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Materiálové složení pekařských výrobků nebalených 
číslo 
výr.

název - podskupina skupina druh hmotnost alergen složení výrobku min. 
trv.

2 Chléb veka Pšenično-
žitný

chléb 900g 1 pšeničná mouka 30%, žitná mouka, pitná 
voda, droždí, kmín, sůl, žitný kvas, 
lepek,kys. octová, sušená šťáva s aceroly, 
enzym (lepek)

3

7 Žitný chlebík Žitné pečivo 250g 1, 7 žitná mouka (95% v podílu mouky), voda, 
sušený žitný kvas,bobtnavá kukuřičná 
mouka, bramborová mouka,pšeničná 
sladová mouka, sůl, droždí, lepek 
pšeničný, cukr, řepkový olej, guma guar, 
E466, glukózový sirup, mléčná bílkovina

4

10 Maďarský chléb 
s kváskem

Pšenično-
žitný

chléb 600g 1 pšeničná mouka 27%, žitná mouka, pitná 
voda, droždí, kmín, sůl, lepek pšeničný

3

15 Chlebánek s 
kváskem

Pšenično-
žitný

chléb 200g 1 pšeničná mouka 27%, žitná mouka, pitná 
voda, droždí, kmín, sůl, lepek pšeničný

3

50 Houska pšeničné pečivo 45g 1,6,
(11)

pšeničná mouka 61%, pitná voda, 
rostlinný olej (řepka), droždí, sůl, zlepš. 
přípravek do pečiva
Posyp: mák, sůl, kmín

1

51 Rohlík pšeničné pečivo 45g 1,6,
(11)

pšeničná mouka 61%, pitná voda, 
rostlinný olej (řepka), droždí, sůl, zlepš. 
přípravek do pečiva
Posyp: mák, sůl, kmín

1

52 Banketka pšeničné pečivo 45g 1,6, 
11

pšeničná mouka 61%, pitná voda, 
rostlinný olej (řepka), droždí, sůl, zlepš. 
přípravek do pečiva
Posyp: mák, sůl, kmín, sezam

1

53 Žemle pšeničné pečivo 63g 1,6,
(11)

pšeničná mouka 61%, pitná voda, 
rostlinný olej (řepka), droždí, sůl, zlepš. 
přípravek do pečiva

1

54 Žemle se sýrem pšeničné pečivo 65g 1,6,7
,(11)

pšeničná mouka 61%, pitná voda, 
rostlinný olej (řepka), droždí, sůl, zlepš. 
přípravek do pečiva
Posyp: sýr strouhaný

2

55 Žemle se 
sezamem

pšeničné pečivo 65g 1,6,
11

pšeničná mouka 61%, pitná voda, 
rostlinný olej (řepka), droždí, sůl, zlepš. 
přípravek do pečiva
Posyp: sezam

2
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61 Večka 
chlebíčková

pšeničné pečivo 330g 1,6,
(11)

pšeničná mouka 59%, pitná voda, řepkový 
olej, droždí, sůl, pšeničný kvas (voda, 
pšeničná mouka, ječná mouka, sušený 
pšeničný kvas, sůl, kvasná kultura), zlepš. 
přípravek do pečiva

4

64 Bageta střední 
světlá

pšeničné pečivo 90g 1,6,
(11)

pšeničná mouka 61%, pitná voda, 
rostlinný olej (řepka), droždí, sůl, zlepš. 
přípravek do pečiva

2

72 Anglický rohlík pšeničné pečivo 75g 1,6,7
,(11)

pšeničná mouka 59%, pitná voda, 
rostlinný olej (řepka), Anglická slanina, sýr, 
droždí, sůl, zlepš. přípravek do pečiva

2

80 Rohlík tmavý vícezrnné pečivo 70g 1,6, 
11

mouka pšeničná (55%), pitná voda, 
vícezrnná směs, rostlinný olej (řepka), 
droždí, sůl, zlepš. přípravek do pečiva
Posyp: len, kukuřičná krupice, vločky 
ovesné a pšeničné, sezam, slunečnice, 
sojový šrot,sůl

2

81 Bageta tmavá vícezrnné pečivo 200g 1,6, 
11

mouka pšeničná (55%), pitná voda, 
vícezrnná směs, rostlinný olej (řepka), 
droždí, sůl, zlepš. přípravek do pečiva
Posyp: len, kukuřičná krupice, vločky 
ovesné a pšeničné, sezam, slunečnice, 
sojový šrot,sůl

