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KÓD - NÁZEV PRODUKTU – KONZISTENCE – BALENÍ 

ALERGENNÍ SLOŽKY JSOU OZNAČENY HVĚZDIČKOU * 

NUTRIČNÍ HODNOTY JSOU UVEDENY V POŘADÍ a JEDNOTKÁCH:  

KJ/  kcal / tuky v g / z toho nasycené mastné kyseliny v g / sacharidy v g / z toho cukry v g / bílkoviny v g / sůl v g 

 
02009     TUTTOPAN C10 /prášek/ 4 x 2,5 kg 
Emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, estery sacharózy s mastnými kyselinami, zahušťovadla: guma guar, 
karboxymethylcelulóza a karagenan, dextróza, mléčné bílkoviny*, aromatické látky. 
2322,9/555,2/47/46,6/12,3/11,1/8,4/3 
02016 PANNA BASE CS/prášek/4 x 2,5 kg 
sušené odtučněné mléko*, maltodextrin, laktóza*, dextróza, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma, karagenan, 
hydroxypropylmethylcelulóza, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, extery propan- 1,2 diolu s 
mastnými kyselinami, mléčný protein*, glukózový sirup, jedlá sůl, sójová mouka*, aroma 
1550/370,5/4,8/4,5/68,5/44/11,4/3 
 02030 BASE MONTE PANNA/prášek/ 4 x 2 kg 
Sušené odtučněné mléko*, emulgátor:mono- a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, 
estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, glukózový sirup, mléčné proteiny* rostlinný tuk (palmový, z palmových jader), 
maltodextrin,  zahušťovadla: guma guar, alginát sodný, aroma, jedlá sůl, sójová mouka* 
2008,9/480,1/25,4/14,6/47,5/18,2/15/2,3 
02086 BASE ICEBERG /prášek/ 4 x 2,5 kg 
Maltodextrin, dextróza, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, 
glukózový sirup, zahušťovadla: tara guma, guarová guma, alginát sodný, karagenan, laktóza*, odtučněné sušené mléko*, rostlinný tuk 
(olej z palmových jader), mléčná bílkovina*, jedlá sůl, aroma 
1902/454,6/17,9/8,5/69/29,6/4/2,1 
02090 PANNA BASE SUPER / prášek/4 x 2,5 kg 
odstředěné práškové mléko*, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, 
laktóza*, dextróza*, glukózový sirup, rostlinné tuky (z palmových jader, palmový olej), mléčná bílkovina*, zahušťovadlo: guarová guma, 
karboxymethylcelulóza, tara guma, maltodextrin, jedlá sůl, aroma 
2085,7/498,5/27,8/25,5/50,4/38,1/10,2/2,5 
02102 MECTUORLO/pasta/12 x 1,25 kg 
Pasterované vaječné žloutky* (50%), cukr 
1460,2/349/13/0/50/50/8/0 
02129 BASE SUPER LATTE /prášek/ 8 x 2 kg 
odstředěné mléko v prášku* (30,2%), glukózový sirup, rostlinný tuk (z palmových jader, palmový, kokosový), emulgátor: mono a 
diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, laktóza*, dextróza, zahušťovadla: karubinová 
mouka, guarová guma, karagenan, mléčné proteiny*, aroma 
2239,1/535,2/28,1/22,4/52,2/30,2/14,4/0,5 
02132 PANNA BASE CS /prášek/1 x 20 kg 

Sušené odtučněné mléko*, mono a diglyceridy mastných kyselin, dextróza, stabilizátory: guarová guma, karubin, cukr, přírodní aroma. 

1550/370,5/4,8/4,5/68,5/44/11,4/3 

02136 BASE ELENA / prášek /8 x 1,8 kg 

Dextróza, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko*, rostlinný tuk (palmový, z palmových jader), emulgátor: mono a diglyceridy 

mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, mléčné bílkoviny*, laktóza*, zahušťovadla: karubinová 

mouka, guarová guma, karagenan, vaječný bílek v prášku*, jedlá sůl, aroma. 

1912/457/15,4/10/70,4/52/8,8/0,5 

02190 PANNA BASE SUPER / prášek /1 x 20 kg 

Odstředěné práškové mléko*, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, 

laktóza*, dextróza, glukózový sirup, rostlinné tuky (z palmových jader, palmový olej), mléčná bílkovina*, zahušťovadlo: guarová guma, 

karboxymethylcelulóza, tara guma, maltodextrin, jedlá sůl, aroma. 

2085,7/498,5/27,8/25,5/50,4/38,1/10,2/2,51 

02244 BASE SUPER LATTE "F" /prášek/8 x 2 kg 

sušené odtučněné mléko* (32,6 %), sušený glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový, z palmových jader) emulgátor: mono- a diglyceridy 

mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, dextróza, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, 

guarová guma a karagenan, laktóza*, mléčné proteiny*, aroma. 

2059,1/492,1/24,2/19,9/55,5/33,3/12,1/0,77 

02270 BASE PER FIORDILATTE DI BUFALA/prášek/ 1 x 1,2 kg 

Dextróza, sušená smetana*, sušené odstředěné mléko*, glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový, palmojádrový), maltodextrin, 

emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, laktóza*, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová  

 



guma, mléčný protein*, jedlá sůl, aroma. 

2165/517,5/27,7/20,5/58,2/43,9/8/1,26 

02320 BASE "LE VELLUTATE" FRUTTA / prášek /12 x 0,9 kg 

Fruktóza, vláknina (inulin), maltodextrin, zahušťovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, kyselina citrónová 

1559,2/372,7/0/0/86,6/83,3/0/0,1 

02334 BASE 100 MB / prášek /8 x 2 kg 

Dextróza, maltodextrin, glukózový sirup, sušená syrovátka*, sušené odstředěné mléko*, laktóza*, emulgátory:  mono a diglyceridy 

mastných kyselin s kyselinou mléčnou,  estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, 

guarová guma, karagenan, mléčný tuk (2,5 %)*, mléčný protein* , sójová mouka*, jedlá sůl 

1694,1/404,9/4,5/83,1/59,8/5,2/1,1 

02335 BASE 50 MB / prášek /4 x 2,5 kg 

Glukózový sirup, dextróza, sušené odstředěné mléko*, sušená syrovátka*, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová 
guma, karagenan, emulgátory: - mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými 
kyselinami, laktóza*, mléčný tuk* (4%), mléčná bílkovina*, sójová mouka*, jedlá sůl. 
1738/412/10/8,4/72/50,3/6,6/2,19 
02477 BASE SMOOTHY / prášek/25 x 0,6 kg 
Cukr, glukózový sirup, dextróza, kyselina citrónová, rostlinná vláknina (inulin), jogurt v prášku*, odtučněné sušené mléko*, emulgátor: 
mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, zahušťovadlo: guarová guma, 
karagenan, sójová mouka*, aroma. 
1617,8/386,7/1/0,9/87,2/74,9/2,3/0,07 
02481 BASE "G" CREMA/prášek/14 x 0,9 kg 

Sladidla: maltitol, erythritol a sorbitol, maltodextrin, odtučněné sušené mléko*, rostlinná vláknina (inulin), emulgátor: estery sacharózy 

s mastnými kyselinami, zahušťovadlo: tara guma, sladidlo (0,1%): steviol-glykosidy ze stevie. 

1070/256/0,9/0,7/29,9/8/4,7/0,2 

02482 BASE "G" FRUTTA / prášek /12 x 1,05 kg 

maltitol, erythritol, sorbitol, maltodextrin, vláknina, hrachový protein, zahušťovadla: tara guma, pektin, kyselina citrónová, sladidlo 

(0,01%): steviol-glykosidů ze stevie. 

1118/267/0/0/35,6/1,5/1,6/0 

02531 BASE MACARON NEUTRO /prášek/ 1,92 kg 

Mandlová mouka*, cukr, vaječný bílek v prášku*, modifikovaný škrob regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma 

2131,5/509,4/27/2,3/51,6/49,9/11,9/0,06 

02537 BASE NEUTRO /prášek/ 1,92 kg 

Cukr, vaječné bílky v prášku* 

1666/398/0/0/97,4/97,4/2,1/0,1 

02538 PREPARATION FOR NEUTRAL MUFFIN /prášek /1 x 10 kg 

Pšeničná mouka*, cukr, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko*, modifikovaný škrob, kypřící látky: kyselina pyrofosfátu sodného, 

hydrogenuhličitan sodný, glukono-delta-lakton, rostlinné tuky (z palmových jader, palmový), emulgátor: mono a diglyceridy mastných 

kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, - estery 

propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, zahušťovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, jedlá sůl, mléčný protein*, sójový 

protein*, aroma. 

1589,2/379,8/3,1/1,8/80,3/39,8/7,6/1,9 

02539 PREPARATION FOR SPONGE CAKE/prášek/1 x 10 kg 

Cukr, pšeničná mouka*, škrob, vaječný žloutek v prášku*, vaječný bílek v prášku*, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, a 

diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, zahušťovadla, glukózový sirup, sójová 

mouka*, kypřící látky: kyselina pyrofosfátu sodného, hydrogenuhličitan sodný, jedlá sůl, barviva: karoteny, aroma 

1488,2/355,7/10/6,4/54,2/36,4/12,3/1,2 

02540 PREPARATION FOR SHORTCRUST PASTRY/pasta/1 x 10 kg 
Pšeničná mouka*, cukr, kukuřičný škrob, jedlá sůl, kypřidla: kyselina pyrofosfátu sodného, jedlá soda, aroma. 
1545,8/369,4/1,5/0,3/80,9/25,2/8/0,37 
02541 PREPARATION FOR ALMOND BRITTLE/ prášek /1 x 10 kg 

Mandle *(28%), cukr, glukózový sirup, rostlinný olej (slunečnicový), odstředěné sušené mléko*, dextróza, med, emulgátor: slunečnicový 

lecitin, sušená smetana*, aroma. 

2101,5/502,3/23,7/0,9/61,5/41,2/8/0,1 

02542 GELCAKE/prášek/10 x 1 kg  

Glukózový sirup, želatina, maltodextrin. 

1547/370/0/0/64/17,8/28,3/0,02 

02543 ITALIAN MERINGUE/ prášek /10 x 1 kg 

Cukr, vaječný bílek v prášku*, kyselina citrónová, jedlá sůl. 



16550,7/394,5/0/0/92,6/92,6/6/0,27 

02545 LAVA CAKE MIX/prášek/10 x 1,3 kg 

Cukr, nasekaná tmavá čokoláda (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin*, aroma), kakaový prášek, pšeničná 

mouka*, vaječný žloutek v prášku*, rostlinný tuk (kokosový), vaječný bílek v prášku*, glukózový sirup, kypřidla: difosforečnan disodný, 

hydrogenuhličitan sodný, aroma, jedlá sůl, mléčné bílkoviny*. 

1869,8/446,9/17,1/7,3/60/33,4/10,6/0,6 

02547 ALMOND FLOUR /mouka/ 10 x 1 kg 

Mandlová mouka* 100% 

2553/610/54/4,6/4,6/3,7/21/0 

02568 PANNA COTTA MIX /prášek/10 x 1 kg 
Cukr, dextróza, rostlinný tuk (palmový), glukózový sirup, škrob, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, 
zahušťovadlo: karagenan, mléčný protein*, aroma, jedlá sůl 
1857,3/443,9/15,7/14,1/73,2/63,9/1,5/0,21 
02573 PREPARATION FOR CREMA CATALANA/prášek/8 x 1,8 kg 
Cukr, glukózový sirup, modifikovaný škrob, rostlinný tuk (palmový), emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, 
kyselost: hydrogenfosforečnan sodný,difosforečnan trisodný, zahušťovadla: alginát sodný, síran vápenatý, xantanová guma, příchutě, 
barviva: kurkumin, karoten*(sójový), mléčná bílkovina* 
1756,8/419,9/6,1/5,5/89,3/72,1/0,6/0,03 
02574 PREPARATION FOR CHEESE CAKE/prášek/10 x 1,02 kg 
Cukr, glukózový sirup, modifikovaný škrob, želatina, rostlinné tuky (palmový, kokosový), tvaroh v prášku*, kyselina citrónová, acidita: 
hydrogenfosforečnan sodný,difosforečnan trisodný, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, aroma, 
zahušťovadla: alginát sodný, síran vápenatý, mléčné bílkoviny*, barviva: karoteny 
1760,1/420,7/5,6/5/83,7/67,1/7,8/0,35 
02575 MEC COFFEE ICE/prášek/10 x 1 kg 
Cukr, glukózový cukr v prášku, káva v prášku, rostlinné tuky (kokosový), dextróza, zahušťovadla:guarová guma, mléčné proteiny* 
1684,7/402,7/5,7/5,2/83,8/79,6/2/0,1 
02582 BASE "G" MENOLATTE /prášek/12 x 1,05 kg 

Sladidla: maltitol, erythritol a sorbitol, maltodextrin, vláknina, emulgátor: estery sacharózy s mastnými kyselinami, mono a diglyceridy 

mastných kyselin, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, Tara guma a karagenan, jedlá sůl, přírodní aroma, sladidla: stevie, glykosidy ze 

stevie. 

1165/278,5/3,1/2,8/36,5/2/0/0,30 

02588 PREPARATION FOR CHOCOLATE FLAVOUR MUFFIN/prášek/ 1 x 10 kg 
Cukr, pšeničná mouka*, kakaový prášek, bramborový škrob, modifikovaný škrob, glukózový sirup, rostlinné tuky (z palmových jader, 
palmový), dextróza, kypřidla: kyselina pyrofosfátu sodného, hydrogenuhličitan sodný, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, 
mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, jedlá sůl, mléčná bílkovina*, zahušťovadlo: guarová guma, karboxymethyl, 
aroma. 
1633,7/390,5/6,8/4,8/75/40,8/6/2,3 
02589 HELLO KITTY PINKY/prášek/ 4 x 2 kg 
Dextróza, glukózový sirup, řepné šťávy, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, jahody v prášku, jahodová semena, přírodní 
aroma (mléko*). 
1610,8/385/0/0/92/54,5/0/0,02 
02615 PREPARATION FOR CHOCOLATE FLAVOUR SPONGE CAKE/ prášek/1 x 10 kg 
Pšeničná mouka*, cukr, kakaový prášek, dextróza, škrob, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných 
kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, kypřidla: hydrogenuhličitan sodný, kyselina pyrofosfátu 
sodného, fosforečnan vápenatý, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko*, sójová mouka*, aroma, jedlá sůl. 
1500,6/358,7/5,2/3,6/69/41/7,5/1,6 
02616 PARADISO COCOA CAKE MIX/prášek/1 x 10 kg 
 Cukr, pšeničná mouka*, kakaový prášek, rostlinný tuk (kokosový, z palmových jader, palmový), bramborový škrob, kypřidla: 
hydrogenuhličitan sodný, kyselina pyrofosfátu sodného, fosforečnan vápenatý, glukózový sirup v prášku, modifikovaný kukuřičný škrob, 
sušená syrovátka*, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a 
diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, mléčné bílkoviny*, aroma, 
zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guma guar, sójová mouka*, jedlá sůl. 
1601,2/382,7/7,6/6/70,4/39,5/6,8/2,8 
02617 PARADISO NEUTRAL CAKE MIX / prášek/1 x 10 kg 
Pšeničná mouka*, cukr, rostlinný tuk (kokosový, z palmových jader, palmový), bramborový škrob, kypřidla: hydrogenuhličitan sodný, 
kyselina pyrofosfátu sodného, fosforečnan vápenatý, modifikovaný škrob, glukózový sirup, sušená syrovátka*, emulgátory: mono a 
diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou 
mléčnou,  estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, mléčné bílkoviny*, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guma guar, sójová 
mouka*, jedlá sůl, aroma. 
1651,7/394,8/7,6/6,1/75,4/38,2/6/2,2 
02618 PARADISO YOGO CAKE MIX/prášek/1 x 10 kg 
Pšeničná mouka*, cukr, rostlinný tuk (kokosový, z palmových jader, palmový), jogurt v prášku*, bramborový škrob, kypřidla: 
hydrogenuhličitan sodný, fosforečnan vápenatý, kyselina pyrofosfátu sodného, glukózový sirup, modifikovaný kukuřičný škorb, aroma, 



