOVÝ LECITIN, vanilkový extrakt 0,02 %), voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory:
E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412,
PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), sůl, modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Snack lečo

PŠENIČNÁ mouka, náplň lečo (20 %) {voda, oravská slanina [vepřový bok bez kůže, lák (voda, stabilizátory (E450, E451), vepřová bílkovina, dextróza, hrachová vláknina,
antioxidant (E316), zahušťovadlo (E415), kvasničný extrakt, extrakty koření, sůl, konzervant (E250))], pekařský přípravek [modifikovaný škrob, rajčata, paprika, cibule,
glukózový sirup, cukr, PŠENIČNÝ škrob, sůl, sušená VAJEČNÁ směs, PŠENIČNÁ vláknina, léčivé rostliny, hydrolyzované rostlinné bílkoviny, stabilizátory (E415, E412), aroma,
přírodní aroma (PŠENICE), dextróza, koření], paprikové řezy, cibule}, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory (E471, E322
(slunečnicový lecitin)), konzervant (E200), aroma, regulátor kyselosti (E330), barvivo (E160a)], posyp (SÝR), cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek (zahušťovadlo
(E412), emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E300)), povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270, E260; PŠENIČNÉ otruby,
JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

Sýrový pagáč

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor
kyselosti E330, barvivo E160a], posyp: (SÝR 4 %), droždí, sůl, PŠENIČNÝ LEPEK, cukr, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor
E472e, látka zlepšující mouku E300), modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby,
JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory ((E471) a slunečnicový lecitin), sůl, konzervant (E200), aroma, regulátor
kyselosti (E330), barvivo (E160a)], vepřové škvarky (14 %) (vepřové škvarky (95 %), vepřové sádlo), droždí, sůl, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK,
stabilizátor (E412), PŠENIČNÁ mouka, emulgátor (E472e), látka zlepšující mouku (E300)), cukr, sušená vaječná směs (VAJEČNÉ bílky, žloutky), povrchová úprava (MLÉČNÉ
bílkoviny), pepř

konzumovat v den
nákupu

Škvarkový
pagáč 85 g

tvarohová náplň 45% {voda, TVAROH 34 %, cukr, kukuřičný škrob, sušené MLÉKO odtučněné, strouhanka z PŠENICE, aroma jogurtová [sušený odtučněný JOGURT, regulátor
kyselosti E330, aroma (PŠENICE)], modifikovaný škrob, směs stabilizátorů (sušené VAJEČNÉ bílky, stabilizátor E410), sušené vaječné bílky (VAJEČNÉ bílky, stabilizátor E1505),
aroma [stabilizátor E1450, rostlinný olej (palmojádrový, kokosový), barvivo E160a, zvlhčující látka E1520], emulgační pasta (zvlhčující látka E420, emulgátory: E471 a E470a),
citrusová aroma (PŠENIČNÝ škrob)}, PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátor slunečnicový lecitin, sůl, konzervant
E200, aroma], posyp 4,5 %: [PŠENIČNÁ mouka, moučkový cukr, kypřící prášek (kypřící látky: E450, E500; PŠENIČNÁ mouka, rostlinný olej slunečnicový], droždí, PŠENIČNÝ
LEPEK, sušené MLÉKO odtučněné, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), sůl, sušená vaječná směs
(sušené VAJEČNÉ bílky a žloutky), povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

XL malina v
čokoládě

PŠENIČNÁ mouka, malinová náplň 20 % (malina 70 %, cukr, modifikovaný škrob), voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a
slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], čokoládová náplň 10 % [sušená čokoláda 35 % (cukr, kakao s 20 % -ním obsahem
kakaového másla), rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), cukr, modifikovaný škrob, emulgátor SÓJOVÝ LECITIN, aromata], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující
přípravek (zahušťovadlo E412, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), sůl, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270,
E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

XL s ovčím sýrem

náplň s brynzou 30 % [voda, BRYNZA 36 % (ovčí hrudkový SÝR 51 %, kravský hrudkový SÝR, sůl, voda), modifikovaný škrob, sušené MLÉKO odtučněné, bambusová vláknina,
rýžová mouka, směs stabilizátorů (stabilizátory: E401, E516, E450 (iii); sacharóza), sůl, sušené vaječné bílky (VAJEČNÉ BÍLKY, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E1505)],
PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, aroma, barvivo E160a],
posyp 2 %: (SEZAMOVÁ semena 67 %, sůl), cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek (zahušťovadlo E412, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300),
povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

