Název artiklu

Složení

Trvanlivost

Mini
čokoládové

PŠENIČNÁ mouka, náplň z čokoládového prášku 22 % [prášková čokoláda 35 % (cukr, kakao 42,8 %), rostlinný olej (slunečnicový, palmový), cukr, modifikovaný škrob,
emulgátor SÓJOVÝ LECITIN, aromata], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin);
sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor
E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sůl, modifikovaný škrob, emulgátor E471, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Mini duo višeň mascarpone

PŠENIČNÁ mouka, višňová náplň 18 % [višně 70 %, cukr, modifikovaný škrob, citrónový koncentrát, modifikovaný škrob, skořice mletá, aroma (zvlhčující látka E1520)], náplň
s mascarpone 18 % [voda, základní prášek (cukr, škrob, sušený VAJEČNÝ bílek, zahušťovadlo E401, barvivo E171), cukr, sušené odtučněné MLÉKO, mascarpone 1 %
(SMETANA, regulátor kyselosti E330), směs stabilizátorů (sušený VAJEČNÝ bílek, rostlinná vláknina, stabilizátor E410)], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej
(řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK,
droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sůl, modifikovaný škrob, povrchová úprava:
(MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor E471

konzumovat v den
nákupu

Mini hot dog

náplň 34 % {vepřové párky 81 % [vepřové maso 70 %, voda, slanina, lák (sůl, konzervant E250), cukr, dextróza, stabilizátory: E450, E451, E331; nejódovaná sůl, koření, aroma,
antioxidant E300, maltodextrin, kořeninové výtažky], kečup 9 % (voda, rajčatový protlak, glukózový sirup, modifikovaný škrob, sůl, kvasný ocet, přírodní kořenící extrakt,
regulátor kyselosti E330, konzervant E202), rajčatový protlak 5 %, voda, modifikovaný škrob, cukr}, PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej
(řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, droždí, PŠENIČNÝ
LEPEK, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), modifikovaný škrob, povrchová úprava:
(MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor E47

konzumovat v den
nákupu

Mini klobásové

PŠENIČNÁ mouka, klobásová náplň 28 % [klobása 34 % (vepřové maso 63 %, vepřová slanina, hovězí maso 15 %, sůl, konzervant E250, paprika sladká, paprika pálivá, pepř,
kmín, cukr), voda, tavený SÝR Karička (voda, SÝRY 39 %, sušené odtučněné MLÉKO, MÁSLO, tavicí soli: E331, E452; sůl, regulátor kyselosti E330), modifikovaný škrob, sušené
odtučněné MLÉKO, papriková pasta pálivá (paprika pálivá mletá, zahušťovadlo E415, regulátor kyselosti E330, konzervant E202), strouhanka z PŠENICE, bambusová vláknina,
sůl, sušené VAJEČNÉ bílky (VAJEČNÉ bílky, regulátor kyselosti E330, stabilizátory: E415, E1505), stabilizátory: E401, E516, E450(iii)], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové),
rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], posyp 7 %:
(SÝR, petrželová nať), cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku
E300), modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor E471

konzumovat v den
nákupu

Mini meruňkové

MINI VÝROBKY

PŠENIČNÁ mouka, meruňková náplň 28 %: [ovocná náplň 71 % (cukr/fruktózo-glukózový sirup, jablka, meruňka 15 %, regulátor kyselosti E330, želírující látka E440, barviva:
E160a, E160c; aroma, konzervant E202), ovocný přípravek 18 % (meruňková dřeň 30 %, cukr, jablečná dřeň, stabilizátory: E401, E412; regulátor kyselosti E330, aroma,
konzervant E202, antioxidant E300, barvivo E160c), 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, slunečnicový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin;
sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor
E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sůl, modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor E471

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; konzervant E200, 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, slunečnicový), voda,
emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek
(PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny),
emulgátor E471

konzumovat v den
nákupu

Mini se špenátem a se
sýrem

PŠENIČNÁ mouka, špenátovo-sýrová náplň 28 % {špenát mražený 36 %, voda, SYR Niva 15 % (pasterované MLÉKO, sůl, zpevňující látka E509, syřidlo, mlékárenské kultury,
ušlechtilá plíseň Penicillium roqueforti), strouhanka z PŠENICE, modifikovaný škrob, PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÁ krupice, česneková pasta, sušené odtučněné MLÉKO, škrob,
margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin); konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], směs
stabilizátorů (sušený VAJEČNÝ bílek, stabilizátor E410), sůl, pepř}, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471,
E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], posyp 7 %: SÝR, cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, sůl, zlepšující přípravek
(PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny),
emulgátor E471