emulgátory: diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, diglyceridy mastných 
kyselin s kyselinou octovou, diglyceridy mastných kyselin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, mléčné proteiny*, zahušťovadla: 
karboxymethylcelulóza, guarová guma, sójová mouka*, jedlá sůl. 
1663,5/397,6/7,2/5,7/75,4/36/7,2/1,3 
02619 MECLAIR / prášek/1 x 10 kg 
Pšeničná mouka*, rostlinný tuk (kokosový), modifikovaný škrob, glukózový sirup, jedlá sůl, mléčné proteiny*, emulgátory: diglyceridy 
mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, sójová mouka*. 
2201,1/526,1/32,2/28,5/51,5/6,2/7,5/0,9 
02620 MECFLEX MANDORLA/pasta/4kg  
cukr, glukóza, pitná voda, kokosový tuk, hydrogenovaný tuk z palmových semen, bramborový škrob, xantanová guma, aroma, 
sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová. 
1641/388/6,26/5,29/82,41/73,23/<0,2/0,03 
02621 MECFLEX NEUTRAL/pasta/ 4 kg 
cukr, glukóza, pitná voda, kokosový tuk, hydrogenovaný tuk z palmových semen, bramborový škrob, xantanová guma, 
sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová. 
1641/388/6,26/5,29/82,41/73,23/<0,2/0,03 
02623 MECFLEX DECO /pasta/ 4 Kg 
cukr, glukóza, pitná voda, kokosový tuk, hydrogenovaný tuk z palmových semen, bramborový škrob, xantanová guma, aroma, 
sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová. 
1684/398/5,71/2,77/86,11/78,16/<0,2/0,03 
06003 GELMIX /prášek/ 4 x 3 kg 
Dextróza, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma, sušené odstředěné mléko*, laktóza*, mléčný protein*, sójový 
protein* 
1607,1/384,1/0/0/92,6/90/1,3/0,6 
06004 SUPERGELMIX / prášek/4 x 3 kg 
dextróza, glukózový sirup, sladidlo: sorbitol, rostlinný tuk (palmový), rostlinná vláknina alfa-dextrin, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, 
tara guma, guarová guma, sójový protein*, hrachový protein. 
1634,9/390,7/9,1/4,7/62,8/48,5/0,7/0,5 
06005 NEUTRALIN / prášek/10 x 1 kg 
Zahušťovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, tara guma, dextróza, maltodextrin. 
1127,5/269,5/0/0/45,2/17,1/0,8/7,9 
06007 MEC PLUS / prášek/4 x 2,5 kg 
Emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, dextróza, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko*, laktóza*, mléčný protein*. 
2612,1/624,3/49,1/49/44,4/36,2/1,3/0 
06012 BASE FRUTTA FRUTTA / prášek/4 x 2 kg 
Vláknina, maltodextrin, glukózový sirup prášek, rostlinný tuk (palmový), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, 
emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, sójová mouka*, 
hrachový protein, sójový protein* 
1410,2/337/7,6/7,4/43,6/9,8/1,6/0,92/43,85 
06019 BASE DIVINA / prášek/4 x 2 kg 
Vláknina, maltodextrin, zahušťovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, karagenan. 
1089,2/260,3/0/0/32,7/5,5/0/0 
06025 MEC SUGAR/prášek/4 x 3 kg 
Sladidlo: isomalt 
Nadměrná konzumace může mít projímavé účinky. 
836,8/200/0/0/0/0/0/0 
06069 SOFTIN /pasta/1 X 3,5 kg 
Stabilizátor: sorbitol sirup, emulgátor: diglyceridy mastných kyselin, voda, aroma. 
1278,6/305,4/24,8/21,5/45/6/0/0,83 
06071 SOFFICE / prášek /4 x 3 kg 
Dextróza, mléčná bílkovina*, vaječný bílek v prášku*, zahušťovadlo: guarová guma. 
1666/398,2/0/0/96,5/96,5/3/0 
06072 MEC FIBRA / prášek /4 x 1,8 kg 
Rostlinná vláknina, inulin (80%), maltodextrin. 
1278,6/305,4/24,8/21,5/45/6/0/0,83 
06077 SOMIX / prášek /4 x 2,5 kg 
Glukózový sirup, vaječný bílek v prášku*, zahušťovadlo: guarová guma, sójový protein*. 
1603,9/383,4/0/0/95/36,9/0,8/0,1 
06078 MEC FRUTTA PLUS /prášek/4 x 1,8 kg 
Rostlinná vláknina inulin, maltodextrin, rostlinný tuk (palmový), glukózový sirup, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin 
s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, sójová mouka*, hrachový protein 
1742,6/416,5/19,1/12,5/41,3/3,9/1,9/0,1 
08001 LIMONE 500 /prášek/10 x 1,25 kg 



Cukr, glukózový sirup v prášku, dextróza, rostlinný tuk (palmový), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, maltodextrin, tapiokový škrob, 
alfa-dextrin (rostlinná vláknina), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma, citrónová šťáva v prášku (0,2%), 
hrachový protein, přírodní citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol 
1685,1/402,7/2,7/1,4/92,3/87,9/0,1/0,1 
08004 PAN MEC E / prášek/4 x 1,5 kg 
Rostlinné tuky (kokosový), glukózový sirup, maltodextrin, mléčné proteiny*, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, estery 
sacharózy s mastnými kyselinami, zahuštěný: guarová guma, jedlá sůl, aroma 
3149,1/752,6/72,4/66,1/20,5/14/4,6/1,2 
08006 LIMONE SICILIA / prášek/ 10 x 1 kg 
Dextróza, maltodextrin, citrónová šťáva v prášku, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aromatické látky, přírodní citrónové aroma, 
antioxidant: alfa-tokoferol. 
1318/315/0,2/0/63,8/29,5/0,7/0 
08007 LIMONE / prášek/10 x 1 kg 
Dextróza, kyselina citrónová, zahušťovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza a karagenan, aroma, maltodextrin, citrónová šťáva v 
prášku (1,8%), přírodní citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol 
1516,4/362,4/0/0/71,6/63,05/0,09/0,75 
08008 CIOCCOLATO /prášek/4 x 2 kg 
Kakaový prášek, dextróza, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, aroma 
1449,1/346,3/10/6,6/39,6/31/13,2/1,12 
08010 SWEET TIRAMISU / prášek /4 x 2 kg 
Sušené plnotučné mléko*, dextróza, sušené odstředěné mléko*, smetana v prášku*, laktóza*, mléčné proteiny*, aroma. 
1964,6/469,5/20,1/13/54,9/51/17,3/0,6 
08011 YOGHIN / prášek/10 x 1 kg 
 Jogurt v prášku*, dextróza, sušené odtučněné mléko*, maltodextrin, sušená syrovátka*, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma. 
1528,3/635,3/0,5/0,13/67/33,2/13,9/0,4 
08014 QUARK/ prášek/ 10 x 1 kg 
Dextróza, nízkotučný tvaroh v prášku* 20%, sušená syrovátka*, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, laktóza*, sušené odstředěné 
mléko*, mléčná bílkovina*, aroma.  
1530,2/365,7/0,6/0,4/70,7/59,3/12,2/0,56 
08017 PAN MEC D/ prášek/4 x 1,5 kg 
Maltodextrin, sušená smetana*, mléčné proteiny*, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, estery sacharózy s mastnými 
kyselinami, estery sacharosy s mastnými kyselinami, jedlá sůl, aroma. 
2159/516/27/18,1/62,5/4,8/5,7/0,7 
08020 PAN MEC F / prášek /4 x 1,5 kg 
Rostlinné tuky (kokosový, palmový, z palmových jader), glukózový sirup, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a 
diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, sušená syrovátka*, sušené mléko odstředěné*, mléčné proteiny*, aroma, sójový 
protein*, jedlá sůl. 
2872,1/686,5/60,3/58/26,7/16,5/9,4/0,5 
08024 PAN MEC E / prášek /1 x 15 kg 
Rostlinný tuk (kokosový), glukózový sirup, maltodextrin, mléčné proteiny*, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, estery 
sacharózy s mastnými kyselinami, jedlá sůl, zahušťovadlo: guma guar, aroma 
3131,5/748,5/72,4/66,1/19,5/14/4,6/1,19 
08025 VANILLA CK/prášek/4 x 2 kg 
Plnotučné mléko v prášku*, dextróza, zahušťovadla: guarová mouka, karboxymethylcelulóza sodná, karobová mouka, karagenan, 
emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, aroma, extrakt: kurkuma, paprika. 
1972,8/471,5/22,3/14,4/45,7/38,4/20,1/1 
08034 VANILLA CS/prášek/10 x 1 kg 
Dextróza, plnotučné mléko v prášku*, aroma, barviva: extrakt z kurkumy, betakaroteny. 
1784,8/426,6/7,5/4,8/82,6/66,4/7,2/0,22 
08040 LIMONCELLO 500 /prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, dextróza, maltodextrin, rostlinný tuk (palmový), kyselina citrónová, tapiokový škrob, a-dextrin, zahušťovadlo: guarová guma, 
karboxymethylcelulóza, karagenan, glukózový sirup, aroma, citrónová šťáva (0 ,2%), barvivo: kurkumin, hráškový protein, přírodní 
citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol. 
1691/404,1/2/1/94,3/88,5/0,09/0,07 
08041 LIMONCELLO 100 /prášek/4 x 2,5 kg 
Dextróza, rostlinný tuk (palmový), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, glukózový sirup, škrob, alfa-dextrin, zahušťovadla: 
karboxymethylcelulóza, guarová guma, alginát propan-1,2-diol, karagenan, přírodní limetové aroma, barviva: kurkumin, maltodextrin, 
aroma, citrónová šťáva v prášku, hrachová bílkovina, sójová bílkovina*, přírodní citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol 
1981,9/473,7/22/11,4/56,6/0,9/0,49 
08042 LIMONE 100  prášek/4 x 2,5 kg 
Rostlinná vláknina, dextróza, glukózový sirup, maltodextrin, kyselina citrónová, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, 
karagenan, aroma, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou,  estery propan-1,2diolu s mastnými 
kyselinami, citrónová šťáva v prášku (1%), sójová moučka*, sójový protein*, přírodní citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol 
1366,6/326,6/1,6/1,6/54,3/25,2/0,6/0,4 
08045 CAFFE´ 500 /prášek/10 x 1,25 kg 



Cukr, sušené odstředěné mléko*, glukóza prášek, sušené plnotučné mléko*, dextróza, laktóza*, rozpustná káva (4%), rostlinné tuky (z 
palmových jader, palmový), maltodextrin, mléčné bílkoviny*, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, 
mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadla: guma guarová guma, guma tara, karboxymethylcelulóza, aromatické látky. 
1712,8/409,4/7,2/6,2/77/67,8/8,3/0,3 
08046 TÉ VERDE 500/prášek/ 10 x 1,25 kg 
Cukr, vláknina inulin, dextróza, rostlinné tuky (palmový), alfadextrin (přírodní vlákninaú, tapiokový škrob, zelený čaj v prášku (1 %), 
glukózový sirup, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, 
hrachový protein, světlicový extrakt. 
1679,9/401,5/3,8/2/87,7/83,9/0,1/0,08 
08048 YOGHIN/prášek/1 x 20 kg 
Jogurt v prášku*, dextróza, sušené odtučněné mléko*, maltodextrin, sušená syrovátka*, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma. 
1528,3/365,3/0,5/0,1/67/33,2/13,9/0,4 
08050 COCCO 500 (K) /prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, kokosové mléko (12%), sušené odstředěné mléko*, dextróza, maltodextrin, glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový, z palmových 
jader), sušené kokosové mléko (kokosové mléko (2,7 %), maltodextrin, mléčné bílkoviny*) , sušená syrovátka*, emulgátor: mono a 
diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, mléčná bílkovina*, zahušťovadlo: guarová guma, 
karboxymethylcelulóza, karagenan, aroma. 
1910,8/456,7/14,9/13,5/75/66,1/5,2/0,16 
08052 BELFRUTTA P/prášek/10 x 1 kg 
cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, kyselina citrónová, antioxidant: kyselina askorbová, konzervant: sorban 
draselný. 
1566/374/0/0/89,6/53,3/0,2/0 
08055 BANANA 500 /prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, sušené odstředěné mléko*, vláknina, dextróza, maltodextrin, banán v prášku (4%), glukózový sirup, rostlinné tuky (z palmových 
jader, palmový olej), mléčná bílkovina*, laktóza*, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin 
s kyselinou octovou, zahušťovadla: guma guarová, karboxymethylcelulóza, karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma. 
1650,1/394,4/3,5/2,7/80,9/73,2/6,6/0,2 
08060 PESCA 500 / prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, maltodextrin, dextróza, rostlinný tuk (palmový), alfa-dextrin (rostlinná vláknina), tapiokový škrob, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, glukózový sirup, broskev v prášku (0,8%), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma, hrachová 
bílkovina, barviva: annatto. 
1727,5/412,9/4/0,6/92,3/80/0,2/0,12 
08066 VANILLA CS/prášek/1 x 20 kg 
Dextróza, plnotučné mléko v prášku*, aroma, barviva: extrakt z kurkumy a karoteny, extrakt vanilky (0,1 %). 
1784,8/426,6/7,5/4,8/7,2/82,6/66,4/0,22  
08067 PESCA 500  (K) /prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, glukózový sirup, vláknina inulin, dextróza, dehydratované kousky broskve (4,8%), maltodextrin, rostlinný tuk (palmový), alfa-dextrin, 
tapiokový škrob, kyselina citrónová, broskev v prášku (0,8%), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guma guar, karagenan, aroma, 
hrachová bílkovina, barvivo: annatta. 
1661,7/397,2/3,8/2/85,9/71,6/0,3/0,1 
08068 BANANA 500  (K) /prášek/ 7 x 1,25 kg 
Cukr, sušené odstředěné mléko*, rostlinná vláknina (inulin), dextróza, maltodextrin, dehydratované banánové kousky (4,8%), banánový 
prášek (4%), glukózový sirup, laktóza*, rostlinné tuky (palmový, z palmových jader), mléčný protein*, emulgátor: mono a diglyceridy 
mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, 
karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma. 
1642,7/392,6/3,5/2,9/80,1/72,5/6,7/0,2 
08070 CIOCCOLATO 500 prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, kakaový prášek, dextróza, sušené odstředěné mléko*, maltodextrin, laktóza*, rostlinné tuky (kokosový, z palmových jader, 
palmový), zahušťovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, guarová guma, glukózový sirup, emulgátor: mono a diglyceridy mastných 
kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, mléčné proteiny*, kakaový extrakt, aroma 
1643/393/5,4/4,1/76,3/67,4/6,6/0,26 
08071 ANANAS 500  (K)/prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, vláknina, maltodextrin, sušené kousky ananasu (4%), dextróza, glukózový sirup, ananasový džus v prášku (1,6%), rostlinný tuk 
(palmový), regulátor kyselosti:kyselina citrónová, tapiokový škrob, zahušťovadlo : guarová guma, karboxymethylcelulóza, karagenan, 
aroma, barvivo: kurkumin, hrachová bílkovina. 
1597,9/381,9/1,5/0,7/86,3/71,8/0,2/0,08 
08072 FRUTTI DI BOSCO 500  (K)/prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, vláknina, maltodextrin, dextróza, glukózový sirup, rostlinný tuk (palmový), červený rybíz dehydratovaný (1,4%), sušené jahody, 
ostružiny dehydratované (1,2%), regulátor kyselosti kyselina citrónová, škrob, zahušťovadla: guma guar, karboxymethylcelulóza, 
karagenan, jahodový džus v  prášku, barviva: antokyany, malinová šťáva v prášku (0,35%), brusinková šťáva v prášku (0,35%), aromata, 
výtažky ze Spiruliny, hrachová bílkovina. 
1573,1/376/1,1/0,7/85,3/72,8/0,5/0,1 
08075 POMPELMO ROSA 500 /prášek/10 x 1,25 kg 