XL tvarohové

PŠENIČNÁ mouka, tvarohová náplň s rozinkami 30 % {TVAROH 40 %, voda, cukr, pekařský přípravek [modifikovaný škrob, rostlinný tuk palmový, sušená SYROVÁTKA
(MLÉKO) a MLÉKO, PŠENIČNÝ škrob, sušené VAJEČNÉ bílky, glukózový sirup, přírodní aroma (MÁSLO), vláknina (PŠENICE), regulátory kyselosti: E270, E327, sušené droždí,
sůl], rozinky sušené 4 % (rozinky 99 %, rostlinný olej slunečnicový), PŠENIČNÁ krupice, kukuřičný škrob, modifikovaný škrob, sušené MLÉKO odtučněné, vanilkové aroma
[stabilizátor E1450, rostlinný olej (palmojádrový, kokosový), barvivo E160a, zvlhčující látka E1520, regulátor kyselosti E330], citrusové aroma}, voda, margarín [rostlinné
tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma], PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (zahušťovadlo
E412, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), sůl, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka, regulátor kyselosti E260, PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ
slad)

konzumovat v den
nákupu

XXL čokoládové

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor
kyselosti E330, barvivo E160a], čokoládové tyčinky s 46 % -ním obsahem kakaové sušiny 12,5 % (cukr, kakaová hmota 42 %, kakaové máslo 5 %, emulgátor SÓJOVÝ LECITIN,
aroma), cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), sůl,
modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270, E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad]

konzumovat v den
nákupu

Roller s párkem

náplň 34 %: {drůbeží párky uzené 71 % [drůbeží maso strojně vykostěné 58,4 %, voda, drůbeží kůže, vepřové maso, SÓJOVÁ bílkovina, směs přídatných látek (škrob,
zahušťovadlo E412, stabilizátor E466), sůl, rostlinná vláknina, směs koření (emulgátor E450, sůl, antioxidanty: E330, E316), dextróza, aromata (obsahuje kouřové aroma),
extrakt koření, maltodextrin, barvivo (rostlinné koncentráty), ocet, směs antioxidantů (dextróza, antioxidanty: E330, E300), konzervant E250], hořčice 27 % (HOŘČIČNÁ
semena, glukózový sirup, extrakt koření), bešamel (sušená SYROVÁTKA, modifikovaný škrob, rostlinný tuk palmový, PŠENIČNÉ bílkoviny, emulgátor E339, zahušťovadla:
E401, E404; zpevňující látky: E327, E333), modifikovaný škrob}, PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a
slunečnicový lecitin; konzervant E200, aroma, barvivo E160a], cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor
E472e), povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270, E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad]

XXL duo jogurt borůvka

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor
kyselosti E330, barvivo E160a], jogurtová náplň 13 % {krémový prášek (cukr, modifikovaný škrob, sušené MLÉKO nízkotučné, rostlinný tuk palmový, PŠENIČNÁ bílkovina,
emulgátor E339, zahušťovadla: E401, E404; stabilizátor E450, zpevňující látky: E327 a E333), jogurtová aroma [sušený odtučněný JOGURT 90 %, aroma (PŠENICE)]},
borůvková náplň 9 % [jablečná dřeň, cukr, borůvky 20 %, zahušťovadla: modifikovaný škrob a E418; regulátor kyselosti: E331, aroma, konzervant E202, modifikovaný škrob,
strouhanka z PŠENICE], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku
E300), sůl, povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

XXL duo pudink jahoda

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor
kyselosti E330, barvivo E160a], pudinková náplň 14 % (voda, cukr, modifikovaný škrob, nízkotučné sušené MLÉKO, rostlinný tuk palmový, PŠENIČNÉ bílkoviny, emulgátor
E339, zahušťovadla: E401, E404; stabilizátor E450, zpevňující látky: E327, E333, aromata), jahodová náplň 8 % [ovocná náplň s jahodami 94 % (cukr, jahody 50 %,
zahušťovadla: E1442, E460, E415; aroma, koncentrát z černé mrkve, konzervant E202), strouhanka z PŠENICE], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ
LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), sůl, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátory
kyselosti: E270, E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad]

