BÍLÁ ČOKOLÁDA

Podkova s citrónovou náplní
Bílá čokoláda s náplní s citronovou příchutí
Legislativní název: Čokoládový bonbon bílý formovaný s náplní

Složení: bílá čokoláda 69% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin,
přírodní vanilkové aroma), citronový krém 31% (cukr, sirup glukóza-fruktóza, kondenzované odtučněné
mléko, voda, hydrogenované rostlinné tuky (slunečnicový a palmový), citronová šťáva 3,5%, modifikovaný
škrob,
okyselovadlo
kyselina
citronová,
konzervant:
kyselina
sorbová,
emulgátor
polyoxyethylensorbitanmonopalmitát, aroma, barviva beta karoten a oxid titaničitý

Dárek se smetanovou náplní
Bílá čokoláda se smetanovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon bílý formovaný s náplní

Složení: bílá čokoláda 55% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin,
přírodní vanilkové aroma), náplň 45% (cukr, rostlinné oleje (palmový), plnotučné sušené mléko,
odstředěné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma

Korunka s náplní s příchutí vaječného likéru
Bílá čokoláda s náplní s příchutí z vaječného likéru
Legislativní název: Čokoládový bonbon bílý formovaný s náplní

Složení: bílá čokoláda 53% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin,
přírodní vanilkové aroma), náplň 47% (cukr, rostlinné oleje (palmový), plnotučné sušené mléko,
odstředěné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma, glukózový sirup, kondenzované mléko, vaječný
žloutek, přírodní aroma, škrob, rostlinné výtažky: kurkumin, paprika)

Srdíčko s nugátovou náplní
Bílá čokoláda s nugátovou náplní a oříškem
Legislativní název: Čokoládový bonbon bílý formovaný s náplní

Složení: bílá čokoláda 59% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin,
přírodní vanilkové aroma), náplň 34% (nugát tmavý (cukr, lískové ořechy, kakaová hmota, kakaové máslo,
sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma vanilín), lískové oříšky 7%

Srdíčko červené s nugátovou náplní
Bílá čokoláda s nugátovou náplní a oříškem
Legislativní název: Čokoládový bonbon bílý formovaný s náplní

Složení: bílá čokoláda 69% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: E322 – sójový
lecitin, přírodní vanilkové aroma), náplň 27% (lískové ořechy, cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, sušené
plnotučné mléko, Emulgátor: sójový lecitin, Aroma:vanilin), kakaové máslo přírodní červené 4% (kakaové
máslo, Carmine – E120)

Golfáček s ořechovou náplní
Pralinka z bílé čokolády s ořechovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon bílý formovaný s náplní

Složení: bílá čokoláda 66% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin,
přírodní vanilkové aroma), náplň s příchutí lískových ořechů Nusante 34% ( cukr, neztužený rostlinný tuk
(palmový, shea olej; v různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
pasta z lískových ořechů, aroma, emulgátor ( sójový lecitin), jedlá sůl, vanilkový extrakt )

Gerlach s nugátovou náplní a křupinkami
Pralinka z bílé čokolády s nugátovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon bílý formovaný s náplní

Složení: bílá čokoláda 67% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin,
přírodní vanilkové aroma), náplň 33% (nugát světlý (cukr 46%, lískové ořechy 42%, kakaové máslo 11%,
sušené plnotučné mléko 1%, emulgátor sójový lecitin 0,5%, vanilin 0,04%), drcený bisquit 3% (pšeničná
mouka 39%, cukr 42%, rostlinný tuk (slunečnicový, řepkový), bezvodý mléčný tuk, mléčný cukr, mléčné
proteiny, sůl, sladový extrakt z ječmene, kypřicí prostředek: E500ii- Sekvikarbonát sodný, emulgátor sójový
lecitin, antioxidant E306- extrakt s vysokým obsahem tokoferolů), mléčná čokoláda s 34% kakaové sušiny
(cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor E322 - sója, aroma)

Kosočtverec s ořechovou náplní
Bílá čokoláda s oříškovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon bílý formovaný s náplní

Složení: bílá čokoláda 38 % (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin,
přírodní vanilkové aroma), hořká čokoláda 4% (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%,
cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín) Náplň s příchutí lískových ořechů Nusante 58%
(cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej; v různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku, pasta z lískových ořechů, aroma, emulgátor ( sójový lecitin), jedlá sůl,
vanilkový extrakt )

Čokoládový bílý bonbon formovaný bez náplně
Bílá čokoláda
Legislativní název: Čokoládový bonbon bílý formovaný

Složení: bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma:
přírodní vanilka), dekorace berušky (bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, přírodní
vanilkové aroma), potisk (kakaové máslo, sacharóza, barviva (oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa,
červeň Allura AC)

Košíček s náplní příchutí jahody
Bílá čokoláda s náplní s příchutí jahody
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný bílý s náplní

Složení: bílá čokoláda 49% (cukr, kakaové máslo (30%), sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 - sója,
aroma), pasta s příchutí jahod 2% (glukózo-fruktózový sirup, jahody, regulátor kyselosti: E330 – kyselina
citrónová, barvivo: 120 – košelina ( alergen, nevhodné pro děti, živočišný původ), E 160s – karoteny,
zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: E202 – sorban draselný (alergen)), náplň s bílou čokoládou,
smetanou a alkoholem 49% (bílá čokoláda 59% - cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor:
E322 – sójový lecithin, aroma: přírodní vanilka, smetana 24%, alkohol: Marc se champagne, cukr,
syrovátkový koncentrát, mléčné proteiny), folie (kakaové máslo, sacharóza, barviva: E 133 – Brilantní modř
FCF, E120 – Košelina, E172 – Oxidy a hydrooxidy železa, E171 – oxid titaničitý)

Čtyřlístek s náplní s příchutí jahody
Bílá čokoláda s náplní s příchutí jahody
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný bílý s náplní

Složení: bílá pasta 24% (cukr, rostlinné oleje (palmový), plnotučné sušené mléko, odstředěné sušené
mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma) - může obsahovat stopy ořechů, pasta s příchutí jahod 0,5%
(glukózo-fruktózový sirup, jahody, regulátor kyselosti: E330 – kyselina citrónová, barvivo: 120 – košelina
(alergen, nevhodné pro děti, živočišný původ), E 160s – karoteny, zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant:
E202 – sorban draselný (alergen), kakaové máslo červené 3% (kakaové máslo, barvivo: E120-košelina (
3,75% cca) - výrobek může obsahovat stopy mléka a sójy), bílá čokoláda 72,5% cukr, kakaové máslo (30%),
sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 - sója, aroma)

Čtyřlístek s náplní s příchutí pistácie
Bílá čokoláda s náplní s příchutí pistácie
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný bílý s náplní

Složení: bílá čokoláda 71% (cukr, kakaové máslo (30%), sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 - sója,
aroma), kakaové máslo zelené 3% (kakaové máslo, barvivo: E141-Měďnaté komplexy chlorofylů a
chlorofylinů - výrobek může obsahovat stopy mléka a sójy), náplň s příchutí pistácie 26% (cukr, neztužený
tuk – palmový, shea olej; v různém poměru), sušená syrovátka, sušené mléko odstředěné, emulgátor
(sójový lecitin), aromata, barviva (chlorofyl, kurkumin), jedlá sůl – může obsahovat stopy suchých
skořápkových plodů

Čtyřlístek s náplní s příchutí pomeranče
Bílá čokoláda s náplní s příchutí pomeranče
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný bílý s náplní

Složení: bílá čokoláda 71% (cukr, kakaové máslo (30%), sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 - sója,
aroma), kakaové máslo žluté 3% (kakaové máslo, barvivo: E100-kurkumin ( 0,8 - 1,4%) - výrobek může
obsahovat stopy mléka a sójy), pomerančový krém 26% (cukr, glukózo – fruktózový sirup, kondenzované
odtučněné mléko, voda, rostlinný tuk (slunečnicový, palmový), pomerančová šťáva 3,5%, modifikovaný
škrob, regulátor kyselosti: E330 – kyselina citronová, konzervant: E200 – kyselina sorbová, emulgátor: E435
– polyoxyethylensorbitan-monoplamitát, aroma, barviva – beta karoten E 171 – oxid titaničitý) - může
obsahovat stopy sóji

HOŘKÁ ČOKOLÁDA

Gerlach s nugátovou náplní
Hořká čokoláda s nugátovou náplní a kousky mandlí
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 65 % (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), bílá čokoláda 2% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
emulgátor sójový lecitin, aroma: přírodní vanilka), náplň: nugát tmavý 28 % (cukr, lískové ořechy, kakaová
hmota, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma vanilin), mandle
blanšírované 5%.

