
CUKRÁRNA Letohrad 

BEAS, a. s., Choustníkovo Hradiště 89, 544 42,  Hradec Králové, Česká republika 

Nabídka cukrářských a pekařských výrobků 
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skupina (I. - VI.) a podskupiny (a - e) výrobků 

Číslo Název a složení výrobku 
Bale

no 

Hmotno

st 

(g) 

DMT/DP 

(D=den, 
M=měsíc) 

I. JEMNÉ PEČIVO 

 a) kynuté: 

3201 Koláč kombinovaný s náplní makovou, tvarohovou, ovocnou – korpus: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, cukr, 

droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, cukr, suš. mléko, mouka sladová, emulgátor E471), vaječná 

melanž (vejce, antioxidant  E325), vanilinový cukr, směs (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob bramborový, regulátor 

kyselosti  kys. citrónová, aroma, konzervant sorbát draselný), sůl, náplň: maková (viz 3202), tvarohová (viz 3203), 

ovocná (viz 3204), posyp žmolenka (mouka pšeničná, cukr, olej řepkový) 

- 80 1 D 

3202 Koláč malý s náplní makovou – korpus: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, cukr, droždí, zlepšující přípravek 

(pšeničná mouka, cukr, suš. mléko, mouka sladová, emulgátor E471), vaječná melanž (vejce, antioxidant  E325) 

, vanilinový cukr, směs (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob bramborový, regulátor kyselosti  kys. citrónová, aroma 

přírodně identické, konzervant sorbát draselný), sůl, náplň maková 20% – mák 52%, cukr, sušené mléko, 

vanilinový cukr, směs cukrářská (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob bramborový, regulátor kyselosti  kys. citrónová,  

aroma, konzervant sorbát draselný), skořice, posyp žmolenka (mouka pšeničná, cukr, olej řepkový) 

- 40 2 D 

3203 Koláč malý s náplní tvarohovou -  korpus: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, cukr, droždí, zlepšující přípravek  

(pšeničná mouka, cukr, suš. mléko, mouka sladová, emulgátor E471), vaječná melanž (vejce, antioxidant  E325) 

, vanilinový cukr, směs (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob brambor., regulátor kyselosti  kys. citrónová, aroma, 

konzervant sorbát draselný), sůl, náplň tvarohová 33% – tvaroh 72%, cukr, žloutky (vaječný žloutek, konzervant 

kyselina octová, regulátor kyselosti  kyselina mléčná), rozinky, směs (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob brambor., 

regulátor kyselosti kys. citrónová,  aroma, konzervant sorbát draselný), vanilinový cukr, posyp žmolenka 

- 40 2 D 

3204 Koláč malý s náplní ovocnou – korpus: pšeničná mouka, voda, řepkový olej, cukr, droždí, zlepšující přípravek 

(pšeničná mouka, cukr, suš. mléko, mouka sladová, emulgátor E471), vaječná melanž (vejce, antioxidant  E325), 

vanilinový cukr, směs (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob brambor., regulátor kyselosti  kys. citrónová, aroma, 

konzervant sorbát draselný), sůl, náplň ovocná 45% – povidla 53% (jablečná dřeň, cukr, lekvar švestkový, voda, 

barvivo E150c, želírující látka pektin, aroma, konzervant sorbát draselný), ovocná směs 27% (směs ovocných 

dření, cukr, škrobový sirup, regulátor kyselosti kys. citrónová, želírující látka pektin, barvivo bezinková dřeň), 

linecké drobky (viz linecké těsto), vanilinový cukr, rum, posyp žmolenka 

- 40 2 D 

3205 Koláč malý kombinovaný s náplní makovou, tvarohovou, ovocnou - viz 3201 - 40 2 D 
3215 Sváteční koláčky směs – korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostlinné oleje a tuky, voda, emulgátory slunečnicový 

lecitin, E471, sůl, suš. syrovátka, regulátor kyselosti kys. Citrónová, barvivo betakaroten, aroma), mléko, vaječná 

melanž (vejce, antioxidant  E325), droždí, moučkový cukr, vanilinový cukr, směs (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob 

brambor., aroma, konzervant  sorbát draselný), sůl, náplň: maková 20% – mák 52%, cukr, suš. mléko,  vanilinový 

cukr, směs cukrářská (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob brambor., regulátor kyselosti  kys. citrónová, aroma, 

konzervant sorbát draselný), skořice, tvarohová 33% – tvaroh 72%, cukr, žloutky (vaječný žloutek, konzervant 

kys. octová, regulátor kyselosti kys. mléčná), rozinky, směs (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob brambor., regul. 

kyselosti kys. citrónová,  aroma, konzervant sorbát draselný), vanilinový cukr, ovocná 45% – povidla 53% 

(jablečná dřeň, cukr, lekvar švestkový, voda, barvivo E150c, želír. látka pektin , aroma, konzervant sorbát 

draselný), ovocná směs 27% (směs ovocných dření, cukr, škrobový sirup, regul. kyselosti kys. citrónová, 

želírovadlo pektin, barvivo bezinková dřeň), linecké drobky (viz linecké těsto), vanilinový cukr, rum, posyp: 

nevlhnoucí cukr  (dextróza, cukr, protispékavá látka E470b, rostlinný olej) 

- 1000 3 D 

 b) z listového těsta: 
3220 Listový šáteček tvarohový – korpus: listové těsto, náplň 39%: tvaroh (72%), cukr, žloutky (vaječný žloutek, 

konzervant E260, regulátor kyselosti E270), směs (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob brambor., regul. kyselosti 

kyselina citrónová, aroma přír. identické, konzervant E202), vanilinový cukr, potření vaječná melanž (vejce, 

antioxidant mléčnan sodný) 

- 80 4 D 

3223 Listový šáteček povidlový - korpus: listové těsto, náplň 20%: povidla (jablečná dřeň, cukr, lekvar švestkový, voda, 

barvivo E150c, želírující látka pektin, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, konzervant E202), ovocná 

směs (směs ovocných dření, cukr, škrobový sirup, regulátor kyselosti kys. citrónová, želírující látka pektin, barvivo 

bezinková dřeň), linecké drobky (pšeničná mouka, tuk rostlinný (rostl. oleje a ztužené tuky, voda, emulgátor 

E471, konzervant E200, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo annato), cukr, vaječná melanž 

(vejce, antioxidant mléčnan sodný), směs (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob bramborový, regulátor kyselosti 

kyselina citrónová, citronové aroma, konzervant E202), skořice, posyp cukr 

- 80 5 D 

3221 Ara-rohlík s náplní arašídovou -  korpus: listové těsto, arašídová náplň 45 %: voda, pražené arašídy (18%), piškotové 

drobky (pšeničná mouka, cukr, emulgátory  E472b,  E477, kypřící látky E450 a  E500, škrobový sirup, mléko  

sušené, pšeničný škrob, sůl, regulátor kyselosti  E330, zahušťovadlo xanthan , aroma, barvivo karoteny, vejce, 

voda), cukr, suš. mléko, rozinky, skořice, potření vaječná melanž (vejce, antioxidant mléčnan sodný) 

- 70 5 D 



skupina (I. - VI.) a podskupiny (a - e) výrobků 

Číslo Název a složení výrobku 
Bale

no 

Hmotno

st 

(g) 

DMT/DP 

(D=den, 
M=měsíc) 

3224 Listový závin s jablky – korpus: listové těsto, náplň 32%: jablečné kostky 66% (jablka, voda, regul. kyselosti E330, 

konzervant  E223), linecké drobky (viz linecké těsto), cukr, skořice, potření vaječná melanž (vejce, antioxidant 

mléčnan sodný) 
- 300 3 D 

 c) linecké: 

3251 Linecké kolečko s náplní ovocnou – korpus: linecké těsto, ovocná náplň: ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, 

škrobový sirup, regul. kyselosti  E330, želírující látka pektin, barvivo bezinková dřeň), posyp: moučkový cukr - 40 30 D 