konzumovat v den
nákupu

Mini slaný karamel

slaná karamelová náplň 30 % [glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, rostlinný tuk (palmový), karamelový sirup 3 % (voda, cukr), stabilizátory: E460, E469;
sůl, sušená SMETANA, emulgátor E471, barvivo E150a, aromata, regulátor kyselosti E334, konzervant E202], PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové),
rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, posyp
1 % (rýžová mouka, kakaový prášek se sníženým množstvím tuku), PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e,
stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sůl, modifikovaný škrob, povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor E471

konzumovat v den
nákupu

Mini sýrové - Karička

PŠENIČNÁ mouka, voda, sýrová náplň 18 % {voda, tavený SÝR Karička 32 % (voda, SÝRY 39 %, sušené odtučněné MLÉKO, MÁSLO, tavicí soli: E331, E452; sůl, regulátor
kyselosti E330), PŠENIČNÁ mouka a krupice, sušené odtučněné MLÉKO, kukuřičný škrob, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471, E322
(slunečnicový lecitin); konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], sůl, směs stabilizátorů (sušené VAJEČNÉ BÍLKY, stabilizátor E410), kukuřičná drť,
modifikovaný škrob}, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant E200,
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], posyp: (SÝR 7 %), cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor
E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor E471

konzumovat v den
nákupu

Mini šunka - sýr

PŠENIČNÁ mouka, šunková náplň 23 % {šunka 38,5 % [vepřová kýta 57 %, voda, škrob, vepřová bílkovina, vláknina hrachová, stabilizátor E451, oxid fosforečný, modifikovaný
škrob, dextróza, antioxidant E316, aromata, solicí směs (sůl, konzervant E250)], SMETANA, tavený SÝR Karička 10 % (voda, SÝRY 39 %, sušené odtučněné MLÉKO, MÁSLO,
tavicí soli: E331, E452; sůl, regulátor kyselosti E330), 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, slunečnicový), voda, emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin); sůl,
konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor
E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), modifikovaný škrob, emulgátor E471, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Mini tvarohové

PŠENIČNÁ mouka, tvarohová náplň 28 % {voda, TVAROH 34 %, cukr, kukuřičný škrob, sušené odtučněné MLÉKO, modifikovaný škrob, strouhanka z PŠENICE, aroma [sušený
odtučněný JOGURT, regulátor kyselosti E330, aroma (PŠENICE)], směs stabilizátorů (sušené VAJEČNÉ bílky, stabilizátor E410), sušené VAJEČNÉ bílky (sušené VAJEČNÉ bílky,
regulátor kyselosti E330, stabilizátory: E415, E1505), aroma (stabilizátor E1450, rostlinný olej palmojádrový a kokosový, barvivo E160a, zvlhčující látka E1520, regulátor
kyselosti E330), emulgační pasta (zvlhčující látka E420, emulgátory: E471, E470a), citrusová aroma (PŠENIČNÝ škrob, granulát z pomerančové kůry)}, voda, margarín
[rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471, slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo
E160a], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sůl,
modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor E471

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: E450(i), E401, E450; kyselina E516, MLÉČNÁ bílkovina, barvivo E160a, emulgátor E472a, sůl, aroma], modifikovaný škrob, aroma (stabilizátor
E1450, rostlinný olej palmojádrový a kokosový, barvivo E160a, zvlhčující látka E1520, regulátor kyselosti E330), přírodní aroma bourbon vanilla 0,1 %}, voda, margarín
[rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471, slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo
E160a], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sůl,
modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor E471

konzumovat v den
nákupu

Minitky
malinové

PŠENIČNÁ mouka, malinová náplň 22 % (malina 72 %, cukr, modifikovaný škrob), voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda,
emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ
LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sůl, modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor E471

konzumovat v den
nákupu

Rollo skořicové

náplň 39 % {cukr, skořicová náplň 22 % [cukr, maltodextrin, modifikovaný škrob, rostlinný tuk (palmový), skořice 6 %, kukuřičný škrob, sušené odtučněné MLÉKO,
zahušťovadla: E401, E404; stabilizátory: E339, E450; zpevňující látky: E327, E333; sůl, aromata], PŠENIČNÁ mouka, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej
(řepkový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], voda, skořice mletá 4 %, sušená VAJEČNÁ
melanž, kypřicí prášek (kypřicí látky: E450 a E500; PŠENIČNÁ mouka, rostlinný olej slunečnicový), sůl}, PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný
olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, droždí, PŠENIČNÝ
LEPEK, sůl, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), modifikovaný škrob, povrchová úprava
(MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor: E471