Pralinka s rumovou náplní
Hořká čokoláda s náplní s rumem
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 47 % (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor: sójový lecitin, vanilín), fondán 45 % (cukr, glukózový sirup, voda, zahušťovadla xanthan,
guar guma, karubin), bílá čokoláda 5 % (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový
lecitin, aroma přírodní vanilka), rum 2% (líh jemný, aroma, cukr, karamel E 150 a), rumové aroma 1%
(rozpouštědla - líh, voda, aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
obsahuje benzo(a)pyren max. 0,006mg/kg)

Bonbon s nugátovou náplní
Hořká čokoláda s nugátovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 60 % (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilin), nugát světlý 38 % (cukr 46%, lískové ořechy 42%, kakaové máslo
11%, sušené plnotučné mléko 1%, emulgátor sójový lecitin 0,5%, vanilin 0,04%), potisk 2% (kakaové máslo,
sacharóza, E71, E172 )

Višeň s višňovou náplní
Hořká čokoláda s náplní s višní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 52 % (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilin), fondán 31 % (cukr, glukózový sirup, voda, zahušťovadla xanthan,
guar guma, karubin), višňová náplň 14% (cukr, višně, glukózový sirup, voda, višňová šťáva, kyselina
citrónová, aroma, barvivo anthacyanin), bílá čokoláda 2 % (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
emulgátor sójový lecitin, aroma přírodní vanilka), barvy do čokolády 0,5% : citrónová (kakaové máslo,
barvivo E104), pistáciová (kakaové máslo, barvivo E104, E142), malinová (kakaové máslo, barvivo E122),
rum 0,5% (líh jemný, aroma, cukr, karamel E 150 a)

Šampáňo
Hořká čokoláda s náplní se šampaňskou příchutí
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 80 % (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilin), náplň 20 % (bílá čokoláda - cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné
mléko, emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), smetana 24%, cukr, Marc de Champagne 7%,
koncentrovaná syrovátka, mléčné bílkoviny)

Mlýnek s pistáciovou náplní
Hořká čokoláda se smetanovou náplní s pistáciemi
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 59 % (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), náplň 39% (cukr, rostlinný olej (palmový),
plnotučné sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), pistáciová pasta 2 % (pražené pistácie)

Čtyřlístek s náplní chilly
Hořká čokoláda s čokoládovou náplní s chilly
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 63 % (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilin), čokoládová náplň 36% (cukr 50% (CR), cukr, neztužený rostlinný tuk
(palmový, shea olej; v různém poměru) 28 % (Švédsko), sušená syrovátka 8% (ČR), kakaová hmota 5% (Ghana),
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 7% ( Holandsko, ČR, Německo, Švýcarsko( sušené mléko odstředěné 1% (
ČR), emulgátor ( sójový lecitin), vanilkový extrakt, chilly 1%

Podkova s mentolovou náplní
Hořká čokoláda s mentolovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 57 % (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor: sójový lecitin,vanilín), fondán 37 % (cukr, glukózový sirup, voda, zahušťovadla xanthan,
guar guma, karubin), peprmintový likér 2% (líh jemný, cukr, přírodní aroma, barvivo E 133, E 102),
ochucovací mentolová pasta 1 % (sirup, cukr, voda, škrob, potravinářská barviva: výtažek ze světlice
barvířské, modifikovaný škrob, barvivo: brilantní modř, olejové esence z máty)

Golfáček hořký a mléčný
Hořká a mléčná čokoláda se smetanovou a s ořechovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 35% (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), bílý krém 15% (cukr, rostlinný olej (palmový), sušené plnotučné
mléko, sušené odtučněné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), náplň s příchutí lískových ořechů
Nusante 15% (cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej; v různém poměru), sušená syrovátka,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, pasta z lískových ořechů, aroma, emulgátor ( sójový lecitin),
jedlá sůl, vanilkový extrakt) mléčná čokoláda 35% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová
hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor: sójový lecitin, vanilín)

Bábovička s pomerančovou náplní
Hořká čokoláda s náplní s pomerančem
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 51 % (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), náplň s pomerančem 49% (cukr, sirup glukóza-fruktóza,
kondenzované odtučněné mléko, voda, hydrogenované rostlinné tuky (slunečnicový, palmový),
pomerančová šťáva 3,5%, modifikovaný škrob, kyselina citronová, konzervant kyselina sorbová, emulgátor
E435, aroma, barviva beta karoten, E171) kandovaná pomerančová kůra (pomerančová kůra, glukózofruktózový sirup, sacharóza, regulátor kyselosti kyselina citronová)

Pralinka s bylinnou náplní
Hořká čokoláda s náplní s bylinnou vůní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: náplň bílá 50% (bílá čokoláda 29% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor:
sójový lecitin, aroma přírodní vanilka), smetana, cukr, alkohol, koncentrovaná syrovátka, mléčné
bílkoviny), hořká čokoláda 48% (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
emulgátor: sójový lecitin, aroma přírodní vanilka), aroma bylinné (rozpouštěla - líh, voda, aromatické
složky, aromatické přípravky), kakaové máslo přírodní žluté 0,25% (kakaové máslo, barvivo E100)

Košíček s nugátovou náplní
Hořká čokoláda s nugátovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 54 % (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilin), nugát tmavý 17 % (cukr, lískové ořechy, sušené plnotučné mléko,
emulgátor sójový lecitin, kakaové máslo, kakaová hmota, aroma), nugát světlý 17 % (cukr 46%, lískové
ořechy 42%, kakaové máslo 11%, sušené plnotučné mléko 1%, emulgátor sójový lecitin 0,5%, vanilin
0,04%), hořká poleva - rýže 12 % (cukr, hydrogenovaný rostlinný tuk (z palmových jader, kokosový), 14%
kakaa, emulgátor sójový lecitin, přírodně identické aroma)

Čokoláda 72%
Hořká čokoláda s min. obsahem kakaové sušiny 72%
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý

Složení: hořká čokoláda 100 % (kakaová hmota s min. obsahem kakaové sušiny 72%, cukr, kakaové máslo,
emulgátor sójový lecitin, vanilín)

Čokoláda 80%
Hořká čokoláda s min. obsahem kakaové sušiny 80%
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý

Složení: hořká čokoláda 100 % (kakaová hmota s min. obsahem kakaové sušiny 80%, cukr, kakaové máslo,
emulgátor sójový lecitin, aroma přírodní vanilka)

Dárek s rybízovou náplní
Hořká čokoláda s náplní s černým rybízem
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 51 % (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilin), náplň bílá 39 % (bílá čokoláda - cukr, kakaové máslo, sušené
plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma; smetana 24%, cukr, alkohol 5%),
černý rybíz 10 % (cukr, černý rybíz, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti: E330, voda, barviva:
košenila, karamel, brilantní modř FCF)

Čokoládová pralinka s absintovou náplní
Hořká čokoláda s náplní s absinth aroma
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda barevně dekorovaná 52% (kakaová hmota s nejméně 58% kakaové sušiny, cukr,
kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma, barviva: E141 Měďnaté komplexy
chlorofylů a chlorofylinů, E100 – Kurkumin), náplň 47% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
emulgátor: E322-sójový lecithin, aroma přírodní vanilka, smetana, alcohol, syrovátkový koncentrát,
mléčné proteiny, absinth aroma: rozpouštědla – líh, voda, aromatické složky – aromatické přípravky,
aromatické látky, /obsahuje alergen – celerovou silici/)

Lahvička s rumovou náplní
Hořká čokoláda s náplní s rumem
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 54 % (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilin), bílý krém 32 % (cukr, rostlinný olej (palmový) sušené plnotučné
mléko, sušené odtučněné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), bílá čokoláda 10 % (cukr, kakaové
máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma přírodní vanilka), rum (líh jemný, aroma,
cukr, karamel E 150 a), rumové aroma 1 % (rozpouštědla - líh, voda, aromatické složky - aromatické látky,
aromatické přípravky, kouřové aroma, obsahuje benzo(a)pyren max. 0,006mg/kg )

Pyramida s náplní vaječného likéru
Hořká čokoláda s náplní s příchutí vaječného likéru
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 58% (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilin), bílý krém 27% (cukr, rostlinné oleje (slunečnicový a palmový),
sušené plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko, emulátor sójový lecitin, aroma), lísková jádra drcená
13%, vaječná pasta 1% - glukózový sirup, cukr, kondenzované mléko, vaječný žloutek, přírodní aroma,
škrob, rostlinné výtažky - kurkumin, paprika)

Srdíčko s marcipánovou náplní
Hořká čokoláda s bílou náplní s marcipánem
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 58% (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilin), náplň bílá 50 % (bílá čokoláda 59% - cukr, kakaové máslo, sušené
plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma; smetana 24%, cukr, alkohol 5%,
koncentrovaná syrovátka, mléčné bílkoviny), marcipán 2% (cukr, mandle 26%, voda, sirup z invertního
cukru, glukózový sirup, zvlhčující látka - sorbitol, ethanol), potravinářské barvy (cukr, barviva: Ponceau 4R,
brilantní modř FCF, žluť SY, tartrazin)

Hořká čokoláda s kandovanou citronovou kůrou, pepřem a zázvorem
Legislativní název: Hořká čokoláda s kandovanou citronovou kůrou, pepřem a zázvorem

Složení: hořká čokoláda 92% (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), zázvor mletý 10%, proslazená pomerančová kůra 10%
(pomerančová kůra, glukózo-fruktózový sirup, cukr, kyselina citronová, sorban draselný), barevný pepř
2,5% (pepř celý)

Pralinka s višní a chilli
Hořká čokoláda
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: tekutý fondán 42% (cukr, glukózový sirup, voda, ztužovadlo, sacharóza, glukóza, maltóza, vyšší
sacharidy), hořká čokoláda 42% (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), třešně v nálevu 14% (třešně, glukózový sirup, cukr, višňová šťáva,
kyselina citronová, přírodní potravinářské barvivo - anthokyany, voda, přírodní aroma), kakaové máslo
přírodní červené 1% (kakaové máslo, barva E120), chilly mleté

Pralinka s karamelovou náplní a vanilkovou solí
Hořká čokoláda
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: náplň 70% (glukózový sirup - pšenice, slazené kondenzované odstředěné mléko, zcela ztužený
rostlinný tuk (kokosový), sůl, aromata, emulgátor: E471 – mono a diglyceridy mastných kyselin, cukr,
sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor sójový lecitin, vanilín, přírodní
vanilkové částice v prášku – Vanilka Bourbon z Madagaskaru – 6%), hořká čokoláda 28% (kakaová hmota,
kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), kakaové máslo přírodní žluté 2%
(kakaové máslo, barvivo:E100 – Kurkumin 0,8-1,4%)

Hořká čokoláda se stévií
Hořká čokoláda se sladidlem
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý

Složení: kakaová hmota, vláknina (dextrin, inulin, oligofruktóza), kakaové máslo, sladidlo: erythritol,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma, sladidlo:
steviol glykosidy, rostoucí čokoládové přísady: kakao