2

85 Žemle 
vícezrnná

vícezrnné pečivo 70g 1,6, 
11

Mouka pšeničná (50%), voda, žitná mouka, 
sušený žitný kvas,slunečnice, len, droždí, 
kukuřičná krupice,  sójový šrot a mouka, 
sezam, řepkový olej,sůl,  otruby žitné, 
lepek pšeničný, ječná mouka sladová, 
dextróza, cukr, emulgátor E471, E472e, 
kypřící látka E450i a E500ii, emulgátor 
E322, enzym, E300, aroma

2

88 Kaizerka žitná vícezrnné pečivo 70g 1,6, 
7,11

mouka pšeničná(45%), pitná voda, 
vícezrnná směs žitná (žito15%),  řepkový 
olej, droždí, sůl,

2

89 Bageta žitná vícezrnné pečivo 150g 1,6, 
7,11

mouka pšeničná(45%), pitná voda, 
vícezrnná směs žitná(žito15%), řepkový 
olej, droždí, sůl,

2

90 Kaizerka 
pětizrnná

vícezrnné pečivo 70g 1,6 mouka pšeničná (45%), 100% zápara, 
pitná voda, řepkový olej, droždí, len, sůl, 
zlepš. přípravek do pečiva

2

91 Bageta 
pětizrnná

vícezrnné pečivo 165g 1,6 mouka pšeničná (45%), 100% zápara, 
pitná voda, řepkový olej, droždí, len, sůl, 
zlepš. přípravek do pečiva

2

číslo 
výr.

název - podskupina skupina druh hmotnost alergen složení výrobku min. 
trv.
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92 Kostka Gusto 
grande

vícezr
nné 
pečivo

33g 1,7, 
11

pšeničná m. 40%, pitná voda, pšeničná 
krupice, dýně, sýr, len, olivový olej, 
droždí, sůl, sušená paprika, cibule, 
rajčatový prášek, pšeničný kvas, glukóza, 
regulátor kyselosti, řepkový olej, 
E270,enzymy, pš. sladová mouka, aroma, 
E300

2

93 Bagetka Gusto 
grande

vícezr
nné 
pečivo

70g 1,7, 
11

pšeničná m. 40%, pitná voda, pšeničná 
krupice, dýně, sýr, len, olivový olej, 
droždí, sůl, sušená paprika, cibule, 
rajčatový prášek, pšeničný kvas, glukóza, 
regulátor kyselosti, řepkový olej, 
E270,enzymy, pš. sladová mouka, aroma, 
E300

2

100 Koláč vázaný mák, 
tvaroh,

jemné 
pečivo

70g 1,3, 
6,7

mouka pšeničná (42%), náplně do koláčů 
(mák, tvaroh), pitná voda, cukr, droždí, 
rostlinný margarín, rostlinný olej, vejce, 
zlepš. přípravek do pečiva, sůl

2

102 Koláč moravský tvaroh, 
povidla

jemné 
pečivo

65g 1,3, 
6,7 

mouka pšeničná (42%), náplně do koláčů 
(tvaroh, povidla), pitná voda, cukr, droždí, 
rostlinný margarín, rostlinný olej, vejce, 
zlepš. přípravek do pečiva, sůl

2

103 Koláč pestrý mák, 
tvaroh, 
marmeláda

jemné 
pečivo

70g 1,3, 
6,7 
(5)

mouka pšeničná (42%), náplně do koláčů 
(mák, tvaroh, marmeláda), pitná voda, 
cukr, droždí, rostlinný margarín, rostlinný 
olej, vejce, zlepš. přípravek do pečiva, sůl

2

105 Koláč tvaroh 
jahoda gel

tvaroh, 
jahoda gel

jemné 
pečivo

72g 1,3, 
6,7 

mouka pšeničná (42%), náplně do koláčů 
(tvaroh, jahoda gel), pitná voda, cukr, 
droždí, rostlinný margarín, rostlinný olej, 
vejce, zlepš. přípravek do pečiva, sůl

2

110 Koláč jahodový jahoda jemné 
pečivo

72g 1,3, 
6

mouka pšeničná (42%), jahoda zmražená, 
pitná voda, cukr, droždí, rostlinný margarín, 
rostlinný olej, vejce, zlepš. přípravek do 
pečiva, sůl

