Katalog výrobků

Klanicovo pekařství Drysice
&
Agropek Ivanovice na Hané

CHLÉB
Chléb kmínový (Ivanovice)
Složení:

Mouka(pšeničná,žitná), voda, droždí,
sůl, kmín(0,4%), kukuřičná vláknina,
sojová mouka, regulátor kyselosti
(E330, E270, E262, E515), pšeničná
bílkovina, emulgátor (E472e, E471,
sojový lecitin), stabilizátor(E412)
600 g, 1000 g, 1200 g, kulatý, krájený

ALERGENY
LEPEK, SOJA

Expedice
Pondělí až neděle

Hmotnost:

Chléb vitální (Ivanovice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, žitná mouka,
slunečnice, droždí, sůl, kyselina
E330,E270, emulgátor E471, E472e,
regulátor kyselosti E516, E262,
stabilizátor E412, sojova mouka,
pšeničný lepek
700 g, 350 g

ALERGENY
LEPEK, SOJA

Expedice
Pondělí až sobota

Chléb oves vital (Ivanovice)
Složení:

Hmotnost:

mouka pšeničná, ovesná mouka,
pšeničný lepek, ovesný celozrný šrot,
len, ovesné vločky, bramborová kaše,
slunečnice, sůl, ječná sladová mouka,
emulgátor, zahušťovadlo, cukr, látka
zlepšující mouku, enzymy, droždí,
voda.
300 g krájený

ALERGENY
LEPEK

Expedice
Čtvrtek

Chléb slovenský (Ivanovice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka žitná mouka, sůl,
droždí,
kmín,
pšeničný
lepek,
kukuřičná mouka, zahušťovadlo, E412,
bramborová sušená kaše, pšeničná
sladová mouka
600 g, 1000 g, kulatý

ALERGENY
LEPEK
Expedice
Pondělí až sobota

Chléb slunečnicový (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

mouka pšeničná a žitná, cereál, kvas,
sůl, barvivo, voda, droždí, zlepšující
přípravek
500 g krájený

ALERGENY
LEPEK
Expedice
Pondělí až sobota

Chléb pšenično – žitný kmínový (Drysice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, žitná mouka,
sůl, droždí, pšeničný lepek, kukřičná
mouka, zahušťovadlo
500g, 1000g, 1300g, kulatý, krájený

ALERGENY
LEPEK
Expedice

Hmotnost:
Pondělí až sobota

Toustový chléb (Ivanovice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, sůl, droždí, unisoft,
stolní olej, cukr
400g

ALERGENY
LEPEK
Expedice
Pondělí, středa, pátek

Sládkův toust (Ivanovice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, unisoft, sládkův
chléb, sůl, droždí, stolní, olej, žitná
mouka chlebová, pšeničný lepek,
kukuřičná mouka, zahušťovadlo E412,
bramborová sušená kaše, pšeničná
sladová mouka
400g

ALERGENY
LEPEK

Expedice
Pondělí, středa, pátek

BĚŽNÉ PEČIVO
Pečivo tukové – standart (Ivanovice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka,voda, řepkový olej,
droždí, sůl, cukr, sušené mléko, ječná
sladová mouka, sušená syrovátka,
emulgátor E471
43 g

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO

Expedice
Pondělí až neděle

Bulka (Ivanovice)
Složení:

pšeničná mouka,voda, řepkový olej,
droždí, sůl, cukr, sušené mléko, ječná
sladová mouka, sušená syrovátka,
emulgátor E471

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO
Expedice

Hmotnost:

43 g, 86 g, 130g
Pondělí až sobota

Rohlík karlovarský (Ivanovice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, řepkový olej,
droždí, sůl, cukr, sušené mléko, ječná
sladová mouka, sušená syrovátka,
emulgátor E471

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO

46g
Expedice
Pondělí až neděle

Pletýnka (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka hladká speciál, Sůl,
droždí, MalzKonig, cukr
129 g

ALERGENY
LEPEK
Expedice
Pondělí až sobota

Veka tuková (Ivanovice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, margarín
(rostlinné oleje a tuky neztuženépalmová a řepkový, emulgatory E322,
E471, E472e, sušená syrovátka,
aroma, regulátor kyselosti E330),
droždí, sůl, pšeničný lepek, sojová
mouka, E341
400 g