Košíček s náplní příchutí manga
Hořká čokoláda s náplní s příchutí manga
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 84% (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), pasta s příchutí manga 0,2% (mango – 31%, glukózo-fruktózový
sirup, cukr, regulátory kyselosti: ( E330 – kyselina citrónová, E296 – Kyselina jablečná), voda, aromata,
barvivo: beta karoten, zahušťovadlo: pektin), čokoládová náplň bílá 15,8% (bílá čokoláda 59% - cukr,
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: E222 – sójová lecitin, aroma přírodní vanilka, smetana
(mléko), 24%, cukr, alcohol 5 %, syrovátková koncentrát (mléko), mléčné proteiny), fólie (kakaové máslo,
sacharóza, barvivo: titanium dioxide) – může obsahovat stopy mléka a sójy

Hořká pralinka s náplní s příchutí šampaňského a jahod
Hořká čokoláda s náplní s příchutí šampaňského a jahod
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný tmavý s náplní

Složení: hořká čokoláda 49% (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové
máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), náplň s bílou čokoládou, smetanou a alkoholem 50% (bílá
čokoláda 59% - cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: E322 – sójový lecithin, aroma:
přírodní vanilka, smetana 24%, alkohol: Marc se champagne, cukr, syrovátkový koncentrát, mléčné
proteiny), pasta s příchutí jahod 1% (glukózo-fruktózový sirup, jahody, regulátor kyselosti: E330 – kyselina
citrónová, barvivo: 120 – košelina ( alergen, nevhodné pro děti, živočišný původ), E 160s – karoteny,
zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: E202 – sorban draselný (alergen), potisk 1% (kakaové máslo,
sacharóza, E71, E172 )

MLÉČNÁ ČOKOLÁDA

Podkova s nugátovou náplní
Mléčná čokoláda s nugátovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 55% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor: sójový lecitin, vanilín), nugát světlý 45 % (cukr
46%, lískové ořechy, 42%, kakaové máslo 11%, sušené plnotučné mléko 1%, emulgátor sójový lecitin 0,5%,
vanilín)

Korunka s náplní s příchutí vaječného likéru
Mléčná čokoláda s náplní s příchutí vaječného likéru
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 51% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor: sójový lecitin, vanilín), bílý krém 47% (cukr,
rostlinné oleje (slunečnicový a palmový), sušené plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko, emulgátor
sójový lecitin, aroma), náplň s příchutí vaječného likéru (cukr, rostlinný tuk (palmový, shea olej), sušená
syrovátka, aromata, emulgátor sójový lecitin, jedlá sůl, barvivo betakaroten)

Kosočtverec s kávovou náplní
Mléčná čokoláda s kávovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 54% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor: sójový lecitin, vanilín), bílý krém 44% (cukr,
rostlinné oleje (slunečnicový a palmový), sušené plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko, emulgátor:
sójový lecitin, aroma), caffe pasta 2% (káva, cukr, voda, glukózo-fruktózový sirup, modifikovaný škrob)

Pralinka s pomerančovou náplní
Mléčná čokoláda s pomerančovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 57% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor sójový lecitin, vanilín), náplň pomeranč 49% (cukr,
sirup glukóza-fruktóza, kondenzované odtučněné mléko, voda, hydrogenované rostlinné tuky
(slunečnicový a palmový), pomerančová šťáva 3,5%, modifikovaný škrob, kyselina citronová, konzervant
kyselina sorbová, emulgátor E435, aroma, barviva: tatrazin, žluť SY, titanová běloba), bílá čokoláda 10 %
(cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma přírodní vanilka),
kandovaná pomerančová kůra (pomerančová kůra, glukózo-fruktózový sirup, sacharóza, regulátor kyselosti
kyselina citronová)

Dáreček s kokosovou náplní
Mléčná čokoláda s kokosovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 51% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor: sójový lecitin, vanilín), bílý krém 46% (cukr,
rostlinné oleje (slunečnicový a palmový), sušené plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko, emulátor:
sójový lecitin, aroma), kokosová pasta 3% (cukr, kokosová dřeň a mléko, glukózový sirup, přírodní aromata,
stabilizátory karubin, pektiny; maltodextriny, mléčné proteiny)

Oválek s oříškovou náplní
Mléčná čokoláda s náplní oříškovou
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 48% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor sójový lecitin, vanilín), mandle loupané 9%, náplň
s příchutí lískových ořechů Nusante 43% ( cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej; v různém
poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, pasta z lískových ořechů, aroma,
emulgátor ( sójový lecitin), jedlá sůl, vanilkový extrakt )

Gerlach s nugátovou náplní
Mléčná čokoláda s nugátovou náplní s křupinkami
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 58% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor sójový lecitin, vanilín), nugát světlý 31% (cukr 46%,
lískové ořechy 42%, kakaové máslo 11%, sušené plnotučné mléko 1%, emulgátor sójový lecitin 0,5%,
vanilín 0,04%), bílá čokoláda 7 % (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin,
aroma přírodní vanilka), drcený bisquit 4% (pšeničná mouka 39%, cukr 42%, rostlinný tuk (slunečnicový,
řepkový), bezvodý mléčný tuk, mléčný cukr, mléčné proteiny, sůl, sladový extrakt z ječmene, kypřicí
prostředek: E500ii- Sekvikarbonát sodný, emulgátor sójový lecitin, antioxidant E306- extrakt s vysokým
obsahem tokoferolů)

Bábovička s amaretovou náplní
Mléčná čokoláda s náplní s příchutí amareta
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 48 % (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor sójový lecitin, vanilín), mandle celé loupané 8%,
amaretto pasta 3% (cukr, lískové ořechy, rostlinné oleje a tuky, kakao, mandle, emulgátor sójový lecitin,
barvivo: karamel, aroma), čokoládová náplň 41% (cukr 50% (CR), cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový,
shea olej; v různém poměru) 28 % (Švédsko), sušená syrovátka 8% (ČR), kakaová hmota 5% (Ghana),
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 7% ( Holandsko, ČR, Německo, Švýcarsko( sušené mléko
odstředěné 1% ( ČR), emulgátor ( sójový lecitin), vanilkový extrakt )

Amorek
Mléčná čokoláda
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný

Složení: mléčná čokoláda 100% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor
sójový lecitin, vanilín)

Bonbon s nugátovou náplní
Mléčná čokoláda s nugátovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 52% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor sójový lecitin, vanilín), tmavý nugát 47 % (cukr,
lískové ořechy, kakaová hmota, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma
vanilin), potisk 1% (kakaové máslo, sacharóza, E71, E172)

Kornoutek s oříškovou náplní
Mléčná čokoláda s oříškovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 47% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor sójový lecitin, vanilín), lískové ořechy drcené 13%,
Náplň s příchutí lískových ořechů Nusante 40% ( cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej;
v různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, pasta z lískových
ořechů, aroma, emulgátor ( sójový lecitin), jedlá sůl, vanilkový extrakt )

Srdíčko s nugátovou náplní
Mléčná čokoláda s nugátovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 57% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor: sójový lecitin, vanilín), tmavý nugát 43 % (cukr,
lískové ořechy, kakaová hmota, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma
vanilin)

Lahvička s punčovou náplní
Mléčná čokoláda s punčovou náplní
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 63% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor sójový lecitin, vanilín), bílá čokoláda 6,5% (cukr,
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma přírodní vanilka), aroma punčové
0,5% (rozpouštědla - líh, voda, aromatické složky, aromatické přípravky, kouřové aroma obsahuje
benzo(a)pyran max. 1,5g/kg) Náplň s příchutí lískových ořechů Nusante 29% ( cukr, neztužený rostlinný tuk
(palmový, shea olej; v různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
pasta z lískových ořechů, aroma, emulgátor ( sójový lecitin), jedlá sůl, vanilkový extrakt )

Zvířátka
Mléčná čokoláda bez náplně
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný bez náplně

Složení: mléčná čokoláda 99% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor
sójový lecitin, vanilín), hořká čokoláda 1% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin,
přírodní vanilkové aroma)

Žabičky
Mléčná čokoláda bez náplně
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný bez náplně

Složení: mléčná čokoláda 94% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor
sójový lecitin, vanilín), bílá čokoláda 3% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: E322 –
sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), kakaové máslo přírodní zelené 2% (kakaové máslo, barvivo E141,
měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů 0,83%), hořká čokoláda (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo,
emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma)

Zajíček
Mléčná čokoláda bez náplně
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný bez náplně

Složení: mléčná čokoláda (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor
sójový lecitin, vanilín), hořká čokoláda s obsahem kakaa min. 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo,
emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné
mléko, emulgátor: E322 – sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma)

Medvídek s banánovou náplní
Mléčná čokoláda s náplní s příchutí banánu
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda 61% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota
s minimálním obsahem kakaové sušiny 34%, emulgátor: sójový lecitin, vanilín), bílý krém 38% (cukr,
rostlinný olej (palmový), sušené plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko, emulátor: sójový lecitin,
aroma), banánová pasta 1% (cukr, banánová dřeň, kyselina citrónová, aromata, stabilizátor pektiny,
barviva: tartrazin, červeň Allura AC)

Košíček s náplní příchutí maliny
Mléčná čokoláda s náplní s příchutí maliny
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda s 34% kakaové sušiny 38% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
kakaová hmota, emulgátor E322 - sója, aroma), bílá pasta 59% (cukr, rostlinné oleje (palmový), plnotučné
sušené mléko, odstředěné sušené mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma) - může obsahovat stopy
ořechů, pasta s příchutí malin 3% (cukr, maliny 14,2%, glukózo-fruktózový sirup, voda, okyselovadlo: E330
– kyselina citronová, barviva: (extrakt z černé mrkve, karamel), zahušťovadlo: pektin, aroma, folie
(sacharóza, kakaové máslo, barviva: ( E171 – oxid titaničitý, E120 – košelina, E124* – Ponceau 4R, E102* –
Tatrazin, E104* – Chiolinová žluť, E133 – Brilantní modř FCF) * může nepříznivě ovlivňovit pozornost a
činnost dětí