3254 Linecké kolečko malé s náplní ovocnou – viz 3251 - 1000 30 D 
3257 Linecké třené s náplní ovocnou – korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostlinné oleje a ztužené tuky, voda, 

emulgátor E471, konzervant  E200, regul. kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo annato), cukr moučka, směs 

(voda, cukr, jablečná dřeň, škrob bramborový, regulátor kyselosti E330, aroma, konzervant E202), vaječná melanž 

(vejce, antioxidant E325), vanilinový cukr, krémový prášek (škrob, vanilín, přírodní barviva E100, E160a), náplň 

11%: ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, škrob. sirup, regulátor kyselosti E330, želírovací látka pektin, 

barvivo bezinková dřeň), poleva: poleva cukrářská tmavá, tuk rostlinný (palmový tuk, aroma) 

- 40 30 D 

3261 Linecké kolečko light – korpus: pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostlinné oleje a ztužené tuky, voda, emulgátor E471, 

konzervant kyselina sorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová E330, aroma, barvivo annato), sladidlo 

sorbitol, vaječná melanž (vejce, antioxidant mléčnan sodný), náplň: ovocná náplň light (ovocné protlaky (jablko, 

rybíz, aronie), fruktóza, voda, želír. látka pektin, regulátor kyselosti E330, aroma) 

- 40 30 D 

3263 Trojhránky – korpus: linecké těsto, směs pekařská  (ovesné vločky, sezam, slunečnice, len, soja, jablka sušená mletá, 

zahušťovadlo E412, E414,  E1422, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová E330, skořice), sirup z invertního 

cukru (cukr, voda, regulátor kyselosti E330, jedlá soda), poleva: poleva cukrářská tmavá, tuk rostlinný (palmový 

tuk, aroma) 

- 50 10 D 

II. TRVANLIVÉ PEČIVO 

 a) sušenky: 
3402 Kokosové rohlíčky - volné - pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostl. oleje a ztužené tuky, voda, emulgátor  E471, 

konzervant  E200, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo annato), kokos, cukr, vaječná melanž 

(vejce, antioxidant E325), vanilinový cukr, směs cukrářská (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob bramborový, 

citronové aroma, konzervant  E202), skořice 

- 1000 60 D 

3404 Vanilkové rohlíčky - volné - pšeničná mouka, rostlinný tuk (rostl. oleje a ztužené tuky, voda, emulgátor  E471, 

konzervant  E200, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo annato), ořechy vlašské a lískové, cukr, 

vaječná melanž (vejce, antioxidant E325), vanilinový cukr, směs cukrářská (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob 

bramborový, citronové aroma, konzervant  E202), skořice 

   

 b) ze šlehaných hmot: 
3413 Kokosky volné -  směs cukrářská (cukr, kokos strouhaný, sušený vaječný bílek, rýžová mouka, rostlinný tuk, sušené 

mléko, emulgátor E472a, zahušťovadlo E401, glukózový sirup), ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, 

škrobový sirup, regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, barvivo bezinková dřeň) 

- 1000 30 D 

3414 Vanička - cukr, žloutky (vaječný žloutek, konzervant E260, regulátor. kyselosti E270), vejce - 13 40 D 
3417 Laskonka kokosová korpus - cukr, kokos, bílky, voda - 15 35 D 
3420 Kornoutek jádrový korpus - cukr, bílky, arašídy, mouka pšeničná - 10 30 D 
3423 Griliášová trubička korpus - cukr, bílky, sojová drť, arašídy, pšeničná mouka, linecké drobky (viz linecké těsto) - 17 30 D 

III. CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY 

 a) s náplní lehkou tukovou: 
3501 Vaječný věneček s náplní malý – viz 3502 - 13 2 D 
3502 Vaječný věneček s náplní - korpus: voda, směs cukrářská (pšeničný škrob, rostlinný olej, vaječná melanž suš., bílek 

suš., kypřící látky E450, E500, zahušťovadla E464, E412, emulgátory E472b, E477, glukózový sirup, sůl, mléko  

sušené), krém: voda, rostlinný tuk (rostl. tuky a oleje, ztužené tuky, voda, sůl, emulgátory E475, E471, konzervant 

sorbát draselný, regul. kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakaroten), krémový prášek (škrob, vanilín, 

přírodní barviva E100, E160a), sušené mléko, žloutky, cukr, rumové aroma (rozpouštědla voda, glycerol, 

propylenglykol, aroma, konzervant E202), poleva: fondán, voda 

- 40 2 D 

3503 Kávový banán - korpus: voda, směs cukrářská (pšeničný škrob, rostlinný olej, vaječná melanž sušená, bílek suš., 

kypřící látky E450, E500, zahušťovadla E464, E412, emulgátory E472b, E477, glukózový sirup, sůl, mléko  

sušené), krém: voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje, ztužené rostlinné tuky, voda, jedlá sůl, emulgátory E475, 

E471, konzervant  E202, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakaroten), krémový prášek 

(škrob, vanilín, přír. barviva kurkumin, karoteny), sušené mléko, žloutky, tuková pasta kávová (ztužený tuk, 

pražená káva, cukr, aroma), poleva: fondán, voda, pálený cukr 

- 50 2 D 

3504 Listový šáteček se žloutkovým krémem - korpus: listové těsto, krém: voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje, 

ztužené rostlinné tuky, voda, jedlá sůl, emulgátory E475, E471, konzervant  E202, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, aroma, barvivo betakaroten), krémový prášek (škrob, vanilín, přír. barviva kukurmin, karoteny), 

krémový prášek (škrob, vanilín, přírodní barviva kurkumin, karoteny), sušené mléko, žloutky, cukr, rumové aroma  

(rozpouštědla voda, glycerol, propylenglykol, aroma, konzervant sorbát draselný), posyp: moučkový cukr 

- 50 2 D 



skupina (I. - VI.) a podskupiny (a - e) výrobků 

Číslo Název a složení výrobku 
Bale

no 

Hmotno

st 
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DMT/DP 

(D=den, 
M=měsíc) 

3506 Listový žloutkový řez - korpus: listové těsto, náplň: voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje, ztužené roslinné tuky, 

voda, jedlá sůl, emulgátory E475, E471, konzervant  E202, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo 

betakaroten), krémový prášek (škrob, vanilín, přírodní barviva kurkumin, karoteny), sušené mléko, žloutky, cukr, 

rumové aroma  (rozpouštědla voda, glycerol, propylenglykol, aroma, konzervant sorbát draselný), ovocná směs 

(směs ovoc. dření, cukr, škrobový sirup, regulátor kyselosti  kyselina citrónová, želírovadlo pektin, barvivo 

bezinková dřeň), poleva: fondán, voda 

- 40 2 D 

3507 Ovocný košíček žloutkový - korpus: linecké těsto, náplň: voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje, ztužené rostlinné 

tuky, voda, sůl, emulgátory E475, E471, konzervant E202, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo 

betakaroten), krémový prášek (škrob, vanilín, přírodní barviva E100, E160a), sušené mléko, žloutky, cukr, rumové 

aroma (rozpouštědla voda, glycerol, propylenglykol, aroma, konzervant sorbát draselný), ovoce konzervované: 

broskve (broskve, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330), mandarinky (mandarinky, voda, 

cukr), poleva: agar, voda 

- 60 2 D 

3517 Lázeňské řezy – korpus: piškot tmavý, náplň: lehký tukový krém (voda, tuk rostl., cukr, mléčná bílkovina, emulgátor 

E472b, E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo karoteny), rostlinný tuk (rostlinné tuky a 

oleje, ztužené rostl. tuky, voda, sůl, emulgátory E475, E471, konzervant sorbát draselný, regul. kyselosti  E330, 

aroma, barvivo betakaroten), vĺašské ořechy, mléko, cukr, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, škrobový 

sirup, želírovadlo pektin, barvivo bezinková dřeň), rumové aroma, vanilinový cukr, strouhaná čokoláda 