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO,
SOJA

Expedice
pátek

Hmotnost:

Rohlík soja cereál (Ivanovice)
Složení:

pšeničná mouka, sojový cereál
(pšeničné vločky, sojová drť, len,
ovesné a sojové vločky, pšeničná
mouka celozrnná, ječná sladová
mouka, cukr, pšeničná sladová
mouka pražená, směs koření,
stabilizátor E412, sušená syrovátka,
emulgátor E472e, E300, enzymy),
voda, řepkový olej, droždí, sůl
60g

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO,
SOJA

Expedice
Pondělí až sobota

Hmotnost:

Rohlík lupikorn (Ivanovice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, cereál lupikorn
(slunečnice, žitná a pšeničná trhanka,
bramborové vločky, kukuřičná mouka,
len, lupinová mouka, pšeničná
sladová mouka, ječný sladový
extrakt, emulgátor E472e, stabilizátor
E412,
glukóza,
cukr,
sušená
syrovátka), droždí, řepkový olej, sůl
60 g

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Bageta (Ivanovice)
Složení:

pšeničná mouka,voda, řepkový olej,
droždí, sůl, cukr, sušené mléko, ječná
sladová mouka, sušená syrovátka,
emulgátor E471

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO
Expedice

Hmotnost:

130 g
Pondělí až sobota

Bageta soja cereál (Ivanovice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, sojový cereál
(pšeničné vločky, sojová drť, len,
ovesné a sojové vločky, pšeničná
mouka celozrnná, ječná sladová
mouka, cukr, pšeničná sladová
mouka pražená, směs koření,
stabilizátor E412, sušená syrovátka,
emulgátor E472e, E300, enzymy),
voda, řepkový olej, droždí, sůl
180 g

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO,
SOJA

Expedice
Pondělí až sobota

Bageta lupikorn (Ivanovice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, cereál lupikorn
(slunečnice, žitná a pšeničná trhanka,
bramborové vločky, kukuřičná mouka,
len, lupinová mouka, pšeničná
sladová mouka, ječný sladový
extrakt, emulgátor E472e, stabilizátor
E412,
glukóza,
cukr,
sušená
syrovátka), droždí, řepkový olej, sůl
180g,

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Raženka sezamová (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, droždí,
rostlinný tuk, sezam (2%), sůl, cukr,
sladová moučka, Malzkonig

ALERGENY
LEPEK, SEZAM

60 g
Expedice
Pondělí až sobota

Veka celozrnná (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, sládkův chléb,
malzkonig, droždí, cukr, olej, voda

ALERGENY
LEPEK

300 g
Expedice
Pondělí až sobota

Rohlík celozrnný (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, kukuřičná
krupice, pšeničné otruby, sojová drť,
ječná sladová mouka, droždí, sůl,
lněné semínko, sezam, slunečnice,
kyselina E330, glukóza, emulgátory
E322 a E472e
80 g

ALERGENY
LEPEK, SOJA,
SEZAM
Expedice
Pondělí až sobota

Bageta celozrnná (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

ALERGENY

pšeničná mouka, voda, kukuřičná
krupice, pšeničné otruby, sojová drť,
ječná sladová mouka, droždí, sůl,
lněné semínko, sezam, slunečnice,
kyselina E330, glukóza, emulgátory
E322 a E472e.

LEPEK, SOJA,
SEZAM

150 g

Pondělí až sobota

Expedice

Bageta speciál (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, margarín
(rostlinné oleje a tuky neztužené palmová a řepkový, emulgatory E322,
E471, E472e, sušená syrovátka,
aroma, regulátor kyselosti E330),
droždí, sůl, lněné semínko, pšeničný
lepek, sojová mouka, E341
200 g

ALERGENY
LEPEK, SOJA

Expedice
Pondělí až sobota

Cereálka (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, cereál tmavý
(pšeničné vločky a zrna, sojový šrot,
žitná mouka, sůl, kmín, sušená
syrovátka, rostlinný tuk - palmový,
emulgátor E472e, cukr, dextroza),
droždí, řepkový olej, pšeničný lepek,
sojová mouka, E341, lněné semínko,
sezam
60 g

