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Výrobok: 1.1.  Chlieb pšenično-ražný 

Druhový názov Chlieb 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), ražná múka (Lepok), sójová múka, pekárenské 
droždie, voda, soľ, emulgátor E472e, E471, múku upravujúca látka 
kyselina askorbová, enzýmy. 
 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 500g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

Výrobok: 1.2.   Chlieb pšenično-špaldový (Dinkel Wachauer) 

Druhový názov Chlieb 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), raž (múka sladová, pražená, sušený kvas) 
špalda 20% (múka, vločky, sušený kvas), stabilizátor E466, múka 
z hroznových semien, ovocný cukor, korenie, voda, soľ, upravujúca látka 
kyselina askorbová, enzýmy. 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 500g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 1.3.   Chlieb ražno-špaldový 

Druhový názov Chlieb 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Raž (múka sladová, pražená, sušený kvas) špalda 20% (múka, vločky, 
sušený kvas), stabilizátor E466, múka z hroznových semien, ovocný 
cukor, korenie, voda, soľ, upravujúca látka kyselina askorbová, enzýmy. 
 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 500g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

Výrobok: 1.4.   Chlieb Koliba 

Druhový názov Chlieb 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Jačmenné a ovsené vločky, ľanové semená, pekárenské droždie, 
pšeničná múka, sladová múka (jačmenná, ražná, pšeničná), sójový šrot, 
sezam, kukuričná múka, soľ, korenie, sušený ražný kvások, stabilizátor 
E466, E415), pšeničná vláknina, emulgátor (E472e repkový lecitín), 
kyselina citrónová, voda. 
 
 
 
 

Hmotnosť 500g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 1.5.   Vegipan 

Druhový názov Chlieb 

Druh balenia Balený v sáčkoch PPT, krájaný 

Zloženie Ovsené vločky, slnečnicové semená, špaldové vločky, ľanové semená, 
rastlinná vláknina (skorocelu indického, citrónová, ovsená, jablčná, 
pšeničná), tekvicové semená, sezam, raž, pšeničné klíčky, soľ, 
zemiakový škrob, pšenišný lepok, jačmenný sladový extrakt, voda. 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 260g 

Minimálna trvanlivosť do: 5 dní 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

Výrobok: 1.6.   Chlieb PRIMAPAN – kváskový 

Druhový názov Chlieb 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Ražná múka, pšeničná múka, ražná celozrnná múka, sušený kvas 
z pšenice Semolina, pšeničný lepok, sušená jablčná šťava, soľ, šupky 
skoroceľu indického, sušená acerola, enzýmy, voda. 
 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 500g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 2.1.   Rožok domáci 

Druhový názov Pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), sójová múka, pekárenské droždie, voda, 
mlieko, soľ, emulgátor E472e, E471, múku upravujúca látka kyselina 
askorbová, enzýmy. 
 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 100g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

Výrobok: 2.2.   Rožok domáci slaný 

Druhový názov Pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), ražná múka (Lepok), sójová múka, pekárenské 
droždie, voda, mlieko, soľ, emulgátor E472e, E471, múku upravujúca 
látka kyselina askorbová, enzýmy. 
 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 100g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 2.3.    Rožok celozrnný 

Druhový názov Pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), ražná múka (Lepok), pšeničná múka 
grahamová (Lepok), sójová múka, pekárenské droždie, voda, mlieko, 
soľ, emulgátor E472e, E471, múku upravujúca látka kyselina askorbová, 
enzýmy. 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 100g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 2.4.    Rožok Lady 

Druhový názov Pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), pekárenské droždie, voda, ľan, sezam,  soľ, 
pšenica (múka, šrot, otruby, sladový šrot, lepok), ľanové semená, 
slnečnicové semená, raž (šrot, sušený kvas), soľ, sója, jačmeň, zmes 
vitamínov a minerálnych látok (uhličitany vápenaté, maltodextrín,  oxid 
horečnatý, fosforečnan železitý, vitamín D3, kyselina listová),  
pekárenský prípravok (emulgátor E472e, repkový lecitin, stabilizátor 
guarová guma E466, protihrudkujúca látka  fosforečnany vápenaté, 
múku upravujúca látka kyselina askorbová, enzýmy) 
 