- 80 3 D 

 b) s náplní tukovou: 
3511 Florida - korpus: piškot světlý, náplň: voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje, ztužené rostl. tuky, voda, sůl, 

emulgátory E475, E471, konzervant sorbát draselný, regul. kyselosti  E330, aroma, barvivo betakaroten), krémový 

prášek (škrob, vanilín, přírodní barviva E100, E160a), žloutky,  sušené mléko, vanil. cukr, broskve konzervované 

(broskve, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330), poleva: bílá cukrářská poleva 

(glukózový sirup, voda, želírovací přípravek pektin, xanthan, zahušťovadla alginát sodný, karagen, regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, citrát sodný, barvivo E171, konzervant E202, aroma), ozdoba: lehký tukový krém 

(voda, tuk rostlinný, cukr, mléčná bílkovina, emulgátory E472b, E322, E472e, stabilizátory celulóza, E466, E340, 

aroma, barvivo karoteny) 

- 100 2 D 

3516 Míša řezy – korpus: piškot tmavý,  náplň: ovocná směs (cukr, směs ovocných dření, škrobový sirup, želírující látka 

pektin, regul. kyselosti E330, aroma, barvivo betakaroten), krém: tvaroh, rostlinný tuk (rostl. tuky a oleje, voda, 

emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant E202, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), cukr, 

poleva: kakaooříšková pasta (cukr, rostlinný tuk, kakaový prášek, sušená syrovátka, lískooříšková pasta, 

emulgátor sójový lecitin, aroma) 

- 80 2 D 

3519 Míša řezy malé - viz 3516 - 40 2 D 
3524 Tvarohový řez s borůvkami - korpus: piškot světlý, krém: tvaroh, rostlinný tuk (rostl. tuky a oleje, voda, emulgátory 

E322, E471, E475, sůl, konzervant E202, regul. kysel. E330, aroma, barvivo E160a), cukr, vanilinový cukr, 

cukrářská směs (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob bramborový, regul. kyselosti E330,  aroma přírodně ident., 

konzervant E202), borůvkový gel (borůvky, ovocné protlaky (jablko, aronie), glukózový sirup, modifik. škrob, 

cukr, voda, konzervant E202, zahušťovadlo E418, aroma), poleva: poleva  bílá glukózový sirup, voda, želírovací 

přípravek pektin, xanthan, zahušťovadla E401, E407, regulátor kyselosti kys. citrónová, citrát sodný, barvivo 

E171, konzervant E202, aroma), poleva červená (maliny, cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob E1442, 

koncentrát karotka a slunečnice, barviva E120, E150c, regulátor kyselosti kyselina citrónová, bezinková šťáva, 

regulátor kyselosti citrát sodný, konzervant E202, aroma) 

- 80 2 D 

3531 Kokoska malá - viz 3532 - 20 3 D  
3532 Kokoska – korpus: linecké kolečko (viz linecké těsto), směs cukrář. (cukr, kokos strouhaný, suš. vaječný bílek, rýžová 

mouka, rostlinný tuk, suš. mléko, emulgátor E472a, zahušťovadlo E401, glukózový sirup), krém: základní tukový 

krém, kakao, ovocná náplň: ovocná směs (směs ovoc. dření, cukr, škrobový sirup, regul. kyselosti E330, želír. látka 

pektin, barvivo bezinková dřeň), poleva: poleva cukrářská tmavá, rostlinný  tuk (palmový tuk, aroma) 

- 50 3 D 

3533 Laskonka kokosová malá - viz 3534 - 20 3 D 
3534 Laskonka kokosová - korpus: cukr, kokos, bílky, voda, krém: základní tukový krém, mleté laskonky, poleva: poleva 

cukrářská tmavá, rostlinný  tuk (palmový tuk, aroma) 
- 35 3 D 

3537 Meruňkový dezert - korpus: piškot světlý, náplň: základní tukový krém, cukrářská poleva tmavá, konzervované ovoce 

(meruňky, cukr, voda), voda, agar 
- 70 3 D 

3538 Řez s polevou tmavou - korpus: piškot tmavý, krém: základní tukový krém, kakao, poleva: poleva cukrářská tmavá, 

rostlinný  tuk (palmový tuk, aroma) 
- 50 3 D 

3540 Ořechová pochoutka násobek- korpus: piškot tmavý, krém: základní tukový krém, mleté ořechy, cukr, poleva: poleva 

cukrářská tmavá, rostlinný  tuk (palmový tuk, aroma), ozdoba ořech 
- 200 3 D 

3543 Násobek mocca řezu - korpus: piškot tmavý, krém: základní tukový krém, káva, poleva: fondán (cukr, glukózový sirup, 

voda), ozdoba: poleva cukrářská tmavá, rostlinný  tuk (palmový tuk, aroma) 
- 200 3 D 

3546 Špička s tekutou náplní - korpus: pšeničná mouka, bílky, žloutky, krémový prášek (škrob, vanilín, přírodní barviva 

E100, E160a), krém: směs (glukózový sirup, kakaový prášek, mléko suš., mouka sojová, škrobový sirup, voda, 

emulgátor E322, aroma čokoládové), rostlinný tuk (rostl. oleje a ztuž. tuky, voda, emulgátor E471, konzervant 

kyselina sorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo annato), náplň: směs (mléko suš., cukr, 

podmáslí suš., sušený mléčný výrobek (laktóza, rostlinné a mléčné bílkoviny, rostl. a živoč. tuk, sušený kukuřičný 

sirup, rostlinný olej, aroma), emulgátor E472a, barvivo E160a, zahušťovadlo E466, aroma ethylvanilin), voda, 

fondán, rumové aroma (rozpouštědla voda, glycerol, propylenglykol, aroma, konzervant E202), poleva: cukrářská 

poleva tmavá, rostlinný  tuk (palmový tuk, aroma) 

- 40 5 D 

3553 Špička s tekutou náplní mini – viz 3546 - 20 5 D 



skupina (I. - VI.) a podskupiny (a - e) výrobků 
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(g) 

DMT/DP 

(D=den, 
M=měsíc) 

3547 Řez s ořechovým krémem light - korpus: vaječná melanž (vejce, antioxidant E325), sladidlo sorbitol, pšeničná mouka, 

voda, ořechy, pasta (voda, cukr, emulgátory E471, E475, E570, nosič E1520), krém: voda, rostlinný tuk (rostl. 

oleje a ztužené tuky, voda, emulgátor E471, konzervant kys. sorbová, regulátor kyselosti kyselina citrónová E330, 

aroma, barvivo annato), sladidlo sorbitol, ořechy, pšeničná mouka, sušené mléko, posyp: drcené ořechy 

- 40 4 D 

3548 Oválek s polevou cukrářskou tmavou - korpus: linecké těsto, krém: základní tukový krém, karamel (cukr, lehký tukový 

krém (voda, tuk rostlinný, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor E472b, E322, E472e, stabilizátory E460, E466, 

E340, aroma, barvivo E160a), poleva: poleva cukrářská tmavá, rostlinný tuk (palmový olej, aroma), ozdoba ořech 

- 40 4 D 

3549 Pražská koule – korpus: bílky, pšeničná mouka, žloutky, cukr, krémový prášek (škrob, vanilín, přírodní barviva E100, 

E160a), krém:  fondán, tuk rostlinný (rostlinné tuky a oleje, ztužené rostlinné tuky, voda, sůl, emulgátory E475, 

E471, konzervant sorbát draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová E330, aroma, barvivo betakaroten), kakao, 

obalení: cukr, arašídy, voda, poleva: cukrářská poleva tmavá, rostlinný tuk (palmový tuk, aroma) 