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO,
SOJA, SEZAM

Expedice
Pondělí až sobota

Cereálek (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, pšeničné
vločky a zrna, sojový šrot, rostlinný
olej, žitná mouka, droždí, pražená
žitná mouka, sůl, kmín, sušená
syrovátka, ztužený rostlinný tuk,
emulgátory, cukr, dextróza, sladová
ječná
mouka,
sojová
mouka,
pšeničný škrob, enzym
60 g

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO,
SOJA

Expedice
Pondělí až sobota

Veka (Drysice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, řepkový olej,
droždí, sůl, ječná sladová mouka,
cukr, pšeničný škrob, sojová mouka,
emulgátory E322 a E472e
400 g

Hmotnost:

ALERGENY
LEPEK, SOJA

Expedice
Pondělí až sobota

Rohlík se sýrem (Ivanovice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, řepkový olej,
droždí, sůl, cukr, sušené mléko, ječná
sladová mouka, sušená syrovátka,
emulgátor E471, sýr Eidam

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO
Expedice

Hmotnost:

50 g
Pondělí až sobota

Anglický rohlík (Ivanovice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, řepkový olej,
droždí, sůl, cukr, sušené mléko, ječná
sladová mouka, sušená syrovátka,
emulgátor E471, anglická slanina

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO
Expedice

Hmotnost:

100 g

Pondělí až sobota

Bulka se sýrem (Ivanovice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, řepkový olej,
droždí, sůl, cukr, sušené mléko, ječná
sladová mouka, sušená syrovátka,
emulgátor E471, sýr Eidam

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO
Expedice

Hmotnost:

50 g
Pondělí až sobota

Pizzatop (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná
mouka,voda,sýr,řepkový
olej,droždí,sůl,cukr,rajčatový
protlak,sušené mléko,ječná sladová
mouka,kukuřičný
škrob,
koření,sušená
syrovátka,emulgátor
E471
100 g

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Dýňová kostka (Drysice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, cereál
tmavý(pšeničné vločky a zrna, sojový
šrot, žitná mouka, sůl, kmín, sušená
syrovátka, rostlinný tuk-palmový,
emulgátor E472e, cukr, dextroza),
tykev loupaná, řepkový olej, droždí,
pšeničný lepek, sojová mouka, E341

ALERGENY
LEPEK, SOJA

Expedice
Pondělí až sobota

100 g
Hmotnost:

Croissant celozrnný se zelím (Drysice)
ALERGENY

Složení:

LEPEK, SOJA
Expedice
Hmotnost:

100 g

Pondělí až sobota

Croissant celozrnný (Drysice)
ALERGENY

Složení:

LEPEK, SOJA
Expedice
Hmotnost:

80 g

Pondělí až sobota

Croissant sýrový (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

Pšeničná
mouka,
margarín
(rostlinné tuky a oleje částečně
ztužené
palmový),
voda,
emulgátor
E322,
E471,
sůl,
regulátor
kyselosti
E330,
konzervant E202, aroma, barvivo
E160, voda, cukr, droždí, vaječná
melanž,
sušená
syrovátka,
pšeničný lepek, emulgátor E471 a
E472e, aroma, sýr Eidam
80 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

SLADKÉ PEČIVO
Makovka (Ivanovice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový
olej, droždí, vaječná melanž, sůl,
sušené mléko a syrovátka, ječná
sladová mouka, emulgátor E471
50 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO
Expedice
Pondělí, středa, pátek,
sobota

Uzel (Ivanovice)
ALERGENY
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový
olej, droždí, vaječná melanž, sůl,
sušené mléko a syrovátka, ječná
sladová mouka, emulgátor E473
240 g

LEPEK, VEJCE,
MLÉKO
Expedice
Pondělí, středa, pátek,
sobota

Vánočka (Ivanovice)
ALERGENY
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový
olej, droždí, vaječná melanž, sůl,
sušené mléko a syrovátka, ječná
sladová mouka, emulgátor E473
360 g

LEPEK, VEJCE,
MLÉKO
Expedice
Pondělí, středa, pátek,
sobota

Mazanec (Ivanovice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový
olej, droždí, vaječná melanž, sůl,
sušené mléko a syrovátka, ječná
sladová mouka, emulgátor E473

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO
Expedice

Hmotnost:

400 g
velikonoce

Šáteček listový – puding (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, rostlinný olej,
droždí, vejce, cukr, sůl, emulgátor),
protispékavé
látky,
antioxidant,
prostředek ošetřující mouku. Náplň
pudinková
(30%):
voda,
cukr,
nodifikovany škrob, sušené mléko a
syrovátka, laktosa, zahušťovadlo,
vanilkové aroma, barvivo
55 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Šáteček listový – jablko (Drysice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, rostlinný olej,
droždí, vejce, cukr, sůl, emulgátor),
protispékavé
látky,
antioxidant,
prostředek ošetřující mouku, Náplň
jablková (30%): jablka sterilovaná,
cukr, vanilka, skořice.