konzumovat v den
nákupu

XXL s kuřecím masem

PŠENIČNÁ mouka, náplň s kuřecím masem 25 % {vařené kuřecí prsa 44 % (kuřecí prsa bez kosti 98 %, sůl), voda, bešamel (sušená SYROVÁTKA, modifikovaný škrob, rýžová
mouka, rostlinný tuk palmový, glukózový sirup, PŠENIČNÉ bílkoviny, dextróza, emulgátor E339, zahušťovadla: E401, E404; stabilizátor E450, zpevňující látky: E327, E333),
pórek mražený, hořčice (HOŘČIČNÉ semeno), kečup (rajčatový protlak, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E415, konzervant E202), restovaná cibule
(rostlinný tuk palmový, PŠENIČNÁ mouka), hovězí vývar [lešticí látka E917, rostlinný olej slnečnicový, PŠENIČNÁ bílkovina, rostlinný olej palmový, aroma (JEČMEN, CELER),
barviva: E150, E101], majoránka, pepř}, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, aroma,
barvivo E160a], cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, posyp 1 %: (SEZAMOVÁ semena), sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor
E472e, látka zlepšující mouku E300), modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270, E260; PŠENIČNÉ otruby,
JEČNÝ slad]

konzumovat v den
nákupu

XXL sýrové

PŠENIČNÁ mouka, sýrová náplň 20 % {voda, SÝR 30 %, modifikovaný škrob, sušené odtučněné MLÉKO, bambusová vláknina, rýžová mouka, PŠENIČNÁ mouka a krupice,
kukuřičný škrob, směs stabilizátorů [zahušťovadlo E401, zpevňující látka E516, stabilizátor E450(iii)], margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový),
emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], sušené vaječné bílky (VAJEČNÉ bílky, stabilizátor E1505), sůl, emulgační
pasta (zvlhčující látka E420, emulgátor E470a)}, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, sůl, aroma], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí,
zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas
[ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270, E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad]

konzumovat v den
nákupu

XXL špenátové

PŠENIČNÁ mouka, voda, špenátová náplň 20 % {voda, špenát mražený 37 %, PŠENIČNÁ mouka a krupice, strouhanka z PŠENICE, česneková pasta, sušené odtučněné
MLÉKO, kukuřičný škrob, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, regulátor kyselosti E330,
barvivo E160a], sůl, pepř}, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, sůl, aroma], cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ
LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas (ŽITNÁ
mouka, regulátory kyselosti: E270, E260; PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

XXL šunka - sýr

PŠENIČNÁ mouka, šunkovo-sýrová náplň 20 % [voda, šunka 27,5 % (vepřové maso 65 %, bramborový škrob, sůl, konzervant E250, živočišná vepřová bílkovina /hemoglobin/,
zahušťovadlo E407a, modifikovaný škrob, stabilizátory: E450, E451; dextróza, maltodextrin, bambusová vláknina, masová aroma, extrakty koření, antioxidant E316), sýrový
prášek 19 % (modifikovaný škrob, rostlinný olej palmový, SYROVÁTKA, sušené polotučné MLÉKO, MLÉČNÉ bílkoviny, glukózový sirup, zpracovaný SÝROVÝ prášek /E339/,
sušené VEJCE, hydrolyzovaný rostlinný protein, PŠENIČNÝ škrob, aroma, regulátory kyselosti: E270, E327; stabilizátor E412, koření), SÝR 8 %, aroma (zvlhčující látky: E1520,
E1518)], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330,
barvivo E160a], posyp: (SÝR 6 %), cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, sůl, zlepšující přípravek (emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300), povrchová úprava: (MLÉČNÉ
bílkoviny), kvas (ŽITNÁ mouka, regulátor kyselosti E260, PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

XL croissant
čokoládový

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palma, řepka, kokos, slunečnice v různém poměru), rostlinný olej (řepkový), sůl, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin;
konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a, aroma], čokoládová náplň 15 % [prášková čokoláda 35 % (cukr, kakao s 20% obsahem kakaového másla),
rostlinný olej (slunečnicový, palmový), zahušťovadlo modifikovaný bramborový škrob, emulgátor SÓJOVÝ LECITIN, aromata], cukr, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÉ
bílkoviny, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, sušené MLÉKO nízkotučné, látka zlepšující mouku E300), PŠENIČNÝ LEPEK, sůl s jódem, posyp 0,6 %: [kukuřičné vločky (JEČNÝ
sladový výtažek), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 4,2 %], sušená vaječná směs (VAJEČNÉ bílky, žloutky), povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

XL croissant s
máslem

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné oleje a tuky (palma, řepka, slunečnice v různých poměrech), MÁSLO 25 %, voda, sůl, sušená SYROVÁTKA, emulgátory: E322,
E471, SÓJOVÝ LECITIN; sušené odtučněné MLÉKO, aroma, regulátor kyselosti E330, antioxidanty: E304, E306; barvivo E160a, vitaminy (vitamin A, vitamin D)], cukr, droždí,
zlepšující přípravek (PŠENIČNÉ bílkoviny, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, sušené MLÉKO nízkotučné, látka zlepšující mouku E300), MÁSLO 1,1 %, sůl s jódem, PŠENIČNÝ
LEPEK, sušená vaječná směs (VAJEČNÉ bílky, žloutky), povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