- 50 6 D 

3555 Brambory modelované – korpus: mouka pšeničná, bílky, žloutky, krémový prášek (škrob, vanilín, přírodní barviva 

E100, E160a), voda, krém: základní tukový krém, kakao, obalení: mléčná hmota - cukr, mléko suš., glukóza, olej 

rostlinný, tuk rostlinný (palmový tuk, aroma), vanilinový cukr, mandlové aroma (rozpouštědla voda, glycerol, 

propylenglykol, aroma , konzervant E202), voda, posyp kakao 

- 40 3 D 

3556 Štafeta – korpus: bílky, cukr, mouka pšeničná, arašídy, krém:  základní tukový krém, kávová pasta (ztužený tuk, 

pražená káva, cukr, aroma), poleva: poleva cukrářská tmavá, tuk rostlinný (palmový tuk, aroma) 
- 50 4 D 

3567 Štafeta malá – viz 3556 - 25 4 D 
3558 Jádrový kornoutek – korpus: cukr, bílky, arašídy, mouka pšeničná, krém: základní tukový krém, kávová pasta 

(ztužený tuk, pražená káva, cukr, aroma), poleva: poleva cukrářská tmavá, tuk rostlinný (palmový tuk, aroma), 

posyp mleté arašídy 

- 40 4 D 

3560 Jádrový kornoutek mini – viz 3558 - 20 4 D 
3561 Balkánký řez – korpus: piškot tmavý, náplň: piškotové drobky, poleva cukrářská tmavá, rostlinný tuk (palmový olej, 

aroma), základní tukový krém, kakao, ozdoba ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, škrobový sirup, regul. 

kyselosti E330, želírující látka pektin, barvivo bezinková dřeň), strouhaná čokoláda 

- 50 3 D 

3563 Dezert velký stříška – korpus: piškot světlý, piškot tmavý, krém: základní tukový krém, pomerančová kůra 

(pomerančová kůra, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regul. kyselosti E330, aroma, konzervant  E202), alginátové 

ovoce (cukr, voda, škrobový sirup glukózový, želírující látka E401, stabilizátory E341, E339, emulgátor E475, 

višňový a pomerančový aromový olej, bariva E100 a E120), poleva: poleva cukrářská tmavá, rostlinný tuk 

(palmový olej, aroma) 

- 80 4 D 

3565 Roláda piškotová s polevou tmavou cukrářskou - korpus: piškot světlý, krém: základní tukový krém, kakao, poleva: 

poleva cukrářská tmavá, rostlinný tuk (palmový tuk, aroma) 
- 40 3 D 

3566 Násobek rolády s polevou tmavou cukrářskou - viz 3565   - 400 3 D 
3568 Ořechová roláda – korpus: piškot světlý, krém: základní tukový krém, ořechy mleté, posyp ořechy mleté - 40 3 D 
3569 Ananasový řez – korpus: piškot světlý, náplň:  základní tukový krém, ananasový kompot (ananas, voda, cukr, regulátor 

kyselosti kyselina citrónová), cukr, ovocná směs meruňková (cukr, glukózový sirup, ovocné protlaky (jablko, 

meruňka), modifik. škrob, voda, regul. kyselosti E330, želírovadlo pektin E440, aroma), posyp arašídy, ozdoba: 

poleva cukrářská tmavá, ananas 

- 50 3 D 

3570 Kokosový řez – korpus: piškot světlý, krém: základní tukový krém, kokos, cukr, posyp kokos - 50 3 D 
3575 Mocca řez – korpus: piškot tmavý, krém: základní tukový krém, káva, poleva: fondán, ozdoba: poleva cukrářská tmavá, 

rostlinný tuk (palmový tuk, aroma) 
- 50 3 D 

3576 Pralinkový řez – korpus: piškot světlý, piškot tmavý, náplň: základní tukový krém, mleté pražené arašídy, rumové 

aroma (rozpouštědla voda, glycerol, propylenglykol, aroma, konzervant E202), kakao, ovocná směs (směs 

ovocných dření, cukr, škrobový sirup, regul. kyselosti E330, želírující látka pektin, barvivo bezinková dřeň), 

poleva: poleva cukrářská tmavá, rostlinný tuk (palmový tuk, aroma) 

- 50 3 D 

3577 Kokosová roláda – korpus: piškot světlý, náplň: ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, škrobový sirup, regul. 

kyselosti  kyselina citrónová, želírovadlo pektin, barvivo bezinková dřeň), základní tukový krém, kokos,posyp 

strouhaný kokos 

- 50 3 D 

3578 Oválek s polevou cukrářskou tmavou malý – viz 3548 - 20 4 D 
3579 Kokosový řez malý – viz 3570 - 20 3 D 
3580 Kokosová roláda malá – viz3577 -   

 c) s náplní šlehačkovou: 
3614 Lanýžové řezy - korpus: cukrářská směs (cukr, pšeničná mouka, kakao, pšeničný škrob, emulgátor E472b, E477, 

vaječný bílek, kypřící látka E339 a E500, nízkotučné sušené mléko, sůl, stabilizátor E415, E466, aroma), vaječná 

melanž (vejce, antioxidant mléčnan sodný), olej řepkový, voda, krém: šlehačka živočišná (smetana, stabilizátor E 

407), cukrářská poleva tmavá, ozdoba: krém, mandarinka, želatina (agar, voda) 

- 70 3 D 

 d) s náplní šlehačkovou - rostlinnou: 
3509 Tiramisu - korpus: piškot světlý, náplň: lehký tukový krém (voda, tuk rostl., cukr, mléčná bílkovina, emulgátor E472b, 

E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo karoteny), ztužovač šlehačky tiramisu (cukr, 

mascarpone v prášku, maltodextrín, želatina, aroma, barveno ovocnými a přírodními extrakty, sůl), voda, cukr, 

pasta kávová (aroma, cukr, voda, kávový extrakt, karamelový sirup, zvlhčovadlo propylenglykol), pasta 

pomerančová (přírodní aroma, cukr, glukózový sirup, voda, glukózo-fruktózový sirup,  regul. kyselosti E330, 

pomerančový koncentrát, modifik. škroby,  želírovací látka pektin, barviva ovocné a rostlinné extrakty), posyp: 

kakao 

- 60 2 D 
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Číslo Název a složení výrobku 
Bale

no 

Hmotno

st 

(g) 

DMT/DP 

(D=den, 
M=měsíc) 

3510 Jogurtový řez s ovocem – korpus: piškot světlý, náplň: ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, škrobový sirup, regul. 

kyselosti E330, želírující látka pektin, barvivo bezinková dřeň), lehký tukový krém (voda, tuk rostlinný, cukr, 

mléčná bílkovina, emulgátor E472b, E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo karoteny), 

voda, ztužovač šlehačky jogurt (cukr, suš. nízkotučný jogurt, želatina, modifikované škroby, regulátor kyselosti 

E330, aroma), broskve a mandarinky konz.(ovoce, voda, cukr, regul. kyselosti E330), želatina (glukózo-fruktózový 

sirup, voda, cukr, želírovadlo pektin, zahušťovadla E407, E415, regul. kyselosti  E330, E331, E341, konzervant 

E202) 

- 90 2 D 

3514 Kostky s koňakovou příchutí - korpus: piškot tmavý, náplň: lehký tukový krém (voda, tuk rostl., cukr, mléčná 

bílkovina, emulgátor E472b, E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo karoteny), ztužovač 

šlehačky vaječný koňak (glukózový sirup sušený, cukr, glukóza, želatina, sušený žloutek, aroma, barvivo 

betakaroten, sůl), poleva: hnědá cukřář. poleva (glukózový sirup, voda, nízkotučný kakaový prášek, modifikovaný 

škrob E1442, barvivo E150c, konzervant E202, aroma),  bílá cukrář. poleva (glukózový sirup, voda, želírovací 

látka pektin, xanthan, zahušťovadla E401, E407, regulátor kyselosti kyselina citrónová, citrát sodný, barvivo E171, 

konzervační látka E202, aroma) 

- 60 2 D 

3518 Tiramisu malé – viz 3509 - 30 2 D 
3521 Borůvkový řez - korpus: piškot světlý, náplň: lehký tukový krém (voda, tuk rostl., cukr, mléčná bílkovina, emulgátor 

E472b, E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo E160a), ztužovač šlehačky jogurt (cukr, suš.  