ALERGENY
LEPEK, VEJCE

Expedice
Hmotnost:

55 g

Pondělí až sobota

Hřeben listový – ořech (Drysice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, rostlinný olej,
droždí, vejce, cukr, sůl, emulgátor),
ořechová náplň(cukr, lískové a vlašské
ořechy 20%, strouhanka, sušená
syrovátka,
maltodextrin,
sojová
mouka, sušený vaječný bílek, aroma)
protispékavé
látky,
antioxidant,
prostředek ošetřující mouku.

ALERGENY
LEPEK, LÍSKOVÝ
A VLAŠSKÝ
OŘECH, VEJCE,
MLÉKO, SOJA

Expedice
Hmotnost:

55 g
Pondělí až sobota

Hřeben listový – tvaroh (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, rostlinný olej,
droždí, vejce, cukr, sůl, emulgátor),
tvarohová náplň (tvaroh, voda, cukr,
modifikovaný škrob E1414 a E1422,
sušená syrovátka, sušený bílek,
glukozový sirup, palmový tuk,
emulgátor E471, E472a, mléčná
bílkovina, stabilizátor E340, regulátor
kyselosti E330, aroma, barvivo E160a),
protispékavé
látky,
antioxidant,
prostředek ošetřující mouku.
55 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Croisant plněný čokoládou (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, margarín (rostlinné
tuky a oleje částečně stuženépalmový), voda, emulgátor E322,
E471, sůl, regulátor kyselosti E330,
konzervant E202, aroma, barvivo
E160, voda, lískooříšková náplň(cukr,
rostlinný tuk shea, sušená syrovátka,
kakao, lískooříšková pasta 2%,
emulgátor E322, aroma) cukr, droždí,
vaječná melanž, sušená syrovátka,
pšeničný lepek, emulgátor E471 a
E472e, aroma
100 g

ALERGENY
LEPEK, LÍSKOVÝ
OŘECH, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Croisant likérový (Drysice)
Složení:

pšeničná mouka, margarín (rostlinné
tuky a oleje částečně ztužené palmový), voda, emulgátor E322,
E471, sůl, regulátor kyselosti E330,
konzervant E202, aroma, barvivo
E160, voda, sušené vaječné žloutky,
cukr, sušené vaječné bílky, sůl, sušené
mléko, laktóza, emulgátor E481, E471,
E472e, cukr, droždí, vaječná melanž,
sušená syrovátka, pšeničný lepek,
emulgátor E471 a E472e, aroma

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Hmotnost:

100 g
Pondělí až sobota

Croisant pudinkový (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, margarín (rostlinné
tuky a oleje částečně ztužené palmový), voda, emulgátor E322,
E471, sůl, regulátor kyselosti E330,
konzervant E202, aroma, barvivo
E160, voda, sušené vaječné žloutky,
cukr, sušená syrovátka, sušené
vaječné bílky, sůl, sušené mléko,
laktóza, emulgátor E481, E471, E472e,
cukr, droždí, vaječná melanž, pšeničný
lepek, emulgátor E471 a E472e, aroma
100 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Croissant apricot (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, margarín (rostlinné
tuky a oleje částečně ztužené palmový), meruňková náplň (meruňky
32%, voda, glukózovo - fruktózový
sirup,
cukr,
jablečné
pyré,
zahušťovadlo E1442, E418, regulátor
kyselosti E330, E333, konzervant
E202, E331, barvivo E120), voda,
emulgátor E322, E471, sůl, regulátor
kyselosti E330, konzervant E202,
aroma, barvivo E160, voda, cukr,
droždí, vaječná melanž, sušená
syrovátka, pšeničný lepek, emulgátor
E471 a E472e, aroma