Mléčná pralinka s náplní s příchutí šampaňského a jahod
Mléčná čokoláda s náplní s příchutí šampaňského a jahod
Legislativní název: Čokoládový bonbon formovaný mléčný s náplní

Složení: mléčná čokoláda s 34% kakaové sušiny 49% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
kakaová hmota, emulgátor E322 - sója, aroma), náplň s bílou čokoládou, smetanou a alkoholem 50% (bílá
čokoláda 59% - cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: E322 – sójový lecithin, aroma:
přírodní vanilka, smetana 24%, alkohol: Marc se champagne, cukr, syrovátkový koncentrát, mléčné
proteiny), pasta s příchutí jahod 1% (glukózo-fruktózový sirup, jahody, regulátor kyselosti: E330 – kyselina
citrónová, barvivo: 120 – košelina ( alergen, nevhodné pro děti, živočišný původ), E 160s – karoteny,
zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: E202 – sorban draselný (alergen), potisk 1% (kakaové máslo,
sacharóza, E171, E172 )

SPECIALITY

Střapec mléčný s mandlemi
Cukrovinka s mléčnou čokoládou a mandlemi
Legislativní název: Cukrovinka

Složení: poleva mléčná 56% (cukr, rostlinné tuky (palmový a kokosový), sušené odtučněné mléko 19%;
kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma), mandle třísky 27%, drcený bisquit 17% (pšeničná mouka 39%, cukr
42%, rostlinný tuk (slunečnicový, řepkový), bezvodý mléčný tuk, mléčný cukr, mléčné proteiny, sůl, sladový
extrakt z ječmene, kypřicí prostředek: E500ii- Sekvikarbonát sodný, emulgátor sójový lecitin, antioxidant
E306- extrakt s vysokým obsahem tokoferolů)

Střapec bílý s mandlemi
Cukrovinka s bílou čokoládou a mandlemi
Legislativní název: Cukrovinka

Složení: poleva bílá 56% (cukr, rostlinné tuky (palmový a kokosový), sušené odtučněné mléko, emulgátor
sójový lecitin, aroma), mandle třísky 27%, drcený bisquit 17% (pšeničná mouka 39%, cukr 42%, rostlinný
tuk (slunečnicový, řepkový), bezvodý mléčný tuk, mléčný cukr, mléčné proteiny, sůl, sladový extrakt z
ječmene, kypřicí prostředek: E500ii- Sekvikarbonát sodný, emulgátor sójový lecitin, antioxidant E306extrakt s vysokým obsahem tokoferolů)

Střapec tmavý s mandlemi
Cukrovinka s hořkou čokoládou a mandlemi
Legislativní název: Cukrovinka

Složení: tmavá poleva 56% (rostlinné tuky (palmový a kokosový), cukr, kakao s nízkým obsahem tuku,
laktóza, emulgátor sójový lecitin, aroma), mandle třísky 28%, drcený bisquit 16% (pšeničná mouka 39%,
cukr 42%, rostlinný tuk (slunečnicový, řepkový), bezvodý mléčný tuk, mléčný cukr, mléčné proteiny, sůl,
sladový extrakt z ječmene, kypřicí prostředek: E500ii- Sekvikarbonát sodný, emulgátor sójový lecitin,
antioxidant E306- extrakt s vysokým obsahem tokoferolů)

Kokosová koule
Cukrovinka
Legislativní název: Cukrovinka

Složení: čokoládová náplň 49,5% (cukr 50% (CR), cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej;
v různém poměru) 28 % (Švédsko), sušená syrovátka 8% (ČR), kakaová hmota 5% (Ghana), kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku 7% ( Holandsko, ČR, Německo, Švýcarsko( sušené mléko odstředěné 1% ( ČR),
emulgátor ( sójový lecitin), vanilkový extraktčokokoule mléčné 21% (cukr, kakaové máslo, sušené
plnotučné mléko, kakaová hmota, dehydrovaný mléčný tuk, emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilka,
emulgátor: E476), poleva mléčná 21% (cukr, rostlinné oleje (palmový, kokosový), kakaový prášek se
sníženým obsahem cukru, syrovátky, emulgátor E492, E322, přírodní vanilkové aroma), kokos jemný 9,5%

Ořechová koule
Cukrovinka
Legislativní název: Cukrovinka

Složení:, lísková jádra loupaná 26%, poleva mléčná 22% (cukr, rostlinné tuky (palmový a kokosový), sušené
odtučněné mléko 19%, kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma), čokokoule mléčné 13,5% (cukr, kakaové
máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, dehydrovaný mléčný tuk, emulgátor sójový lecitin,
přírodní vanilka, emulgátor: E476) Náplň s příchutí lískových ořechů Nusante 48,5% ( cukr, neztužený
rostlinný tuk (palmový, shea olej; v různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, pasta z lískových ořechů, aroma, emulgátor ( sójový lecitin), jedlá sůl, vanilkový extrakt )

Kávová koule
Cukrovinka s kávovou příchutí
Legislativní název: cukrovinka

Složení: bílý krém 32% (cukr, rostlinný olej (palmový), sušené plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko,
emulgátor sójový lecitin, aroma), poleva hořká 29% (rostlinné tuky (palmový a kokosový), cukr, kakao s
nízkým obsahem tuku, laktóza, emulgátor sójový lecitin, aroma), rýže tmavá 28% (cukr, hydrogenovaný
rostlinný tuk (z palmových jader, kokosový), 14% kakaa, emulgátor sójový lecitin, přírodně identická
aromata), čokokoule hořké 10% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, sójový lecitin, aroma přírodní
vanilka), kávová pasta 1% (káva, cukr, glukózo - fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, aroma,
konzervant sorban draselný),

Nugátová střecha
Cukrovinka ze světlého a tmavého nugátu
Legislativní název: cukrovinka

Složení: nugát světlý 21% (cukr 46%, lískové ořechy 42%, kakaové máslo 11%, sušené plnotučné mléko 1%,
emulgátor: sójový lecithin 0,5%, aroma: vanilin 0,04%), nugát tmavý 21% (cukr, lískové ořechy, sušené
plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, kakaové máslo, kakaová hmota, aroma), nobel bílý 37% (cukr,
rostlinné tuky (palmový, kokosový), sušené odtučněné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), nobel
mléčný 21% (cukr, rostlinné tuky (palmový, kokosový), sušené odtučněné mléko (19%), nízkotučný kakaový
prášek, emulgátor sójový lecitin, aroma)

Nugátové kostky tmavé
Cukrovinka z tmavého nugátu
Legislativní název: cukrovinka

Složení: nugát tmavý 46,5% (cukr, lískové ořechy, sušené plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin,
kakaové máslo, kakaová hmota, aroma), nobel tmavý 25% (rostlinné tuky (palmový, kokosový), cukr, kakao
s nízkým obsahem tuku, laktóza, emulgátor: sójový lecitin, aroma), čokoládová náplň 3% (cukr 50% (CR),
cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej; v různém poměru) 28 % (Švédsko), sušená syrovátka 8%
(ČR), kakaová hmota 5% (Ghana), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 7% ( Holandsko, ČR,
Německo, Švýcarsko( sušené mléko odstředěné 1% ( ČR), emulgátor ( sójový lecitin), vanilkový extrakt,
folie ( PVC folie, potisk – kakaové máslo, sacharóza, E102, E110, E129, E132, E171 – mohou ovlivňovat
nepříznivě činnost a pozornost dětí )

Nugátové kostky bílé
Cukrovinka ze světlého nugátu
Legislativní název: cukrovinka

Složení: nugát světlý 46,5% (cukr 46%, lískové ořechy 42%, kakaové máslo 11%, sušené plnotučné mléko
1%, emulgátor sójový lecitin 0,5%, aroma:vanilin 0,04%), nobel bílý 25% (cukr, rostlinné tuky (palmový,
kokosový), sušené odtučněné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), bílý krém 3% (cukr, rostlinný olej
(palmový), sušené plnotučné mléko, odstředěné sušené mléko, emulátor: sójový lecitin, aroma), potisk
0,5% (kakaové máslo, sacharóza, barviva E 129,132,E171,E172 - mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a
pozornost dětí)

Rumová bomba
Cukrovinka s marcipánem a rumovou příchutí
Legislativní název: cukrovinka

Složení: marcipán 50% (cukr, mandle 26%, voda, sirup z invertního cukru, glukózový sirup, zvlhčující látka sorbitol, ethanol), hořká čokoláda 26% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin,
vanilín), poleva tmavá 10% (rostlinné tuky (palmový a kokosový), cukr, kakao s nízkým obsahem tuku,
laktóza, emulgátor: sójový lecitin, aroma), šlehačka 6% (voda, ztužený rostlinný tuk (palmojádrový) min.
25%, cukr, mléčná bílkovina, stabilizátory E420ii, E463, emulgátory (E472e, E435, sójový lecitin), jedlá sůl,
aroma, barvivo beta karoten), piškoty 4% (pšeničná mouka 54%, vejce, cukr), kukuřičný škrob 1%, rum
2,5% (líh jemný, aroma, cukr, karamel E 150 a), rumové aroma 0,5 %(rozpouštědla - líh, voda, aromatické
složky - aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma, obsahuje benzo(a)pyren max.
0,006mg/kg), barva měděná (barvivo E172)

Pomerančová kůra máčená v hořké čokoládě
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: hořká čokoláda 67 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín),
pomerančová kůra 33 % (plátky pomeranče, glukózo-fruktózový sirup, cukr, dextróza, regulátor kyselosti
kyselina citronová E330, konzervant oxid siřičitý E220)