konzumovat v den
nákupu

Mini granátové jablko
s vanilkovou příchutí

PŠENIČNÁ mouka, náplň s vanilkovou příchutí 22 % [voda, cukr, glukózový sirup, zahušťovadla (E1442, E1422), sušené MLÉKO, rafinovaný rostlinný olej palmový, stabilizátory
(E460, E415), sůl, konzervant (E202), aroma, regulátor kyselostí (E334), barvivo (E171, E160a)], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový,
slunečnicový), voda, emulgátory: (E471, slunečnicový lecitin); sůl, konzervant (E200), aroma, regulátor kyselosti (E330), barvivo (E160a)], náplň granátové jablko 11 %
{ovocná šťáva z koncentrátu (ovocný podíl 45 %) [jablečná šťáva, šťáva z granátového jablka (ovocný podíl 10 %)], glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob,
stabilizátory (E460, E466), kyselina (E330), barvivo (E161b), regulátor kyselosti (E331), aroma, koncentrát z černé mrkve, vitamíny a minerální látky: vitamín C (kyselina
askorbová), glukonát zinečnatý; konzervant (E202)}, cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek [PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor (E472e), stabilizátor
(E412), látka zlepšující mouku (E300)], sůl, modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor (E471)

konzumovat v den
nákupu

MINI CROISSANT

Mini croissant
nugátový

PŠENIČNÁ mouka, voda, nugátová náplň 19 % [cukr, nehydrogenovaný rostlinný olej (slunečnicový) a tuk (palmový), LÍSKOVÉ OŘECHY 8 %, kakaový prášek se sníženým
množstvím tuku, LAKTÓZA, kukuřičný škrob, emulgátor E322 (slunečnicový lecitin), aromata], margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda,
emulgátory: E471, slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, droždí, zlepšující přípravek [PŠENIČNÉ bílkoviny,
PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, sušené odtučněné MLÉKO, rostlinný olej (řepkový), látka zlepšující mouku E300], sůl, PŠENIČNÝ LEPEK, sušená VAJEČNÁ melanž,
povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Mini croissant
s máslem

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový), voda, sůl, emulgátor E471, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, droždí, MÁSLO
2 %, zlepšující přípravek (PŠENIČNÉ bílkoviny, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, sušené odtučněné MLÉKO, látka zlepšující mouku E300), PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, povrchová
úprava (MLÉČNÉ bílkoviny), aroma (zvlhčující látka E1518, regulátory kyselosti: E270, E260)

konzumovat v den
nákupu

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200,
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], dýňová semínka 8 %, rostlinný olej řepkový, posyp: dýňová semínka 2,5 %; sušená mrkev, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl,
zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sušená VAJEČNÁ melanž, povrchová úprava:
(MLÉČNÉ bílkoviny), cukr

konzumovat v den
nákupu

Hot dog s
klobásou

náplň 52 % [klobása 76,5 % {vepřové maso 74 %, hovězí maso 12 %, voda, škrob, koření (paprika pálivá, paprika sladká, kmín), stabilizátor E451, dextróza, extrakty koření
(paprika, chilli, rozmarýn, kmín , pepř, česnek), sušená zelenina (česnek), antioxidant E316, regulátor kyselosti E575, sůl, konzervant E250, cukr, škrobový sirup, rýžová
vláknina}, hořčice (voda, hořčičné semeno, kvasný ocet, glukózový sirup, sůl, koření), bešamel (sušená SYROVÁTKA, modifikovaný škrob, rostlinný tuk palmový, PŠENIČNÉ
bílkoviny, emulgátor E339, zahušťovadla: E401, E404; stabilizátor E450, zpevňující látky: E327, E333), modifikovaný škrob], PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky
(palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a],