Hmotnosť 70g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 2.5.   KORNSPITZ 

Druhový názov Pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), pekárenské droždie, voda, ľan, sezam,  soľ, 
pšenica (múka, šrot, otruby, sladový šrot, lepok), ľanové semená, 
slnečnicové semená, raž (šrot, sušený kvas), soľ, sója, jačmeň, zmes 
vitamínov a minerálnych látok (uhličitany vápenaté, maltodextrín,  oxid 
horečnatý, fosforečnan železitý, vitamín D3, kyselina listová),  
pekárenský prípravok (emulgátor E472e, repkový lecitin, stabilizátor 
guarová guma E466, protihrudkujúca látka  fosforečnany vápenaté, 
múku upravujúca látka kyselina askorbová, enzýmy) 
 

Hmotnosť 80g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 2.5.    Bageta Koliba 

Druhový názov Pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Jačmenné a ovsené vločky, ľanové semená, pekárenské droždie, 
pšeničná múka, sladová múka (jačmenná, ražná, pšeničná), sójový šrot, 
sezam, kukuričná múka, soľ, korenie, sušený ražný kvások, stabilizátor 
E466, E415), pšeničná vláknina, emulgátor (E472e repkový lecitín), 
kyselina citrónová, voda. 
 
 
 
 

Hmotnosť 200g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 2.6.    Olivovo cibuľová bageta 

Druhový názov Pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), ražná múka (Lepok), sójová múka, pekárenské 
droždie, voda, soľ, emulgátor E472e, E471, múku upravujúca látka 
kyselina askorbová, enzýmy, cibuľa, čierne olivy 
 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 200g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 2.7.    Bosniak 

Druhový názov Pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), ražná múka (Lepok), sójová múka, pekárenské 
droždie, voda, soľ, emulgátor E472e, E471, múku upravujúca látka 
kyselina askorbová, enzýmy. 
 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 200g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.1.   Bratislavský rožok makový 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, mlieko, kypriaci prášok 
(hydrogénuhličitan sodný, difosforečnany, pšeničná múka), maslo, 
margarín (rastlinné tuky palmové, rastlinný olej repkový, kyselina 
sorbová, maslová aróma,  kyselina citrónová, beta-karotén), škvarená 
bravčová masť, cukor, vajcia, maková plnka (mak, maltodextrín, 
zemiaková múka, kukuričný škrob, sušený vaječný bielok,  stabilizátor 
E401, E1422, korenie, aróma, kys. sorbová), voda. 
 

 
Hmotnosť 55g 

Minimálna trvanlivosť do: 48 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 3.2.   Bratislavský rožok orechový 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, mlieko, kypriaci prášok 
(hydrogénuhličitan sodný, difosforečnany, pšeničná múka), maslo, 
margarín (rastlinné tuky palmové, rastlinný olej repkový, kyselina 
sorbová, maslová aróma,  kyselina citrónová, beta-karotén), škvarená 
bravčová masť, cukor, vajcia, orechová plnka (cukor, vlašské orechy, 
sojová múka, kukuričný škrob, sušený vaječný bielok, škorica, vanilín), 
voda. 
 

 
Hmotnosť 55g 

Minimálna trvanlivosť do: 48 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 



VH Factory 
spol. s r.o. 

Špecifikácia výrobkov  Strana 11 z 26 
 

 
 

Výrobok: 3.3    Croisant čistý 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, mlieko, kypriaci prášok 
(hydrogénuhličitan sodný, difosforečnany, pšeničná múka),  margarín 
(rastlinné tuky palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, 
maslová aróma,  kyselina citrónová, beta-karotén), cukor, vajcia, 
sezamové semená, voda. 
 
 
 

 
Hmotnosť 120g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 3.4    Croisant slivkový lekvár 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, mlieko, kypriaci prášok 
(hydrogénuhličitan sodný, difosforečnany, pšeničná múka),  margarín 
(rastlinné tuky palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, 
maslová aróma,  kyselina citrónová, beta-karotén), cukor, vajcia, 
slivkový lekvár ( slivky, cukor, reg.kyslosti kyselina citrónová, želírujúca 
látka: pektín, škrobový sirup, farbivo E150a, konzervanty E202, E212 ) 
voda. 
 