Benátské lanýže máčené v hořké čokoládě
Nugátová cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: nugátová čokoláda 71% (cukr, oříšková pasta, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová
hmota, sušené odtučněné mléko, emulgátor: sójový lecitin, vanilín), máslo 6% (normalizovaná smetana,
mléčná bakterie), šlehačka 17% (voda, ztužený rostlinný tuk (palmojádrový) min. 25%, cukr, mléčná
bílkovina, stabilizátory E420ii, E463, emulgátory (E472e, E435, sójový lecitin), jedlá sůl, aroma, barvivo beta
karoten), přípravek na bázi kakaa 5% (kakaový prášek, dextróza, pšeničný škrob, cukr, rostlinné tuky
(palmový a kokosový), vanilín), rumové aroma 0,5% ( rozpouštědla - líh, voda, aromatické složky aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma, obsahuje benzo(a)pyren max. 0,006mg/kg ), rum
0,5% (líh jemný, aroma, cukr,karamel E 150 a), hořká čokoláda (kakaová hmota s minimálním obsahem
kakaové sušiny 58%, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín)

Zázvor máčený v hořké čokoládě
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: hořká čokoláda 48% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín),
zázvor 52% (zázvor plátky, cukr, konzervant E 220)

Marcipánová brambora
Marcipánový bonbon
Legislativní název: Marcipánový bonbon formovaný

Složení: marcipán 98% (cukr, mandle 26%, voda, sirup z invertního cukru, glukózový sirup, zvlhčující látka sorbitol, ethanol), kakao 2%

Marcipánová oříšková koule
Marcipánový bonbon
Legislativní název: Marcipánový bonbon formovaný

Složení: marcipán 62% (cukr, mandle 26%, voda, sirup z invertního cukru, glukózový sirup, zvlhčující látka sorbitol, ethanol), lísková jádra loupaná 25%, poleva mléčná 13% (cukr, rostlinné tuky (palmový a
kokosový), sušené odtučněné mléko - 19%, kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma),

Hořká čokoláda s mandlemi
Hořká čokoláda s mandlemi
Legislativní název: hořká čokoláda s mandlemi

Složení: hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), jádra
sladkých mandlí 42%

Mléčná čokoláda s lískovými oříšky
Mléčná čokoláda s lískovými oříšky
Legislativní název: Mléčná čokoláda s lískovými oříšky

Složení: mléčná čokoláda 58% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor:
sójový lecitin, vanilín), lísková jádra loupaná

Hořká čokoláda s ovocem
Hořká čokoláda s ovocem
Legislativní název:

Hořká čokoláda s ovocem

Složení: hořká čokoláda 60% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín),
maliny sušené 10% (maliny, cukr, rostlinný olej, sorbát E202, chlorid vápenatý E509, kyselina citronová),
lesní směs 10%, brusinky 15% (brusinky, cukr, E330 (kyselina citronová) (1,2%-2%), bezinkový koncentrát
(0,7%-1,1%), slunečnicový olej (0,%-1,0%), citrónová kůra 5%( citrónová kůra, glukózo-fruktózový sirup,
cukr, kyselina citrónová, sorban draselný )

Želé
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: želé 100 % (cukr, glukózo-fruktózový sirup, želírující prostředek E440, kyselicí prostředek E330,
regulátor kyselosti E500ii, aroma a barviva E102, E132, E124)

Švestky v marcipánu máčené hořkou čokoládou
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: marcipán 43% (cukr, mandle 35%, voda, sirup z invertního cukru, glukózový sirup, etanol), hořká
čokoláda 24% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), sušené švestky 24%
- konzervant E200, jádra sladkých mandlí 9%

Meruňky v marcipánu máčené hořkou čokoládou
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: marcipán 43% (cukr, mandle 35%, voda, sirup z invertního cukru, glukózový sirup, etanol), hořká
čokoláda 24% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), sušené meruňky
24% - konzervant E220, lísková jádra loupaná 9%

Čokokoule s mandlemi
Cukrovinka s čokoládou a mandlemi
Legislativní název: Cukrovinka

Složení: mandle třísky 27%, poleva mléčná 22% (cukr, rostlinné tuky (palmový a kokosový, sušené
odtučněné mléko 19%, kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma), hořká čokoláda 21% (kakaová hmota, cukr,
kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), nugát světlý 8% (cukr 46%, lískové ořechy 42%, kakaové
máslo 11%, sušené plnotučné mléko 1%, emulgátor sójový lecitin 0,5%, vanilin 0,04%), rumové aroma
0,5% (rozpouštědla - líh, voda, aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma,
obsahuje benzo(a)pyren max. 0,006mg/kg ), rum 0,5% (líh jemný, aroma, cukr, karamel E 150a), náplň
s příchutí lískových ořechů Nusante 12% ( cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej; v různém
poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, pasta z lískových ořechů, aroma,
emulgátor ( sójový lecitin), jedlá sůl, vanilkový extrakt )

Marcipánová skořicová koule
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: marcipán 62% (cukr, mandle 35%, voda, sirup z invertního cukru, glukózový sirup, etanol), poleva
bílá 16% (cukr, rostlinné tuky (palmový, kokosový), sušené odtučněné mléko, emulgátor sójový lecitin,
aroma), lísková jádra loupaná 8%, skořice mletá 7%, cukr 7% (řepa cukrová, voda)

Karamelová kostka
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: čokoládová náplň 40% (cukr 50% (CR), cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej; v různém
poměru) 28 % (Švédsko), sušená syrovátka 8% (ČR), kakaová hmota 5% (Ghana), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku 7% ( Holandsko, ČR, Německo, Švýcarsko( sušené mléko odstředěné 1% ( ČR),
emulgátor ( sójový lecitin), vanilkový extrakt ), bílý krém 38% (cukr, rostlinný olej (palmový), sušené
plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma), drcený bisquit 17%
(pšeničná mouka 39%, cukr 42%, rostlinný tuk (slunečnicový, řepkový), bezvodý mléčný tuk, mléčný cukr,
mléčné proteiny, sůl, sladový extrakt z ječmene, kypřicí prostředek: E500ii- Sekvikarbonát sodný,
emulgátor sójový lecitin, antioxidant E306- extrakt s vysokým obsahem tokoferolů), poleva hořká 13%
(rostlinné tuky, (palmový, kokosový), cukr, kakao s nízkým obsahem tuku, laktóza, emulgátor: sójový
lecitin, aroma), bílá poleva (cukr, rostlinné tuky (palmový, kokosový), sušené odtučněné mléko, emulgátor
sójový lecitin, aroma), griliáž (cukr, lískové ořechy), potisk (kakaové máslo, sacharóza, barviva E
129,132,E171,E172 - mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí)

Karamelová koule mléčná
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: poleva mléčná (cukr, rostlinné tuky (palmový, kokosový), sušené odtučněné mléko 19%, kakao,
emulgátor sójový lecitin, aroma), náplň karamel (glukózový sirup, slazené kondenzované odstředěné
mléko - odstředěné mléko, cukr), zcela ztužený rostlinný tuk (kokosový), sůl, aromata, emulgátor: E471 –
mono a diglyceridy mastných kyselin), čokokoule mléčné (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
kakaová hmota, dehydrovaný mléčný tuk, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilka, emulgátor: E476),
mléčné hobliny (cukr 52,5%, kakaová hmota 15%, kakaové máslo 14,5% sušené plnotučné mléko 13,5%,
sušené odtučněné mléko 3,5%, přírodní vanilka, sójový lecitin)

Karamelová koule bílá
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: náplň karamel (glukózový sirup, slazené kondenzované odstředěné mléko - odstředěné mléko,
cukr), zcela ztužený rostlinný tuk (kokosový), sůl, aromata, emulgátor: E471 – mono a diglyceridy mastných
kyselin), hoblinky bílé (cukr 50%, sušené plnotučné mléko 25,5%, kakaové máslo 23,5%, přírodní vanilka,
emulgátor: sójový lecitin), bílá čokoláda 7 % (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor
sójový lecitin, aroma přírodní vanilka), čokokoule bílé (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilka)

Kokosové oko
Cukrovinka
Legislativní název: Cukrovinka

Složení: bílý krém 39% (cukr, rostlinný olej (palmový), sušené plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko,
emulgátor: sójový lecitin, aroma), poleva bílá 24% (cukr, rostlinné tuky (palmový a kokosový), sušené
odtučněné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), čokokoule bílé 16% (cukr, kakakové máslo, sušené
plnotučné mléko, emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilka), kokos jemný strouhaný 12%, jádra sladkých
mandlí 4%, poleva hořká 3% (rostlinné tuky (palmový a kokosový), cukr, kakao s nízkým obsahem tuku,
laktóza, emulgátor sójový lecitin, aroma), kokosová pasta 2% (cukr, kokosová dřeň a mléko, glukózový
sirup, přírodní aromata, stabilizátory: E 410 - karubin, E 440 - pektin; maltodextriny, mléčné proteiny)

Mandlový lanýž
Cukrovinka s bílou čokoládou a mandlemi
Legislativní název: Cukrovinka

Složení: bílý krém 31% (cukr, rostlinný olej (palmový), sušené plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko,
emulgátor sójový lecitin, aroma), bílá čokoláda 30% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko,
emulgátor: sójový lecitin, aroma přírodní vanilka), mandle loupané plátky 20%, poleva bílá 19% (cukr,
rostlinné tuky (palmový a kokosový), sušené odtučněné mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma)

Ořechový lanýž
Cukrovinka s mléčnou čokoládou a lískovými ořechy
Legislativní název: Cukrovinka

Složení: čokoládová náplň 18% (cukr 50% (CR), cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej; v různém
poměru) 28 % (Švédsko), sušená syrovátka 8% (ČR), kakaová hmota 5% (Ghana), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku 7% ( Holandsko, ČR, Německo, Švýcarsko( sušené mléko odstředěné 1% ( ČR),
emulgátor ( sójový lecitin), vanilkový extrakt ), mléčná čokoláda 18% (cukr, sušené plnotučné mléko,
kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, vanilín)lísková jádra drcená 29%, mléčná
čokoláda 19 % (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin,
vanilín), poleva mléčná 16% (cukr, rostlinné tuky (palmový a kokosový), sušené odtučněné mléko 19%,
kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma)