jogurt, želatina, modifikované škroby, regul. kyselosti E330, aroma), ovocná náplň (směs ovocných dření, cukr, 

škrobový sirup, želírující látka pektin, barvivo bezinková dřeň), borůvkový gel (borůvky, ovocné protlaky (jablko, 

aronie), glukózový sirup, modifikovaný škrob, cukr, voda, regul. kyselosti  E330, konzervant E202, zahušťovadlo 

E418, aroma přírodně identické) 

- 100 2 D 

3523 Ananasový terč - korpus: piškot světlý, náplň: lehký tukový krém (voda, tuk rostlinný, cukr, mléčná bílkovina, 

emulgátor E472b, E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo E160a), voda, ztužovač šlehačky 

jogurt (cukr, suš.  jogurt, želatina, modifikované škroby, regul. kyselosti E330, aroma), kokos, ananas, poleva: 

agar, voda, barvivo žluté (barvivo betakaroten , nosiče modif. škrob, glukózový sirup, antioxidanty E307, E301, 

protispékavá látka E341), červené (kyselina karmínová, rozpouštědlo  E525, regul. kyselosti kyselina citrónová) 

- 70 2 D 

3526 Kiwi řez - korpus: piškot světlý 

náplň: ovocná náplň meruňková (cukr, glukózový sirup, ovocné protlaky (jablko, meruňka 37%), modifikovaný 

škrob E1422, voda, regulátor kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, aroma), krém: jogurt, lehký 

tukový krém (voda, tuk rostlinný, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor E472b, lecitin E322, E472e, stabilizátory 

celulóza, E466 E340, aroma, barvivo karoteny), vanilinový cukr, ozdoba: kiwi, želatina (glukózo-fruktózový sirup, 

voda, cukr, želírující látka pektin, zahušťovadlo E407 E415, regulátor kyselosti kyselina citrónová, E331, E341, 

konzervant sorbát draselný E202), barvivo Cu-chlorofylin a kurkumin  

- 90 2 D 

3601 Pařížská tyčka malá – viz 3613 - 20 4 D 
3605 Větrník slazený umělým sladidlem – korpus: voda, cukrářská směs (pšeničný škrob, rostl. olej, vaječná melanž suš., 

rostlinný olej, bílek suš., kypřící látky E450, E500, zahušťovadla E464, E412, emulgátory E472b, E477, 

glukózový sirup, sůl, mléko suš.), náplň: lehký tukový krém neslazený (voda, tuk rostlinný, rostl. rozpustná 

vláknina, mléčná bílkovina, sůl, stabilizátory E420, E460, E339, E466, emulgátory E472e, E322, E472b, aroma, 

barvivo E160a), voda, krémový prášek (škrob, vanilín, přírodní barviva E100, E160a), sušené mléko, žloutky, 

sladidlo sorbitol, poleva: dia poleva tmavá (fruktóza, rostl. tuk, kakao, emulgátor sojový lecitin, aroma, barvivo 

E150c) posyp kokos 

- 80 2 D 

3608 Věneček slazený umělým sladidlem – korpus: voda, cukrářská směs (pšeničný škrob, rostl. olej, vaječná melanž suš., 

rostlinný olej, bílek suš., kypřící látky E450, E500, zahušťovadla E464, E412, emulgátory E472b, E477, 

glukózový sirup, sůl, mléko sušené), krém: voda, rostlinný tuk (rostl. tuky a oleje, ztužené rostl. tuky, voda, sůl, 

emulgátory  E475,  E471, konzervant E202, regulátor kyselosti kyselina citrónová, aroma, barvivo betakaroten), 

krémový prášek (škrob, vanilín, přírodní barviva E100, E160a), žloutky, sušené mléko, sladidlo sorbitol, lehký 

tukový krém (voda, tuk rostl., rostlinná rozpustná vláknina, mléčná bílkovina, sůl, stabilizátory E420, E460, E339, 

E466, emulgátory E472e, E322, E472b, aroma, barvivo E160a), poleva: dia poleva tmavá (fruktóza, rostlinný tuk, 

kakaový prášek, emulgátor sojový lecitin, aroma, barvivo amoniakový karamel) 

- 40 2 D 

3609 Karamelový větrník s rostlinným krémem malý – viz 3610 - 40 2 D 
3610 Karamelový větrník s rostlinným krémem – korpus: voda, cukrářská směs (pšeničný škrob, rostlinný olej, vaječná 

melanž sušená, bílek suš., kypřící látky E450, E500, zahušťovadla E464, E412, emulgátory E472b, E477, glukóz. 

sirup, sůl, mléko suš.), náplň: lehký tukový krém (voda, tuk rostl., cukr, mléčná bílkovina, emulgátor E472b, 

E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo karoteny), voda, karamel, cukrářská směs (cukr, 

modifik. škrob, mléko suš., syrovátka suš., želírovadla E401, E516, kypřící látka E450, suš. mléčný výrobek 

(laktóza, rostl. a mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, sušený kukuřičný sirup, rostlinný olej, aroma), 

barvivo E160a, aroma), poleva: fondán, voda, pálený cukr 

- 80 2 D 

3612 Griliášová trubička s rostlinným krémem – korpus: cukr, bílky, sojová drť, arašídy, pšeničná mouka, linecké 

drobky (linecké těsto), náplň  lehký tukový krém (voda, tuk rostlinný, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor E472b, 

E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo E160a) 

- 25 2 D 

3613 Pařížská tyčka – korpus: cukr, bílky, arašídy, sojová mouka, cukrářská směs (voda, cukr, jablečná dřeň, škrob 

bramborový, regulátor kyselosti kyselina citrónová E330, aroma, konzervant E202), krém: lehký tukový krém 

(voda, tuk rostlinný, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor E472b, E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, 

aroma, barvivo E160a), cukrářská poleva tmavá, cukr, kakao, poleva: cukrářská poleva tmavá, rostlinný tuk 

(palmový tuk, aroma) 

- 40 4 D 



skupina (I. - VI.) a podskupiny (a - e) výrobků 

Číslo Název a složení výrobku 
Bale

no 

Hmotno

st 

(g) 

DMT/DP 

(D=den, 
M=měsíc) 

3617 Harlekýn s rostlinným krémem – korpus: piškot tmavý, krém: lehký tukový krém (voda, tuk rostl., cukr, mléčná 

bílkovina, emulgátor E472b, E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo E160a), cukr, kakao, 

ozdoba: cukrářská poleva tmavá 

- 50 2 D 

3621 Dort Kuba - korpus: piškot tmavý, náplň: ovocná náplň meruňková (cukr, glukózový sirup, ovocné protlaky (jablko, 

meruňka), modifikovaný škrob, voda, regul. kyselosti kyselina citrónová, želírující látka pektin, aroma), lehký tukový 

krém (voda, tuk rostlinný, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor y  E472b, E322, E472e, stabilizátory celulóza, E466, 

E340, aroma, barvivo karoteny), ztužovač šlehačky čokoládový (cukr, kakaový prášek (sojový lecitin), suš. glukozový 

sirup, želatina, aroma, sůl, regul.kyselosti  E341), poleva: poleva cukrářská tmavá 

- 100 3 D 

3622 Dort Harlekýn – korpus: piškot tmavý, krém: lehký tukový krém (voda, tuk rostlinný, cukr, mléčná bílkovina, 

emulgátor E472b, E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo E160a), cukr, kakao, ozdoba: 

cukrářská poleva tmavá 
- 1200 3 D 

3623 Dort Harlekýn malý – viz 3622 - 600 3 D 
3627 Banán s polevou - banán, cukrářská poleva tmavá, rostlinný tuk (palmový tuk, aroma), lehký tukový krém (voda, tuk 

rostlinný, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor y  E472b, E322, E472e, stabilizátory celulóza, E466, E340, aroma, 

barvivo karoteny), ztužovač šlehačky banán (cukr, sušený glukózový sirup, banánové vločky, želatina, aroma 

regulátor kyselosti kyselina citrónová) 