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 38 % (jablko 85 %, cukr, modifikovaný škrob, skořice 0,5 %, antioxidant E300, regulátor
kyselosti: E330, konzervant E202, aroma), cukr, modifikovaný škrob, skořice 0,2 %], voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda,
emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti: E330, barvivo E160a], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ
LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sůl, modifikovaný škrob, povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor E471

konzumovat v den
nákupu

Dýňový pagáč

PŠENIČNÁ mouka, náplň s příchutí vaječného likéru 23 % (glukózo-fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, cukr, barvivo E171, zahušťovadlo E418, aromata, regulátory
kyselosti: E270, E333; sůl, konzervant E202, barvivo E160a, modifikovaný škrob), voda, malinová náplň 14 % (malina 72 %, cukr, modifikovaný škrob), margarín [rostlinné
tuky a oleje (palma, řepka, kokos, slunečnice v různých poměrech), voda, emulgátory: E471, slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330,
barvivo E160a], posyp 8 %: {PŠENIČNÁ mouka, margarín [rostlinné tuky a oleje (palma, řepka, kokos, slunečnice v různých poměrech), voda, emulgátory: E471, slunečnicový
lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr}, cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka,
emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sůl, modifikovaný škrob, povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny), emulgátor E471, kváskový přípravek (ŽITNÁ
mouka, regulátory kyselosti: E270, E260; PŠENIČNÉ otruby, emulgátor slunečnicový lecitin, JEČNÝ slad)

Jablečno-skořicová
kapsa

Babiččin koláček RSPO
MB

KUSOVÉ VÝROBKY

Koláč mákový

konzumovat v den
nákupu

Koláč tvarohový

tvarohová náplň 45% {voda, TVAROH 34 %, cukr, kukuřičný škrob, sušené odtučněné MLÉKO, modifikovaný škrob, strouhanka z PŠENICE, aroma jogurtová [sušený odtučněný
JOGURT, regulátor kyselosti E330, aroma (PŠENICE)], směs stabilizátorů (sušené VAJEČNÉ bílky, stabilizátor E410), sušené vaječné bílky (sušené VAJEČNÉ bílky, regulátor
kyselosti E330, stabilizátory: E415, E1505), aroma [stabilizátor E1450, rostlinný olej (palmojádrový, kokosový), barvivo E160a, zvlhčující látka E1520, regulátor kyselosti E330],
emulgační pasta (zvlhčující látka E420, emulgátory: E471, E470a), citrusová aroma (PŠENIČNÝ škrob, granulát z pomerančové kůry)}, PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín
[rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a],
posyp 4,5 % {PŠENIČNÁ mouka, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant E200,
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr}, cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, sušené odtučněné MLÉKO, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka,
emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sůl, sušená VAJEČNÁ melanž, emulgátor E471, povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

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], posyp 4 %: SÝR (kravské MLÉKO, sůl, mlékárenské kultury, syřidlo), droždí, sůl, PŠENIČNÝ LEPEK, cukr, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK,
PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), modifikovaný škrob, emulgátor E471, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Škvarkový
pagáč 85 g
RSPO MB

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

konzumovat v den
nákupu

Roller s párkem

náplň 34 %: {drůbeží párky uzené 71 % [strojně oddělené maso drůbeží 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 % (voda, HOŘČIČNÁ
semena, kvasný ocet, glukózový sirup, sůl, 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,
slunečnicový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl,
zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ
bílkoviny), emulgátor E471

konzumovat v den
nákupu

XXL čokoládové

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471 a E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant
E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], náplň z čokoládového prášku 15 % [prášková čokoláda 35 % (cukr, kakao 42,8 %), rostlinný olej (slunečnicový,
palmový), cukr, modifikovaný škrob, emulgátor SÓJOVÝ LECITIN, aromata], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor
E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sůl, modifikovaný škrob, emulgátor E471, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Sýrový pagáč
RSPO MB

máková náplň 45 % [voda, mák 25 %, cukr, sušené rozinky (sušené rozinky, rostlinný olej slunečnicový), strouhanka z PŠENICE, sušené vaječné bílky (sušené VAJEČNÉ bílky,
regulátor kyselosti E330, stabilizátory: E415, E1505), citrusová aroma (PŠENIČNÝ škrob, granulát z pomerančové kůry), skořice mletá], PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín
[rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), voda, emulgátory: E471, E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a],
cukr, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, sušené odtučněné MLÉKO, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku
E300), sůl, sušená VAJEČNÁ melanž, emulgátor E471, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