XL croissant wellness

XL CROISSANT

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palma, řepka, kokos, slunečnice v různých poměrech), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový
lecitin; sůl, konzervant E200, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a], speciální směs semínek (lněná semena, SÓJOVÁ drť, PŠENIČNÁ mouka, slunečnicová semena,
sůl, SEZAMOVÁ semena, PŠENIČNÁ krupice, SÓJOVÁ mouka, PŠENIČNÉ klíčky, pražená bobtnavá ŽITNÁ mouka, dextróza, sušený ŽITNÝ kvásek, bobtnavá mouka ze PŠENICE
a OVSA, koření, sušený špenát, cukr, emulgátory: E472e, SÓJOVÝ LECITIN, E471; regulátory kyselosti: E170, E341i, E262, E263; bobtnavá kukuřičná mouka, regulátory
kyselosti: E330, E270; látka zlepšující mouku E300, enzymy), posyp: (SEZAMOVÁ a lněná semena), cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl s jódem, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ
LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka), povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), kvas [ŽITNÁ mouka, regulátor kyselosti E260, PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad]

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, posyp 28 %: [klobása 61 % (vepřové maso 63 %, vepřová slanina, hovězí maso 12 %, sůl, konzervant E250, paprika sladká, paprika pálivá, pepř, kmín,
cukr), SÝR], rajčatový základ [voda, rajčatový protlak, modifikovaný škrob, cukr, glukózový sirup, ocet (regulátor kyselosti E260, barvivo E150c), sůl, oregáno sušené, přírodní
kořenicí přípravek, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E415, konzervant E202], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471,
slunečnicový lecitin; konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], droždí, sůl, cukr, pekařský přípravek (zahušťovadlo E466, PŠENIČNÁ sladová mouka,
PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, sušená SYROVÁTKA, PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, JEČNÝ slad, látka zlepšující mouku E300)

konzumovat v den
nákupu

Mini Pizza klobásová

PIZZA

Pizza klobásová

PŠENIČNÁ mouka, posyp 21 %: {klobása 60 % (vepřové maso 63 %, vepřová slanina, hovězí maso 12 %, sůl, konzervant E250, paprika sladká, paprika pálivá, pepř, kmín,
cukr), SÝR}, voda, rajčatový základ [voda, rajčatový protlak, modifikovaný škrob, cukr, glukózový sirup, ocet (regulátor kyselosti E260, barvivo E150c), sůl, oregáno sušené,
přírodní kořenicí přípravek, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E415, konzervant E202], margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471,
slunečnicový lecitin; konzervant E200, aroma, barvivo E160a], droždí, sůl, cukr, pekařský přípravek (zahušťovadlo E466, PŠENIČNÁ sladová mouka, PŠENIČNÁ mouka,
emulgátor E472e, sušená SYROVÁTKA, PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, JEČNÝ sladový výtažek, bramborový škrob, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300)

konzumovat v den
nákupu

Pizza slaninová

PŠENIČNÁ mouka, posyp 22 %:{SÝR, oravská slanina 30 % [vepřový bok bez kůže 95 %, lák (voda, stabilizátory: E450, E451; vepřová bílkovina, dextróza, vláknina, antioxidant
E316, zahušťovadlo E415, kvasničný extrakt, extrakty koření), sůl, konzervant E250], mražená cibule a paprikové řezy}, voda, smetanový základ [SMETANA, modifikovaný
škrob, dochucovací směs (CELER, barvivo E101), česneková pasta, pepř], margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471, slunečnicový lecitin;
konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], droždí, sůl, cukr, pekařský přípravek (zahušťovadlo E466, PŠENIČNÁ sladová mouka, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor
E472e, sušená SYROVÁTKA, PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, JEČNÝ slad, látka zlepšující mouku E300)