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

100g

Croissant (Drysice)
Složení:

pšeničná mouka, margarín (rostlinné
tuky a oleje částečně ztužené palmový), voda, emulgátor E322,
E471, sůl, regulátor kyselosti E330,
konzervant E202, aroma, barvivo
E160, voda, cukr, droždí, vaječná
melanž, sušená syrovátka, pšeničný
lepek, emulgátor E471 a E472e, aroma

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Hmotnost:

80g

Závin makový (Drysice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, maková náplň
(cukr, mák, sušená syrovátka,
pšeničný škrob, sojová mouka,
vaječný bílek, kakao, skořice, aroma),
cukr, řepkový olej, margarín (rostlinné
oleje a tuky neztužené - palmový a
řepkový, emulgatory E322, E471,
E472e, sušená syrovátka, aroma,
regulátor kyselosti E330), droždí,
vaječná melanž, sůl, pšeničná
sladová mouka, dextróza, pšeničný
lepek, sojová mouka, protispékavá
látka E341

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO, SOJA

Expedice
Pondělí až sobota

Hmotnost:

220 g

Závin ořechový (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, ořechová
náplň (cukr, lískové a vlašské ořechy
20%, strouhanka, sušená syrovátka,
maltodextrin, sojová mouka, sušený
vaječný bílek, aroma), cukr, řepkový
olej, margarín (rostlinné oleje a tuky
neztužené - palmový a řepkový,
emulgátory E322, E471, E472e,
sušená syrovátka, aroma, regulátor
kyselosti E330), droždí, vaječná
melanž, sůl, pšeničná sladová mouka,
dextróza, pšeničný lepek, sojová
mouka, protispékavá látka E341,
220 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO, SOJA,
LÍSKOVÉ A
VLAŠSKÉ
OŘECHY

Expedice
Pondělí až sobota

Kobliha s marmeládou (Drysice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, rostlinný olej
(palmový), sušené vaječné žloutky,
cukr, sušená syrovátka, sušené
vaječné bílky, sůl, sušené mléko,
laktóza, emulgátor E481, E471, E472e,
pšeničná
sladová
mouka,
zahuštovadlo E412, koření, aroma,
ovocná náplň (meruňková a jablečná
dřeň, cukr, regulátor kyselosti E330,
aroma, E124

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Hmotnost:

55 g

Kobliha čokoládová (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, rostlinný olej
(palmový), lískooříšková náplň (cukr,
rostlinný tuk she, sušená syrovátka,
kakao, lískooříšková pasta 2%,
emulgátor E322, aroma) cukr, droždí,
vaječná melanž, sušená syrovátka,
pšeničný lepek, emulgátor E471 a
E472e, aroma, sušené vaječné
žloutky, cukr, sušená syrovátka,
sušené vaječné bílky, sůl, sušené
mléko, laktóza, emulgátor E481, E471,
E472e, pšeničná sladová mouka,
zahuštovadlo E412, koření, aroma

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO, LÍSKOVÝ
OŘECH

Expedice
Pondělí až sobota

55 g

Kobliha pudinková (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, rostlinný olej
(palmový), sušené vaječné žloutky,
cukr, sušená syrovátka, sušené
vaječné bílky, sůl, sušené mléko,
laktóza, emulgátor E481, E471, E472e,
pšeničná
sladová
mouka,
zahuštovadlo E412, koření, aroma,
pudinková náplň
55 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Kobliha likérová (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, rostlinný olej
(palmový), sušené vaječné žloutky,
cukr, sušená syrovátka, sušené
vaječné bílky, sůl, sušené mléko,
laktóza, emulgátor E481, E471, E472e,
pšeničná
sladová
mouka,
zahuštovadlo E412, koření, aroma
55 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Koláč jablečný (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, jablečné
kostky, cukr, řepkový olej, margarín
(rostlinné oleje a tuky neztužené palmový a řepkový, emulgatory E322,
E471, E472e, sušená syrovátka,
aroma, regulátor kyselosti E330),
droždí, vaječná melanž, sůl, pšeničná
sladová mouka, dextróza, pšeničný
lepek, sojová mouka, protispékavá
látka E341
80 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO, SOJA