- 170 1 D 

3628 Mechový dortík – korpus: piškot zelený čaj (cukr, mouka pšeničná, škrob pšeničný, glukózový sirup, mléko sušené, 

kypřící látky E450, E500, zelený čas suš., barvivo E101, E141, aroma, sůl), vaječná melanž (vejce, antioxidant 

E325), řepkový olej, krém: rostlinná šlehačka (voda, tuk palmový, cukr, mléčná bílkovina, emulgátor y  E472b, 

E322, E472e, stabilizátory celulóza, E466, E340, aroma, barvivo karoteny), smetana (smetana, stabilizátor E407), 

voda, ztužovač šlehačky (cukr, dextróza, modifikovaný škrob, jogurt suš., želatina, kyselina citrónová), marcipán  

- 90 2 D 

 e) s náplní bílkovou: 
3651 Kornout s náplní ovocnou malý - viz 3652   - 15 3 D 
3652 Kornout s náplní ovocnou – korpus: cukr, bílky, arašídy, mouka pšeničná, náplň: cukr, bílky, voda, ovocný protlak 

(ovocné dřeně, cukr, glukózový sirup, regulátor kyselosti kyselina citrónová, přírodně identické jahodové aroma), 

kyselina citrónová, poleva: poleva cukrářská tmavá, rostlinný tuk (palmový tuk, aroma) 
- 30 3 D 

3653 Indiánek bílkový s polevou tmavou cukrářskou malý - viz 3654   - 20 3 D 
3654 Indiánek bílkový s polevou tmavou cukrářskou – korpus: linecké těsto, náplň: cukr, bílky, voda, vanilinový cukr, 

poleva: poleva cukrářská tmavá, rostlinný tuk (palmový tuk, aroma) - 30 3 D 

3655 Kuřátka – korpus: pšeničná mouka, bílky, žloutky, krémový prášek (škrob, vanilín, přírodní barviva E100, E160a), 

náplň: cukr, bílky, voda, vanilinový cukr, poleva: poleva tuková světlá (cukr, ztužený rostlinný tuk, sojová mouka, 

sušená syrovátka, emulgátor sojový lecitin E322, aroma), barvivo žluté (barvivo betakaroten E160a, nosiče 

modifikovaný škrob, glukózový sirup, antioxidanty E307, E301, protispékavá látka E341) 

- 30 3 D 

3656 Listová trubička – korpus: listové těsto, náplň: bílky, cukr, voda, vaječná melanž (vejce, antioxidant E325), vanilinový 

cukr, posyp: moučkový cukr 
- 30 3 D 

3658 Listová trubička malá – viz 3656 - 15 3 D 
 f) ostatní: 
3508 Linecký košíček s náplní ořechovou - korpus: linecké těsto, náplň: voda, piškotové drobky, vlašské ořechy, suš. 

mléko, vanilin. cukr, rum, poleva: poleva cukrářská tmavá, tuk rostlinný (palmový tuk, aroma), ozdoba: ořech 
- 40 7 D 

3681 Domino – korpus: piškot světlý, náplň: piškotové drobky, základní tukový krém, mléčná hmota (cukr, mléko sušené, 

vanilinový cukr, glukóza, olej, tuk rostlinný (palmový tuk, aroma), mandlové aroma (rozpuštědla voda, glycerol , 

propylenglykol, aroma, konzervant E202), ozdoba: cukrářská poleva tmavá 

- 40 3 D 

3682 Řez s příchutí punčovou - korpus: piškot světlý, náplň: ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, škrobový sirup, 

želírovadlo pektin, barvivo bezinková dřeň), cukr, voda, punčové aroma (rozpouštědla voda, líh, sirup z invertního 

cukru, aroma), rumové aroma (rozpouštědla voda, E422, E1520, aroma, konzervant E202), kyselina citrónová, 

červené barvivo (kyselina karmínová, rozpouštědlo E525, regulátor kyselosti E330), poleva: fondán (cukr, 

glukózový sirup, voda), cukrářská poleva tmavá, tuk rostlinný (palmový tuk, aroma) 

- 60 6 D 

3683 Násobek řezu s příchutí punčovou – viz 3682 - 250 6 D  
3687 Ovocný řez želé – korpus: piškot světlý, náplň: ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, škrobový sirup, regulátor 

kyselosti E330, želírující látka pektin, barvivo bezinková dřeň), kompot. broskve, mandarinky, jahody (ovoce, 

voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo E124), poleva: voda, cukr, 

glukóza, agar 

- 70 3 D 

3688 Kostka s příchutí rumovou – korpus: piškot světlý, nápň: piškotové drobky, rum, poleva: poleva cukrářská tmavá, tuk 

rostlinný (palmový tuk, aroma), ozdoba alginátové ovoce (cukr, voda, škrobový sirup glukózový, želírující látka 

E401, stabilizátory E341, E339, emulgátor E475, višňový a pomerančový aromový olej, bariva E100 a E120) 

- 40 4 D 

3690 Ovocný dort želé - vaječná melanž (vejce, antioxidant  E325), pšeničná mouka, cukr, voda, směs cukrářská (voda, 

cukr, jablečná dřeň, škrob bramborový, regul. kyselosti kyselina citrónová E330, aroma, konzervant E202), pasta 

(voda, cukr, emulgátory E471, E475, E570, nosič E1520), vanilinový cukr, náplň: ovocná směs (směs ovoc. dření, 

cukr, škrobový sirup, regul. kyselosti E330, želírující látka pektin, barvivo bezinková dřeň), kompot. broskve, 

mandarinky, jahody (ovoce, voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo 

E124), poleva: voda, cukr, agar, glukóza 

- 1400 3 D 



skupina (I. - VI.) a podskupiny (a - e) výrobků 

Číslo Název a složení výrobku 
Bale

no 

Hmotno

st 

(g) 

DMT/DP 

(D=den, 
M=měsíc) 

3691 Melissa řez – korpus: směs (pšeničná mouka, cukr, vlašský ořech mletý, emulgátory E472b, E477, kypřící látky E450, 

E500, škrob. sirup, mléko suš., pšeničný škrob, sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová E330, zahušťovadlo 

E415, aroma, barvivo E160a), vaječná melanž (vejce, antioxidant E325), voda, náplň: směs (cukr, mléko sušené , 

syrovátka suš., modifikovaný škrob, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, olej palmový, tuk 

mléčný,  kukuřičný sirup), ztužený olej palmový a kokosový, , emulgátor E472a, glukózový sirup,  želírující látky 

E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, barvivo E160a, aroma), voda, pasta (glukózový sirup, sukr, karamelový 

sirup, voda, aroma), tuk rostlinný (rostl. tuky a oleje, voda, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant E202, 

regul. kyselosti  E330, aroma, barvivo E160a), posyp: cukrářská směs (pšeničná mouka, cukr, vlašské ořechy, 

med, vejce, kypřící látka E503, koření) 

- 70 6 D 

V. CUKROVINKY 

 a) čokoládové máčené: 
3851 Marokánka s polevou čokoládovou – korpus: cukr, sojová drť, pšeničná mouka, voda, arašídy, pomerančová kůra 

(pomerančová kůra, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regul. kyselosti E330, aroma, konzervant E202), alginátové 

ovoce (cukr, voda, škrobový sirup glukózový, želírující látka E401, stabilizátory E341, E339, emulgátor E475, 

višňový a pomerančový aromový olej, bariva E100, E120), glukóza, tuk rostlinný (rostl. oleje a ztužené tuky, voda, 

emulgátor E471, konzervant  E200, regul, kyselosti E330, aroma, barvivo annato), mléko, poleva: poleva 

cukrářská tmavá 

- 40 30  D 

3853 Griliášové zrno - náplň: tuk rostlinný (palmový tuk, aroma), cukr, poleva cukrářská tmavá, ořechy, rum, obaleno: 

mléčná hmota - cukr, mléko sušené, vanilinový cukr, glukoza, olej, tuk rostlinný (palmový tuk, aroma), mandlové 

aroma (rozpuštědla voda, glycerol, propylenglykol, aroma, konzervant E202), barviva, poleva: poleva cukrářská 

tmavá 

- 60 7 D 

             b) nečokoládové fondánové: 
3881 Modelované ozdoby z bufleru - bílky, mouka pšeničná, žloutky, cukr, krémový prášek (škrob, vanilín, přírodní 

barviva E100, E160a), náplň: tuk rostlinný (palmový tuk, aroma), cukr, poleva cukrářská tmavá, ořechy, rum,  

mléčná hmota  -  cukr, mléko sušené, vanilinový cukr, glukoza, olej rostl., tuk rostlinný (palmový tuk, aroma), 

mandlové aroma (rozpuštědla voda, glycerol, propylenglykol, aroma, konzervant E202), barviva 