Pomerančové plátky v čokoládě
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: pomerančové plátky 67% (plátky pomerančů, glukózo-fruktózový sirup (z pšenice), sacharóza,
regulátor kyselosti kyselina citronová E 330, sorbát draselný E 202, hořká čokoláda 33% (kakaová hmota,
cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín)

Ibiškový květ máčený v bílé čokoládě
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: ibišek 53% (ibišek, cukr, kyselina citronová (E330), oxid siřičitý (E220)), bílá čokoláda 47% (cukr,
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma přírodní vanilka)

Melounové želé v hořké čokoládě
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: želé 83% (cukr, glukózo-fruktózový sirup, želírující prostředek E440, kyselicí prostředek E330,
regulátor kyselosti E500ii, aroma a barviva E102, E132, E124), hořká čokoláda 16% (kakaová hmota, cukr,
kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), bílá čokoláda 1% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné
mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma přírodní vanilka )

Třešně v marcipánu
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: marcipán 56% (cukr, mandle 35%, voda, sirup z invertního cukru, glukózový sirup, etanol), třešně
25% (třešně, cukr, glukózo-fruktózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová E 330, konzervační látky:
oxid siřičitý E220, (zbytkový), barviva: E 127 (červené), aroma), poleva hořká 13% (rostlinné tuky (palmový,
kokosový), cukr, kakao s nízkým obsahem tuku, laktóza, emulgátor: sójový lecitin, aroma), kokos jemný
strouhaný 6%

Pistáciová koule
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: náplň s příchutí pistácie 45% (cukr, neztužený tuk – palmový, shea olej; v různém poměru), sušená
syrovátka, sušené mléko odstředěné, emulgátor (sójový lecitin), aromata, barviva (chlorofyl, kurkumin),
jedlá sůl – může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů), čokokoule bílé 32% (cukr, plnotučné mléko
v prášku, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, emulgátor přírodní aroma: vanilín), drcené pistácie 15%,
poleva bílá 8% (cukr, rostlinný tuk – palmový jádrový, kokosový, odtučněné sušené mléko, emulgátor: E322
– sójový lecitin, aromata)

FRESH PRALINKY

Fresh pralinka s Bayleis
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: bílá čokoláda 67,5% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin,
aroma přírodní vanilka), hořká čokoláda 30% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový
lecitin, vanilín), živočišná smetana 10% (šlehaná smetana vysokotučná, emulgátor E471, stabilizátor E407 –
karagenan), Bayleis 7,5% (smetana 30%, whiskey blended irská, líh, cukr, kakako, vanilka), glukóza 4%
(glukózový sirup), sorbitol 4% ( E420 sprejově sušený sorbitol), Dextrosa monohydrát 4%, máslo 3%
(pasterizovaná smetana), folie ( kakaové máslo, sacharózsa, barviva: E172 – Oxidy a hydroxidy železa )

Fresh pralinka s citronem a pepřem
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: hořká čokoláda 37,5% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín),
živočišná smetana 20% (šlehaná smetana vysokotučná, emulgátor E471, stabilizátor E407 – karagenan),
mléčná čokoláda 18% - cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor: sójový
lecitin, výtažek z vanilky), pyré citron 8% ( citronová šťáva s dužinou 90%, cukr 10%) ,mražená citronová
kůra 5,5%, glukóza 4% (glukózový sirup), sorbitol 4% (E420 sprejově sušený sorbitol), dextrosa monohydrát
3,5%, máslo 2% (pasterizovaná smetana), lyofilní citronová kůra 1%

Fresh pralinka s kávou a kardamomem
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: mléčná čokoláda 60% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor:
sójový lecitin, výtažek z vanilky), hořká čokoláda 30% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor
sójový lecitin, vanilín), živočišná smetana 25% (šlehaná smetana vysokotučná, emulgátor E471, stabilizátor
E407 – karagenan), pražená zrnková káva 6%, sorbitol 4% ( E420 sprejově sušený sorbitol), glukóza 4%(
glukózový sirup), dextrosa monohydrát 2%, pražená mletá káva, kardamom

Fresh pralinka s kokosem
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: bílá čokoláda 60% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma
přírodní vanilka), hořká čokoláda 30% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin,
vanilín), mražené pyré kokos 20% (cukr 10%, kokosový ořech 90%), kokos plátky 6% (kokosový ořech),
Malibu 5% (voda, karibský rum, cukr, kokosové aroma), sorbitol 4% (E420 sprejově sušený sorbitol),
vanilková pasta, glukóza 2% (glukózový sirup), máslo 2% (pasterizovaná smetana)

Fresh pralinka s pistáciemi
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: bílá čokoláda 66% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, aroma
přírodní vanilka), hořká čokoláda 30% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin,
vanilín), živočišná smetana 16% (šlehaná smetana vysokotučná, emulgátor E471, stabilizátor E407 –
karagenan), pistáciová pasta 5% (pražené pistácie), dextrosa monohydrát 5%, glukóza 4% (glukózový
sirup), sorbitol 4% (E420 sprejově sušený sorbitol)

Fresh pralinka s mátou
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: mléčná čokoláda s obsahem nejméně 33,6% kakaové sušiny (cukr, kakaové máslo, sušené
plnotučné mléko kakaová hmota, emulgátor: E322 –sójový lecithin, přírodní vanilkové aroma), hořká
čokoláda s obsahem nejméně 58% kakaové sušiny (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo,, emulgátor sójový
lecitin, přírodní vanilkové aroma),voda, glukóza, invertní cukr, kakaové máslo, máta

Mléčná fresh pralinka s marcipánovou náplní
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: náplň 75% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: E322 – sójový lecitin,
přírodní vanilkové aroma, glukóza, rozpouštědla: /voda, propylenglykol (E 1520 – 20%), líh/, mandle-26%,
invertní cukrový sirup, glukózový sirup, zahušťovadla: /sorbitol, sirup ethanol/, invertní cukr, kakao), poleva
19% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor sójový lecitin, vanilín),
dekorace 6% (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, dehydratované máslo, emulgátor: sójový
lecitin, přírodní vanilkové aroma, glukóza, rostlinné tuky /palmový, kokosový/, sušené odtučněné mléko,
aroma, barviva: E132 – indigotin, E141 – měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů, E100 – Kurkumin,
E110 – Žluť SY /může ovlivňovat činnost a pozornost dětí/)

Mléčná fresh pralinka s ořechovou náplní
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: mléčná čokoláda s obsahem nejméně 33,6% kakaové sušiny (cukr, kakaové máslo, sušené
plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: E322 – sójový lecithin, přírodní vanilkové aroma), mléčná
čokoláda s obsahem nejméně 34% kakaové sušiny (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová
hmota, emulgátor sójový lecitin, vanilín), voda, ořechy, glukóza, ořechová pasta (pražené lískové ořechy),
invertní cukr, kakaové máslo

Mléčná fresh pralinka s vanilkovou náplní
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: bílá čokoláda s obsahem nejméně 21,8% mléčné sušiny (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné
mléko, emulgátor:E322 – sójový lecithin, přírodní vanilkové aroma), mléčná čokoláda s obsahem nejméně
34% kakaové sušiny (cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor sójový
lecitin, vanilín), voda, glukóza, bílá čokoláda s obsahem nejméně 29,5% mléčné sušiny (cukr, sušené
plnotučné mléko, kakaové máslo, dehydratované máslo, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové
aroma), invertní cukr, kakaové máslo, vanilka

ČOKOLÁDOVÉ LÍZÁTKA
Čokoládové lízátko – pusa
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: mléčná čokoláda s 34% kakaové sušiny (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová
hmota, emulgátor E322 - sója, aroma), barevné kakaové máslo (kakaové máslo, barvivo: E120)

Čokoládové lízátko s obrázkem
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: mléčná čokoláda s 34% kakaové sušiny (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová
hmota, emulgátor E322 - sója, aroma), potisk (kakaové máslo, barvivo: E102 – Tartrazin, E132-Imdigotin,
E129- Červeň Allura – může ovlivňovat činnost a pozornost dětí, E171 – Oxid titaničitý, E172 – Oxidy a
hydroxidy železa, E124 – Ponceau 4R)

Čokoládové lízátko – srdíčko
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: mléčná čokoláda s 34% kakaové sušiny (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová
hmota, emulgátor E322 - sója, aroma)

Čokoládové lízátko – sova
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: mléčná čokoláda s 34% kakaové sušiny (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová
hmota, emulgátor E322 - sója, aroma), hořká čokoláda (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové
sušiny 58%, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo
(30%), sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 - sója, aroma)

Lízátko barevné 16g - medvídek
Cukrovinka
Legislativní název: Cukrovinka

Složení: 25% poleva s příchutí pomeranče (cukr, nehydrogenované rostlinné tuky - palmojádrový,
palmový), sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, přírodní pomerančové aroma, barvivo (paprikový
extrakt), 25% poleva s příchutí jahody ( cukr, nehydrogenované rostlinné tuky - palmojádrový, palmový),
sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor ( slunečnicový lecitin E322), přírodní aroma,
barvivo ( karmín), 25% poleva s příchutí citronu ( cukr, nehydrogenované rostlinné tuky - palmojádrový,
palmový), sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor ( slunečnicový lecitin E322), přírodní
citrónové aroma, barvivo ( kurkumín, karoteny), 25% poleva modrá ( cukr, nehydrogenované rostlinné tuky
- palmojádrový, palmový), sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor ( slunečnicový lecitin
E322), koncentrovaná spirulina

Lízátko z mléčné čokolády - zvířátka
Cukrovinka
Legislativní název: cukrovinka

Složení: mléčná čokoláda s 34% kakaové sušiny (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová
hmota, emulgátor E322 - sója, aroma), hořká čokoláda (kakaová hmota s minimálním obsahem kakaové
sušiny 58%, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín), bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo
(30%), sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 - sója, aroma)

ČOKOLÁDY - tekuté

Čokoláda mléčná 34%

Složení: mléčná čokoláda s 34% kakaové sušiny ( cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová
hmota, emulgátor E322 - sója, aroma)

Čokoláda hořká 58%

Složení: hořká čokoláda s 58% kakaové sušiny (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor E322 (sója,
aroma)

Čokoláda hořká 72%

Složení: hořká čokoláda 72% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: E322 – sójový lecitin,
přírodní vanilkový extrakt, obsah min: kakaa 72%)

Čokoláda bílá

Složení: bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo (30%), sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 - sója, aroma)

SUŠENKY

Florentýnky
Sušenka
Legislativní název: sušenka

Složení: 21% lísková jádra drcená, 17% flomix (glukózový sirup, rostlinný tuk (palmový), dextróza,
odstředěné sušené mléko, emulgátor: sójový lecitin, smetana 33% tuky (může obsahovat stopy vajec a
výrobků u nich), 15% lísková jádra loupaná, 17% olejnatá semena - len, 15% tykev loupaná, 15% hořká
čokoláda (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma).