konzumovat v den
nákupu

Pizza šunkovo žampionová

PŠENIČNÁ mouka, posyp 21 %:{SÝR, žampionové řezy 30 % (žampiony 70 %, voda, sůl, regulátor kyselosti E330), šunka krájená 30 % [vepřová kýta 57 %, bramborový škrob,
vepřová bílkovina, modifikovaný škrob, vláknina (rostlinná, pšeničná), stabilizátory: E450, E451; zahušťovadlo E410, aroma, antioxidant E316, kvasničný extrakt, barvivo
(červená řepa), extrakty koření, protispékavá látka E551, kouřové aroma, konzervant E250]}, rajčatový základ [voda, rajčatový protlak, modifikovaný škrob, cukr, glukózový
sirup, ocet (regulátor kyselosti E260, barvivo E150c), sůl, oregáno sušené, přírodní kořenicí přípravek, stabilizátor E415, konzervant E202], voda, margarín [rostlinné tuky
(palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471, slunečnicový lecitin; konzervant E200, barvivo E160a], droždí, sůl, cukr, pekařský přípravek (zahušťovadlo E466,
PŠENIČNÁ sladová mouka, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, sušená SYROVÁTKA, PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, JEČNÝ slad, látka zlepšující mouku E300)

konzumovat v den
nákupu

jablečno-máková náplň 67,5 % {jablečné řezy 59 %, cukr, mák 12,4 %, strouhanka z PŠENICE, rostlinný olej (řepkový), margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej
(řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], skořice mletá}, PŠENIČNÁ mouka, voda, ocet (regulátor
kyselosti E260, barvivo E150c), sušená vaječná směs (VAJEČNÉ bílky a žloutky), sůl s jódem, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

jablečno-ořechová náplň 67,5 % {jablečné řezy 53,2 %, cukr, směs olejnatých jader s příchutí ořechu 14,8 % (PŠENIČNÉ klíčky, slunečnicová jadérka, cukr, aroma),
strouhanka z PŠENICE, rostlinný olej (řepkový), VLAŠSKÉ OŘECHY 1,9 %, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin;
konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], aroma (stabilizátor E1450, zvlhčující látka E1520)}, PŠENIČNÁ mouka, voda, ocet (regulátor kyselosti E260,
barvivo E150c), sušená vaječná směs (VAJEČNÉ bílky a žloutky), sůl s jódem, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

tvarohová náplň 62,9 % {TVAROH 74,6 %, cukr, rostlinný olej (řepkový), rozinky sušené, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a
slunečnicový lecitin; konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], PŠENIČNÁ krupice, zahušťovadlo E1442, sušená vaječná směs (VAJEČNÉ bílky a žloutky),
aroma (stabilizátor E1450, zvlhčující látka E1520)}, PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, ocet (regulátor kyselosti E260, barvivo E150c), sůl s jódem, povrchová úprava: (MLÉČNÉ
bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Štrůdl
tvarohový

Štrůdl jablečno – Štrůdl jablečno
ořechový
– makový

ŠTRÚDL

Štrůdl višňovo –
makový

višňově-máková náplň 58,9 % {zmrazené višně 61 %, cukr, mák 15,3 %, strouhanka z PŠENICE, rostlinný olej (řepkový), margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej
(řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], aroma (stabilizátor E1450, zvlhčující látka E1520)}, PŠENIČNÁ
mouka, voda, ocet (regulátor kyselosti E260, barvivo E150c), sušená vaječná směs (VAJEČNÉ bílky a žloutky), sůl s jódem, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Bageta 65 g

PŠENIČNÁ mouka 54 %, voda, ŽITNÁ mouka, pekařský přípravek (zahušťovadlo E466, PŠENIČNÁ sladová mouka, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, sušená SYROVÁTKA,
PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, JEČNÝ sladový výtažek, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300), droždí, sůl, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej
(řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260;
PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

Bageta 120 g

PŠENIČNÁ mouka 54 %, voda, ŽITNÁ mouka, pekařský přípravek (zahušťovadlo E466, PŠENIČNÁ sladová mouka, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, sušená SYROVÁTKA,
PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, JEČNÝ sladový výtažek, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300), droždí, sůl, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej
(řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260;
PŠENIČNÉ otruby, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

Bageta špaldová

voda, PŠENIČNÁ mouka 28 %, celozrnná PŠENIČNÁ ŠPALDOVÁ mouka 17 %, špaldová směs (14 %) s 48 % -ním obsahem PŠENICE ŠPALDY [celozrnná PŠENIČNÁ ŠPALDOVÁ
mouka, sůl, lněná semena, PŠENIČNÁ ŠPALDOVÁ mouka a drť, drť z VLČÍHO BOBU, PŠENIČNÉ bílkoviny, PŠENIČNÉ ŠPALDOVÉ vločky, zahušťovadlo E412, dextróza, rostlinný
tuk palmový, PŠENIČNÁ ŠPALDOVÁ sladová mouka, emulgátor E472e, protispékavé látky E450, E341; koření, JEČNÝ sladový výtažek, glukózový sirup, cukr, regulátor
kyselosti E262, látka zlepšující mouku E300, enzymy], posyp 2,7 % (PŠENIČNÁ ŠPALDOVÁ drť 80 %, kmín, anýz, JEČNÁ sladová mouka), margarín [rostlinné tuky (palmové),
rostlinný olej (řepkový), emulgátor E471 a slunečnicový lecitin, konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], droždí