Expedice
Pondělí až sobota

Koláč svatební s tvarohovou náplní (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, tvarohová
náplň
(tvaroh,
voda,
cukr,
modifikovaný škrob E1414 a E1422,
sušená syrovátka, sušený bílek,
glukózový sirup, palmový tuk,
emulgátor E471, E472a, mléčná
bílkovina, stabilizátor E340, regulátor
kyselosti E330, aroma, barvivo E160a),
cukr, řepkový olej, margarín (rostlinné
oleje a tuky neztužené - palmový a
řepkový, emulgatory E322, E471,
E472e, sušená syrovátka, aroma,
regulátor kyselosti E330), droždí,
vaječná melanž, sůl, pšeničná
sladová mouka, dextróza, pšeničný
lepek, sojová mouka, protispékavá
látka E341
50 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO, SOJA

Expedice
Pondělí až sobota

Koláč ořechový (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, ořechová
náplň (cukr, lískové a vlašské ořechy
20%, strouhanka, sušená syrovátka,
maltodextrin, sojová mouka, sušený
vaječný bílek, aroma), cukr, řepkový
olej, margarín (rostlinné oleje a tuky
neztužené - palmový a řepkový,
emulgatory E322, E471, E472e, sušená
syrovátka, aroma, regulátor kyselosti
E330), droždí, vaječná melanž, sůl,
pšeničná sladová mouka, dextróza,
pšeničný lepek, sojová mouka,
protispékavá látka E341

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO, SOJA,
LÍSKOVÉ A
VLAŠSKÉ
OŘECHY

Expedice
Pondělí až sobota

80 g

Koláč makový (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, maková náplň
(cukr, mák, sušená syrovátka,
pšeničný škrob, sojová mouka,
vaječný bílek, kakao, skořice, aroma),
cukr, řepkový olej, margarín (rostlinné
oleje a tuky neztužené - palmový a
řepkový, emulgatory E322, E471,
E472e, sušená syrovátka, aroma,
regulátor kyselosti E330), droždí,
vaječná melanž, sůl, pšeničná
sladová mouka, dextróza, pšeničný
lepek, sojová mouka, protispékavá
látka E341
80 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Koláč tlačený (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, tvarohová
náplň
(tvaroh,
voda,
cukr,
modifikovaný škrob E1414 a E1422,
sušená syrovátka, sušený bílek,
glukózový sirup, palmový tuk,
emulgátor E471, E472a, mléčná
bílkovina, stabilizátor E340, regulátor
kyselosti E330, aroma, barvivo E160a),
maková náplň (cukr, mák, sušená
syrovátka, pšeničný škrob, sojová
mouka, vaječný bílek, kakao, skořice,
aroma), cukr, řepkový olej, margarín
(rostlinné oleje a tuky neztužené palmový a řepkový, emulgatory E322,
E471, E472e, sušená syrovátka,
aroma, regulátor kyselosti E330),
droždí, vaječná melanž, sůl, pšeničná
sladová mouka, dextróza, pšeničný
lepek, sojová mouka, protispékavá
látka E341

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO, SOJA

Expedice
Pondělí až sobota

90 g

Koláč tlačený s višňovou náplní (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, višňová náplň
(višeň 35%, voda, glukózovo fruktozový sirup, cukr, jablečné pyré,
zahuštovadlo E1442, E418, regulátor
kyselosti E330, E333, konzervant
E202, E331), rostlinný olej (palmový),
sušené vaječné žloutky, cukr, sušená
syrovátka, sušené vaječné bílky, sůl,
sušené mléko, laktóza, emulgátor
E481, E471, E472e, pšeničná sladová
mouka, zahuštovadlo E412, koření,
aroma
90 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Koláč tlačený s meruňkovou náplní (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, meruňková
náplň (meruňky 32%, voda, glukózovo
- fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré,
zahušťovadlo E1442, E418, regulátor
kyselosti E330, E333, konzervant
E202, E331, barvivo E120), cukr,
řepkový olej, margarín (rostlinné oleje
a tuky neztužené - palmový a řepkový,
emulgátory E322, E471, E472e, sušená
syrovátka, aroma, regulátor kyselosti
E330), droždí, vaječná melanž, sůl,
pšeničná sladová mouka, dextróza,
pšeničný lepek, sojová mouka,
protispékavá látka E341