XXL duo jogurt - borůvka

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471 a E322 (slunečnicový lecitin); sůl, konzervant
E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], jogurtová náplň 13 % {voda, krémový prášek (cukr, modifikovaný škrob, sušené odtučněné MLÉKO, rostlinný tuk
palmový, PŠENIČNÁ bílkovina, emulgátor E339, zahušťovadla: E401, E404; stabilizátor E450, zpevňující látky: E327 a E333, sůl), jogurtová aroma [sušený odtučněný JOGURT
90 %, regulátor kyselosti E330, aroma (PŠENICE)]}, borůvková náplň 9 % [jablka, fruktózo-glukózový sirup, borůvky 16 %, modifikovaný škrob, zahušťovadlo E418, regulátor
kyselosti: E330, E331(iii), E333(iii); aroma, konzervant E202, modifikovaný škrob, strouhanka z PŠENICE], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK,
PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sůl, modifikovaný škrob, emulgátor E471, povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

XXL duo pudink jahoda

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200,
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], pudinková náplň 14 % (voda, cukr, modifikovaný škrob, sušené odtučněné MLÉKO, rostlinný tuk palmový, PŠENIČNÉ
bílkoviny, emulgátor E339, zahušťovadla: E401, E404; stabilizátor E450, zpevňující látky: E327, E333; sůl, aromata, barvivo E160a), jahodová náplň 8 % [ovocná náplň s
jahodami 94 % (fruktózo-glukózový sirup, jahody 45 %, zahušťovadla: E1442, E460, E415; aroma, koncentrát z černé mrkve, regulátor kyselosti E330, konzervant E202),
modifikovaný škrob, strouhanka z PŠENICE], cukr, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka
zlepšující mouku E300), sůl, modifikovaný škrob, emulgátor E471, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

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, sůl, emulgátor E339, zahušťovadla: E401, E404; stabilizátor E450, zpevňující látky: E327, E333),
pórek mražený, hořčice (HOŘČIČNÉ semínko), kečup (rajčatový protlak, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti E330, konzervant E202), restovaná cibule (rostlinný tuk
palmový, PŠENIČNÁ mouka), hovězí vývar [rostlinný tuk palmový, rostlinný olej slunečnicový, PŠENIČNÁ bílkovina, rostlinný olej palmový, aromata (JEČMEN, CELER), barvivo
E150a, regulátor kyselosti E330, barvivo E101], majoránka, pepř}, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471 a
slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, posyp 1 %: (SEZAMOVÁ semena), droždí, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, zlepšující
přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), modifikovaný škrob, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny),
emulgátor E471

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, sůl,
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), 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
nugátový

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200,
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], nugátová náplň 15 % [cukr, nehydrogenovaný rostlinný olej (slunečnicový) a tuk (palmový), LÍSKOVÉ OŘECHY 8 %, kakaový
prášek se sníženým množstvím tuku, LAKTÓZA, kukuřičný škrob, emulgátor slunečnicový lecitin, aromata], cukr, droždí, zlepšující přípravek (PŠENIČNÉ bílkoviny, PŠENIČNÁ
mouka, emulgátor E472e, sušené odtučnené MLÉKO, látka zlepšující mouku E300), sůl, PŠENIČNÝ LEPEK, posyp 0,6 %: (rýžová mouka, kakaový prášek se sníženým množstvím
tuku), sušená VAJEČNÁ melanž, povrchová úprava (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

XL croissant s
máslem 70 g

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový), voda, sůl, emulgátor E471, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, droždí, MÁSLO
2 %, zlepšující přípravek (PŠENIČNÉ bílkoviny, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, sušené MLÉKO odtučněné, látka zlepšující mouku E300), PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, povrchová
úprava (MLÉČNÉ bílkoviny), aroma (zvlhčující látka E1518, regulátory kyselosti: E270, E260)

konzumovat v den
nákupu

Pizza klobásová
(trojúhelníková)

PŠENIČNÁ mouka, posyp 21 %: [klobása 60 % (vepřové maso 63 %, vepřová slanina, hovězí maso 15 %, sůl, konzervant E250, paprika sladká, paprika pálivá, pepř, kmín, cukr),
SÝR, PŠENIČNÁ mouka], rajčatový základ (voda, rajčatový protlak, modifikovaný škrob, glukózový sirup, cukr, sůl, oregáno sušené, ocet kvasný lihový, konzervant E202,
přírodní kořenicí přípravek, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E415), voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471, slunečnicový
lecitin; konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], droždí, sůl, cukr, pekařský přípravek (zahušťovadlo E466, PŠENIČNÁ sladová mouka, PŠENIČNÁ
mouka, emulgátor E472e, sušená SYROVÁTKA, PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, PŠENIČNÁ mouka, JEČNÝ sladový výtažek, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300)