konzumovat v den
nákupu

Ciabatta 120 g

PŠENIČNÁ mouka 56,5 %, voda, pekárenská směs [PŠENICE (sušený kvásek, mouka, LEPEK, vláknina), stabilizátor E466, neztužený rostlinný tuk palmový, cukr, emulgátor
E472e, JEČNÝ sladový extrakt, sušené odstředěné MLÉKO, SÓJOVÁ mouka, protispékavá látka E341, látka zlepšující mouku E300, enzymy], droždí, sůl s jódem, rostlinný olej
(řepkový)

konzumovat v den
nákupu

Fit kostka

PŠENIČNÁ mouka, voda, posyp 6,0 % (SEZAMOVÁ, slunečnicová a lněná semena), droždí, drť PŠENIČNÁ, pekařský přípravek (zahušťovadlo E466, dextróza, PŠENIČNÁ
sladová mouka, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, sušená SYROVÁTKA, PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, JEČNÝ slad, látka zlepšující mouku E300), sůl s jódem, ŽITNÉ vločky,
SEZAMOVÁ semena 0,9 %, lněná semena 0,6 %, plzeňský slad barevný (ječný), slunečnicová semena 0,4 %, kvas (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ
otruby, emulgátor slunečnicový lecitin, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

Focaccia
šunková

PEKÁRENSKÉ VÝROBKY

PŠENIČNÁ mouka, posyp 28 % [šunka 26 % (vepřová kýta 92 %, voda, sůl, konzervant E250, stabilizátory: E450, E451; zahušťovadlo E407, látka zvýrazňující chuť a vůni E621,
antioxidant E300), rajčata, SÝRY (mozzarella, edamer), černé olivy (černé olivy, stabilizátor E579), rukola], voda, kvásek (voda, PŠENIČNÁ mouka), rajčatový základ [voda,
kečup (rajčatový protlak, glukózový sirup, modifikovaný škrob, sůl, ocet, přírodní kořenící přípravek, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E415, konzervant E202), cukr, ocet
(regulátor kyselosti E260, barvivo E150c), sůl, oregáno, bazalka, rozmarýn], PŠENIČNÝ LEPEK, rostlinný olej olivový, droždí, kořeninová směs

konzumovat v den
nákupu

Focaccia
salámová

konzumovat v den
nákupu

KORNSPITZ

PŠENIČNÁ mouka 48,4 %, voda, směs kornspitz 15,6 % [ŽITNÁ a PŠENIČNÁ mouka (částečně pražená), PŠENIČNÝ a ŽITNÝ šrot, pekařský přípravek (cukr, PŠENIČNÁ sladová
mouka, regulátor kyselosti E330, emulgátory: E472e a řepkový lecitin; látka zlepšující mouku E300, enzymy), PŠENIČNÉ otruby, SÓJOVÝ šrot, lněná semena, sušený ŽITNÝ
kvas, sůl, PŠENIČNÝ sladový šrot, koření], droždí, ŽITNÁ mouka, pekařský přípravek [neztužený rostlinný tuk (palmový a řepkový), nízkotučné sušené MLÉKO a sušená
SYROVÁTKA)], sůl s jódem.

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, voda, dýňová semena 9,9 %, droždí, pekařský přípravek (zahušťovadlo E466, dextróza, PŠENIČNÁ sladová mouka, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e,
sušená SYROVÁTKA, PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, PŠENIČNÁ mouka, JEČNÝ sladový výtažek, látka zlepšující mouku E300), sůl s jódem, plzeňský slad barevný (ječný), kvas
(ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby, emulgátor slunečnicový lecitin, JEČNÝ slad)

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka 39 %, voda, kvásek 19 % (voda, PŠENIČNÁ mouka), ŽITNÁ mouka 11,9 %, sůl, droždí, JEČNÝ sladový výtažek (enzym), látka zlepšující mouku E300, enzymy,
sladový výtažek (pražená JEČNÁ sladová mouka, pražená ŽITNÁ drť a mouka, pražené PŠENIČNÉ otruby), směs koření

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, voda, MOZZARELLA (MLÉKO) 10,5 %; pesto omáčka 10,5 % (voda, bazalka, rostlinný olej slunečnicový, rostlinný olej extra panenský olivový, SÝR, sýr
Pecorino, sůl, škrob, česnek), grilovaná cuketa 10 %, grilovaná červená paprika 5 %, sůl, droždí, pepř