1

111 Koláč 
švestkový

švestka jemné 
pečivo

72g 1,3, 
6

mouka pšeničná (42%), švestka 
zmražená, pitná voda, cukr, droždí, 
rostlinný margarín, rostlinný olej, vejce, 
zlepš. přípravek do pečiva, sůl

1

112 Koláč 
meruňkový

tvaroh, 
meruňka 
gel

jemné 
pečivo

72g 1,3, 
6,7, 
12 

mouka pšeničná (42%), náplně do koláčů 
(tvaroh, meruňka gel), pitná voda, cukr, 
droždí, rostlinný margarín, rostlinný olej, 
vejce, zlepš. přípravek do pečiva, sůl

2

113 Koláč 
borůvkový

tvaroh, 
borůvka gel

jemné 
pečivo

72g 1,3, 
6,7 

mouka pšeničná (42%), náplně do koláčů 
(tvaroh, borůvka gel), pitná voda, cukr, 
droždí, rostlinný margarín, rostlinný olej, 
vejce, zlepš. přípravek do pečiva, sůl

2

135 Koláče malé 
kulaté

mák, 
tvaroh, 
marmeláda

jemné 
pečivo

1kg 1,3, 
6,7 
(5)

mouka pšeničná (42%), náplně do koláčů 
(mák, tvaroh, marmeláda), pitná voda, 
cukr, droždí, rostlinný margarín, rostlinný 
olej, vejce, zlepš. přípravek do pečiva, sůl

2

číslo 
výr.

název - podskupina skupina druh hmotnost alergen složení výrobku min. 
trv.
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145 Koláče svatební 
zdobené

mák, 
tvaroh, 
povidla, 
ořech

jemné 
pečivo

1kg 1,3, 
6,7, 
8,5

mouka pšeničná (42%), náplně do koláčů 
(mák, tvaroh, povidla, ořech), pitná voda, 
cukr, droždí, rostlinný margarín, řepkový 
olej, vejce, zlepš. přípravek do pečiva, sůl

2

149 Koláčky s 
tvarohového 
těsta

jemné 
pečivo

1 kg 1,3, 
6,7

mouka pšeničná(30%), tvaroh, rostlinný 
margarín, náplň do koláčů - marmeláda

2

155 Vícezrnná 
buchta

vícezrnné jemné 
pečivo

90g 1,6, 
7,11

Mouka pšeničná (49%), margarín stolní, 
cukr, dextróza, sojová mouka, len, droždí, 
suš. syrovátka, slunečnice, vločky ovesné, 
žitné a pšeničné, sezam, pšen trhanka, 
lepek, E471, aroma, E300, E920 enzym, 
barvivo E100

2

160 Loupák jemné 
pečivo

45g 1,3, 
6,(7)

pšeničná mouka 59%, pitná voda, cukr, 
margarín, droždí, vejce, zlepš. přípravek 
do jemného pečiva, sůl,
Posyp: mák

2

161 Loupák pletený jemné 
pečivo

95g 1,3, 
6,(7)

pšeničná mouka 59%, pitná voda, cukr, 
margarín, droždí, vejce, zlepš. přípravek 
do jemného pečiva, sůl,
Posyp: mák

2

170 Buchta 
honzova

tvaroh, 
povidla

jemné 
pečivo

50g 1,3, 
6,7 

pšeničná mouka 42%, náplně do koláčů 
(tvaroh, povidla), pitná voda, cukr, 
margarín, droždí, vejce, zlepš. přípravek 
do jemného pečiva, sůl,

2

174 Babiččiny 
buchty

tvaroh, 
povidla, 
mák

jemné 
pečivo

330g 1,3, 
6,7 

mouka pšeničná (42%), náplně do koláčů 
(tvaroh, povidla, nebo mák), pitná voda, 
cukr, droždí, rostlinný margarín, rostlinný 
olej, vejce, zlepš. přípravek do pečiva, sůl

2

180 Vánočka s 
rozinkami a 
mandlemi

jemné 
pečivo

400g 1,3, 
6,8,7

pšeničná mouka 59%, pitná voda, cukr, 
zlepš. přípravek do jemného pečiva, 
margarín, droždí, rozinky (6%), vejce, sůl,
Posyp: mandle(2%)

3

182 Vánočka se 
sorbitem

jemné 
pečivo

400g 1,3, 
6,(7)

pšeničná mouka 59%, pitná voda, sorbit, 
zlepš. přípravek do jemného pečiva, 
margarín, droždí, rozinky, vejce, sůl,