konzumovat v den
nákupu

Pizza bacon - cibule

XL CROISSANT

PŠENIČNÁ mouka, posyp 22 % {SÝR, oravská slanina 30 % [vepřový bok bez kůže 95 %, lák (voda, sůl, konzervant E250, škrob, živočišná bílkovina, vláknina hrachová,
stabilizátor E451, modifikovaný škrob, dextróza, antioxidant E316, aroma)], cibule 30 %, PŠENIČNÁ mouka}, voda, smetanový základ [SMETANA, modifikovaný škrob,
dochucovací směs (CELER, barvivo E101)], margarín [rostlinné tuky a oleje (palma, řepka, kokos, slunečnice v různých poměrech), voda, emulgátory: E471, slunečnicový
lecitin; sůl, konzervant E200, aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], droždí, sůl, cukr, pekařský přípravek [zahušťovadlo E466, PŠENIČNÁ sladová mouka, PŠENIČNÁ
mouka, emulgátor E472e, sušená SYROVÁTKA, PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, PŠENIČNÁ mouka, JEČNÝ slad, rostlinný olej (řepkový), látka zlepšující mouku E300], pražená
ŽITNÁ mouka

konzumovat v den
nákupu

PIZZA

konzumovat v den
nákupu

Štrůdl jablečno –
ořechový

jablečno-ořechová náplň 67,5 % {jablečné řezy 53 %, cukr, směs olejnatých jader s příchutí ořechu 15 % (PŠENIČNÉ klíčky, slunečnicová jadérka, cukr, aromata), strouhanka z
PŠENICE, rostlinný olej (řepkový), VLAŠSKÉ OŘECHY 2 %, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; konzervant
E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], aroma [stabilizátor E1450, rostlinný olej (palmojádrový, kokosový), barvivo E160a, zvlhčující látka E1520, regulátor kyselosti
E330]}, PŠENIČNÁ mouka, voda, ocet (regulátor kyselosti E260, barvivo E150c), sušená VAJEČNÁ melanž, sůl, povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Štrůdl višňově makový

višňově-maková náplň 63 % {zmrazené višně 57 %, cukr, mák 14 %, 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, rostlinný olej (palmojádrový,
kokosový), barvivo E160a, zvlhčující látka E1520, regulátor kyselosti E330]}, PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový), emulgátory:
E471 a slunečnicový lecitin; konzervant E200, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], cukr, ocet (regulátor kyselosti E260, barvivo E150c), sušená VAJEČNÁ melanž, sůl,
povrchová úprava: (MLÉČNÉ bílkoviny)

konzumovat v den
nákupu

Pizza šunkovo žampionová

PŠENIČNÁ mouka, posyp 21 % {SÝR, šunka krájená 30 % [vepřová kýta 57 %, voda, bramborový škrob, vepřová bílkovina, vláknina hrachová, stabilizátor E451, modifikovaný
škrob, dextróza, antioxidant E316, aromata, solicí směs (sůl, konzervant E250)], žampionové řezy 30 % (žampiony 70 %, voda, sůl, regulátor kyselosti E330, antioxidanty:
E300, E330; konzervanty: E211, E202; antioxidant E224), PŠENIČNÁ mouka}, rajčatový základ (voda, rajčatový protlak, modifikovaný škrob, glukózový sirup, cukr, sůl, oregáno
sušené, ocet kvasný lihový, konzervant E202, přírodní kořenicí přípravek, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E415), voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej
(řepkový), emulgátory: E471, E322 (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, PŠENIČNÁ mouka, JEČNÝ slad, látka zlepšující mouku E300)

ŠTRÚDL

Bageta 65 g

PŠENIČNÁ mouka 42,2 %, voda, kvásek 18,3 % (voda, PŠENIČNÁ mouka), ŽITNÁ mouka 6,1 %, celozrnná PŠENIČNÁ mouka 4,1 %, sůl, droždí, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ
mouka, cukr, PŠENIČNÉ bílkoviny, bobtnavá PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÁ sladová mouka, JEČNÝ sladový výtažek, acerola sušená třešňová šťáva), vepřové sádlo