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

90 g

Horácký koláč (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk,
droždí, vejce, cukr, citropasta, vanilka,
sůl,
zahušťovadlo,
emulgátor,
protispékavá látka E341, antioxidant,
Náplň tvaroh-povidla (30%): tvaroh,
povidla, cukr, modifikovaný škrob,
vanilka, aroma, přírodní barvivo
250 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Koláč moravský (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, tvarohová
náplň
(tvaroh,
voda,
cukr,
modifikovaný škrob E1414 a E1422,
sušená syrovátka, sušený bílek,
glukózový sirup, palmový tuk,
emulgátor E471, E472a, mléčná
bílkovina, stabilizátor E340, regulátor
kyselosti E330, aroma, barvivo E160a),
cukr, řepkový olej, margarín (rostlinné
oleje a tuky neztužené - palmový a
řepkový, emulgátory E322, E471,
E472e, sušená syrovátka, aroma,
regulátor kyselosti E330), droždí,
vaječná melanž, sůl, pšeničná
sladová mouka, dextróza, pšeničný
lepek, sojová mouka, protispékavá
látka E341
90 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Skořicový uzel (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, rostlinný olej
(palmový), sušené vaječné žloutky,
cukr, sušená syrovátka, sušené
vaječné bílky, sůl, sušené mléko,
laktóza, emulgátor E481, E471, E472e,
pšeničná
sladová
mouka,
zahuštovadlo E412, koření, aroma
45 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Višňová kapsa (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, višňová náplň
(višeň 35%, voda, glukózovo fruktózový sirup, cukr, jablečné pyré,
zahušťovadlo E1442, E418, regulátor
kyselosti E330, E333, konzervant
E202, E331), rostlinný olej (palmový),
sušené vaječné žloutky, cukr, sušená
syrovátka, sušené vaječné bílky, sůl,
sušené mléko, laktóza, emulgátor
E481, E471, E472e, pšeničná sladová
mouka, zahušťovadlo E412, koření,
aroma

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

55 g

Bramborová kapsa (Drysice)
Složení:

Koblihová směs ( pšeničná mouka,
sušené vejce, rostlinný tuk palmový,
cukr, sůl, emulgátory E472e, E471,
E322 ), voda, palmový tuk, povidla,
droždí, sádlo, mák, sušená syrovátka,
pšeničný škrob, sojová mouka,
sušený vaječný bílek, kakao, skořice,
aroma.

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Hmotnost:

80 g

Donut s bílou polevou (Drysice)
ALERGENY
Složení:

pšeničná mouka, droždí, cukr,
margarín, vejce, voda, poleva bílá
cukrářská, ozdoba dle druhu

LEPEK, VEJCE,
MLÉKO
Expedice

Hmotnost:

55 g

Pondělí až sobota

Donut s tmavou polevou (Drysice)
ALERGENY
Složení:

pšeničná mouka, droždí, cukr,
margarín, vejce, voda, poleva bílá
cukrářská, ozdoba dle druhu

LEPEK, VEJCE,
MLÉKO
Expedice

Hmotnost:

55 g

Pondělí až sobota

Drobenkový rohlík (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

Pšeničná
mouka,
voda,
cukr,
margarín, vejce, droždí, sůl, citrónová
pasta ovocná, emulgátor, ječná
sladová mouka, pšeničný lepek,
sojová mouka, okyselující látky,
enzym
60 g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO
Expedice
Pondělí až sobota

Likérový koláček (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

Pšeničná mouka, margarin (rostlinné
tuky a oleje částečně ztužené palmový, emulgátor E471 a E322,
kyselina E330, barvivo E160a),
likérová náplň (voda, cukr, glokózovo fruktózový sirup, kukuřičný škrob,
zahušťovadlo E418, barviva E171 a
E160a, aroma, sůl, regulátor kyselosti
E330 a E333 konzervant E202),
pečivová
směs (pšeničná mouka,
cukr,
sušené
mléko,
sušená
syrovátka, bramborové vločky, sůl,
řepkový olej, ovocný prášek, koření,
aroma, enzym), voda, řepkový olej,
droždí, višňová náplň (višně 35%,
voda,
cukr,
jablečný
protlak,
zahušťovadla škrob a E418, regulátory
kyselosti E330 a E331, konzervant
E202 aroma), vejce, cukr.