- 80 15 D 

3883 Figurky z mléčné hmoty - cukr, mléko sušené, vanilinový cukr, glukoza, olej rostlinný, tuk rostlinný (palmový tuk, 

aroma), mandlové aroma (rozpuštědla voda, glycerol, propylenglykol, aroma, konzervant E202), barviva přírodní 
- 30 25 D 

3884 Růžičky z marcipánu - cukr, mandle, umělé sladidlo E420, zahušťovadlo E466, regulátor kyselosti kyselina citrónová 

E330, invertáza, barviva 
- 30 25 D 

VI. DORTY 

 a) s tukovým krémem (ořechové, čokoládové, kokosové) 
 

3901 Srdce větší                                                                        korpus: vaječná melanž (vejce, antioxidant  E325), 

pšeničná mouka, cukr, voda, směs cukrářská (voda, cukr, 

jablečná dřeň, škrob bramborový, kyselina citrónová, 

citronové aroma, konzervant E202),  cukrářská pasta 

(voda, cukr, emulgátory E471, E475 a E570, nosič 

E1520), vanilivový cukr, 

krém: voda, rostlinný tuk (rostlinné tuky a oleje, ztužené 

rostlinné tuky, voda, jedlá sůl, emulgátory E475, E471, 

konzervant  E202, regulátor kyselosti kyselina citrónová, 

aroma, barvivo betakaroten), směs cukrářská (cukr, 

modifikovaný škrob E1414, mléko sušené plnotučné, 

sušená syrovátka, želírující látky E401, E516, kypřící 

látka E450, sušený mléčný výrobek (laktóza, rostlinné a 

mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, sušený 

kukuřičný sirup, rostlinný olej, přírodně identické aroma), 

barvivo E160a, aroma), vanilinový cukr, rumové aroma 

(rozpouštědla: voda, glycerol, propylenglykol, aroma, 

konzervant  E202), (kakao, kokos, ořechy), 

ozdoba: poleva cukrářská tmavá, marcipán  

- 1500 3 D 
3902 Podkova - 1600 3 D 
3903 Dort kulatý - 1200 3 D 
3904 Košíček - 1200 3 D 
3905 Dort kulatý (s tmavou polevou) - 1200 3 D 
3906 Dort kulatý (ořechový) - 1200 3 D 
3907 Srdce (kokosové) - 1100 3 D 
3908 Houba - hříbek - 1600 3 D 
3909 Lokomotiva - 1700 3 D 
3910 Auto osobní - 1400 3 D 
3911 Dort poschoďový třípatrový - 4000 3 D 
3912 Traktor - 1600 3 D 
3913 Auto nákladní - 1600 3 D 
3914 Houba - hříbek - 1600 3 D 
3915 Kytka - 1600 3 D 
3916 Motýl - 1700 3 D 
3917 Dort kulatý (kokosový) - 1200 3 D 
3918 Batul kulatý (ořechový) - 500 3 D 
3919 Ryba - kapr - 1600 3 D 
3920 Čtyřlístek - 1100 3 D 
3921 Kniha zavřená         - 1700 3 D 
3922 Kniha otevřená - 2400 3 D 
3923 Dort poschoďový - 1700 3 D 
3924 Dort poschoďový (ořechový) - 1700 3 D 
3925 Batul hranatý - 500 3 D 
3926 Ježek - 2000 3 D 



skupina (I. - VI.) a podskupiny (a - e) výrobků 

Číslo Název a složení výrobku 
Bale

no 

Hmotno

st 

(g) 

DMT/DP 

(D=den, 
M=měsíc) 

3927 Půllitr - 1100 3 D 
3928 Krabička od cigaret - 700 3 D 
3929 Hřiště - 2500 3 D 
3936 Dort Batul (krémový) - 300 3 D 
3937 Dort Batul (s mandlovou přízdobou) - 600 3 D 
3939 Dort mandlový – viz složení dorty, poleva mandlová : cukr, mléko suš., vanil. cukr, glukoza, olej, tuk rostl., mandlové 

aroma (rozpuštědla E422, E1520, aroma, konzerv. E202), barviva přír. 
- 750 3 D 

3940 Dort s mramorovou polevou – viz dorty, poleva bílá (glukózový sirup, voda, želírovací přípravek pektin, xanthan, 

zahušťovadla alginát sodný, karagen, regulátor kyselosti kyselina citrónová, citrát sodný, barvivo E171, 

konzervační látka E202, aroma) 

- 600 3 D 

3941 Dort srdce – viz dorty - 700 3 D 
3942 Dort Florida – korpus: viz dorty náplň: žloutkový krém - voda, tuk rostlinný (sůl, emulgátory E475, E471, konzervant 

E202, regulátor kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), krémový prášek (škrob, vanilín, přírodní barviva E100, 

E160a), žloutky, suš. mléko, lehký tukový krém (tuk rostl., cukr, mléčná bílkovina, emulgátory E472b, E322, 

E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo E160a), kompot. broskve (broskve, voda, cukr, glukózo-

fruktózový sirup, regulátor kyselosti E330), poleva: cukrářská poleva bílá (glukózový sirup, voda, želírovací 

přípravek pektin, xanthan, zahušťovadla alginát sodný, karagen, regulátor kyselosti kyselina citrónová, citrát 

sodný, barvivo E171, konzervant E202, aroma) 

- 1200 3 D 

3943 Dort srdíčko sypané kokosem - korpus: piškot světlý, krém: základní tukový krém, ozdoba: marcipán (cukr, mandle, 

umělé sladidlo sorbitol, zahušťovadlo  E466, regul. kyselosti kyselina citrónová, invertáza), posyp strouhaný 

kokos 

- 130 3 D 

3944 Dort srdíčko s tmavou polevou - korpus: piškot světlý,  krém: základní tukový krém, ozdoba: marcipán (cukr, 

mandle, umělé sladidlo sorbitol, zahušťovadlo  E466, regul. kyselosti kyselina citrónová, invertáza), poleva 

cukr.tmavá 

- 130 3 D 

3945 Dort srdíčko sypané ořechy - korpus: piškot světlý, krém: základní tukový krém, ozdoba: marcipán (cukr, mandle, 

umělé sladidlo sorbitol, zahušťovadlo  E466, regul. kyselosti kyselina citrónová, invertáza), posyp mleté ořechy 
- 130 3 D 

             b) s máslovým krémem:  
3949 Dort kulatý čokoládový s mandlovými lupínky – korpus dortový 

+ kakao, ozdoba: mandlové lupínky, čokoládový krém 

korpus: vaječná melanž (vejce, antioxidant  E325), 

pšeničná mouka, cukr, voda, směs cukrářská (voda, 

cukr, jablečná dřeň, škrob bramborový, kyselina 

citrónová, citronové aroma, konzervant E202),  

cukrářská pasta (voda, cukr, emulgátory E471, E475 

a E570, nosič E1520), vanilivový cukr, 

krém: máslo, směs cukrářská (cukr, modifikovaný 

škrob E1414, mléko sušené plnotučné, sušená 

syrovátka, želírující látky E401, E516, kypřící látka 

E450, sušený mléčný výrobek (laktóza, rostlinné a 

mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, sušený 

kukuřičný sirup, rostlinný olej, aroma), barvivo 

E160a, aroma), voda, vanilinový cukr, rumové 

aroma (rozpouštědla: voda, glycerol, 

propylenglykol, aroma, konzervant  E202), (kakao) 