konzumovat v den
nákupu

Bageta 120 g

PŠENIČNÁ mouka 41,6 %, voda, kvásek 18,1 % (voda, PŠENIČNÁ mouka), ŽITNÁ mouka 6,0 %, celozrnná PŠENIČNÁ mouka 4,0 %, sůl, droždí, pekařský přípravek (PŠENIČNÁ
mouka, cukr, PŠENIČNÉ bílkoviny, bobtnavá PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÁ sladová mouka, JEČNÝ sladový výtažek, acerola sušená třešňová šťáva), vepřové sádlo

konzumovat v den
nákupu

Bageta špaldová

PEKÁRENSKÉ VÝROBKY

voda, PŠENIČNÁ mouka 21,3 %, celozrnná PŠENIČNÁ ŠPALDOVÁ mouka 15,8 %, špaldová směs 13,1 % [celozrnná PŠENIČNÁ ŠPALDOVÁ mouka, PŠENIČNÁ ŠPALDOVÁ drť, sůl,
lněná semena, PŠENIČNÉ bílkoviny, PŠENIČNÉ ŠPALDOVÉ vločky, zahusťovadly (E 412, E 466); JEČNÝ sladový výťažek, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin), pražená PŠENIČNÁ sladová
mouka, pražené PŠENIČNÉ otruby, pražená ŽITNÁ mouka a drť, PŠENIČNÁ mouka, dextróza, koření, látka zlepšujíci mouku (E 300), regulátor kyselosti (E 262), enzymy];
kvásek 10,5 % (voda, PŠENIČNÁ mouka), posyp 4,4 % (PŠENIČNÁ ŠPALDOVÁ drť, sůl, cukr, kmín, aníz, JEČNÁ sladová mouka), řepkový olej, droždí, PŠENIČNÝ LEPEK

konzumovat v den
nákupu

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka, voda, dýňová semena 10,5 %, droždí, pekařský přípravek (zahušťovadlo E466, dextróza, PŠENIČNÁ sladová mouka, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e,
sušená SYROVÁTKA, PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, PŠENIČNÁ mouka, JEČNÝ sladový výtažek, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku E300), sůl, plzeňský ječný slad (bez
obsahu lepku), kváskový přípravek (ŽITNÁ mouka, regulátory kyselosti: E270 a E260; PŠENIČNÉ otruby, emulgátor slunečnicový lecitin, JEČNÝ slad), glukózový sirup

konzumovat v den
nákupu

PŠENIČNÁ mouka 51,5 %, voda, kvásek 11,9 % (voda, PŠENIČNÁ mouka); jódovaná sůl, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, JEČNÝ sladový výtažek, pekařský prípravek (JEČNÝ sladový
výtažek, PŠENIČNÁ mouka)

konzumovat v den
nákupu

Kváskový
slovenský
chléb

PŠENIČNÁ mouka 38,4 %, voda, kvásek 18,4 % (voda, PŠENIČNÁ mouka); ŽITNÁ mouka 11,8 %, jódovaná sůl, droždí, JEČNÝ sladový výtažek (enzym), pekařský přípravek
(PŠENIČNÁ mouka, látka zlepšující mouku E 300, enzymy), sladový výtažek (pražená PŠENIČNÁ sladová mouka, pražená ŽITNÁ drť a mouka, pražené PŠENIČNÉ otruby), směs
koření

konzumovat v den
nákupu

Kváskový
vícezrnný
tmavý chléb

PŠENIČNÁ mouka 33,3 %, voda, kvásek 16,2 % (voda, PŠENIČNÁ mouka), ŽITNÁ mouka 10,3 %, posyp 4,2 % (lněná semena, slunečnicová semena, SEZAMOVÁ semena, mák);
lněná semena 2,4 %, slunečnicová semena 2,4 %, SEZAMOVÁ semena 1,6 %, sůl, ŽITNÝ kvásek (ŽITNÁ mouka, štartovací kultura), droždí, pekařská směs (pražená PŠENIČNÁ
sladová mouka, pražená ŽITNÁ drť, pražená ŽITNÁ mouka, pražené PŠENIČNÉ otruby); pekařský přípravek (PŠENIČNÁ mouka, cukr, PŠENIČNÁ bílkovina, nabobtnalá
PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÁ sladová mouka, JEČNÝ sladový výťažek, acerola sušený třešňový šťava)

konzumovat v den
nákupu

Kváskový
rombus

PŠENIČNÁ mouka 52,1 %, voda, kvásek 12,1 % (voda, PŠENIČNÁ mouka); sůl, PŠENIČNÝ LEPEK, droždí, JEČNÝ sladový výtažek