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

50g

Závin listový jablko (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka, voda, rostlinný olej,
droždí, vejce, cukr, sůl, emulgátor),
protispékavé
látky,
antioxidant,
prostředek ošetřující mouku, Náplň
jablková (30%): jablka sterilovaná,
cukr, vanilka, skořice
350g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Smajlík jahoda (Drysice)
ALERGENY
Složení:

bábovka světlá, olej, melanž, ovocná
náplň (jahodová a jablečná dřeň, cukr,
regulátor kyselosti E330, aroma, E124

LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota
Hmotnost:

100g

Smajlík borůvka (Drysice)
Složení:

bábovka
světlá, olej,
borůvková marmeláda

melanž,

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Hmotnost:

100g

Pondělí až sobota

Muffin malinový (Drysice)
Složení:

Cukr, řepkový olej, vejce, pšeničná
mouka, voda, Malinová náplň (Maliny
32% glukózo - fruktózový sirup, škrob,
zahušťovadlo E418, regulátor kyselosti
E330, E333, E331, konzervant E202,
aroma barvivo E120), pečivová směs,
(pšeničný škrob, pšeničná bobtnavá
mouka, sušená syrovátka, kukuřičný
škrob, kypřidla
( E450 a E500 ), sůl,
emulgátor E471, aroma, zahušťovadlo
xantan, koření.

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Hmotnost:

100g

Muffin čokoládový (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

Cukr, řepkový olej, náplň vaječný likér
15,5% (voda, cukr, glokózovo fruktózový sirup, kukuřičný škrob,
zahušťovadlo E418, barviva E171 a
E160a, aroma, sůl, regulátor kyselosti
E330 a E333 konzervant E202), voda,
pšeničná mouka, vejce, pečivová směs,
(pšeničný škrob, kakao, pšeničná
bobtnavá mouka, sušená syrovátka,
kypřidla E450 a E500, protispékavá
látka E516,sůl, emulgátory E472e, E475
a E471, aroma, zahušťovadlo xantan).
100g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Trdelníček skořice (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

Pšeničná mouka, voda, pečivová
směs(pšeničná
mouka,
cukr,
sušené mléko, sušená syrovátka,
bramborové vločky, sůl, řepkový olej,
ovocný prášek, koření, aroma),
margarin, droždí, vejce.

100g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

Trdelníček ořech (Drysice)
Složení:

Pšeničná mouka, voda, vlašská
náplň (cukr, strouhanka, pšeničná
krupice, ořechy, sušené mléko,
kukuřičná mouka, sůl, ječná sladová
mouka,
aroma,
),
pečivová
směs(pšeničná
mouka,
cukr,
sušené mléko, sušená syrovátka,
bramborové vločky, sůl, řepkový olej,
ovocný prášek, koření, aroma),
margarin, droždí, vejce.

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO, OŘECHY

Expedice
Pondělí až sobota

Hmotnost:

100g

Trdelníček kokosový (Drysice)
Složení:

Hmotnost:

Pšeničná mouka, voda, pečivová
směs(pšeničná
mouka,
cukr,
sušené mléko, sušená syrovátka,
bramborové vločky, sůl, řepkový olej,
ovocný prášek, koření, aroma),
margarin, droždí, vejce, strouhaný
kokos.
100g

ALERGENY
LEPEK, VEJCE,
MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

OSTATNÍ
Staroměstská máslová trubička
ALERGENY
Složení:

Pšeničná mouka, máslo, vejce, cukr,
ocet, sůl.

LEPEK, VEJCE,
MÁSLO
Expedice

Hmotnost:

26 g

Středa

Tyčinky klasik (Drysice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, palmový
tuk, droždí, sůl, ječná sladová
mouka, cukr, pšeničný škrob,
sojová mouka, emulgátory E322 a
E472e

ALERGENY
LEPEK, SOJA

Expedice
Pondělí až sobota
Hmotnost:

75 g

Knedlík (Ivanovice)
Složení:

pšeničná mouka, voda, vejce,
cukr, droždí, sůl

ALERGENY
LEPEK, VEJCE

Expedice
Hmotnost:

300g, 600g

Pondělí až sobota

Strouhanka (Ivanovice)
Složení:

Hmotnost:

pšeničná mouka,voda, řepkový olej,
droždí, sůl, cukr, sušené mléko, ječná
sladová mouka, sušená syrovátka,
emulgátor E471
1000 g

ALERGENY
LEPEK, MLÉKO

Expedice
Pondělí až sobota