 
Hmotnosť 120g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.5    Croisant čokoládový 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, mlieko, kypriaci prášok 
(hydrogénuhličitan sodný, difosforečnany, pšeničná múka),  margarín 
(rastlinné tuky palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, 
maslová aróma,  kyselina citrónová, beta-karotén), cukor, vajcia, 
kakaová nátierka ( cukor, olej z bavlníkových semien, sušené odtučnené 
mlieko, odtučnený kakaový prášok, lieskovo oriešková pasta, čiastočne 
hydrogenované rastlinné tuky palmový, repkový olej, sojový lecitín, 
vanilín môže obsahovať stopy gluténu a arašidov) , voda. 

 
Hmotnosť 120g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 3.6    Croisant šunka/syr 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, mlieko, kypriaci prášok 
(hydrogénuhličitan sodný, difosforečnany, pšeničná múka),  margarín 
(rastlinné tuky palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, 
maslová aróma,  kyselina citrónová, beta-karotén), cukor, vajcia, 
šunková saláma (bravčové mäso, hovädzie mäso, voda, soľ, cesnak, 
extrakty korenín, cukor, dextróza, zemiakový škrob, konz. E250, 
stabilizátory E450, E451, zahusťovadlo E407a, antioxid. E316, šunková 
aróma, zvýrazňovače chuti  E621,E635), syr (pasterizované kravské 
mlieko, soľ, štartovacie kultúry, mikrobiálne syridlo) voda. 

Hmotnosť 120g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.7.   Kakaovník 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, cukor, rastlinný tuk (rastlinné tuky 
palmové, rastlinný olej repkový,emulgátory: polyglycerolové estery 
mastných kyselín, mono-glycerydy mastných kyselín, konzerv.látka 
kyselina sorbová, maslová aróma,  reg.kyslosti kyselina citrónová, beta-
karotén, voda, vaječná melanž (reg.kyslosti E330), kakaová plnka 
(Cukor, palmový nestužený tuk, kakao, modifikovaný škrob (E1414) 
sušené nízkotučné mlieko, sušená srvátka, sušený vaječný bielok. 
 

 
Hmotnosť 120g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 3.8.   Makovník 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, cukor, rastlinný tuk (rastlinné tuky 
palmové, rastlinný olej repkový,emulgátory: polyglycerolové estery 
mastných kyselín, mono-glycerydy mastných kyselín, konzerv.látka 
kyselina sorbová, maslová aróma,  reg.kyslosti kyselina citrónová, beta-
karotén, voda, vaječná melanž (reg.kyslosti E330), maková plnka (mak, 
maltodextrín, zemiaková múka, kukuričný škrob, sušený vaječný bielok,  
stabilizátor E401, E1422, korenie, aróma, kys. sorbová) 
 

 
Hmotnosť 150g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.9.   Orechovník 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, cukor, rastlinný tuk (rastlinné tuky 
palmové, rastlinný olej repkový,emulgátory: polyglycerolové estery 
mastných kyselín, mono-glycerydy mastných kyselín, konzerv.látka 
kyselina sorbová, maslová aróma,  reg.kyslosti kyselina citrónová, beta-
karotén, voda, vaječná melanž (reg.kyslosti E330), orechová plnka 
(cukor, vlašské orechy, sojová múka, kukuričný škrob, sušený vaječný 
bielok, škorica, vanilín), voda. 
 

 
Hmotnosť 150g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 3.10.   Vianočka 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, cukor, maslo, vajcia, mlieko, 
vaječná melanž (reg.kyslosti E330). 
 
 
 
 
 
 

 
Hmotnosť 400g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.11.   Makovka 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, cukor, maslo, vajcia, mlieko, 
vaječná melanž (reg.kyslosti E330), mak hrubý. 
 