Sušenka šnek kakaový
Sušenka
Legislativní název: sušenka

Složení: 55% přípravek na výrobu těsta (pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, kypřící látky: disforečnan
disodný E450i – E500ii, aroma) – může obsahovat vejce, sóju, mléko, ořechy, 6% cukr krupice (řepa
cukrová, voda), 2% ochucovací pasta ( glukózový sirup, kondenzované mléko, vaječný žloutek, cukr, voda,
aroma, zahušťovadlo,: modifikovaný škrob, sůl, výtažek z kurkumy, barvivo: výtažek u papriky ) – může
obsahovat skořápkové plody, obiloviny, sóju, 3% kakao, 5% sušený vaječný žloutek, 29% margarín
(rostlinné tuky (palmový), voda, rostlinné tuky plně ztužené (kokosový), řepkový olej, 5 % odstředěné
mléko ( 0,1% tuku), emulgátor ( mono – a diglyceridy kyselin z jedlého tuku, slunečnicový lecitin),
kuchyňská sůl ( 0,15%), aroma, regulátor kyselosti: E330 – kyselona citronová, konzervační prostředek:
E202 – sorban, draselný, barvivo: beta-karoten, vitamín A, vitamin D

MRAŽENÉ KRÉMY

Mražený krém s jogurtovou příchutí
Legislativní název: Mražený krém s jogurtovou příchutí

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), dextróza v prášku – může obsahovat stopy obilnin, vajec a
mléka, směs prášku se smetanovu příchutí (sušené odtučněné mléko, zpěňující složka (glukózový sirup,
plně tužený kokosová a palmový olej, částečně ztužený palmový olej, laktóza, mléčná bílkovina, emulgátor
estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinu octovou), zahušťovadla ( karubin, celusová guma,
guma guar, alginan sodný), emulgátory ( mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery propan -1,2- diolu
s mastnými kyselinami), stabilizátory ( disfosforečnany), dextróza, smetanové aroma, protispíkavá látka
(oxid křemičitý)), mléko plnotučné, prášek na výrobu zmrzlin ( jogurt v prášku, dextróza, dušené odtučněné
mléko, mléčné bílkoviny, okyselovadlo: kyselina citrónová ) – může obsahovat stopy sójy, mléka, vajec,
obilovin a skořápkových plodů

Mražený krém s příchutí marcipánu
Legislativní název: Mražený krém s příchutí marcipánu

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), sůl, směs prášku se smetanovou příchutí (sušené odtučněné
mléko, zpěňující složka (glukózový sirup, plně tužený kokosová a palmový olej, částečně ztužený palmový
olej, laktóza, mléčná bílkovina, emulgátor estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinu octovou),
zahušťovadla ( karubin, celusová guma, guma guar, alginan sodný), emulgátory ( mono- a diglyceridy
mastných kyselin, estery propan -1,2- diolu s mastnými kyselinami), stabilizátory ( disfosforečnany),
dextróza, smetanové aroma, protispíkavá látka (oxid křemičitý)), mléko plnotučné, dextrosa (obsah
dextrosy min. 99,5%), přípravek v prášku (emulgátory: E471 – E473, smetana v prášku, maltodextrin,
sušený glukózový sirup, mléčné proteiny, aroma) – může obsahovat stopy lepku a sóji, ochucovací pasta
zmrzliny (cukr, glukózový sirup, mandle, aroma, škrob, zahušťovadlo: karagenan) – může obsahovat stopy
sójy, mléka, vajec, obilovin a skořápkových plodů)

Mražený krém s příchutí bílé čokolády extra jemné
Legislativní název: Mražený krém s příchutí bílé čokolády extra jemné

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), směs prášku se smetanovou příchutí (sušené odtučněné mléko,
zpěňující složka (glukózový sirup, plně tužený kokosová a palmový olej, částečně ztužený palmový olej,
laktóza, mléčná bílkovina, emulgátor estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinu octovou),
zahušťovadla ( karubin, celusová guma, guma guar, alginan sodný), emulgátory ( mono- a diglyceridy
mastných kyselin, estery propan -1,2- diolu s mastnými kyselinami), stabilizátory ( disfosforečnany),
dextróza, smetanové aroma, protispíkavá látka (oxid křemičitý)), mléko plnotučné, sůl, bílá čokoláda (cukr,
kakaové máslo (30%), sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 - sója, aroma), dextrosa (obsah dextrosy
min. 99,5%)

Mražený krém s příchutí tmavé čokolády Ekvádor s 20% kakaa
Legislativní název: Mražený krém s příchutí tmavé čokolády Ekvádor s 20% kakaa

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), dextróza v prášku - může obahova stopy vajec, obilnin a mléka,
voda pitná, hořká čokoláda 72% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: E322 – sójový lecitin,
přírodní vanilkový extrakt, obsah min: kakaa 72%), kakao – kakaový prášek 100%, směs na přípravu
mraženého krému (odtučněný kakaový prášek, kakaový prášek 22/24% z kakaového másla, sušené
kokosové mléko, maltodextriny, plnotučné mléko v prášku, emulgátor: E471, stabilizátory: E410, E412, sůl,
mléčné proteiny, aromata), sůl

Mražený krém s příchutí tmavé čokolády Ekvádor s 20% kakaa s chilly
Legislativní název: Mražený krém s příchutí tmavé čokolády Ekvádor s 20% kakaa

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), dextróza v prášku - může obahova stopy vajec, obilnin a mléka,
voda pitná, hořká čokoláda 72% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: E322 – sójový lecitin,
přírodní vanilkový extrakt, obsah min: kakaa 72%), kakao – kakaový prášek 100%, směs na přípravu
mraženého krému (odtučněný kakaový prášek, kakaový prášek 22/24% z kakaového másla, sušené
kokosové mléko, maltodextriny, plnotučné mléko v prášku, emulgátor: E471, stabilizátory: E410, E412, sůl,
mléčné proteiny, aromata), chilly mleté, sůl

Mražený krém s příchutí aztécké čokolády s chilly
Legislativní název: Mražený krém s příchutí aztécké čokolády s chilly

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), dextróza v prášku - může obahova stopy vajec, obilnin a mléka,
hořká čokoláda 72% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: E322 –sójový lecitin, přírodní
vanilkový extrakt, obsah min: kakaa 72%), kakao – kakaový prášek 100%, směs na přípravu mraženého
krému (odtučněný kakaový prášek, kakaový prášek 22/24% z kakaového másla, sušené kokosové mléko,
maltodextriny, plnotučné mléko v prášku, emulgátor: E471, stabilizátory: E410, E412, sůl, mléčné proteiny,
aromata), chilly mleté, sůl, zázvor mletý – přírodní koření

Mražený krém s příchutí pistácie
Legislativní název: Mražený krém s příchutí pistácie

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), směs prášku se smetanovou příchutí (sušené odtučněné mléko,
zpěňující složka (glukózový sirup, plně tužený kokosová a palmový olej, částečně ztužený palmový olej,
laktóza, mléčná bílkovina, emulgátor estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinu octovou),
zahušťovadla ( karubin, celusová guma, guma guar, alginan sodný), emulgátory ( mono- a diglyceridy
mastných kyselin, estery propan -1,2- diolu s mastnými kyselinami), stabilizátory ( disfosforečnany),
dextróza, smetanové aroma, protispíkavá látka (oxid křemičitý)), mléko plnotučné, dextrosa (obsah
dextrosy min. 99,5%), přípravek v prášku (emulgátory: E471 – E473, smetana v prášku, maltodextrin,
sušený glukózový sirup, mléčné proteiny, aroma) – může obsahovat stopy lepku a sóji, pistáciová pasta
(pražené pistácie 100%- může obsahovat stopy další ořechů a arašídů)

Mražený krém s příchutí ořechů
Legislativní název: Mražený krém s příchutí ořechů

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), směs prášku se smetanovou příchutí (sušené odtučněné mléko,
zpěňující složka (glukózový sirup, plně tužený kokosová a palmový olej, částečně ztužený palmový olej,
laktóza, mléčná bílkovina, emulgátor estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinu octovou),
zahušťovadla ( karubin, celusová guma, guma guar, alginan sodný), emulgátory ( mono- a diglyceridy
mastných kyselin, estery propan -1,2- diolu s mastnými kyselinami), stabilizátory ( disfosforečnany),
dextróza, smetanové aroma, protispíkavá látka (oxid křemičitý)), mléko plnotučné, dextrosa (obsah
dextrosy min. 99,5%), přípravek v prášku (emulgátory: E471 – E473, smetana v prášku, maltodextrin,
sušený glukózový sirup, mléčné proteiny, aroma) – může obsahovat stopy lepku a sóji, ořechová pasta
(pražené lískové ořechy), lískové ořechy /loupané, drcené/,

Mražený krém s příchutí vanilky
Legislativní název: Mražený krém s příchutí vanilky