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, voda, rajčatový protlak 15 %, salám 10,5 % [vepřové maso, vepřová slanina, sůl, koření (paprika, pepř, kmín, koriandr, česnek, anýz), dextróza,
konzervant E250, antioxidanty: E392, E301, E300; extrakt koření, glukózový sirup], MOZZARELLA (MLÉKO) 10,5 %; sůl, rostlinný olej extra panenský olivový, oregano, droždí

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, voda, RICOTTA (MLÉKO) 11,5 %; MOZZARELLA (MLÉKO) 10,5 %; špenát 10,5 %; PARMEZÁN (MLÉKO) 2 %; sůl, rostlinný olej extra panenský olivový,
česnek, pepř, droždí

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palma, řepka, kokos, slunečnice v různých poměrech), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový
lecitin; sůl, konzervant E200, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a], posyp: (SEZAMOVÁ semena), černé olivy krájené 5,8 % (černé olivy 55 %, sůl, stabilizátor
E579), cukr, droždí, sůl s jódem, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, zahušťovadlo E412, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku
E300), sušená vaječná směs (sušené VAJEČNÉ bílky a žloutky)

konzumovat v den
nákupu

Sorrentina Sorrentina
Štangle olivový syr mix salám špenát
mozzarella

Sorrentina
grilovaná
zelenina pesto

Kváskový
Slovenský Kostka dýňová
chléb 405 g

PŠENIČNÁ mouka, posyp 27 % {rajčata, salám 24 % [vepřové maso, vepřová slanina, sůl, konzervant E250, dextróza, živočišná bílkovina (vepřová), extrakty koření, látka
zvýrazňující chuť a vůni E621, aroma, antioxidant E316, barvivo E120, startovací kultura], SÝRY (edamer, gouda), zelené olivy (zelené olivy, voda, regulátor kyselosti E270),
rukola}, voda, kvásek (voda, PŠENIČNÁ mouka), rajčatový základ [voda, kečup (rajčatový protlak, glukózový sirup, modifikovaný škrob, sůl, ocet, přírodní kořenící přípravek,
regulátor kyselosti E330, stabilizátor E415, konzervant E202), cukr, ocet (regulátor kyselosti E260, barvivo E150c), sůl, oregáno, bazalka, rozmarýn], PŠENIČNÝ LEPEK,
rostlinný olej olivový, droždí, kořeninová směs

Karamelovo
– rybízový
muffin

konzumovat v den
nákupu

Muffin
dvojitá
čokoláda

čokoládový muffin koncentrát [cukr, PŠENIČNÁ mouka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (14%), modifikovaný kukuřičný škrob, kypřící látky (E500, E341, E541),
emulgátor (E475, E481), sůl, SYROVÁTKA, rostlinný olej (palmový, řepkový), aromata, VAJEČNÝ prášek], tekuté pasterizované VEJCE (15,6%), PŠENIČNÁ mouka, krystalový
cukr, voda, rostlinný olej slunečnicový, čokoládové kousky (10%), glycerin, konzervační látka: E202

konzumovat v den
nákupu

muffin koncentrát [PŠENIČNÁ mouka, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob, kypřící látky (E500, E541), emulgátor (E475), sůl, rostlinný olej (palmový, řepkový), stabilizátor
(E415), aromata, VAJEČNÝ prášek, SYROVÁTKA, barvivo (E160a)], PŠENIČNÁ mouka, krystalový cukr, voda, rostlinný olej slunečnicový, tekutý pasterizovaný VAJEČNÝ žloutek
(15%), černý rybíz (3,6%), červený rybíz (4,2%), sušená pomerančová kůra (2,6% ), glycerin, konzervační látka: E202

konzumovat v den
nákupu

tekuté pasterizované VEJCE (17,1%), rostlinný olej slunečnicový, muffin koncentrát [PŠENIČNÁ mouka, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob, kypřící látky (E500, E541),
emulgátor (E475), sůl, rostlinný olej (palmový, řepkový), stabilizátor (E415), aromata, VAJEČNÝ prášek, SYROVÁTKA, barvivo (E160a)], PŠENIČNÁ mouka, cukr, voda,
VLAŠSKÉ OŘECHY (8,7%), glycerol, skořice (0,3%), konzervační látka: E202