3

211 Šátek tvaroh- 
jahoda plundr

tvaroh, 
jahoda

jemné 
pečivo

75g 1,3, 
7

pšeničná m. 59%, pitná voda, cukr, 
margarín tažný, droždí,  vejce, zlepš. 
přípravek do pečiva, sůl
Náplň do koláčů: tvaroh, jahoda gel

2

212 Šátek jablko 
plundr

jablko jemné 
pečivo

75g 1,3, 
6

pšeničná m. 59%, pitná voda, cukr, 
margarín tažný, droždí,  vejce, zlepš. 
přípravek do pečiva, sůl
Náplň: Jablka se skořicí

2

213 Hřeben s 
nugátem plundr

nugát jemné 
pečivo

60g 1,3, 
6,8, 
(5)

pšeničná m. 59%, pitná voda, cukr, 
margarín tažný, droždí,  vejce, zlepš. 
přípravek do pečiva, sůl
Náplň: Náplňový krém nugát

2

číslo 
výr.

název - podskupina skupina druh hmotnost alergen složení výrobku min. 
trv.
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219 Sýrové tyčinky 
plunder

sýr jemné 
pečivo

1 kg 1,3, 
6,7, 
11

pšeničná mouka 59%, pitná voda, nacho 
(mouka pšeničná, sušený tavený sýr, 
krupice kukuřičná, lepek, rajčata sušená, 
E471, E300, mrkvový extrakt, enzym),cukr, 
margarín tažný, droždí, vejce, sůl
Posyp: strouhaný eidam, sezam

2

220 Listový šátek 
tvaroh

tvaroh, jemné 
pečivo

75g 1,3 pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinný 
olej (palmový,řepkový),voda, emulgátory 
E322, E471 a E475, sůl, dextróza, E330, 
konzervant E202, antioxidanty E310 a 
E320, aroma, vitamin A), náplň do koláčů 
-tvaroh,vejce, ocet, sůl

2

223 Listový hřeben 
ořech

ořech jemné 
pečivo

75g 1,5, 
6,8

pšeničná mouka, tažný margarín (rostlinný 
olej (palmový,řepkový),voda, emulgátory 
E322, E471 a E475, sůl, dextróza, E330, 
konzervant E202, antioxidanty E310 a 
E320, aroma, vitamin A), náplň do koláčů 
-ořech,vejce, ocet, sůl

2

237 Meruňková 
kapsička

jemné 
pečivo

65g 1,7, 
12

mouka pšeničná(28%), tvaroh, jedlý tuk 
rostlinný (rostlinné oleje a tuky 80% 
(palmový a slunečnicový), voda, emulgátor 
(lecitin, E471), sůl, kys citrónová, barvivo - 
karoten, přírodní aroma), meruňka gel 
(Meruňky - kusové ovoce [SO2] (60%), 
glukózový sirup, E1422, cukr, E330, E202,  
E418, aroma, voda)

2

240 Linecké jemné 
pečivo

55g 1,3 pšeničná mouka, margarín, cukr, vejce, 
linecká (cukr, ovocný protlak 
(jablko,aronie,višeň), glukózový sirup, 
E330, E1422, E440i, koncentrát z černé 
mrkve, aroma, voda), citropasta

30

241 Vaflové 
slepované

jemné 
pečivo

50g 1,3,8 pšeničná mouka, margarín, cukr, vejce, 
vlašské ořechy, mandle, linecká (cukr, 
ovocný protlak (jablko,aronie,višeň), 
glukózový sirup, E330, E1422, E440i, 
koncentrát z černé mrkve, aroma, voda), 
citropasta, koření

30

243 Banánek třený jemné 
pečivo

60g 1,3 pšeničná mouka, margarín, cukr, vejce, 
linecká (cukr, ovocný protlak 
(jablko,aronie,višeň), glukózový sirup, 
E330, E1422, E440i, koncentrát z černé 
mrkve, aroma, voda), citropasta

30

247 FIT müsli vícezrnné jemné 
pečivo

50g 1,3, 
6, 7, 
8, 11

Mouka pšeničná, cukr, rostlinný margarín, 
vejce, glukóza, sezam,len, tmavá poleva, 
oves vločky, slunečnice, margarín, 
mandle, vlašský ořech,lecitin (sója), suš. 
mléko 