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), směs prášku se smetanovou příchutí (sušené odtučněné mléko,
zpěňující složka (glukózový sirup, plně tužený kokosová a palmový olej, částečně ztužený palmový olej,
laktóza, mléčná bílkovina, emulgátor estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinu octovou),
zahušťovadla ( karubin, celusová guma, guma guar, alginan sodný), emulgátory ( mono- a diglyceridy
mastných kyselin, estery propan -1,2- diolu s mastnými kyselinami), stabilizátory ( disfosforečnany),
dextróza, smetanové aroma, protispíkavá látka (oxid křemičitý)), mléko plnotučné, dextrosa (obsah
dextrosy min. 99,5%), přípravek v prášku (emulgátory: E471 – E473, smetana v prášku, maltodextrin,
sušený glukózový sirup, mléčné proteiny, aroma) – může obsahovat stopy lepku a sóji, vanilková pasta
(glukózový sirup, cukr, voda, přírodní vanilkové aroma, sůl, rozdrcená vanilková zrníčka, stabilizátor: E406,
barviva: E101, E160a),

Mražený krém s příchutí banánu
Legislativní název: Mražený krém s příchutí banánu

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), banány čerstvé, banánové pyré (banánové pyré 90%, invertní
cukr 10%, regulátor kyselosti: E330 – kyselina citronová, antioxidant – E300 Kyselina L-askorbová),
citronové pyré (citrónová dřeň a šťáva 90%, cukr 10%), voda pitná, prášek na výrobu zmrzlin (vláknina
(inulin), dextróza, maltodextrin, zahušťovadla: (E410-karubin, E412-guarová guma), emulgátory: E471-mon
a diglyceridy mastných kyselin, E472b – estery mastných kyselin, E477 – estery propylenglykolu s mastnými
kyselinami), sójová mouka – výrobek může obsahovat stopy mléka a lepku, pasta na výrobu zmrzliny (
cukr, banánová dřeň 30%, voda, kyselina citrónová, aromata, stabilizátory: E440 (pektin), barviva: (E102*
(tartrazin, potravinářská žluť), E129* ( červeň ažura, potravinářská červeň)) – může mít vliv na aktivitu a
pozornost dětí

Mražený krém s příchutí jahody
Legislativní název: Mražený krém s příchutí jahody

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), voda pitná, prášek na výrobu zmrzlin (vláknina (inulin), dextróza,
maltodextrin, zahušťovadla: (E410-karubin, E412-guarová guma), emulgátory: E471-mon a diglyceridy
mastných kyselin, E472b – estery mastných kyselin, E477 – estery propylenglykolu s mastnými kyselinami),
sójová mouka – výrobek může obsahovat stopy mléka a lepku, citronové pyré (citrónová dřeň a šťáva 90%,
cukr 10%), glukóza – glukózový sirup, pasta s příchutí jahod (glukózo-fruktózový sirup, jahody, regulátor kyselosti:
E330 – kyselina citrónová, barvivo: 120 –košelina alergen, nevhodné pro dětí, živočišný původ), E 160s –
karoteny, zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: E202 –sorban draselný (alergen), jahody (mražené)

Mražený krém s příchutí jahody s mátou
Legislativní název: Mražený krém s příchutí jahody s mátou

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), voda pitná, prášek na výrobu zmrzlin (vláknina (inulin), dextróza,
maltodextrin, zahušťovadla: (E410-karubin, E412-guarová guma), emulgátory: E471-mon a diglyceridy
mastných kyselin, E472b – estery mastných kyselin, E477 – estery propylenglykolu s mastnými kyselinami),
sójová mouka – výrobek může obsahovat stopy mléka a lepku, citronové pyré (citrónová dřeň a šťáva 90%,
cukr 10%), glukóza – glukózový sirup, pasta s příchutí jahod (glukózo-fruktózový sirup, jahody, regulátor kyselosti:
E330 – kyselina citrónová, barvivo: 120 –košelina ( alergen, nevhodné pro dětí, živočišný původ), E 160s –
karoteny, zahušťovadlo: pektin, aroma, konzervant: E202 –sorban draselný (alergen), jahody (mražené),
máta

Mražený krém s příchutí citronu
Legislativní název: Mražený krém s příchutí citronu

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), voda pitná, prášek na výrobu zmrzlin (vláknina (inulin), dextróza,
maltodextrin, zahušťovadla: (E410-karubin, E412-guarová guma), emulgátory: E471-mon a diglyceridy
mastných kyselin, E472b – estery mastných kyselin, E477 – estery propylenglykolu s mastnými kyselinami),
sójová mouka – výrobek může obsahovat stopy mléka a lepku, citronové pyré (citrónová dřeň a šťáva 90%,
cukr 10%), glukóza – glukózový sirup,

Mražený krém s příchutí citronu s meduňkou
Legislativní název: Mražený krém s příchutí citronu s meduňkou

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), voda pitná, prášek na výrobu zmrzlin (vláknina (inulin), dextróza,
maltodextrin, zahušťovadla: (E410-karubin, E412-guarová guma), emulgátory: E471-mon a diglyceridy
mastných kyselin, E472b – estery mastných kyselin, E477 – estery propylenglykolu s mastnými kyselinami),
sójová mouka – výrobek může obsahovat stopy mléka a lepku, citronové pyré (citrónová dřeň a šťáva 90%,
cukr 10%), glukóza – glukózový sirup, meduňka

Mražený krém s příchutí manga
Legislativní název: Mražený krém s příchutí citronu manga

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), voda pitná, prášek na výrobu zmrzlin (vláknina (inulin), dextróza,
maltodextrin, zahušťovadla: (E410-karubin, E412-guarová guma), emulgátory: E471-mon a diglyceridy
mastných kyselin, E472b – estery mastných kyselin, E477 – estery propylenglykolu s mastnými kyselinami),
sójová mouka – výrobek může obsahovat stopy mléka a lepku, citronové pyré (citrónová dřeň a šťáva 90%,
cukr 10%), pasta s příchutí manga (mango – 31%, glukózo-fruktózový sirup, cukr, regulátory kyselosti: (
E330 – kyselina citrónová, E296 – Kyselina jablečná), voda, aromata, barvivo: beta karoten, zahušťovadlo:
pektin), pyré mango (mango pyré 90%, cukr 10%)

Mražený krém s příchutí černého rybízu
Legislativní název: Mražený krém s příchutí černého rybízu

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), voda pitná, prášek na výrobu zmrzlin (vláknina (inulin), dextróza,
maltodextrin, zahušťovadla: (E410-karubin, E412-guarová guma), emulgátory: E471-mon a diglyceridy
mastných kyselin, E472b – estery mastných kyselin, E477 – estery propylenglykolu s mastnými kyselinami),
sójová mouka – výrobek může obsahovat stopy mléka a lepku, citronové pyré (citrónová dřeň a šťáva 90%,
cukr 10%), pasta s příchutí černého rybízu (cukr, černý rybíz 20%, glukózo-fruktózový sirup, regulátory
kyselosti: E330 – kyselina citronová, voda, barviva: (E163 – antokyany (extrakt z černé mrkve ( E 150 –
karamel, E133 – Brilantní modř FCF), aromata, zahušťovadlo: pektiny, konzervant: E202 – sorban draselný,
pyré černý rybíz (pyré z černého rybízu 90%, cukr 10%)

Mražený krém s příchutí maliny
Legislativní název: Mražený krém s příchutí maliny

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), voda pitná, prášek na výrobu zmrzlin (vláknina (inulin), dextróza,
maltodextrin, zahušťovadla: (E410-karubin, E412-guarová guma), emulgátory: E471-mon a diglyceridy
mastných kyselin, E472b – estery mastných kyselin, E477 – estery propylenglykolu s mastnými kyselinami),
sójová mouka – výrobek může obsahovat stopy mléka a lepku, citronové pyré (citrónová dřeň a šťáva 90%,
cukr 10%), pasta s příchutí malin ( cukr, maliny 14,2%, glukózo-fruktózový sirup, voda, okyselovadlo: E330 –
kyselina citronová, barviva: (extrakt z černé mrkve, karamel), zahušťovadlo: pektin, aroma, maliny
(mražené) glukóza – glukózový sirup

Mražený krém s příchutí mandarinky
Legislativní název: Mražený krém s příchutí mandarinky

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), voda pitná, prášek na výrobu zmrzlin (vláknina (inulin), dextróza,
maltodextrin, zahušťovadla: (E410-karubin, E412-guarová guma), emulgátory: E471-mon a diglyceridy
mastných kyselin, E472b – estery mastných kyselin, E477 – estery propylenglykolu s mastnými kyselinami),
sójová mouka – výrobek může obsahovat stopy mléka a lepku, citronové pyré (citrónová dřeň a šťáva 90%,
cukr 10%), pyré mandarinka (mandarinková dřeň a šťáva 90%, cukr 10%), pasta s příchutí mandarinky
(glukózo-fruktózový sirup, koncentrovaná mandarinková šťáva 25%, cukr, voda, okyselovadlo: E330 –
kyselina citronová, aroma, barviva: beta-karoten, zahušťovadlo: pektin, konzervant: E202 – sorban
draselný),

Mražený krém s příchutí meruňky
Legislativní název: Mražený krém s příchutí meruňky

Složení: cukr krupice (řepa cukrová, voda), voda pitná, prášek na výrobu zmrzlin (vláknina (inulin), dextróza,
maltodextrin, zahušťovadla: (E410-karubin, E412-guarová guma), emulgátory: E471-mon a diglyceridy
mastných kyselin, E472b – estery mastných kyselin, E477 – estery propylenglykolu s mastnými kyselinami),
sójová mouka – výrobek může obsahovat stopy mléka a lepku, citronové pyré (citrónová dřeň a šťáva 90%,
cukr 10%), meruňkové pyré (meruňkové pyré 90%, cukr 10%, antioxidant: E 300 – kyselina L-askorbová,
regulátor kyselosti: E 330 – kyselina citronová), pasta s příchutí meruňky ( cukr, meruňky 30%, glukózofruktózový sirup, kyselina: E330- kyselina citrónová, aromata, voda, zahušťovadlo: pektin, barvivo: beta
karoten, konzervant: E202 – sorban draselný)