 

- 1800 3 D 

3952 Dort kulatý ovocný s krémem – ozdoba: ovoce (kiwi, broskve, 

mandarinky, hroznové víno), želatina (glukózo-fruktózový 

sirup, voda, cukr, želírovadlo pektin, zahušťovadlo E407 

E415, regulátor kyselosti kys. citrónová, E331, E341, 

konzervant sorbát draselný E202) 

- 1700 3 D 

3953 Dort svatební třípatrový s přízdobou růže – kopus dortový + 

kakao, náplň: máslový krém, meruňková směs, ozdoba: 

marcipán (obalení, růže) 
- 5500 3 D 

3954 Dort svatební třípatrový s přízdobou - ozdoba: marcipán 

(obalení, růže) - 5500 3 D 

3955 Dort poschoďový s přízdobou - ozdoba: marcipán (obalení, růže) - 2900 3 D 
3956 Dort narozeninový krtek - ozdoba: marcipánová - 1000 3 D 
3957 Dort kulatý narozenivový s pejskem - ozdoba: marcipánová - 2300 3 D 
3958 Dort kulatý Hello Kitty - ozdoba: marcipánová - 2000 3 D 
3960 Dort poschoďový Hello Kitty - ozdoba: marcipánová - 2800 3 D 

             c) ostatní:  
3938 Dort ovocný – viz 3690 - 1000 3 D 
3950 Dort kulatý ovocný se šlehačkou a  čokoládovou rýží – korpus viz dorty, náplň: lehký tukový krém (voda, tuk rostl., 

cukr, mléčná bílkovina, emulgátor E472b, E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo 

karoteny), ztužovač šlehačky jogurt (cukr, suš. nízkotučný jogurt, želatina, modifikované škroby, regulátor 

kyselosti E330, aroma), voda, ovoce (kiwi, broskve, mandarinky, hroznové víno), želatina (glukózo-fruktózový 

sirup, voda, cukr, želírující látka pektin, zahušťovadlo E407 E415, regulátor kyselosti kyselina citrónová, E331, 

E341, konzervant sorbát draselný E202), čokoládová rýže 

- 1400 3 D 

3951 Dort kulatý s jahodami – korpus dortový + kakao, náplň: lehký tukový krém (voda, tuk rostl., cukr, mléčná bílkovina, 

emulgátor E472b, E322, E472e, stabilizátory E460, E466, E340, aroma, barvivo karoteny), ztužovač šlehačky 

jogurt (cukr, suš. nízkotučný jogurt, želatina, modifikované škroby, regulátor kyselosti E330, aroma), voda, 

jahody, želatina (glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, želírující látka pektin, zahušťovadlo E407 E415, regulátor 

kyselosti kyselina citrónová, E331, E341, konzervant sorbát draselný E202) 

- 1400 3 D 

            DMT = datum minimální trvanlivosti 

            DP = datum použitelnosti 

 



 

Složení - korpusy                  

Listové těsto - pšeničná mouka, rostlinný tuk (oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory E471, E475 a lecitin, sůl, regulátor kyselosti kyselina 

citrónová, konzervant sorbát draselný, barvivo annato, máslové aroma), voda, žloutky sušené, ocet, sůl 

Linecké těsto - pšeničná mouka, tuk rostlinný (rostlinné oleje a ztužené tuky, voda, emulgátor mono a diglyceridy mastných kyselin E471, konzervant 

kyselina sorbová E200, kyselina citrónová E330, aroma, barvivo annato E160b), cukr, vaječná melanž (vejce, antioxidant  E325), cukrářská směs 

(voda, cukr, jablečná dřeň sterilizovaná, škrob bramborový, kyselina citrónová E330, citronové aroma, konzervant sorbát draselný E202),  

vanilinový cukr 

Piškot světlý – směs cukrářská (cukr, mouka pšeničná, suš. vejce, pšeničný škrob, emulgátory E472a, E472b, E471, E481, kypřící látky E450i, 

E500ii, glukózový sirup, suš. mléko, sůl, stabilizátor E466, aroma, barvivo E160a), voda 

Piškot tmavý – směs cukrářská (pšeničná mouka, cukr, kakao, emulgátory E472b a E477, kypřící látky E450 a E500, škrobový sirup, mléko 

odstředěné sušené, pšeničný škrob, sůl, regulátor kyselosti kyselina citrónová E330, zahušťovadlo E415, aroma, barvivo karoteny), vaječná 

melanž (vejce, antioxidant mléčnan sodný E325), voda 

Složení – náplně a polevy                  

Základní tukový krém  – tuk rostlinný (rostlinné tuky, ztužené rostlinné tuky, rostlinné oleje, voda, jedlá sůl, emulgátory estry polygycerolu mastných 

kyselin z jedlých tuků E475, mono a diglyceridy mastných kyselin E471, konzervant sorbát draselný E202, regulátor kyselosti kyselina citrónová 

E330, aroma, barvivo betakaroten), voda, cukrářská směs (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko sušené plnotučné, sušená syrovátka, 

želírující látky E401 a E516, kypřící látka E450, sušený mléčný výrobek (laktóza, roslinné a mléčné bílkoviny, rostlinný a živočišný tuk, sušený 

kukuřičný sirup, hydrogenovaný rostlinný olej, přírodně identické aroma), barvivo E160a, aroma) 

Poleva cukrářská tmavá - cukr, ztužený rostlinný tuk, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaová hmota, sušená syrovátka, emulgátory 

sojový lecitin E322 a polyglycerol-polyricin-oleát E476, aroma 

Poleva cukrářská bílá - cukr, ztužený rostlinný tuk, sušené mléko odstředěné, sušená syrovátka, emulgátor sojový lecitin E322, regulátor kyselosti 

kyselina citrónová E330, jedlá sůl, aroma 

Poleva fondánová (fondán) – cukr, glukózový sirup, voda 

Marcipán - (cukr, mandle, umělé sladidlo E420, zahušťovadlo E466, regul. kyselosti kyselina citrónová, invertáza), barviva 
Alergenní složky vyznačeny tučně. 

 

CUKRÁRNA Letohrad, BEAS, a. s. 

 

 

Upozornění: BEAS, a. s., CUKRÁRNA Letohrad splňuje podmínky pro výrobu a přepravu cukrářských a pekařských výrobků podle 

Zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a dává touto nabídkou na vědomí všem odběratelům potřebné 

údaje k označení nebaleného zboží dle výše uvedeného zákona. 

Datum použitelnosti se uvádí slovy "Spotřebujte do", dáno počtem dnů ode dne výroby.  
Dnem dodání nebalených výrobků se rozumí i den výroby. 

U balených výrobků jsou potřebné údaje uvedeny na etiketě. 
 

Podmínky uchování potravin: 

pekařské výrobky - chléb a běžné pečivo se skladují a nabízejí k prodeji při relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 % a při teplotě do 35 °C 

   - přepravní obaly a prostředky určené k přepravě pekařských výrobků je zakázáno používat k jiným účelům 

 

cukrářské výrobky - nebalené cukrářské výrobky se skladují při teplotě do 8 °C 

   - těsta se skladují při teplotách do 10 °C 
   - přepravní obaly a prostředky určené k přepravě cukrářských výrobků je zakázáno používat k jiným účelům 
 

Objednávky na telefonním čísle Cukrárny Letohrad: 465 620 614  
            

BEAS, a. s., Choustníkovo Hradiště 89, 544 42, Česká republika, tel-fax 495 523 815 

č. účtu KB 25703-511/0100, ČSp 405702/0800, IČ 15061205, DIČ 228-15061205 

e-mail: beas@beas.cz, http://www.beas.cz, http://www.chleb.cz 

Firma BEAS, a. s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

v oddíle B vložka 130 zápisem ze dne 11. 3. 1991 
 