Cukr, dextróza, rostlinné tuky (palmový), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, alfa-dextrin (rostlinná vláknina), tapiokový škrob, 
glukózový sirup, aroma,  zahušťovadlo: Propan 1,2 diol alginát, karboxylmethylcelulóza, guarová guma, karagenan, hráškový protein, 
barviva: kurkumin, paprikový extrakt, antokyany. 
1722,5/411,7/3,8/2/92,1/88,8/0,1/0,2 
08082 YOGHIN CON FERM. LATTE prášek/ 10 x 1 kg 
Jogurt  v prášku*, regulátor kyselosti: kyselina askorbová, odstředěné sušené mléko*, dextróza, vláknina, regulátor kyselosti: kyselina 
mléčná, laktóza*, aroma, mléčný protein*, glukózový sirup. 
1388/332/0,8/0,2/43,6/29/13/0,4 
08083 MEC MONT /prášek/4 x 1,5 kg 
Dextróza, mléčná bílkovina*, glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový, z palmových jader), emulgátory: mono a diglyceridy mastných 
kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, 
mono a diglyceridy mastných kyselin, sušené odstředěné mléko*, sójová mouka*, zahušťovadla: alginát sodný, karagenan. 
2091/500/23,4/22,3/46,7/27/25/0,5 
08089 ANGURIA 500/prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, vláknina (inulin), dextróza, maltodextrin, glukózový sirup, rostlinný tuk (palmový), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, 
guma guar, karagenan, tapiokový škrob, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, barviva: antokyany, annatto, aroma, hráškový protein. 
1595,5/381,3/0,7/0,4/88,5/79/0,1/0,07 
08090 MELONE 500 /prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, dextróza, maltodextrin, glukózový sirup, rostlinný tuk (palmový), alfa-dextrin (rostlinná vláknina), tapiokový škrob, melounová šťáva 
prášku (0,47%), zahušťovadlo: propylenglykol alginát, karboxymethylcelulóza, guma guar, aroma, barviva: paprika-extrakt, karoteny 
(sója*), kurkumin, kyselina citrónová, hrachová bílkovina. 
1726,1/412,5/3,8/2,0/93,4/78,8/0,1/0,14 
08095 ARANCIO SANGUINELLA 500 /prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, dextróza, maltodextrin, glukózový sirup, kyselina citrónová, pomerančová šťáva v prášku (1,2%), zahušťovadla: propylenglykol 
alginát, karboxymethylcelulóza, guarová guma, aroma, barviva: antokyany, annatta, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin 
s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinamI, sójová mouka*. 
1663,9/397,7/0,4/0,4/96,9/84,8/0,1/0,12 
08096 ARANCIO SANGUINELA 500  (K)/prášek/ 10 x 1,25 kg 
maltodextrin, dehydrované borůvky, rostlinné tuky, karagenin, potr. výtažek z černé mrkve, výtažek z košenily, indigotin, mono- a 
diglyceridy mastných kyselin, aroma, rostlinné bílkoviny. 
08097 MIRTILLO 500  (K)/prášek/ 10 x 1,25 kg 
Cukr, glukóza v prášku, vláknina, dextróza, maltodextrin, sušené brusinky kousky (4%), rostlinný tuk (palmový), kyselina citrónová, alfa-
dextrin, tapiokový škrob, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guma guar, karagenan, hrachová bílkovina, barviva: antokyany, indigo, 
brusinkový prášek (0,18%), aromata. 
1608,2/384,4/1,8/0,8/87/75,8/0,4/0,1 
08103 LIMONE SORRENTO/prášek/10 x 1 kg 
Regulátor kyselosti:kyselina citrónová, rostlinná vláknina (inulin), dextróza,  glukózový sirup, zahušťovadlo: karboxymethylcelulóza, 
guarová  guma a karagenan, aroma, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan 1,2- diolu 
s mastnými kyselinami, maltodextrin, citrónová šťáva v prášku (1,8 %), sójová* mouka, rostlinný protein (sója)*, přírodní citrónové 
aroma, antikoxidant: alfatokoferol. 
1339,2/320,1/3,2/3,2/43,8/26,8/1,08/1,30 
08104 ACE 400 SENZA ZUCCHERO/prášek/12 x 1 kg 
Sladidla:sorbitol, maltitol, maltodextrin, vláknina, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, kyselina jablečná, škrob, alfa-dextrin, 
zahušťovadla:tara guma, karboxymethylcelulóza, guma guar, karagenan, pomerančová šťáva, mrkev, citron v prášku (0,8%), aroma, 
barviva: extrakt z papriky, karoteny, pomerančová šťáva v prášku (0,32%), sladidla: sukralóza. 
1182/283/0/0/30/1,8/0,1/0,1 
08105 ACE 500 /prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, dextróza, maltodextrin, glukózový sirup, vláknina, rostlinný tuk (palmový), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, 
alfa-dextrin, tapiokový škrob, hráškový protein, koncentrovaná šťáva z pomeranče, mrkve a citronu v prášku, zahušťovadlo: guma guar, 
karboxymethylcelulóza, aroma, pomerančová šťáva v prášku, barvivo: paprika-extrakt, beta-karoten. 
1670,9/399,3/2,3/1,2/91,6/81,3/0,09/0,07 
08112 MANGO ALFONSO  (K) /prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, vláknina, glukózový sirup, sušené mango kusy (4%), dextróza, maltodextrin, rostlinný tuk (palmový), alfa-dextrin (rostlinné vlákno), 
tapiokový škrob, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma, karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 
kyselina jablečná, aroma, barviva: kurkumin, karoteny (sója*), hrachová bílkovina. 
1632,1/390,1/2,8/1,4/86/73,5/0,2/0,08 
08114 QUARK/prášek/1 x 20 kg 
Dextróza, nízkotučný tvaroh v prášku* 20%, sušená syrovátka*, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, laktóza*, sušené odstředěné 
mléko*, mléčná bílkovina*, aroma  
1530,2/365,7/0,6/0,4/70,7/59,3/12,2/0,56 
08117 PAN MEC D /prášek/1 x 15 kg 
Maltodextrin, sušená smetana*, mléčné proteiny*, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, estery sacharózy s mastnými 
kyselinami, jedlá sůl, aroma. 
2159/516/27/18,1/62,5/4,8/5,7/0,7 
08140 FIOR DI LATTE 500 /prášek/0 x 1,2 kg 



Cukr, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin), rostlinné tuky (kokosový, palmový, z palmových jader), sušené odstředěné mléko* (5,9%), 
glukózový sirup, dextróza, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, 
laktóza*, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, tara guma, karagenan, mléčná bílkovina*, jedlá sůl, aroma. 
1769,2/422,8/8,5/7,6/80,6/67,4/2,6/0,36 
08145 EXTRA-DARK FONDENTE /prášek/6 x 1,625 kg 
Cukr, fruktóza, kakao, kakaová hmota, dextróza, hořká čokoláda (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin*, aroma), 
maltodextrin, emulgátor: estery sacharózy s mastnými kyselinam, mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadla: tara guma, 
karboxymethylcelulóza, guarové guma a karagenan, aroma. 
1745/417/10,8/7,2/69/61/6,3/0,1 
08146 EXTRA MILKY /prášek/6 x 1,425 kg 
Mléčná čokoláda* (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko*, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin*, aroma), cukr, dextróza, 
kakaový prášek, odtučněné sušené mléko*, glukózový sirup v prášku, rostlinný tuk (palmový), emulgátor: mono a diglyceridy mastných 
kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo: guarová guma, guma tara, alginát sodný a karagenan, 
mléčné proteiny*, aroma. 
1985,4/474,5/20,2/12,8/65,4/62,1/6,12/0,38 
08147 CIOCCOLATO EXTRA WHITE /prášek/6 x 1,56 kg 
Bílá *čokoláda (64%) (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko*, smetana v prášku*, emulgátor: sójový lecitin*, přírodní aroma), 
cukr, dextróza, sušené odstředěné mléko*, laktóza*, glukózový sirup, rostlinný tuk (olej z palmových jader, palmový), emulgátor: mono a 
diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, mléčné proteiny*, aroma, zahušťovadla: tara 
guma, alginát sodný, karagenan, barviva: karoteny 
2177,1/520,3/26,2/16,3/66,3/27,6/4,8/0,2 
08154 YOGOMEC GRECO STEVIA /prášek/ 10 x 1,06 kg 
Sladidla: sorbitol a maltitol, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin), nízkotučné mléko v prášku*, škrob, alfa-dextrin (rostlinná vláknina), 
jogurt v prášku*, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, zahušťovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, sladidlo: steviol-
glykosidy ze stevie. 
1046,3/250,1/0,3/0,1/12,8/4,8/3,6/0,2 
08155 YOGOMEC GRECO /prášek/10 x 1,05 kg 
Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina mléčná, sušené odstředěné mléko*, glukózový sirup v prášku, rostlinné tuky (palmový, z 
palmových jader), jogurt v prášku*, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou 
octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, laktóza*, 
maltodextrin, mléčné bílkoviny*, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guma guar, tara guma, aroma, sójová mouka*. 
1708,7/408,4/3,9/3,8/86,5/82,4/2,37/0,1 
08201 FRAGOLA 500 /prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, dextróza, maltodextrin, glukózový sirup, rostlinný tuk (palmový), kyselina citrónová, alfa-dextrin, tapiokový škrob, jahodový prášek 
(0,9%), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, jahodová semínka, barviva: antokyany, aroma, přírodní aroma, 
hrachová bílkovina. 
1707,7/408,2/3,4/1,7/92,3/80,1/0,2/0,08 
08202 FRAGOLA 500  (K) /prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, glukózový sirup, maltodextrin, vláknina, dextróza, sušené jahody- kousky (4%), kyselina citrónová, rostlinný tuk (palmový), 
zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, jahodový prášek (0,6 %), tapiokový škrob, semena jahod, barviva: 
antokyany, aroma, přírodní aroma, hrachový protein. 
1609,6/384,7/2,3/1/86/73,8/0,4/0,08 
08208 CIOCCOLATO MADAGASCAR /prášek/4 x 2 kg 
Kakaový prášek, dextróza, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, 
glukózový sirup, zahušťovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, guarová guma, rostlinné tuky (z palmových jader, palmový), kakaový 
extrakt, hořká čokoláda prášek (kakaová hmota, cukr ) (1%), aroma, mléčné bílkoviny*. 
1555,7/371,8/16,7/11,3/28,8/14,2/15,2/0,3 
08220 EXTRA BLACK /prášek/6 x 1,75 kg 
Cukr, kakaový prášek, dextróza, sušené odstředěné mléko*, maltodextrin, glukózový sirup, smetana v prášku,* laktóza*, čokoládový 
prášek (kakaová hmota, cukr), zahušťovadla: tara guma, hydroxypropyl-methylcelulóza, karagenan, mléčné bílkoviny*, aroma, 
emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, sójová mouka*. 
1593,5/380,8/4,3/2,7/74/63,8/7,9/0,15 
08284 CHEESECAKE/prášek/ 16 x 1 kg 
Dextróza, sušená syrovátka*, tvaroh sušený* (17,5 %), maltodextrin, laktóza*, sušené odstředěné mléko*, regulátor kyselosti: kyselina 
citrónová, aroma, mléčný protein*. 
1529,4/365,5/0,7/0,3/71,5/50,5/12,7/0,55 
08323 SALTED BUTTER CARAMEL /prášek/ 10 x 1,2 kg 
Karamelový cukr, sušené plnotučné mléko*, karamelové  aroma s máslem* a smetanou*(20%) (glukózový sirup, cukr, smetana*, máslo*), 
vláknina, maltodextrin, dextróza, glukózový sirup, rostlinný tuk (olej z palmových jader, palmový),emulgátory: mono a diglyceridy 
mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, přírodní aroma, zahušťovadla: tara guma, 
karboxymethylcelulóza, guarová guma, jedlá sůl (0,5%), mléčná bílkovina*, sůl růžová Himálajská (0,01%). 
1841,1/440/12,7/6,5/73,2/66,2/6,2/0,7 
08334 BASE LIMONE S/prášek/1 x 20 kg 
Regulátor kyselosti: kyselina citrónová, vláknina (inulin), dextróza, glukózový sirup, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma,  
karagenan, aroma, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan 1,2 –diolu s mastnými 