 
 
 
 
 

 
Hmotnosť 100g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 3.12.   FIT sušienky 

Druhový názov Ostatné pekárenské výrobky 

Druh balenia Balené: v sáčkoch PPT 

Zloženie Pšeničná múka špaldová (Lepok), semená: ľan, sezam, tekvica, 
hrozienka sušené, cukor, kypriaci prášok (hydrogénuhličitan sodný, 
difosforečnany, pšeničná múka),  margarín (rastlinné tuky palmové, 
rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, maslová aróma,  kyselina 
citrónová, beta-karotén, vajcia, ovsené vločky (potravinársky ovos) 
 
 
 

 
Hmotnosť 200g 

Minimálna trvanlivosť do: 14 dní 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.13.   Slivkové buchty 

Druhový názov Ostatné pekárenské výrobky 

Druh balenia Balené: AL tácka a potravinárska fólia 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, cukor, maslo, vajcia, mlieko, 
margarín (rastlinné tuky palmové, rastlinný olej repkový, kyselina 
sorbová, maslová aróma,  kyselina citrónová, beta-karotén), slivkový 
lekvár ( slivky, cukor, reg.kyslosti kyselina citrónová, želírujúca látka: 
pektín, škrobový sirup, farbivo E150a, konzervanty E202, E212 ). 
 
 
 

 
Hmotnosť 520g 

Minimálna trvanlivosť do: 3 dni 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 3.14.  Maková ruža 

Druhový názov Ostatné pekárenské výrobky 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, cukor, margarín (rastlinné tuky 
palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, maslová aróma,  
kyselina citrónová, beta-karotén),  maková plnka (mak, maltodextrín, 
zemiaková múka, kukuričný škrob, sušený vaječný bielok,  stabilizátor 
E401, E1422, korenie, aróma, kys. sorbová), voda. 
 
 
 

 
Hmotnosť 120g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.15.  Škoricové hniezdo 

Druhový názov Ostatné pekárenské výrobky 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, cukor, margarín (rastlinné tuky 
palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, maslová aróma,  
kyselina citrónová, beta-karotén),kypridlo (pšeničná sladová múka, 
sójová múka, emulgátor E472a a E471, pšeničná múka, múku 
upravujúca látka kyselina askorbová, enzýmy), voda, škoricový cukor 
(krupicový cukor, škorica). 
 
 

 
Hmotnosť 120g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 3.16.  Prsty sezam 

Druhový názov Ostatné pekárenské výrobky 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, cukor, margarín (rastlinné tuky 
palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, maslová aróma,  
kyselina citrónová, beta-karotén),kypridlo (pšeničná sladová múka, 
sójová múka, emulgátor E472a a E471, pšeničná múka, múku 
upravujúca látka kyselina askorbová, enzýmy), voda, sezamové semená. 
 
 
 

 
Hmotnosť 100g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.17.  Prsty syr 

Druhový názov Ostatné pekárenské výrobky 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, cukor, margarín (rastlinné tuky 
palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, maslová aróma,  
kyselina citrónová, beta-karotén),kypridlo (pšeničná sladová múka, 
sójová múka, emulgátor E472a a E471, pšeničná múka, múku 
upravujúca látka kyselina askorbová, enzýmy), voda, syr (pasterizované 
kravské mlieko, soľ, štartovacie kultúry, mikrobiálne syridlo) 
 
 

 
Hmotnosť 100g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 3.18.  Zapečený párok 

Druhový názov Ostatné pekárenské výrobky 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, cukor, margarín (rastlinné tuky 
palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, maslová aróma,  
kyselina citrónová, beta-karotén),kypridlo (pšeničná sladová múka, 
sójová múka, emulgátor E472a a E471, pšeničná múka, múku 
upravujúca látka kyselina askorbová, enzýmy), voda,  kuracie párky 
(kuracie mäso 67%, voda, kuracie kože, zemiakový škrob, soľ, 
konzervačné látky (E250, E262, stabilizátor E450), zmes korenín, 
dextróza, zvýrazňovač chuti E621, antioxidant E316, extrakty korenia, 
aróma, glukózový syrup, farbivo E120). 

Hmotnosť 120g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.19.  Štrúdľa makovo višňová 

Druhový názov Ostatné pekárenské výrobky 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), soľ, ocot, voda, bravčová masť, maková plnka 
(mak, maltodextrín, zemiaková múka, kukuričný škrob, sušený vaječný 
bielok,  stabilizátor E401, E1422, korenie, aróma, kys. sorbová, višne 
(glukózový sirup, sacharín). 
 