25

248 Müsli placka vícezrnné jemné 
pečivo

29g 1,7, 
11,

Ovesné vločky, slunečnice, len, sezam, 
glukózový sirup, cukr, dextróza, margarín, 
sušená syrovátka, emulgátor E322, E471, 
barvivo E160a 

25

číslo 
výr.

název - podskupina skupina druh hmotnost alergen složení výrobku min. 
trv.
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Příloha – informace o výrobcích – Pekařství Kovářov:

Seznam a složení použitých přípravků:

Skladování: Běžné v prodejnách při zachování základních hygienických norem. 
Teplota 10 až 24°C. Nevhodné je na přímém slunečním světle, v průvanu, při vysoké 
vlhkosti. 

zkratka obch. název výrobce-
dodavatel

Složení Alergen

Zlepšující 
přípravek 
do pečiva

Lactorex Zeelandia 
spol.s.r.o.
, Malšice

Sladová mouka ječná, dextróza, emulgátor 
E472e, cukr, mouka pšeničná a pš. sladová, 
emulgátor E471, kypřící látka E450i, E500ii, 
emulgátor E322 [sója], enzym, E300,aroma

1, 6

Zlepšující 
přípravek 
do chleba

Bas světlý Backaldrin Žitný kvas (žitná mouka, voda), kyselina octová 1

Zlepšující 
přípravek 
do jemného 
pečiva

Backcreme 
BMX

Zeelandia 
spol.s.r.o.
, Malšice

cukr, rostlinný tuk (řepkový, palmový), mouka 
pšeničná, dextróza, sůl (6%), lepek pšeničný, 
emulgátory E472e, E471, E322 [slunečnice], 
kypřící látky E450i, E500ii, zahušťovadlo E412, 
aroma, E300, enzym 

1, (7)

vícezrnná 
směs

Körndlmi- 
schung

Diamant 
Puratos

Sojový šrot, len, žitná sladová mouka 
bobtnavá, žitná drť, pšeničné otruby, pšeničná 
mouka celozrnná a bobtnavá, žitná mouka, 
bobtnavá pražená žitná mouka, emulgátory 
E322, E472e, palmový tuk, pšeničná sladová 
mouka, kyselina citrónová, enzym, E300  

1, 6

vícezrnná 
směs žitná

UNI žitná 
(41% žito)

Zeelandia 
spol.s.r.o.
, Malšice

Žitná mouka (30%), sušená kvasná kultura, 
Len,kukuřičná krupice, sojový šrot, sezam, 
sojová mouka, sůl, otruby žitné(7%), 
slunečnice, m žitná pražená (4%), lepek 
pšeničný, ječná mouka sladová, emulgátory 
E472e, enzym, E300

1,6, 
11

100% 
zápara

100% 
vařená 
zápara

Zeelandia 
spol.s.r.o.
, Malšice

Voda, pšeničná zrna, žitná zrna, len, slunečnice, 
sůl, kyselina E260 a E270

1

margarín Aima S Beluša 
foods

rostlinné tuky a oleje (palmový, řepkový), voda, 
emulgátory E471 a E472e, lecitin, jedlá sůl, E202, 
kyselina citrónová

-
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Doba minimální trvanlivosti:
U nebalených výrobků je minimální trvanlivost uvedena v tabulce pod zkratkou min. trv. a je 
značena ve dnech, včetně dne výroby.
U balených výrobků je min. trvanlivost uvedena na obale.

Seznam a složení použitých náplní:

Podrobné složení přípravků je k nahlédnutí u Vašeho dodavatele pečiva.
Vyhrazujeme si právo změnit přípravek či recepturu bez předchozího upozornění.

Platnost dokumentu:  Do vydání nových informací o výrobcích

Název náplně Složení Alergen

Náplň do kol. 
-marmeláda

ovocná náplň směska (ovocný protlak jablko, cukr, glukózo-fruktózový 
sirup, ovocný protlak (aronie a višeň), kyselina E330, želírující látka 
E440i, aroma voda), strouhanka

1,6

Náplň do koláčů 
-mák

maková směs (mák(50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný kuk. 
škrob E1422, kuk škrob, pšeničná mouka, sůl, E263, E401, aroma), 
voda, mák mletý čerstvý, strouhanka

1,6

Náplň do koláčů 
-ořech

Vlašskoořechová náplň vařená (glukózo-fruktózový sirup, cukr, 
Vlašské ořechy(20%), pšeničné klíčky, voda, pšeničná krupička, 
E418, aroma), pitná voda, strouhanka