kyselinami, maltodextrin, citrónová šťáva v prášku (1,8%), sójová mouka*, rostlinné bílkoviny (sója*), přírodní citrónové aroma, 
antioxidant: alfa-tokoferol. 
1339,2/320,1/3,2/3,2/43,8/26,8/1,08/1,3 
08357 5 CEREALI/prášek/ 10 x 1,2 kg 
Cukr, karamelizovaný cukr, dextróza, sušené odstředěné mléko*, sójové a pšeničné vločky* (pšeničná mouka* (2,77%), pšeničné 
otruby*(0,75%), sójová mouka*, cukr, fruktóza, jedlá sůl, mouka z ječného sladu* (0,01%)), rostlinná vláknina (inulin), glukózový sirup, 
maltodextrin, rostlinný tuk (olej z palmových jader, palmový), pšeničné otruby* (pšeničné otruby* (2,1%), cukr, mouka z ječného sladu* 
(0,1%)), kakaové křupky (pšeničná mouka* (1%), rýžová mouka (0,45%), ovesná mouka (0,3%), sladová mouka z ječmene* (0,3%), cukr, 
kakao, kukuřičná mouka (0,08%), jedlá sůl), rýžové křupky (rýžová mouka (2,28%), cukr, ječný sladový výtažek* (0,06%), jedlá sůl), 
emulgátor: mono a dyglicerydy mastných kyselin, mono a dyglicerydy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, zahušťovadla: tara guma, 
karboxymethylcelulóza, guma guar, aroma, mléčné bílkoviny*, jedlá sůl. 
1692,1/404,4/5,7/4,2/80,4/66,2/4,7/0,36 
08359 LIMONE 500 CON PEZZI/prášek/10 x 1,25 kg 
Cukr, dextróza, glukózový sirup, maltodextriny, dehydratované citrony -kousky (2,8%), rostlinný tuk (palmový), tapiokový škrob, regulátor 
kyselosti: kyselina citrónová, alfa-dextrin (rostlinná vláknina), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma, 
citrónová šťáva v prášku (0,18%), hrachový protein, přírodní citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol 
1666,1/398,2/2,7/1,4/91/87,7/0,3/0,1 
08360 TOTAL MIX/prášek/ 8 x 2 kg 
Odstředěné práškové mléko*, dextróza, glukózový sirup, sušená syrovátka* 
1574,7/376,4/0,6/0,4/78,3/65,2/14,4/0,5 
08361   VANILKA EXTRA BOHEMIA/ prášek/8 x 2 kg 
polotučné mléko v prášku*, cukr, rostlinný tuk (kokosový), sušený glukózový sirup, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza,  karagenan, 
xantanová guma, mléčné proteiny*, emulgátory: mono a dyglicerydy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s 
mastnými kyselinami, aroma, barviva: karoteny, kurkumin, vanilkový extrakt (0,1%), sójová mouka*.  
2005/479,2/20,2/15,2/13/61/59,4/0,58    
08362   MEC 3 SOFT ČOKOLÁDA/prášek/ 6 x 2 kg 
Cukr, plnotučné mléko v prášku*, kakaový prášek, rostlinné tuky (kokosový), laktóza*, nízkotučné mléko v prášku*, sušený glukózový 
sirup, mléčný protein*, čokoláda v prášku (1 %) (kakaová hmota, cukr), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, 
xanthanová guma, emulgátor: mono a dyglicerydy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, 
sójová mouka*, aroma 
1848/441,7/11,6/64,4/10/64,4/61,8/0,47 
08379 BASE ONE LOVE/Prášek/1 x 1,35 kg 
Cukr, konopná semínka, dextróza, sušené odstředěné mléko*, karamelizovaný cukr, glukózový sirup, maltodextrin, rostlinný tuk (z 
palmových jader, palmový), emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, 
zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma, karagenan, mléčný protein*, přírodní aroma 
1920,5/459/15,5/6/69,8/61,8/10/0,25 
10095 FIORDILATTE AROMAMIX/prášek/ 4 x 1 kg 
Dextróza, aroma 
1670,6/399,3/0/0/99,8/91/0/0 
12503 DIA&LIGHT FRUIT/prášek/10 x 1 kg 
Sladidla: maltitol a sorbitol, vláknina, maltodextrin, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma a guarová guma, regulátor 
kyselosti:kyselina citrónová, emulgátor: estery sacharózy s mastnými kyselinami, sójový protein*, sladidlo: sukralóza. 
1025/245/0,6/0,6/2/0,3/0,1/0,1 
12504 DIA&LIGHT "CHOC" /prášek/10 x 1,25 kg 
Sladidla: maltitol a sorbitol, sušené odstředěné mléko*, kakao v prášku, mléčné bílkoviny*, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, alginát 
sodný, guarová guma a karagenan, emulgátor: estery sacharózy s mastnými kyselinami, aroma, sladidlo: sukralóza. 
1184/283/2,6/1,9/15,5/12,4/13/0,37 
13101 SEMIFREDDO BASE/prášek/10 x 1 kg 
Cukr, glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový, z palmových jader), fruktóza, dextróza, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin 
s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, mléčné bílkoviny*, jedlá 
želatina, aroma. 
2160,1/516,3/23,5/23,2/71,2/58,5/5,1/0,18 
13102 CREMFIX NEUTRAL/prášek/10 x 1 kg 
Cukr, modifikovaný škrob, odtučněné sušené mléko*, jedlá želatina, laktóza*, mléčné bílkoviny*, aromata. 
1645/393,4/0/0/89,6/79,4/17,5/0,05 
13103 MECRÊPES/prášek/8 x 1 kg 
Pšeničná mouka*, sušené plnotučné mléko*, vaječný žloutek v prášku*, vaječný bílek v prášku*, modifikovaný škrob, jedlá sůl, aroma, 
zahušťovadlo: guma xanthan. 
1691,4/404,2/9,5/5,5/63,3/6,1/16,3/1 
13107 STABILPANNA /prášek/10 X 1 kg 
Cukr, dextróza, jedlá želatina, modifikovaný škrob, mléčné proteiny*, zahušťovadla: karagenan, aroma. 
1617/187/0/0/81,5/75,3/14,8/0 
13111 PASTICREM F400/prášek/1 x 10 kg 
Cukr, modifikovaný škrob, sušené plnotučné mléko*, odstředěné sušené mléko*, regulátor kyselosti: hydrogenfosforečnan sodný, 
difosforečnan sodný, konzervační látka: sorban draselný, barvivo: karoten, aromatické látky, jedlá sůl. 



1685/403/3,4/2,1/86/67/5,6/0,45 
13131 SEMIFREDDO NEUTRO/prášek/10 x 1 kg 
Cukr, fruktóza, glukózový sirup, rostlinné tuky (z palmových jader, palmový), odstředěné sušené mléko*, emulgátor: mono a diglyceridy 
mastných kyselin s kyselinou octovou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, mono a diglyceridy mastných kyselin, želatina, 
mléčné bílkoviny*, aroma. 
2034,7/486,3/18,8/16,4/72,9/62,5/6,4/0,18 
13140 CREMFIX STRAWBERRY/prášek/10 x 1 kg  
Cukr, sušené jahody (maltodextrin, jahody (3%), kyselina citrónová), želatina, modifikovaný škrob, jahodová semena, kyselina citrónová, 
aroma, barva: červená řepa. 
1638/391,5/0/0/93,2/77,8/3,8/0,01 
13141 CREMFIX YOGHURT /prášek/10 x 1 kg 
Cukr, jogurt v prášku*, modifikovaný škrob, želatina, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aromata. 
1629,6/389,5/0,1/0/88,7/77,6/7,1/0,1 
13143 CREMFIX RASPBERRY /prášek/10 x 1 kg 
Cukr, maltodextrin, modifikovaný škrob, želatina, malina v prášku (1,8%), regulátor kyselosti kyselina citrónová, aromata, barva: červená 
řepa. 
1646,3/393,5/0/0/93,5/77/3,8/0 
13144 CREMFIX TIRAMISÙ/prášek/10 x 1 kg 
Cukr, sušené odstředěné mléko*, modifikovaný škrob, želatina, aromata, instantní káva, barviva: kurkuma, paprika-extrakt. 
1630/390/0,2/0,1/91,2/83,2/5,8/0,1 
13145 CREMFIX COFFEE/prášek/10 x 1 kg 
Cukr, modifikovaný škrob, rozpustná káva (5%), jedlá želatina, odtučněné mléko v prášku*, laktóza*, mléčné bílkoviny*, aromata. 
1601,3/382,7/0,1/0/89,4/83/5,3/0,03 
13146 CREMFIX CHOCOLATE FLAVOUR/prášek/10 x 1 kg 
Cukr, kakaový prášek, modifikovaný škrob, želatina, jedlá sůl. 
1631,5/389,9/4,8/2,9/74,6/65,8/8,7/0,3 
13147 CREMFIX VANILLA /prášek/10 x 1 kg 
Cukr, modifikovaný škrob, odtučněné sušené mléko*, jedlá želatina, laktóza*, mléčné bílkoviny*, aromata, barviva: karoteny, semena 
vanilky. 
1639,7/391,9/0,2/0,1/91,9/84,6//5,7/0,1 
13148 CREMFIX DOLCELATTE®/prášek/10 x 1 kg 
Cukr, karamelové aroma s máslem a smetanou *(glukózový sirup, cukr, smetana,* máslo*), modifikovaný škrob, želatina, přírodní aroma, 
aroma. 
1660,7/396,9/1,1/0,7/93/85,9/3,7/0 
13150 PASTICREM F400 /prášek/10 x 1,2 kg 
Cukr, modifikovaný škrob, sušené plnotučné mléko*, odtučněné sušené mléko*, regulátor kyselosti: hydrogenfosforečnan sodný, 
difosforečnan sodný, zahušťovadla: alginát sodný, síran vápenatý, konzervační látka: sorbát draselný, barviva: karoteny, aroma, jedlá sůl.  
1685/403/3,4/2,1/86/67/5,6/0,45 
13155 MEC GAUFFRES /prášek/10 x 1 kg 
Pšeničná mouka*, cukr, sušené odstředěné mléko*, smetana v prášku*, žloutek v prášku*, kypřidla: kyselina pyrofosfátu sodného, 
hydrogenuhličitan sodný, laktóza*, vaječný bílek v prášku*, mléčné proteiny*, aromata, jedlá sůl, mletá skořice. 
1638,5/392/6,2/3,2/70,3/25,5/12,3/0,5 
14004 VOV/pasta/ 2 x 2,5 
Glukózový sirup, cukr, voda, kondenzované mléko*, vaječný žloutek v prášku*, aroma, modifikovaný škrob, barvivo: výtažek z papriky, 
kurkumin. 
1280/306/3,8/2,1/65,4/49,2/2,6/0,3 
14005 CAPPUCCINO/pasta/ 2x 2,5 
glukózový sirup, kondenzované mléko*, voda, barvivo: amoniakový karamel, aroma, cukr, modifikovaný škrob. 
1256/300/3,6/1,9/63,5/41,5/3,5/0,1 
14008 BUBBLY /pasta/2 x 5 kg 
Cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, aroma, barviva: červená řepa-extrakt, paprika-extrakt. 
1169,7/279,6/0/0/69,9/51,7/0/0,02 
14010 CREMA ALLE NOCCIOLE/pasta/2 x 4 kg 
Lískoořechová pasta *(55 %), cukr, rostlinné tuky (palmový), olej ze slunečnicových semen, barvivo: amoniakový karamel, emulgátor: 
sójový lecitin*, aroma, kakaový prášek 
2538,1/606,2/51,8/9,5/25,5/24/7,8/0,32 
14015 MALAGA /pasta/2 x 5,5 kg 
Rozinky, cukr, víno Marsala (oxid siřičitý*), sirup glukózový, voda, aromata (vejce*, oxid siřičitý*), přírodní aromata. 
1195,1/285,6/0,2/0/67,1/57,3/0,61/0,03 
14017 ZABAIONE/pasta/ 2 x 5,5 kg 
Cukr, víno Marsala (oxid siřičitý*), vaječný žloutek v prášku*, voda, vejce aromatizované* (víno, Marsala víno, alkohol, vaječný* žloutek v 
prášku, cukr, aroma), (oxid siřičitý*), alkohol, ochucovadla, barviva: amoniakový karamel, amoniak-sulfitový karamel, karoteny (sója*), 
kurkumin. 
1459/349/10,1/5,8/42/33,3/6/1 
14018 AMARETTO/pasta/2 x 5,5 kg 



Karamelizovaný cukr, lískové oříšky*,cukr, rostlinný palmový tuk, kakao v prášku, slunečnicový olej, mandlová pasta*, emulgátor: sójový 
lecitin*, barvivo: amoniakový karamel, aroma 
1965/470/23/6,4/59,3/51,2/4,7/0,01 
14019 CARAMEL /pasta/ 2 x 4,5 kg 
Karamel (50%) (glukózový sirup, karamel (cukr, voda), voda), glukózový sirup, přírodní aroma, aroma, voda, cukr, zahušťovadlo: agar-agar. 
1023/244,6/0/0/61,1/32,3/0/0,03 
14020 COCONUT/pasta/ 2 x 4kg 
Glukózo-fruktózvoý sirup, kokos (29,8 %), alkohol, aroma. 
1672/400/15/12/61/31/0,3/0,03 
14021 WHITE TRUFFLE/pasta/2 x 5,5 kg 
Cukr, pasta z lískových oříšků*, pražené lískové ořechy*, kakaové máslo, slunečnicový olej, sušené plnotučné mléko*, aroma, emulgátor: 
sójový lecitin* 
2544/608/47/10,5/39/37,6/0,1 
14022 GIANDUJA/pasta/2 x 5,5 kg 
Pasta z lískových oříšků*, cukr, kakaový prášek, slunečnicový olej, rostlinný tuk (palmový), emulgátor: slunečnicový lecitin, aroma, jedlá 
sůl. 
2222,5/530,8/42,5/9,1/27,3/25,2/9,8/0,05 
14023 TRUFFLE/pasta/2 x 5,5 kg 
Pasta z lískových oříšků*, lískové ořechy*, kakao v prášku, rostlinný tuk (palmový), slunečnicový olej, emulgátor: sójový lecitin*, aroma, 
jedlá sůl 
2519/602,1/52,2/7,1/16,7/11,8/11,4/0,11 
14024 TORRONE /pasta/2 x 4 kg 
Cukr, opékané lískové ořechy*, glukózový sirup, med, arašídový olej*, vaječný bílek v prášku*, aromata. 
2251/538,5/37,5/4,7/51,1/41,8/4,6/0,3 
14025 PISTACCHIO GRAN. /pasta/2 x 5 kg 
Glukózový sirup, cukr, voda, mandle*, aroma (ořechové*), kousky pistácie*(4,5%), barvivo: amoniakový karamel, jedlá sůl, rostlinný 
extrakt z kurkumy, zahušťovadlo: karagenan. 
1347,1/322/7,8/0,3/58,5/42,5/3,2/1,12 
14028 STRACCIATELLA MILK/pasta/2 x 5,5 kg 

Rostlinné oleje a tuky (kokos, z palmových jader), cukr, kakaová hmota, kakaový prášek, emulgátor: sójový lecitin*, aroma. 

2779,4/664,3/55,1/46,5/34,7/27,7/4,3/0,02 

14029 NOCE /pasta/ 2 x 5,5 kg 

Pasta z lískových ořechů*, cukr, rostlinný tuk (palmový) slunečnicový olej, sekané lískové ořechy*, glukózový sirup, aromatické látky, 

přírodní aroma, nasekané vlašské ořechy* (1%), emulgátor: sójový lecitin*. 

2580/616,6/49,2/9,4/37,2/33,9/5,1/0,01 

14030 MARRON GLACÉ/pasta/1 x 5kg  

Konzervované jedlé kaštany-kousky ((cukr, kaštanové kousky (19,5%), glukózovo-fruktózový sirup,přírodní vanilkové aroma)) konzervant: 

cukr, voda, barvivo: amoniakový karamel, aroma, kakaový prášek, zahušťovadlo : karagenan, přírodní aroma. 

1119,8/267,6/0,5/0,1/64,6/57,6/0,2/0,4 

14031 PISTACHIO/pasta/ 2 x 4 kg 

Cukr, mandlová pasta*, rostlinný tuk (palmový), pistáciová pasta* (10%), slunečnicový olej, jedlá sůl, aroma, barviva: mědnaté komplexy 

chlorofylů a chlorofylinů, kurkumin, emulgátor: sójový lecitin* 

2440/583/44,4/13,1/37/35,4/8,9/0,8 

14032 PUNCH/pasta/2 x 4,5 kg 

glukozový sirup, rozinky, voda, cukr, aroma, zahušťovadlo: agar, barvivo: červená řepa 

1164,1/278,2/0/0/68,1/47,8/0,6/0,03 

14033 CROCCANTINO AL RUM/pasta/2 x 4 kg  

Cukr, pasta z lískových ořechů*, sekané lískové ořechy*, arašídový olej*, aroma 

2121,3/507/28,8/2,8/62,8/58,5/5,2/0,4 

14034 MARZIPAN/pasta/2 x 4,5 kg 

Cukr, voda, glukózový sirup, sekané mandle*, aroma, modifikovaný škrob, zahušťovadla: karagenan, přírodní aroma 

1402,1/335,1/8,3/0,4/60,7/51,1/3,3/0 

14035 MENTA/pasta/2 x 2,5 kg  

Glukóza sirup, cukr, voda, světlice barvířská extrakt, modifikovaný škrob, přírodní aroma máty, barviva: brilantní modř FCF 

1182/282,5/0/0/70,6/42,6/0/0,02 

14037 AZZURRO CIELO/pasta/2 x 5 kg 

Glukóza sirup, cukr, voda, aroma, barviva: Patentní modř V 

1286/307/0/0/76,8/57/0/0,02 

14038 VANIGLIA/pasta/2 x 4,5 kg 



Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, jedlá sůl, přírodní aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, vanilka 

semena, barvivo: paprika-extrakt. 