 
 
 

 
Hmotnosť 100g 

Minimálna trvanlivosť do: 48 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

Výrobok: 3.20.  Štrúdľa tvarohovo mandarinková 

Druhový názov Ostatné pekárenské výrobky 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), soľ, ocot, voda, bravčová masť, tvaroh jemný 
hrudkový, mandarinky (cukor, voda,  regulátor kyslosti: kyselina 
citrónová). 
 
 
 
 
 

 
Hmotnosť 100g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.21.  Štrúdľa jablkovo orechová 

Druhový názov Ostatné pekárenské výrobky 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), soľ, ocot, voda, bravčová masť, orechová plnka 
(cukor, vlašské orechy, sojová múka, kukuričný škrob, sušený vaječný 
bielok, škorica, vanilín), jablká. 
 
 
 
 
 

 
Hmotnosť 100g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

Výrobok: 3.22.  Ovocný posýpkový koláč 

Druhový názov Ostatné pekárenské výrobky 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), cukor, maslo, ovocie (slivky, jablká, marhule, 
broskyne, hrušky), škorica. 
 

 
 
 
 
 

Hmotnosť 1000g 

Minimálna trvanlivosť do: 48 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.23    Cesnakovník 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, mlieko, kypriaci prášok 
(hydrogénuhličitan sodný, difosforečnany, pšeničná múka),  margarín 
(rastlinné tuky palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, 
maslová aróma,  kyselina citrónová, beta-karotén), cukor, vajcia, 
kakaová nátierka ( cukor, olej z bavlníkových semien, sušené odtučnené 
mlieko, odtučnený kakaový prášok, lieskovo oriešková pasta, čiastočne 
hydrogenované rastlinné tuky palmový, repkový olej, sojový lecitín, 
vanilín môže obsahovať stopy gluténu a arašidov) , voda. 

 
Hmotnosť 120g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

Výrobok: 3.24    Pagáč oškvarkový 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie pšeničná múka, bravčové oškvarky 30%, bravčová masť, droždie, soľ, 
vajcia, zlepšujúci prípravok ( sladový jačmenný extrakt, emulgátor 
E472e, stabilizátor  E450, E341, , dextróza (pšenica, kukurica), 
predželatinovaná pšenica a pšeničná múka, škrob (pšenica), sójová 
múka, pšeničný lepok, zahusťovadlo E415, múku upravujúca látka E300, 
enzým (pšenica)), rasca, antioxidant E321).  

Hmotnosť 20g, 40g, 60g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.25    Pagáč syrový 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie pšeničná múka, syr 30% (pasterizované mlieko, rastlinný olej, čisté 
bakteriálne kultúry, syridlo, soľ, stabilizátor chlorid vápenatý, farbivo 
annato), bravčová masť, droždie, soľ, cukor, vajcia, zlepšujúci prípravok 
(sladový jačmenný extrakt, emulgátor E472e, stabilizátor  E450, E341, , 
dextróza (pšenica, kukurica), predželatinovaná pšenica a pšeničná 
múka, škrob (pšenica), sójová múka, pšeničný lepok, zahusťovadlo 
E415, múku upravujúca látka E300, enzým (pšenica)), antioxidant E321). 
 
 
  

Hmotnosť 120g 

Minimálna trvanlivosť do: 20g, 40g, 60g 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

Výrobok: 3.26    Slaninový vrkoč 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, mlieko, kypriaci prášok 
(hydrogénuhličitan sodný, difosforečnany, pšeničná múka),  margarín 
(rastlinné tuky palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, 
maslová aróma,  kyselina citrónová, beta-karotén), anglická slanina, 
Pancetta, voda. 

 
 
 
 

Hmotnosť 100g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 3.27    Francúzsky sendvič 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Pšeničná múka (Lepok), droždie, soľ, mlieko, kypriaci prášok 
(hydrogénuhličitan sodný, difosforečnany, pšeničná múka),  margarín 
(rastlinné tuky palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, 
maslová aróma,  kyselina citrónová, beta-karotén), cukor, vajcia, 
šunková saláma (bravčové mäso, hovädzie mäso, voda, soľ, cesnak, 
extrakty korenín, cukor, dextróza, zemiakový škrob, konz. E250, 
stabilizátory E450, E451, zahusťovadlo E407a, antioxid. E316, šunková 
aróma, zvýrazňovače chuti  E621,E635), syr (pasterizované kravské 
mlieko, soľ, štartovacie kultúry, mikrobiálne syridlo) voda, sterilizovaná 
uhorka. 