konzumovat v den
nákupu

Čokoládový dort

základní prášek pro přípravu kakaového těsta {PŠENIČNÁ mouka, cukr, kakaový prášek (9%), sušená SYROVÁTKA, emulgátory (E471, E481), kypřící přísada (E500, E541,
E450), zahušťovadlo (E466, E412), sůl, aroma kakaová}, pasterizovaná VAJEČNÁ melanž (16,52%), rostlinný olej slunečnicový, voda, kousky čokolády (4,55%) {cukr, kakaová
hmota, LAKTÓZA, kakaové máslo, kakaový prášek, emulgátor SOJOVÝ LECITIN}, čokoládové lupínky (4,55%) (cukr, kakaová hmota, nízkotučný kakaový prášek, emulgátor:
řepkový lecitin, kakaové máslo), želé {glukózo-fruktózový sirup (obsahuje SIŘIČITANY), voda, cukr, želírující látka (E440, E407, E415), regulátor kyselosti (E330, E331, E341),
konzervační látka: E202}, kandovaná pomerančová kůra, čokoládová poleva (1,82%) {čokoláda na vaření 38% (kakaová hmota, sacharóza, nízkotučný kakaový prášek,
kakaové máslo, emulgátor: SÓJOVÝ LECITIN, vanilin), voda, cukr, zvlhčovadlo: E420, rostlinný tuk (z ořechů Shea, kokosový), karamelizovaný cukrový sirup, glukózový sirup,
emulgátor: SÓJOVÝ LECITIN, konzervační látka: E202, cukr}

konzumovat v den
nákupu

prášková směs na těsto {PŠENIČNÁ mouka, cukr, VAJEČNÝ prášek, emulgátory (E472b, E471, E477), sušené odstředěné MLÉKO, sůl, kypřící látka (E500), regulátor kyselosti
(E450, E330), zahušťovadlo (E415), vanilkové aroma}, strouhaná mrkev (13,7%), rostlinný slunečnicový olej, voda, poleva z mléčné čokolády {cukr, ztužený rostlinný tuk
(palmojádrový, kokosový), sušené odstředěné MLÉKO (8,0%), MLÉČNÝ cukr, emulgátor (SÓJOVÝ LECITIN), glukózový sirup, povlaková látka (E904), aromata}, VLAŠSKÉ
OŘECHY (5,3%), hnědý třtinový cukr, želé {glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, želírující látka: (E440, E407, E415), regulátor kyselosti: (E330, E331, E341), konzervační
látka: E202}, kandovaná pomerančová kůra, mléčná poleva {cukr, ztužený rostlinný tuk (palmojádrový, kokosový), sušená SYROVÁTKA, LAKTÓZA, nízkotučný kakaový
prášek, emulgátory: (SÓJOVÝ LECITIN, E492), aroma}, pasterizovaná VAJEČNÁ melanž (1,66%), grilážový prášek {cukr, glukózový sirup, rostlinný palmový tuk (palmojádrový,
kokosový), sušené MLÉKO, emulgátor (SÓJOVÝ LECITIN), aroma}, prášek do pečiva, skořice, hřebíček.

konzumovat v den
nákupu

Skořicovo –
Muffin s lesním
ořechový
ovocem
muffin

muffin koncentrát [PŠENIČNÁ mouka, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob, kypřící látky (E500, E541), emulgátor (E475), sůl, sušená SYROVÁTKA, rostlinný olej (palmový,
řepkový), stabilizátor (E415), aromata, VAJEČNÝ prášek, SYROVÁTKA, barvivo (E160a)], PŠENIČNÁ mouka, krystalový cukr, voda, rostlinný olej slunečnicový, tekutý
pasterizovaný VAJEČNÝ žloutek (15,8%), červený rybíz (5,6%), karamel (5,6%), kousky bílé čokolády, glycerin, konzervační látka: E202

Mrkvový dort

MUFFINY

DORTY

Višňový
mramorový
dort

prášková směs na přípravu těsta {PŠENIČNÁ mouka, cukr, VAJEČNÝ prášek, glukózový sirup, sušené VAJEČNÉ bílky, kypřící látky E450 (i) a E500 (i), LAKTÓZA, škrob,
emulgátory (E471, E477), sůl, prášek na pečení, zahušťovadlo E415}, višně (12,01%), rostlinný olej slunečnicový, voda, PŠENIČNÁ mouka, želé {glukózo-fruktózový sirup,
voda, cukr, želírující látka: (E440, E407, E415), regulátor kyselosti (E330, E331, E341), konzervační látka: E203}, LÍSKA TURECKÁ, kakaový prášek, vanilkový cukr.

Zrpacovala: Denisa Nagyová, V Dunajskej Strede, dne 03.12.2014
Aktualizovala: Andrea Jakubecz, dne: 26.03.2019

MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda, SR

konzumovat v den
nákupu