1137,3/267,6/0/0/66,9/53,4/0/0,1 

14039 VANIGLIA BOURBON/pasta/2 x 4,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, jedlá sůl, semena vanilky, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, přírodní 

aroma, barvivo: paprika-extrakt, vanilkový extrakt z Madagaskarského Bourbonu 

1145/274/0/0/68/53/0/1,8 

14041 MENTA GLACIALE/pasta/2 x 2,5 kg 

 Cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, přírodní aroma, aroma 

1201,7/287,2/0/0/71,8/54,7/0,01/0,02 

14043 CHOCORICE/pasta,variegato/2 x 5,5 kg  

Cukr, pasta z lískových ořechů*, arašídový olej*, kakaový prášek, burizony (12%) (rýže, cukr, rostlinný olej (palmový), med), emulgátor: 

sójový lecitin*, aroma, antioxidant: extrakt bohatý na tokoferol. 

2069/495/40/6/40/27/10/0,01 

14045 VANICREM/pasta/2 x 4,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, jedlá sůl, aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, přírodní aroma, barvivo: 

karoteny (sójové*), semena vanilky. 

1098,9/262,6/0/0/65,3/51,8/0/3,17 

14046 DOLCE LATTE CONC./pasta/2 x 2,5 kg  

Cukr, kondenzované mléko* (15%), glukózový sirup, přírodní aroma, barvivo: amoniakový karamel, voda, aroma, jedlá sůl, modifikovaný 

škrob. 

1073,5/256,6/1,4/0,7/59,8/38,8/1,3/3 

14047 DOLCE LATTE/variegato/2 x 3 kg 

Plnotučné mléko* (61%), cukr, sušené odstředěné mléko* (8,4%), glukózový sirup. 

1234/291/3,6/2/57/51/7,7/0,35 

14054 FRENCH VANILLA/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, jedlá sůl, semena vanilky, barvivo: amoniakový karamel, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-

difosforečnan sodný, přírodní aroma, vanilkový extrakt z Madagaskarského Bourbonu (0,1%). 

1162,3/277,8/0/0/67,8/51/0/1 

14056 VANIGLIA PREMIUM/pasta/2 x 4,5 kg  

Cukr, glukózový sirup, slazené kondenzované mléko*, voda, aroma, přírodní aroma, jedlá sůl, vanilková semena, zahušťovadla: agar-agar, 

pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, barvivo: paprikový extrakt, vanilkový extrakt, vanilkový extrakt z Madagaskarského Bourbonu 

(0,1%). 

1158,1/276,8/1,8/0,9/62,9/48,1/1,7/0,97 

14058 NOCCIOLCREM /variegato/2 x 6 kg 

Cukr, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), pasta z lískových ořechů*, sušené odstředěné mléko*, kakaový prášek, laktóza*, emulgátor: 

sójový lecitin*, mléčné proteiny*, aroma 

2351,3/562/36,2/5,9/50,8/5/0,07 

14059 BIANCOCREM white cream/variegato/2 x 6 kg 

Cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový, řepkový), odtučněné sušené mléko*, sušená syrovátka*, laktóza*, sušené plnotučné 

mléko*, kakaové máslo, škrob, mléčné proteiny*, emulgátor: sójový lecitin*, aroma, (sója*, mléko*) 

2498,2/597,1/42,5/9,1/49,9/49,2/3,8/0,1 

14062 NOCCIOLA MAXIMA PREMIUM /pasta/2 x 4 kg 

pasta z lískových ořechů *(99,4%), aroma 

2742/665/64/4,16/6,1/4,1/13,8/0,03 

14063 NOCCIOLOSA/ pasta /2 x 6 kg 

Cukr, rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnicový), pasta z lískových ořechů*, sušená syrovátka*, kakaový prášek, odtučněné 

sušené mléko*, laktóza*, mléčná bílkovina*, emulgátor: sójový lecitin*, aroma 

2344/560,2/35,7/6,2/54/52,6/4,7/0,1 

14065 CUORE DI PANNA/pasta/2 x 4,5 kg 

Glukózový sirup, voda, cukr, slazené kondenzované mléko*, aroma, modifikovaný škrob, jedlá sůl, přírodní vanilkový extrakt, 

zahušťovadla: karagenan, barvivo: oxid titaničitý. 

1158,3/276,9/0,6/0,3/67,1/42,3/0,6/1,52 

14067 CIOCCONUT/variegato/1 x 12 kg 

Cukr, slunečnicový olej, kakaový prášek, pasta z lískových oříšků*, sušená syrovátka*, sušené odstředěné mléko*, laktóza*, emulgátor: 

sójový lecitin*, mléčné bílkoviny*, aroma 



2293,4/548,1/34,9/4,1/51,8/4,7/0,08 

14069 PASTA PISTACCHIO CON GRANELLA/pasta/ 2 x 4 kg 

Cukr, mandlová pasta*, rostlinný tuk (palmový, slunečnicový), kousky pistácií* (10 %), pistáciová pasta* (9 %), jedlá sůl, aroma, barvivo: 

emulgátor: sójový lecitin*, aroma, barivo: Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů, emulgátor: sójový lecitin* 

2475,5/591,7/36,5/32,7/10/43,9/10,2/0,71 

14073 CREMA CACAO/pasta/2 x 6 kg 

Kakaový prášek (60%), slunečnicový olej, rostlinný tuk (palmový), emulgátor: sójový lecitin*, kakaová hmota (0,3%), aroma, přírodní 

aroma kakaa, jedlá sůl. 

2241,6/535,7/45,9/10,8/7,8/0/13,2/0,07 

14075 HAZELNUT – NOCCIOLA/pasta/2 x 3,5 kg   

Lískoořechová pasta* 

2742/665/64/4,2/6,1/4,1/13,8/0,03 

14078 NOCCIOLA PRIMA GRAN / pasta/2 x 3 kg 

pasta z lískových ořechů* (85%), kousky lískových oříšků* (15%) 

2742/665/64/4,2/6,1/4,1/13,8/0 

14083  MECROCK /variegato/2 x 6 kg 

Cukr, slunečnicový olej, kousky lískových ořechů*, pasta z lískových ořechů *, sušené odstředěné mléko*, kakaový prášek, rostlinný tuk 

(palmový), emulgátor: sójový lecitin*, aroma 

2449,1/585,4/41,9/6,5/44,9/43,4/5,8/0,05 

14087 COCCOMIO coconut/ variegato/2 x 6 kg 

Cukr, slunečnicový olej, mletý kokos (20%), kakaový prášek (8,9%), lískové ořechy* (6,4%), sušená syrovátka*, sušené odstředěné mléko*,  

laktóza*, emulgátor: sójový lecitin*, mléčné bílkoviny*, aroma. 

2380,6/569/41/14,8/425,8/41,4/5,2/0,17 

14089 WHISKY CREAM CONC./pasta/2 x 4,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, whisky (1 %), zahušťovadla: pektin, agar, dihydrogen-difosforečnan sodný, barviva: výtažek z papriky, 

přírodní aroma. 

1139,1/ 272,3/ 0/0/ 67,9/ 52,6/ 0/ 0,02 

14090 COFFEE/pasta/2x2,5kg 

Cukr, voda, glukózový sirup, barvivo: amoniakový karamel, aroma, mletá káva (10%), modifikovaný škrob. 

1109/265/0/0/50,2/37,2/2,1/0,7 

14091 VARIEGATO AMADEUS/2 x 4,5 kg 

Cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, řepkový, palmový), mouka ze sladké mandle*, mandlová pasta*, laktóza*, odtučněné sušené 

mléko*, sušená syrovátka*, škrob, mléčné bílkoviny*, pistáciová pasta* (pražené a rafinované pistácie*, barvivo: mědnaté komplexy 

chlorofylů a chlorofylinů), rostlinné extrakty (špenát, kopřiva, kurkuma), aroma, emulgátor: sójový lecitin* 

2385,6/570,2/39,1/5,5/46,6/45,3/6,9/0,1 

14092 BIANCO CIOC/pasta/2 x 6 kg 

Cukr, slunečnicový olej, odtučněné sušené mléko*, rostlinný tuk (palmový), smetana v prášku*, aroma, kakaové máslo, emulgátor: sójový 

lecitin*. 

2484,7/593,9/40,6/10/51,1/49,7/6,1/0,2 

14094 BISCOTTINO/pasta/2 x 4,5 kg  

glukózový sirup, kondenzované mléko*, vaječný žloutek*, cukr, voda, aroma, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, jedlá sůl, barvivo: 

výtažek z papriky, přírodní aroma 

1250/299/7/2,8/54,2/40,8/4,8/1,1 

14097 TOBLE/pasta/2 x 3,5 kg 

Sekaný nugát* (glukózový sirup, cukr, mandle*, med, ořechy*, vaječný bílek v prášku*, aroma), kakaový prášek, olej slunečnicový, pasta z 

lískových ořechů*, rostlinný tuk (palmový), emulgátor: lecitin sójový*, aroma, přírodní aroma, kakaový extrakt, jedlá sůl. 

2081,9/497,6/28,3/4,8/50,4/37,2/6,8/0,03 

14118 WAFER/pasta/2 x 4 kg 

Slunečnicový olej, cukr, sušená syrovátka*, oplatky* (13%)( (pšeničná mouka*, rostlinný tuk (palmový), jedlá sůl, emulgátor: sójový 

lecitin*, kypřící prášek: hydrogenuhličitan sodný)), pasta z lískových ořechů *, rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek, aroma. 

2600,9/621,6/48,1/5,4/41,6/30,5/5/0 

14119 VANIGLIA  II./pasta/2 x 4,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, jedlá sůl, zahušťovadlo: pektin, agar-agar, dihydrogen-difosforečnan sodný, semena vanilky, barvivo: 

paprika-extrakt, přírodní aroma. 

1191,5/284,8/0/0/68,7/51,2/0/0,97 

14126 NOCE PREMIUM/pasta/2 x 4 kg 



Ořechové pralinky* (vlašské ořechy*, cukr) (28%), lískoořechová pasta*, cukr, slunečnicový olej, rostlinný tuk (palmový) aroma 
(ořechové), přírodní aroma, emulgátor: sójový lecitin*, barvivo: Amoniak-sulfitový karamel  
2573,8/615,1/43,7/6,9/39,2/35,8/6,5/0,01 
14130 KIT DOLCE LATTE 1 x 10,5 kg 
14047 + 14046 + 16070 

14136 BLACK CHEERY/variegato/2 x 2,5 kg 

Sladidla: sorbitol, maltitol, mražené třešně (21,3%), voda, vláknina, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, 

pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, aroma, barviva: antokyany, indigo. 

718,4/171,7/0/0/3,3/0,3/0,2/0,01 

14141 RASPBERRY sugar free/variegato/2 x 2,5 kg 

Sladidla: sorbitol, maltitol, zmrazené maliny (11%), zmrazené maliny-pyré (10%), voda, vláknina, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 

kyselina jablečná, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, barviva: antokyany, aroma. 

675/161/0/0/2,6/1,4/0,2/0,01 

14143 FIORDILAMPONE raspberry/variegato/2 x 4 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, malinové pyré zmrazené (10%), dietní vláknina, dehydrované maliny (5%), regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, kyselina jablečná, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, antioxidant: kyselina askorbová, aroma, 

konzervanty: sorban draselný, přírodní aroma, barviva: antokyany 

1092,6/261,1/0/0/60,5/43,7/0,2/0,02 

14144 VANIGLIA DELICIOUS/pasta/2 x 4,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, semena vanilky, barvivo: amoniakový karamel, paprika-extrakt, jedlá sůl, zahušťovadlo: agar-agar, 

pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, přírodní aroma, vanilkový extrakt z Bourbonu Madagaskarského (0, 1%). 

1059,2/253,2/0/0/64,1/48,9/0/0,62 

14148 GRANITA COLA/pasta/8 x 1,5 kg 

Cukr, voda, glukózový sirup, barvivo: amoniak-sulfitový karamel, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, kyselina 

fosforečná, zahušťovadlo: agar-agar, aroma. 

1098,6/262,6/0/0/64,9/60,2/0/0,03 

14168 FIORDIMANGO mango/variegato/2 x 4,5 kg 

glukózový sirup, cukr, voda, zmrazené pyré z manga (10%), mrazem sušené mango kusy (7%), vláknina, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, kyselina jablečná, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, barviva: kurkuma, paprika-extrakt, aroma, 

konzervanty: sorban draselný. 

1124,9/268,9/0/0/63,8/42,4/0/0,02 

14170 5 CEREALS DARK/ pasta/2 x 4 kg  

Cukr, slunečnicový olej, sójové vločky* ( pšeničná mouka*, sójová mouka*, ječmenná sladová mouka*, cukr, jedlá sůl, fruktoza), pšeničné 

vločky*(pšeničné otruby*, ječmenná sladová mouka*, cukr, jedlá sůl), pšeničné burisony*, rýže, škrob  (pšeničná mouka*, rýžová mouka,  

ovesná mouka*, ječmenná mouka*, cukr, kakao, kukuřičná mouka, jedlá sůl), rýžové burisony (rýžová mouka, cukr, kukuřičný slad, jedlá 

sůl), rostlinný tuk, oříšková pasta*, kakao, odstředěné mléko v prášku*, emulgátor: sójový lecitin*, aroma. 

2268,9/542,3/32,9/5,4/54,2/45,8/5,7/0,07 

14173 DI FIORE IN FIORE PASTA/ 2 x 2,5 kg  

Cukr, voda, glukózový sirup, med, vláknina, aroma, barviva: karoteny (sója*), amoniakový karamel, zahušťovadla: agar-agar, pektin, 

dihydrogen-difosforečnan sodný, konzervant: sorban draselný 

1166,7/278,9/0/0/67,7/46,8/0,1/0 

14174 DI FIORE IN FIORE honey/ variegato/2 x 4,5 kg 

Cukr, voda, glukózový sirup, med, vláknina, přírodní aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, barviva: 

amoniakový karamel, kurkumin, karoteny, aroma, konzervační: sorban draselný 

1666,7/277,4/0/0/69,3/59/0,1/0 

14175 5 CEREALS WHITE/pasta/ 2 x 4 kg 

Cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový, řepkový), odstředěné sušené mléko*, pšeničné a sójové vločky *( pšeničná mouka* 

(2,82%), sójová mouka*, cukr, fruktóza, jedlá sůl, ječný slad* (0,01%)), sušená syrovátka*, laktóza*, rýžové burisony (rýžová mouka 

(1,82%), cukr, ječný sladový výtažek*,jedlá sůl), celé pšeničné otruby* (pšeničné otruby* (1,6%), cukr, mouka*ze sladového ječmene 

(0,07%), jedlá sůl), kakaové křupky (pšeničná mouka* (0,8%), rýžová mouka (0,36%), ovesná mouka* (0,24%), mouka ze sladového 

ječmene* (0,24%), cukr, kakao, kukuřičná mouka (0,06%), jedlá sůl), kakaové máslo, sušené plnotučné mléko*, kukuřičný škrob, mléčné 

bílkoviny*, emulgátor: sójový lecitin*, aroma (sója*, mléko*). 

2397,3/573/38,6/8,3/51/44,3/4,7/0,09 

14176 KIT DI FIORE IN FIORE/ 1 x 8 kg  

14173 a 14174 a 16077 

14178 FIORDICASSIS black currant/variegato/2 x 2,5 kg 



Cukr, černý rybíz zmrazený (26%), glukózový sirup, voda, maltodextrin, koncentrát z borůvkové šťávy, regulátor kyselostivadlo: kyselina 

citrónová, kyselina jablečná, zahušťovadlo: agar-agar, barviva: antokyany, aroma. 