Hmotnosť 100g 

Minimálna trvanlivosť do: 24 hodín 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

Výrobok: 3.28    Linecké pečivo 

Druhový názov Jemné pečivo 

Druh balenia Nebalené: Potravinárska prepravka 

Zloženie Zloženie: pšeničná múka (Lepok), maslo, rastlinný tuk (rastlinné tuky 
palmové, rastlinný olej repkový, kyselina sorbová, maslová aróma,  
kyselina citrónová, beta-karotén), cukor, vajcia, vanilka, jahodový džem 
( jahody cukor, reg.kyslosti kyselina citrónová, želírujúca látka: pektín, 
škrobový sirup, farbivo E150a, konzervanty E202, E212). 
 
 
 
 

Hmotnosť Vážené 

Minimálna trvanlivosť do: 14 dní 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 4.1.    Jogurt 

Druhový názov  

Druh balenia Balené: Pohár s viečkom PPTE 

Zloženie Zloženie: Smotana, jogurtová kultúra, zmes ovocia ( lesné 
jahody, maliny, čučoriedky, černice), med. 
 
 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 200g 

Minimálna trvanlivosť do: Dátum na etikete 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

Výrobok: 4.2.    Bryndzová nátierka 

Druhový názov  

Druh balenia Balené:  Potravinárska miska s plombou 

Zloženie Zloženie: bryndza, maslo, tavený syr (pitná voda, SYRY, MASLO, sušená 
SRVÁTKA, taviace soli (E 450, E 452), stabilizátor E 407, konzervačné 
látky (E 202, E 234)), paprika, pór, soľ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 150g 

Minimálna trvanlivosť do: Dátum na etikete 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 4.2.    Oškvarková nátierka 

Druhový názov  

Druh balenia Balené:  Potravinárska miska s plombou 

Zloženie Zloženie: bravčové oškvarky, bravčová masť, jedlá 
soľ, vajcia, horčica (horčičné semeno, kvasný ocot, 
cukor, kurkuma), mletá červená paprika, cibuľa. 

 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 150g 

Minimálna trvanlivosť do: Dátum na etikete 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

 

Výrobok: 4.3.    Vajíčková nátierka 

Druhový názov  

Druh balenia Balené:  Potravinárska miska s plombou 

Zloženie Zloženie: maslo, jedlá soľ, vajcia,  horčica (horčičné 
semeno, kvasný ocot, cukor, kurkuma), tavený syr 
(syry, sušené maslo, mlieko, taviace soli E339,452, 
zahusťovadlo E415). 
 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 150g 

Minimálna trvanlivosť do: Dátum na etikete 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 
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Výrobok: 4.4.    Tuniaková nátierka 

Druhový názov  

Druh balenia Balené:  Potravinárska miska s plombou 

Zloženie tuniak, slnečnicový olej, maslo, cibuľa,  
horčica (horčičné semeno, kvasný ocot, cukor, kurkuma), 
soľ. 
 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 150g 

Minimálna trvanlivosť do: Dátum na etikete 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 

 

Výrobok: 4.5.    Paradajková nátierka 

Druhový názov  

Druh balenia Balené:  Potravinárska miska s plombou 

Zloženie sušené paradajky v oleji, bazalka, jedlá soľ, tavený syr (syry, sušené 
maslo, mlieko, taviace soli E339,452, zahusťovadlo E415), cream cheese 
(čerstvý syr, jedlá soľ), maslo. 
 
 
 
 
 
 

Hmotnosť 150g 

Minimálna trvanlivosť do: Dátum na etikete 

Informácie pre 
konzumenta 

Výrobok je určený pre bežného konzumenta, alergénne zložky sú 
zvýraznené v zložení tučným písmom. Výrobok môže obsahovať sóju. 

 