konzumovat v den
nákupu

Štangle
olivový

PŠENIČNÁ mouka, voda, margarín [rostlinné tuky (palmové), rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), voda, emulgátory: E471 a slunečnicový lecitin; sůl, konzervant E200,
aroma, regulátor kyselosti E330, barvivo E160a], posyp 8 %: (SEZAMOVÁ semena), černé olivy krájené 6 % (olivy ztmavlé oxidací 97 %, voda, sůl, stabilizátor E579), cukr,
droždí, sůl, PŠENIČNÝ LEPEK, zlepšující přípravek (PŠENIČNÝ LEPEK, PŠENIČNÁ mouka, emulgátor E472e, stabilizátor E412, látka zlepšující mouku E300), sušená VAJEČNÁ
melanž

konzumovat v den
nákupu

směs na přípravu muffinů 44 % [cukr, PŠENIČNÁ mouka, kakaový prášek se sníženým množstvím tuku 4 %, modifikovaný škrob, glukózový sirup, kypřicí látky: E450(i), E500(ii),
E575; rostlinný olej palmový, prášková čokoláda 2 % (kakaová hmota, cukr, kakao se sníženým množstvím tuku, kakaové máslo, vanilkový extrakt), emulgátory: E475, E471,
E473, E481; pražená JEČNÁ sladová mouka, zahušťovadlo E415, aroma, sůl, MLÉČNÁ bílkovina], tekuté pasterizované VEJCE, rostlinný olej řepkový, voda, posyp 5 %:
čokoládové čočky s 47 % obsahem kakaové sušiny (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor SÓJOVÝ LECITIN, vanilkový extrakt); kousky belgické čokolády s 41 %
obsahem kakaové sušiny 4 % [cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor slunečnicový lecitin (E322), vanilkové aroma], čokoládové čočky s 47 % obsahem kakaové
sušiny 4 % (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor SÓJOVÝ LECITIN, vanilkový extrakt)

konzumovat v den
nákupu

Kváskový
delikates Kostka dýňová
prémium

Fit kostka

PŠENIČNÁ mouka 46,1 %, voda, kvásek 10,7 % (voda, PŠENIČNÁ mouka); posyp 5,4 % (SEZAMOVÁ, slunečnicová a lněná semena), PŠENIČNÁ drť, pekařský přípravek
(PŠENIČNÁ mouka, zahušťovadlo E466, emulgátor SÓJOVÝ lecitin, dextróza, látka zlepšujíci mouku E 300, sušená SYROVÁTKA, enzymy), sůl, ŽITNÉ vločky, SEZAMOVÁ semena
1,0%, lněná semena 0,6 %, droždí, plzeňský ječný slad (bez obsahu lepku), slunečnicová semena 0,4 %, pekařská směs [přírodní RAŽNÝ kvas (RAŽNÁ mouka, voda, startovací
kultura); regulátory kyselosti: E 270 a E 260; PŠENIČNÉ otruby, sůl, emulgátor E 322, JEČNÝ sladový výtažek]

Muffin čokoládový

MUFFINY

Muffin
mrkvový s
dýňovým
posypem
Muffin s
ovocem

směs na přípravu muffinů 46 % [cukr, PŠENIČNÁ mouka, modifikovaný škrob, rostlinný palmový olej, glukózový sirup, kypřicí látky: E450(i), E500(ii), E575; sušená
SYROVÁTKA, emulgátory: E473, E481, E475, E471; zahušťovadlo E415, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, aroma, mrkvový extrakt], tekuté pasterizované VEJCE, voda, rostlinný olej
řepkový, posyp 5 %: (dýňová semena 87 %, cukr, voda), sušená mrkev 5 %

konzumovat v den
nákupu

směs na přípravu muffinů 45 % [cukr, PŠENIČNÁ mouka, modifikovaný škrob, rostlinný palmový olej, glukózový sirup, kypřicí látky: E450(i), E500(ii), E575; sušená SRVÁTKA,
emulgátory: E473, E481, E475, E471; zahušťovadlo E415, PŠENIČNÝ LEPEK, sůl, aroma, mrkvový extrakt], tekuté pasterizované VEJCE, rostlinný olej řepkový, voda, červený
rybíz 5 %, posyp 5 %: (červený rybíz 50 %, černý rybíz 50 %), černý rybíz 2,3 %

konzumovat v den
nákupu

Zrpacoval: Ing. Denisa Nagyová, V Dunajskej Strede, dne 03.12.2014
Aktualizoval: Mgr. Erika Fügedi Both, dne: 21.04.2022
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