1272/304/0/0/70/50,2/1,9/0 

14179 QUELLA®/variegato/2 x 6 kg 

Cukr, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), pasta z lískových ořechů*, kakaový prášek, odtučněné sušené mléko*, laktóza*, emulgátor: 

sójový lecitin*, mléčné bílkoviny*, aroma. 

2305/551/36/6,8/51,9/51/4,9/0,09 

14185 KIT FIORDILATTE DI BUFALA 

14249 a 02270 

14186 FIORDIPISTACCHIO pistachio/variegato/2 x 4 kg 

Cukr, pistáciová pasta* (30,5%), olej ze slunečnicových semen, sekané pistácie* (9,8%) (pistácie*, cukr), sušená syrovátka*, emulgátor: 

sójový lecitin*, barvivo: mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů. 

2441,8/583,6/40,2/3,4/45,9/41/8,9/0,06 

14206 MELAGRANA PASTA/ 2 x 2,5 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, citrát sodný, tartrát draslíku a sodíku, maltodextrin, 

šťáva  z granátového jablka (6%), aroma, barviva: antokyany, amoniakový karamel, zahušťovadlo: pektin 

1145,4/273,8/0/0/61/32,8/0/0,02 

14207 POMEGRANATE/ variegato/2 x 2,5 kg 

Granátová jablka zmrazená (32,5%), cukr, glukózový sirup, voda, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, 

kyselina askorbová, koncentrovaná šťáva z granátového jablka (1%), barviva: antokyany, karoteny, zahušťovadla: agar-agar, pektin, 

dihydrogen-difosforečnan sodný, xantanová guma, regulátor kyselosti: citrát sodný, konzervační látky: sorban draselný, aromata. 

995,5/237,9/0/0/57,5/43/0,2/0,01 

14220 MISTER NICO/pasta/2 x 4 kg 

Arašídová pasta*, rostlinný tuk (palmový), jedlá sůl 

2629,2/628,4/50,5/9,4/24,3/15,2/3,8/1,7 

14225 MISTER NICO/variegato/2 x 4 kg 

Cukr, nasekané arašídy*, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový, arašídový*), pasta z lískových ořechů*, kakaový prášek, odstředěné 

sušené mléko*, laktóza*, emulgátor: sójový lecitin*, jedlá sůl, mléčné proteiny*, aroma. 

2426,6/580/40,3/6,3/39,4/35,8/12,2/0,1 

14239 NOCCIOLA-LA'-LA'/pasta/2 x 5 kg  

Pasta z lískových ořechů* Piemonte I.G.P. 

2553/610/64/4,2/6,1/4,1/13,58/0,03 

14241 NEWYO/pasta/2 x 4,5 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, čerstvý jogurt*, aromata, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina mléčná, modifikovaný škrob, 

barviva: oxid titaničitý. 

1150,6/275/0,3/0,2/61,5/37,1/0,4/0,03 

14249  LATTE DI BUFALA CONCENTRATO ZUCCHERATO/mléko/2 x 4,58 kg 

Bůvolí mléko*, cukr 

1528/364/14,1/9,6/51,8/46,7/7,3/0,19 

14259 100% PISTACCHIO VERDE DI BRONTE D.O.P. /pasta/2 x 2,1 kg  

Pasta z pistácií* Verde di Bronte D.O.P. 

2581/624/53,3/5,9/7,4/4/23,8/4,5 

14260 PINA COLADA PASTA 2 x 4 kg  

Glukóza, strouhaný kokos, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní aroma, barvivo: výtažek z annata, zahušťovadlo: 

karboxymethylcelulóza. 

1388,6/ 332/ 8,2/ 7,3/ 65,6/ 63,9/ 0,8/ 0 

14270 COLA PASTA/ 2 x 4 kg 

Glukózový sirup, aromata, cukr, voda, barviva: karamel, kaustický sulfitový karamel, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina 

fosforečná, kofein, zahušťovadlo: pektin. 

1135,4/ 271,4/ 0 / 0/ 67,6/ 67,2/ 0,1/0,25 

14280 CANNELLA /pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, barviva: amoniakový karamel, přírodní aroma, aroma, skořice v prášku (0,5%), semena  

vanilky. 

1173/280,4/0/0/69,5/53,5/0,03/0,02 

14282 MASCARPONE PREMIUM/pasta/2 x 4,2 kg 



Mascarpone* (40%), cukr, pasterizovaný vaječný žloutek*, dextróza, alkohol, voda, modifikovaný škrob, přírodní aroma, jedlá sůl, aroma, 

emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, glukózový sirup, 

sójová mouka*, barviva: karoteny. 

1677,6/401/22,9/1,5/35,1/33,8/5,4/0,4 

14287 FIORDILAMPONE "P"/variegato/2 x 4 kg  

cukr, glukózový sirup, voda, malinové pyré zmrazené (6%), vláknina, sušené maliny (3,5%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina 

jablečná, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, aroma, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma, barviva: 

antokyany. 

1015,2/242,6/0/0/58,7/45/0,3/0,02 

14290 KIT CARAPINO/ variegato/1 x 5,5 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, přírodní aroma, aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, xantanová guma. 

1147,3/274,2/0/0/68,4/46,4/0/0,34 

14294 BISCOTTINO/ pasta/1 x 20 kg 

Glukózový sirup, kondenzované mléko*, pasterovaný vaječný žloutek*, cukr, voda, aroma, modifikovaný škrob, jedlá sůl, barvivo: paprika- 

extrakt, přírodní aromata. 

1250/ 299/ 7 /2,8/ 54,2/ 40,8/ 4,8/ 1,1  

14295 FIORDIROSA rose/ variegato/2x2,5kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, maltodextrin, zahušťovadla: pektin, agar-agar, dihydrogen-difosforečnan sodný, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, aroma, barviva: antokyany 

1068/ 255,3/ 0/ 0/ 63,6/ 46/ 0/ 0 

14301 BIANCO e NERO/pasta/2 x 4 kg 

Odstředěné mléko v prášku*, kakaový prášek, cukr, glukózový sirup, alkohol, pasterované plnotučné mléko*, kakaová hmota, rostlinný 

tuk (kokosový), aroma, škrob, jedlá sůl. 

1073,4/ 256,6/ 6,5/ 3,4/ 31,7/ 28,9/ 5,3/ 0  

14302 TIRAMISÙ/pasta/2 x 5,5 kg 

Cukr, aromatizované víno (víno, Marsala víno, vinný alkohol, vaječný žloutek v prášku*, cukr, aroma) (oxid siřičitý*), Marsala víno (oxid 

siřičitý*), glukózový sirup, vaječný žloutek v prášku*, voda, alkohol, aroma, barviva: karamel (amoniakový, amoniak-sulfitový), 

modifikovaný škrob. 

1318,2/ 315,1/ 4,2/ 1,7/ 50/ 39/ 2/ 0,1 

14304 SCROK /pasta/ 2 x 3,5 kg 

Slazené sekané ořechy* (cukr, lískové ořechy*, mandle*, vlašské ořechy*, makadamové ořechy*), pasta z lískových ořechů*,  

nasekané lískové ořechy*, mléčná čokoláda* (cukr, kakaové máslo, sušené mléko*, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin*, aroma) 

slunečnicový olej, cukr, rostlinný tuk (palmový), sušená syrovátka*, sušené odstředěné mléko* . 

2551,5/609,8/ 49/ 8,6/ 28,2/  27,2/ 10,1/ 0,04 

14305 MECCHERRY/variegato/2 x 4 kg 

UHT mléko*, kandované třešně (13,1 %), glukózový sirup, cukr, barviva: antokyany, konzervant: (oxid siřičitý*), cukr, alkohol, kakao, 

odtučněné sušené mléko*, rostlinný tuk (slunečnicový), aroma, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová 

1087,8/260,1/5,9/1,8/38,2/36,6/2,1/0,1 

14308 WHISKY CREAM/variegato/2 x 6 kg 

Karamel (glukózový sirup, aromatizovaný karamel (cukr, voda), voda), glukózový sirup, slazené kondenzované mléko*, voda, cukr, alkohol, 

maltodextrin, whisky (1%), příchutě, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný. 

1327 /317 /1,3 /0,7/ 62/ 49/ 1,3/ 0,1 

14311 MOU/pasta/ 2 x 2,5 kg 

Kondenzované mléko*, glukózový sirup, cukr voda, modifikovaný škrob, barvivo: amoniakový karamel, emulgátor: sójový lecitin*, aroma, 

jedlá sůl 

1362,7/325,7/3,4/1,8/70,7/54,2/3,2/0,16 

14318 MECROCK PLUS/variegato/2 x 5 kg 

Cukr, slunečnicový olej, kousky lískových ořechů*, pasta z lískových ořechů*, sušené odstředěné mléko*, kakaový prášek, oplatky 

((pšeničná mouka*, rostlinný olej (palmový), emulgátor: sójový lecitin*, jodizovaná sůl, kvásek: E500 )), emulgátor: sójový lecitin*, 

aroma. 

2485/594/40,2/3,9/50,9/45/5,7/0,12 

14320 CHOKISSIMO/poleva/2 x 2,1 kg 

Rostlinné oleje a tuky (kokosový, z palmových jader), cukr, kakaová hmota, kakaový prášek, emulgátor: sójový lecitin*, aroma. 

2779,4/664,3/55,1/46,5/34,7/27,7/4,3/0,02 

14321 PLAIN CHOCOLATE FLAVOUR COATING TYPE „M“/ copertura/ 2 x 6 kg 

Kakaová hmota, rostlinné oleje a tuky (kokosový, z palmových jader), cukr, emulgátor: slunečnicový lecitin, kakaový extrakt, aroma. 



2880,5/688,4/56/43,5/37,2/24/5/0,03 

14322 COOKIES®/variegato/2 x 6 kg 

Cukr, slunečnicový olej, čokoládové sušenky* (pšeničná mouka*, cukr, rostlinný tuk (palmový), vaječný žloutek v prášku*, glukózový sirup, 

kakaový prášek, kypřící prášek: hydrogenuhličitan sodný, sušené odstředěné mléko v prášku*, aromata), kakaový prášek, lískoořechová 

pasta*, sušené odstředěné mléko*, sušená syrovátka*, emulgátor: sójový lecitin*, rostlinný tuk (palmový), aroma. 

2312/553/34,7/4,5/53,4/42/5,1/0,15 

14325 MECRAPH/pasta/2 x 4 kg 

cukr, mandlová pasta*, rostlinný slunečnicový olej, strouhaný kokos, sušené odtučněné mléko v prášku*, rostlinný tuk – palmový, sekané 

mandle*, aroma, emulgátor: sójový lecitin*, smetana v prášku*, kakaové máslo. 

2511,2/600,2/43,4/12,5/39,9/35,1/6,3/0,1 

14330 KIT COCCOMIO 1 x 8,5 kg 

14020 a 14087 

14332 KIT WHISKY CREAM 1 x 10,5 kg 

14308 a 14089 

14333 KIT MECRAPH 1 x 9,5 kg 

14325 a 14335  

14334 KIT MECKID 1 x 4,6 kg 

14067 a 14492 Cukr, slunečnicový olej, odtučněné sušené mléko*, rostlinný tuk (palmový), smetana v prášku*, aroma, kakaové máslo, 

emulgátor: sójový lecitin* 

2484,7/593,9/40,6/10/51,1/49,7/6,1/0,2 

14335 MECRAPH/ variegato/2 x 6 kg 

Cukr, slunečnicový olej, strouhaný kokos, sušená syrovátka*, sušené mléko odtučněné*, sekané mandle*, oplatky* (pšeničná mouka*, 

rostlinný olej (palmový), emulgátor: sójový lecitin*, jodidovaná sůl, kypřící prostředek:hydrogenuhličitan sodný), rostlinný tuk (kokosový), 

kakaové máslo, pasta z lískových ořechů*, emulgátor: sójový lecitin*, glukózový sirup, aroma, mléčná bílkovina* 

2496,7/645,2/43,4/11,1/48,3/45,5/5,1/0,14 

14339 KIT LIMETTA 1 x 11,9 kg 

14341: Cukr, glukózový sirup, voda, maltodextrin, přírodní aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, barvivo: kurkumin, antioxidant: 

kyselina askorbová  

1144/269/0/0/67/55/0/0,02 

a 14343: Glukózový sirup, cukr, voda, citrónová kůra kandovaná (citrónová kůra, sirup z glukózy / fruktózy, cukr,regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová), maltodextrin, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, barviva: kurkumin, přírodní aroma 

limetové, přírodní aroma, antioxidant: kyselina askorbová. 

1178,6/281,7/0/0/70,1/42,9/0/0,02 

14342 PASTA NOCCIOLA/pasta/1 x 20 kg 

Lískové oříšky* 

2681,2/650/64/4,16/6,1/4,1/13,8/0,01 

14343 VARIEGATO LIMETTA/ variegato/6 x 1,5 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, kandovaná citrónová kůra (citrónová kůra, kukuřičný sirup, glukóza / fruktóza, cukr,regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová), maltodextrin, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, barviva: kurkumin, přírodní aroma 

limety, přírodní aroma, antioxidant: kyselina askorbová. 

1178,6/281,7/0/0/70,1/42,9/0/0,02 

14346 GRANITA LIMETTA KIT 1 x 9,9 kg 

14345:cukr, voda, glukózový sirup, barvivo: výtažek z kurkumy, amoniakový karamel, brilantní modř FCF, přírodní citrónové aroma 
1166,7/278,8/0/0/70/63,2/0/0,2  
 a 20022:cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, antioxidant: kyselina askorbová. 
1651,7/394,8/0/0/94,9/93/0/0 
14347 PASTA CHERRY 2 x 4,5 kg 

Zmrazené višně (60%), cukr, glukózový sirup, voda, višňová koncentrovaná šťáva, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, antioxidant: 

kyselina askorbová, aroma, zahušťovadlo: pektin, barviva: antokyany. 

1093,6/261,4/0/0/61,7/51,3/0,36/0,01 

14348 CIOCCOMANIA/ poleva/2 x 2 kg 

Rostlinné tuky (kokosový, z palmových jader), cukr, kousky amaretta 20% (cukr, meruňková jádra, pasterizovaný vaječný bílek*, laktóza* a 

mléčné bílkoviny*, kypřící látka: uhličitan amonný, aromata), kakaový prášek, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin*, aroma. 

2665,9/637,2/51/44,3/38,4/22,4/4,1/0,01 

14349 WAFER/ variegato/2 x 5 kg 



Cukr, slunečnicový olej, pasta z lískových ořechů*, syrovátka*, sušené mléko odtučněné*, oplatka* (pšeničná mouka*, rostlinný olej 

(palmový), emulgátor: sójový lecitin*, jodidovaná sůl, kypřící prostředek: hydrogenuhličitan sodný) (6 %), kakaový prášek, emulgátor: 

sójový lecitin*, aroma. 

2383,7/569,7/37,2/3,8/52,3/46,9/5,7/0,17 

14350 KIT CHERRY MANIA 1 x 6,5 kg 

14348 a 14347 

14355 KIT SPEKULATIUS 1 x 10 kg 

14356 a 14357 

14356 SPECULOOS/ variegato/2 x 5,5 kg. 

Cukr, rostlinný olej (slunečnicový), Speculoos sušenky* (25%) (pšeničná mouka*, cukr, rostlinný tuk (palmový), glukózový sirup, skořice, 

barvivo: kaustický sulfitový karamel, kypřící látky: hydrogenuhličitan amonný, jedlá soda, jedlá sůl, aroma, zázvor v prášku), sušená 

syrovátka*, sušené mléko odtučněné*, rostlinný tuk (kokosový), přírodní aroma, kakaové máslo, glukózový sirup, emulgátor: sójový 

lecitin*, aroma, mléčný protein*, aroma. 