1,5, 
6,8

Náplň do koláčů 
-tvaroh

Tvaroh, cukr, vejce, stabilizátor tvarohu (cukr, modifikovaný škrob 
E1414 a E1422, zahušťovadlo E466, E412), citropasta

3,7

Náplň do koláčů 
-povidla

Švestková povidla (švestkový protlak (48%), jablečný protlak (23%), 
sušené švestky (22%), cukr, voda, kyselina E330, aroma), pitná voda, 
strouhanka

1,6

Náplňový krém 
nugát

Cukr, tuk rostlinný, kakao, syrovátka sušená, Lískooříšková pasta 
(1,5%) emulgátor lecitin, aroma, sůl

6,7,8, 
(5)

Náplň do koláčů 
-jahoda gel

Jahody - kusové ovoce (45%), ovocný protlak (jablko), glukózo-
fruktózový sirup, cukr, E1422, ovocný protlak (višeň, arónie), E330, 
aroma, E202,  E418, koncetrát z černé mrkve, voda

Náplň do koláčů 
-meruňka gel

Meruňky - kusové ovoce [SO2] (60%), glukózo-fruktózový sirup, 
E1422, cukr, E330, E202,  E418, aroma, voda

12

Náplň do koláčů 
- borůvka gel

Borůvky - kusové ovoce (39%), ovocný protlak (jablko), glukózo-
fruktózový sirup, cukr, E1422, E330, E202,  E418, aroma, voda

Náplň do kol. 
-višeň gel

Višně - kusové ovoce (58%), ovocný protlak (jablko), glukózo-
fruktózový sirup, cukr, E1422, E330, E202,  E418, aroma, voda

Náplň do kol. 
-malina gel

Maliny - kusové ovoce (25%), ovocný protlak (jablko), glukózo-
fruktózový sirup, cukr, E1422, E330, E202,  E418, aroma, voda

Náplň do kol. 
-jablko

jablka, regulátor kyselosti E330 
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Alergeny: Vyskytují se v provozu pekárny a hotový výrobek může alergen obsahovat, i 
když není přímo uveden ve složení výrobku. Uveden v závorce.

• Obiloviny obsahující lepek
• Vejce
• Sójové boby
• Mléko včetně laktózy
• Suché skořápkové plody
• Sezamová semena

  
Seznam přídatných látek uvedených v dokumentu:

Čerpáno z www.emulgatory.cz, není ještě doplněno o použití a škodlivosti.

značka název použití škodlivost

E1414 Acetylovaný škrobový difosfát

E1422 Acetát zesíťovaného adipátu škrobu zahušťovadlo bezpečné

E160a Karoteny barvivo, antioxidant

E202 Sorban draselný konzervant alergen

E260 Kyselina octová regulátor kyselosti

E263 Octan vápenatý stabilizátor, konzervant bezpečné

E270 Kyselina mléčná regulátor kyselosti

E300 Kyselina askorbová (vit. C) antioxidant

E322 Lecitiny (vit. E) antioxidant, emulgátor

E330 Kyselina citrónová regulátor kyselosti

E341 Fosforečnany vápenaté

E401 Alginát sodný želírující látka, stabilizátor alergen

E412 Guma  guar zahušťovadlo

E418 Guma gellan zahušťovadlo bezpečné

E440 Pektiny želírující látka bezpečné

E450 Difosforečnany kypřící látka, stabilizátor bezpečné

E466 karboxylmethylcelulóza zahušťovadlo bezpečné

E471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin emulgátor, stabilizátor

E472e Estery monoglyceridů s kyselinou acetylvinnou emulgátor, stabilizátor

E500 Uhličitany sodné regulátor kyselosti

E516 Síran vápenatý

E920 L-cystein
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Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle 
směrnice 1169/11 EU – vysvětlivky:

_____________________________________________________________

1) Obiloviny obsahující lepek– nejedná se o celiakii, výrobky z nich 

2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 

3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 

4) Ryby a výrobky z nich 

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život 

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich 

7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život 

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů 

9) Celer a výrobky z něj 

10) Hořčice a výrobky z ní 

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 

12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj 

14) Měkkýši a výrobky z nich 

Ve výrobě nepoužíváme čerstvé arašídy, pouze mohou být přítomny v některých 
surovinách.

Nepoužíváme suroviny GMO

V Kovářově
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