2335/558,1/33,8/6,6/59,1/45,8/4,3/0,1 

14357 SPECULOOS/ pasta/2 x 4,5 kg 

cukr, voda, glukózový sirup, kondenzované slazené mléko*, aroma, přírodní aroma, jedlá sůl, barvivo: amoniakový karamel,modifikovaný 

škrob 

1082,6/258,7/1,4/0,7/60,3/48,3/1,3/3 

14376 KIT DON VITO 1 x 8,6 kg 

14143 a 14320 a 53144 Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, semena vanilky, barvivo: amoniakový karamel, paprika-extrakt, jedlá sůl, 

zahušťovadlo: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, přírodní aroma, vanilkový extrakt z Bourbonu Madagaskarského (0, 

1%). 

1059,2/253,2/0/0/64,1/48,9/0/0,62 

14377 KIT CREME BRULLE 1 x 8,5 kg 

14390: Glukózový sirup, cukr, voda, pasterizovaný vaječný žloutek*, kondenzované mléko*, (plnotučné mléko*, cukr), aromatické látky, 

jedlá sůl, vanilková semena, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, přírodní aroma, konzervační látky: sorban 

draselný, barvivo: karoteny.  

1221/291/8/3,5/1,4/62,6/47,8/2,4/0,56 

 a 14375: Glukózový sirup, cukr, voda, přírodní aromatické látky, aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, 

xantanová guma.  

1043,7/249,5/0/0/625,2/48/0/0,03 

14378 TIRAMISÙ/pasta/2 x 4 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, piškot s kakaem* (slazené vejce koncentrát*, pšeničná mouka*, cukr, solené máslo*, kakaový prášek, hnědý 

cukr, voda, kukuřičná mouka, kypřící látky: hydrogenuhličitan sodný), piškot *(pasterované vejce*, pšeničná mouka*, cukr, voda, 

bramborový škrob, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, kypřidla: dihydrogendifosforečnan sodný), 

monohydrogendifosforečnan sodný, zvlhčující látka: glycerol, konzervant: sorban draselný, jedlá sůl, aroma), víno Marsala Fine IP, žloutek 

z čerstvých vajec*, instantní káva, aroma (vejce*), zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný. 

1203,2/287,6/2,8/1,3/60,8/39,5/2,1/0,14 

14383 KIT MISTER NICO 1 x 9 kg 

16054 a 14220 a 14225. 

14387 GIANDUJA PREMIUM/pasta/2 x 4kg 

Lískoořechová pasta*, kakao v prášku, slunečnicový olej, emulgátor: slunečnicový lecitin, aroma, jedlá sůl.  

2339,8/559,2/50,6/3,14/4,9/0,01/14,4/0,23 

14389 KIT ROARING GELATO 1 x 9,6 kg 

14393 a  

08134: Cukr, rostlinná vláknina (inulin), dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,  rostlinné tuky (z palmových jader, palmový), 

glukózový sirup, maltodextrin, alfa-dextrin (rostlinná vláknina), regulátor kyselosti: citrát sodný, tapiokový škrob, zahušťovadla: 

karboxymetylcelulóza, tara guma, guarová guma, glukoronalokton, emulgátor: mono- a dygliceridy mastných kyselin, kurkumin, karoteny 

(sója*), taurin, hrachový protein, kofein, sójový protein*, vitaminy: B3, B6, B5, B12, sladidlo:inositol  

1609/380/1,5/1,2/88/84/0/0,10 

14393 ROARING GELATO PASTA 2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, antioxidant: citrát sodný, maltodextrin, barvivo: amoniakový karamel, 

kurkumin, annatto, aroma, glukuronolakton, zahušťovadla: agar-agar, pektin, taurin, kofein , vitamíny (B3, B6, B5, B12), sladidlo: inositol 

1037/244/0/0/61/45/0/0,02 

14407 KIT APRITI SESAMO 1 x 9 kg 

16025 a 14606 a 14607 



14416 CAFFE EXTRA /pasta/2 x 2,1 kg 

 Káva (26,46%), slunečnicový olej, cukr, rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek, aroma, emulgátor: sójový lecitin*. 

2230,8/533,2/43,7/13,1/26,2/24/3,4/0,3 

14430 KIT MANDARINETTA 1 x 11,7 kg 

08198: Cukr, glukózový sirup, dextróza, mandarinková šťáva v prášku-koncentrát (maltodextrin, mandarinková šťáva (2%), přírodní aroma 

mandarinky), dietní vláknina, rostlinný tuk (palmový), maltodextrin, alfa-dextrin, tapiokový škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 

zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, 

estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, barvivo: kurkumin, karoteny (sója*), sójová moučka*, hráškový protein  

1623/389/2,3/0,3/89,6/77/0,4/0,07 

a 14419: Cukr, glukózový sirup, voda, maltodextrin, přírodní aroma madarinky, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan 

sodný, barviva: karoteny (sója*), antioxidant: kyselina askorbová 

1180,3/282,1/0/0/70,3/50,6/0/0,02 

 a 14421: Glukózový sirup, cukr, částečně kandované mandarinky ((mandarinky (18,1%), cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 

konzervant: sorban draselný)), voda, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, přírodní aroma 

mandarinky, barvivo: karoteny (sója*).  

1172/276/0/0/68/42/0/0,02 

14431 QUELL'ALTRA© /variegato/2 x 6kg 

Cukr, slunečnicový olej, glukózový sirup, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), odtučněné sušené mléko*, sušené plnotučné mléko*, 

laktóza*, sušená smetana*, maltodextrin, kakaové máslo, mléčný protein*,pasta z lískových ořechů*, rostlinný tuk (palmový), emulgátor: 

sójový lecitin*, aromata. 

2456/587/39,5/8,3/54/45,7/4,5/0,14 

14432 VANIGLIA ZERO/pasta/2 x 4,5 kg 

Sladidla: maltitol a sorbitol, vanilkový extrakt z Madagaskarského Bourbonu (20%), voda, maltodextrin, zahušťovadla: agar-agar, pektin a 

dihydrogen-difosforečnan sodný, vanilková semena, barviva:karoteny. 

849/203/0/0/8,6/1,4/0,1/0,02 

14434 KIT MAMA QUE BUENA  1 x 9 kg 

14221:Pasta z lískových ořechů*, aroma  

2800/669,3/63,4/4,2/6,3/4,1/13,8/0,03 

a 14219: Cukr, rostlinný olej (slunečnicový, palmový),pasta z lískových ořechů*, kakaový prášek, odtučněné sušené mléko*, oplatky* 

(pšeničná mouka*, rostlinný olej (palmový), emulgátor: sójový lecitin*, jodidovaná sůl, kvásek: E500), laktóza*, emulgátor: sójový 

lecitin*, mléčné bílkoviny*, aroma. 

2275,4/523/33,5/5,6/53,2/48,8/5,2/0,12 

14447 KIT MACARON PURPLE/prášek/ 1 x 5,64 kg 

02537 a 02572 Mandlová mouka*, cukr, vaječný bílek v prášku*, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: 

antokyany, aroma 

2125,9/508,1/26,6/2,2/52/50/11,8/0,02 

14448 SCOOP PASTRY /pasta/1 x 13 kg 

Cukr, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), pasta z lískových ořechů (18%)*, kakaový prášek, rostlinný tuk (palmový), odtučněné 

sušené mléko*, emulgátor: sójový lecitin*, aromatické látky. 

2334,5/558/36,2/8,3/50,7/48,2/5,2/0,05 

14451 QUELLA LA/pasta/1 x 12kg 

cukr, rostlinné oleje (palmový, slunečnicový), lískooříšková pasta*, kakao v prášku, laktóza*, sušené odstředěné mléko*, mléčné 

proteiny*, emulgátor: sójový lecitin* , aroma 

2324,3/555,5/35,5/10,5/53,4/51,7/4,3/0,05 

14453 KIT COOKIES CBF AND SPOON 1 x 11,2 kg  

14322 a 16047 a 14094  

14454 KIT MACARON NEUTRAL 1 x 5,64 kg 

02537 a 02531 

14455 KIT MACARON CARAMEL 1 x 5,64 kg 

02537 a  

02536: Mandlová mouka*, karamel, cukr, vaječný bílek v prášku*, modifikovaný škrob, aroma 

2126/508,1/26,6/2,2/52,4/50,7/11,7/0,1  

14456 KIT MACARON GREEN 1 x 5,64 kg  

02537 a  

02532: mandlová mouka*, cukr,   vaječné bílky v prášku*, modifikovaný škrob, extrakt ze světlice barvířské, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová, spiruna-koncentrát, aroma. 



2130/509/27/2,2/53/51/12/0,1 

14457 KIT MACARON COCOA 1 x 5,64 kg  

02537 a 

 02530: cukr, mandlová mouka*, kakaový prášek(8,06%), vaječné bílky v prášku*, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti:kyselina 

citrónová 

2045,5/488,9/23,6/2,2/54,3/52,4/11,4/0,06 

14458 KIT MACARON YELLOW 1 x 5,64 kg 

02537 a  

02535: mandlová mouka*, cukr, vaječný bílek v prášku*, modifikovaný škrob, světlicový extrakt, kyselina citrónová, aroma. 

2130/509/27/2,2/53/51/12/0,1 

14459 KIT MACARON RED 1 x 5,64 kg 

02537 a  

02534: mandlová mouka*, cukr, vaječný bílek v prášku*, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barvivo: 

košenila 

2130/509/27/2,2/53/51/12/0,1 

14460 KIT TRICOLORE 

14454, 14458 a 14459 

14461 SCOOP/pasta/2 x 4 kg 

Cukr, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), lískoořechová pasta* (18%), kakao v prášku, rostlinný tuk (palmový), odtučněný mléko 

v prášku, emulgátor: sójový lecitin*, aroma. 

2334,5/558/36,2/8,3/50,7/48,2/5,2/0,05 

14464 VANIGLIA GOURMET/pasta/2 x 2,5 kg 

Přírodní výtažek vanilky z Madagaskarského Bourbonu (30,3 %), cukr, glukózový sirup, voda, výtažek ze světlice barvířské, jedlá sůl,  

semínka vanilky, zahušťovadlo: agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, přírodní aroma. 

1125,6/269/0/0/50,8/39/0,1/1 

14466 AZZURRO CIELO/pasta/1 x 25 kg  

Glukózový sirup, cukr, voda, aroma, barvivo: patentní modř V 

1286/307/0/0/76,8/57/0/0,02 

14474 COOKIES® PASTRY/pasta/1 x 12 kg 

Cukr, olej ze slunečnicových semínek, kakaové sušenky* (mouka* typu ”0”, cukr, rostlinný margarín, vejce*, glukózový sirup, nízkotučné 

kakao, kypřící látka: bikarbonát sodný, odstředěné mléko*, aroma), rafinované rostlinné tuky z palmových jader, kakaový prášek, 

lískooříšková pasta*, odstředěné sušené mléko*, emulgátor: sójový lecitin*. 

2318,3/554,1/35,3/4,6/52,7/42,8/4,84/0,08 

14476   KIT COOKIES BLACK 1 x 11,5 kg 

14582 a 14581  

14477 QUELLO©/pasta/2 x 6kg 

Rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), cukr, karamelový cukr, sušené plnotučné mléko*, odstředěné sušené mléko*, glukózový sirup, 

maltodextrin, karamelové aroma s máslem a smetanou* (glukózový sirup, cukr, máslo*(15%), smetana*(6%)), kakaové máslo, rostlinný 

tuk (palmový), emulgátor: sójový lecitin*, přírodní aroma 

2563,2/612,6/43,9/9,5/51,2/46,7/3,2/0,1 

14478 FIORDIMELA apple/variegato/2 x 2,5 kg 

Zmrazené jablka (55,9%), glukózový sirup, cukr, maltodextrin, karamel (glukózový sirup, karamel (cukr, voda), voda), zahušťovadla: agar-

agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, xantanová guma, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, antioxidant: kyselina askorbová, 

konzervant: sorban draselný, přírodní aroma, světlice barvířská-extrakt, mletá skořice. 

1098,4/262,5/0/0/65/43,9/0/0,01 

14481 KIT TORTA DI MELE 1 x 5 kg 

14478 a 14579 

14482 KIT MELAGRANA 1 x 5 kg  

14206 a 14207 

14484 KIT CHEESECAKE 1 x 8 kg:  

16461 a 08284 

14499 KIT GELATHINHO 1 x 10 kg  

14514 a 

 14513 : Cukr, glukózový sirup, voda, šťáva z mučenky-koncentrát, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, maltodextrin, 

aroma, přírodní aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, xantanová guma, světlice barvířská-extrakt , barviva: karoteny, regulátor 

kyselosti: citrát sodný 



1059/249/0/0/62/43/0/0,02 

14522 GIANDUIA/pasta/1 x 20 kg 

Lískové ořechy*, cukr, kakao v prášku, slunečnicový olej, rostlinný tuk (palmový), emulgátor: sójový lecitin*, aroma, jedlá sůl. 

2222,5/530,8/42,5/9,1/27,3/25,2/9,8/0,05 
14524 TORRONE/pasta/ 1 x 20 kg 

Cukr, pražené lískové ořechy*, glukózový sirup, med, arašídový olej*, vaječný bílek*, aroma. 

2251/538,5/37,5/4,7/51,1/41,8/4,6/0,3 
14536 KIT ONE LOVE/ 1 x 13,1 kg 

08379 a 14590: Kakaová pasta, rostlinný tuk (kokosový, palmový), hnědý cukr (biologický), kakaové boby, emulgátor: sójový lecitin, 

kakaový extrakt, aroma. 

2563,4/612,7/43,7/35/46,5/37,6/4,8/0,02 

14540 KIT SAMBUCO 

18199 a 18201 

14542 PESTO DI MANDORLA/pasta/2 x 2,5 kg 

Mandlová pasta* (99 %), přírodní aroma 

2553/610/54/4,6/4,6/3,7/21/0,04 

14544 GREEKYO/pasta/2 x 5 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina mléčná, čerstvý jogurt*, aroma, modifikovaný škrob, barvivo: 

oxid titaničitý, antioxidant: kyselina askorbová 

1072/252/<0,5/0,2/53/34/0/0,03 

14545     QUELL'ALTRO © /variegato/2 x 6kg 

cukr,  rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), kakaový prášek (14 %) odtučněné sušené mléko*, laktóza*,  emlugátor: sójový lecitin*, 

mléčné bílkoviny*, aroma 

2379,8/568,8/38,9/7,7/47,8/45,7/4,8/0,5 

14546 PASTA PISTACCHIO 100% PERFECT GREEN/2 x 4 kg 

Pistáciová pasta* 

2271/507/44/5,6/21/12/20/0,03 

14550 KIT ALOHE 

18205 a 18204 

14552 PISTACCHIO 100% CALIFORNIA/pasta/ 2 x 4 kg 

Pistáciová pasta california *(99,8%), barviva: mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů 

2271/507/46/5,6/19/12/20/0,02 

14566 KIT MENTA LIME 

20069 a 24039 

14579 TORTA DI MELE PASTA/ 2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, slazené kondenzované mléko*, pasterizovaný vaječný žloutek*, dextróza, aroma, modifikovaný škrob, jedlá 

sůl, barviva: karoteny, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodý, mletá skořice 

1226,3/293,1/3,9/1,6/61,6/50,8/2,7/1,1 

14581 COOKIES® BLACK/variegato/2 x 6 kg 

Cukr, kakaové sušenky*(pšeničná mouka*, cukr, rostlinný tuk-palmový, kakao, glukózový sirup, kypřící látky: hydrogenuhličitan sodný, 

hydrogenuhličitan amonný), slunečnicový olej, palmový olej, kakao, sušené odstředěné mléko*, laktóza*, emulgátor: sójový lecitin*, 

mléčný protein*, přírodní aroma. 

2280,1/545,1/34,6/6,8/52/43/4,4/0,49 

14582 COOKIES BLACK PASTA/pasta/2 x 4,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, dextróza, přírodní aroma, modifikovaný škrob, kondenzované mléko slazené, jedlá sůl, aromatické látky, 

zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný. 

1150/275/0,1/0,05/68,2/55,8/0,1/1 

14606 OPEN SESAME/pasta/2 x 4 kg 

Rostlinné tuky (kokosový, palmový), křupavý sezam* (cukr, sezamová semínka* (11,4%)), cukr, kakaová hmota, kakaový prášek, sušená 

syrovátka*, emulgátor: sójový lecitin*, aromata. 

2599,4/621,3/46,7/33/41,1/19,2/6,7/0,02 

14607 APRITI SESAMO PASTA/ 2 x 4 kg 

Sezamová semínka* (30%), rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový, řepkový olej), cukr moučka, sušená syrovátka*, aroma, přírodní 

aroma, laktóza*, odtučněné sušené mléko*, škrob, mléčné bílkoviny*, emulgátor: sójový lecitin*. 

2498/597/43,5/5,2/42,6/33,9/6,9/0,1 

14610 CREMA ALLE NOCCIOLE/pasta/1 x 20 kg 



Lískoořechová pasta *(55 %), cukr, rostlinné tuky (palmový), olej ze slunečnicových semen, barvivo: amoniakový karamel, emulgátor: 
sójový lecitin*, aroma, kakaový prášek 
2538,1/606,2/51,8/9,5/25,5/24/7,8/0,32 
14614 DOLCE LATTE CONC./pasta/1 x 25 kg 

Cukr, kondenzované mléko* (15%), glukózový sirup, přírodní aroma, barvivo: amoniakový karamel, voda, aroma, jedlá sůl, modifikovaný 

škrob. 

1073,5/256,6/1,4/0,7/59,8/38,8/1,3/3 

14615 MALAGA/pasta/ 1 x 25 kg 

Rozinky, cukr, víno Marsala (oxid siřičitý*), sirup glukózový, voda, aromata (vejce*, oxid siřičitý*), přírodní aromata. 
1195,1/285,6/0,2/0/67,1/57,3/0,61/0,03 
14629 NOCE/pasta/1 x 20 kg 

Pasta z lískových ořechů*, cukr, rostlinný tuk (palmový) slunečnicový olej, sekané lískové ořechy*, glukózový sirup, aromatické látky, 

přírodní aroma, nasekané vlašské ořechy* (1%), emulgátor: sójový lecitin*. 

2580/616,6/49,2/9,4/37,2/33,9/5,1/0,01 

14631 PISTACCHIO OMOGENEIZZATO/pasta/1 x 20 kg 

cukr, mandle*, pistácie* (10%), rostlinné oleje, emulgátor: sójový lecitin*, aroma, barviva: výtažek z kurkumy, chlorofil měďnatý. 

2440/583/44,4/13,1/37/35,4/8,9/0,8 

14822 COOKIES/variegato/ 1 x 23 kg 

Cukr, slunečnicový olej, čokoládové sušenky* (22,7%) (pšeničná mouka*, cukr, rostlinný tuk (palmový), vaječný žloutek v prášku*, 

glukózový sirup, kakaový prášek (4%), kypřící prášek: hydrogenuhličitan sodný, sušené odstředěné mléko v prášku*, aromata), kakaový 

prášek, lískoořechová pasta*, sušené odstředěné mléko*, sušená syrovátka*, emulgátor: sójový lecitin*, rostlinný tuk (palmový), aroma 

2312/553/34,7/4,5/53,4/42/5,1/0,15 

14906 COCCO/pasta/1 x 25 kg 

Cukr, voda, glukózový sirup, kokosové mléko v prášku (kokosové mléko(13,5%), maltodextrin, mléčný protein*), aroma, modifikovaný 

škorb, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, antioxidant: kyselina askorbová. 

1402/335,1/9,6/8,5/60,05/47,6/1,59/0,04 

15208 BUBBLY/pasta/8 x 1,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, aromata, barviva: řepa červená, paprika extrakt 

1169,7/279,6/0/0/69,9/51,7/0/0,02 

15217 ZABAIONE /pasta/8 x 1,3 kg 

Cukr, víno Marsala (oxid siřičitý*), vaječný žloutek v prášku*, voda, aromatizované víno* (víno, Marsala víno, alkohol, vaječný* žloutek v 

prášku, cukr, aroma), (oxid siřičitý*), alkohol, ochucovadla, barviva: amoniakový karamel, amoniak-sulfitový karamel, karoteny (sója*), 

kurkumin. 

1459/349/10,1/5,8/42/33,3/6/1 

15218 AMARETTO/pasta/ 8 x 1,3 kg 

Karamel, lískové ořechy*, cukr, rostlinný tuk-palmový, kakaový prášek, slunečnicový olej, mandlová pasta*, emulgátor: sójový lecitin*, 

barviva: amoniakový karamel, aroma. 

1965/470/23/6,4/59,3/51,2/4,7/0,01 

15219 CARAMEL/pasta/8 x 1,5 kg 

Karamel (50%) ((glukózový sirup, karamel (cukr, voda), voda)), glukózový sirup, přírodní aroma, aroma, voda, cukr, zahušťovadlo: agar-

agar. 

1023/244,6/0/0/061,1/32,3/0/0,03 

15222 GIANDUIA/pasta/8 x 1,3 kg 

Pasta z lískových ořechů*, cukr, kakaový prášek, slunečnicový olej, rostlinný tuk (palmový), emulgátor: sójový lecitin*, aromatické látky, 

jedlá sůl. 

2222,5/530,8/42,5/9,1/27,3/25,2/9,8/0,05 

15225 PISTACCHIO GRAN./pasta/8 x 1,3 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, mandle*, aroma (ořechové*), pistácie sekané*(4,5%), barvivo: amoniakový karamel, jedlá sůl, rostlinný 

extrakt z kurkumy, zahušťovadlo: karagenan. 

1347,1/322/7,8/0,3/58,5/42,5/3,2/1,12 

15229 PASTA NOCE /pasta/ 8 x 1,3 kg 

Pasta z ískových ořechů*, cukr, slunečnicový olej, rostlinný tuk (palmový), lískové ořechy*, aroma, přírodní aroma, nasekané ořechy* 

(1%), emulgátor: sójový lecitin* 

2580/616,6/49,2/9,4/37,2/33,9/5,1/0,01 

15230 MARRON GLACE/pasta/8 x 1,5 kg 

Konzervované jedlé kaštany-kousky ((cukr, kaštanové kousky (19,5%), glukózovo-fruktózový sirup,přírodní vanilkové aroma)) konzervant: 

cukr, voda, barvivo: amoniakový karamel, aroma, kakaový prášek, zahušťovadlo : karagenan, přírodní aroma. 



1119,8/267,6/0,5/0,1/64,6/57,6/0,2/0,39 

15231 PISTACCHIO FINE/pasta/8 x 1,1 kg 

Cukr, mandlová pasta*, rostlinný tuk (palmový), pistáciová pasta* (10%), slunečnicový olej, jedlá sůl, aromata, barviva: mědnaté 

komplexy chlorofylů a chlorofylinů, kurkumin, emulgátor: sójový lecitin* 

2440/583/44,4/13,1/37/35,4/8,9/0,8 

15232 PUNCH/pasta/8 x 1,5 kg 

Glukózový sirup, rozinky, voda, cukr, aroma, zahušťovadlo: agar-agar, barviva: azorubin, ponceau 4R. Barviva mohou negativně ovlivňovat 

pozornost a činnost dětí.  

1164,1/278,2/0/0/68,1/47,8/0,6/0,03 

15233 CROCCANTINO AL RUM/pasta/8 x 1,3 kg 

Cukr, pasta z lískových ořechů*, lískové oříšky sekané*, arašídový olej*, aroma. 

2121,3/507/28,8/2,8/62,8/58,5/5,2/0,4 

15237 AZZURRO CIELO/pasta/8 x 1,5 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, aromata, barviva: Patentní modř V 

1286/307/0/0/76,8/57/0/0,02 

15238 VANIGLIA PASTA 8 x 1,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, jedlá sůl, zahušťovadlo: pektin, agar, vanilková semínka (0,23%), barvivo: paprikový extrakt. 

1158,3/276,9/0,6/0,3/67,1/42,3/0,6/1,52 

15265 CUORE DI PANNA/pasta/8 x 1,5 kg 

Glukózový sirup, voda, cukr, kondenzované mléko*, aroma, modifikovaný škrob, jedlá sůl, přírodní vanilkový extrakt, zahušťovadla: 

karagenan, barvivo: oxid titaničitý. 

1158,3/276,9/0,6/0,3/67,1/42,3/0,6/1,52 

15360 PIŇA COLADA/pasta/8 x 1,3 kg 

Glukózový sirup, kokos strouhaný, kyselina citrónová, příchutě, barviva: annatto, zahušťovadlo: karboxymethylcelulóza 

1388,6/332/8,2/7,3/65,6/63,9/0,8/0 

15370 COLA PASTA/pasta/8 x 1,5 kg 

Glukózový sirup, aromatické látky, cukr, voda, barviva: karamel, kaustický sulfitový karamel, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 

kyselina fosforečná, kofein, zahušťovadlo: pektin. 

1135,4/271,4/0/0/62,7/45,4/0,01/0,75 

15900 LEMON GLAZE/pasta/2 x 3 kg 

Glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob, antioxidant: citrát sodný, kyselinu askorbovou a alfa-tokoferol, zahušťovadla: 

pektin, polyfosfát sodný, citrát vápenatý, a xantanová guma, citrónová šťáva v prášku (0,5%) ,maltodextrin, světlice barvířská-extrakt, 

kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma citronu. 

1084/259/0/0/64,2/52,2/0/0,04 

15901 STRAWBERRY GLAZE/pasta/2 x 3 kg 

Glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob, jahodové pyré zmrazené (1,8%), zahušťovadlo: pektin, polyfosfát sodný, citrát 

vápenatý, a xantanová guma, antioxidanty: citrát sodný, kyselina askorbová, barviva: košenila, přírodní aroma, jahodové semena, kyselina 

citrónová, konzervant: sorban draselný. 

1087/260/0/0/64/52/0/0,04 

15902 CHOCOLATE FLAVOUR GLAZE/pasta/2 x 3 kg 

Glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, dextróza, kakaový prášek, kakaové máslo, zahušťovadla: pektin, fosforečnan sodný a vápenatý 

citrát, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, aromatické látky, antioxidanty: laktát vápenatý, citrát sodný, jedlá sůl, konzervační látky: 

sorban draselný, přírodní aroma kakaa. 

1087/260/2/1,2/56/48/2/0,2 

15904 CARAMEL GLAZE/pasta/2 x 3 kg 

Glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, karamel (10%) (glukózový sirup, karamel (cukr voda), voda), modifikovaný škrob, zahušťovadla: 

pektin, polyfosfát sodný, citrát vápenatý, a xantanová guma, přírodní aroma, antioxidanty: citrát sodný, laktát vápenatý, kyselina 

citrónová, jedlá sůl, konzervační: sorbát draselný, barviva: anthokyany. 

1076/257/0/0/64/52/0/0,14 

15905 NEUTRAL JELLY/pasta/2 x 2,6 kg 

Glukózo-fruktózový sirup, voda, dextróza, cukr, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, regulátor kyselosti: 

citrát sodný, jedlá sůl. 

1132/270,6/0/0/67/55,8/0/0,2 

15906 SUPER JELLY/ pasta/2 x 2,6 kg kg 

Glukózový sirup, voda, dextróza, cukr, zahušťovadlo: agar-agar, pektin a dihydrogen-difosforečnan sodný, kyselina citrónová, regulátor 

kyselosti: citrát sodný, jedlá sůl. 



1151,4/275,2/0/0/68/56/0/0,1 

15907 BLACK CHERRY GLAZE/pasta/2 x 3 kg 

Glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob, šťáva z černé třešňě- koncentrát (1%), zahušťovadlo: pektin, polyfosfát sodný, 

citrát vápenatý, a xantanová guma, antioxidant: citrát sodný, kyselina askorbová, přírodní aroma, barviva: anthokyany, amoniakový 

karamel, kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný 

1077/257/0/0/64/55/0/0,04 

15908 DARK CHOCOLATE FLAVOUR GLAZE/pasta/2 x 3 kg 

Glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, dextróza, kakaový prášek, kakaové máslo, zahušťovadla: pektin, fosforečnan sodný a citrát vápenatý, 

alkohol, kyselina citrónová, aroma, jedlá sůl, konzervační látky: sorban draselný, antioxidanty: laktát vápenatý, přírodní aroma kakaa. 

1087/260/2/1,2/56/48/2/0,2 

15920 WHITE CHOCOLATE FLAVOUR TYPE "M"/ poleva /2 x 2,3 kg 

Rostlinné oleje a tuky (kokosový, z palmových jader, palmový), cukr, sušená syrovátka*, odstředěné sušené mléko*, kakaové máslo, 

emulgátor: sójový lecitin*, aroma. 

2727,2/651,8/51,9/44,5/42,7/42,4/3,6/0,2 

15921 COATING WITH MILK CHOCOLATE TYPE "M"/ poleva /2 x 2,3 kg 

Mléčná čokoláda* (70%) (cukr, kakaové máslo, sušené mléko*, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin*, aroma), rostlinné oleje a tuky 

(kokosový,  z palmových jader, palmový), cukr, sušená syrovátka*, odstředěné sušené mléko*, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin*, 

aroma. 

2590,4/619,1/45,7/43/44,9/44,5/7,1/0,25 

15922 HAZELNUT FLAVOUR COATING TYPE "M"/ poleva /2 x 2,3 kg 

Rostlinné oleje a tuky (kokosový, z palmových jader, palmový), cukr, pasta-lískový ořech* (14,9%), sušená syrovátka*, odstředěné sušené 

mléko*, kakaové máslo, aroma, emulgátor: sójový lecitin*. 

2739,7/654,8/53,7/38,4/37,2/36,6/5,1/0,16 

15923 PISTACHIO FLAVOUR COATING TYPE "M"/ poleva /2 x 2,3 kg 

Rostlinné tuky (kokosový, z palmových jader, palmový), pistáciová pasta (30%)* cukr, sušená syrovátka*, sušené odstředěné mléko*, 

kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin*, aroma, barviva: mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů 

2803,9/670,1/54,6/33,4/35,9/31,2/8,8/0,23 

15924 GIANDUJA FLAVOUR COATING TYPE "M"/ poleva /2 x 2,3 kg 

Rostlinné oleje a tuky (kokos, z palmových jader, palmový olej), cukr, pasta z lískových ořechů*, kakaová hmota, kakaový prášek, sušená 

syrovátka*, odstředěné sušené mléko*, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin*, aroma. 

2727,1/651,8/55,8/34,2/28,3/24,1/6,5/0,06 

15925 STRAWBERRY FLAVOUR COATING TYPE "M"/ poleva /2 x 2,3 kg 

Rostlinné tuky (kokosový, z palmových jader, palmový), cukr, sušená syrovátka*, odstředěné sušené mléko*, kakaové máslo, barviva: 

košenila, paprika, aroma, emulgátor: sójový lecitin* 

2719,7/650/51,7/44,4/42,6/42,2/3,5/0,18 

15926 LEMON FLAVOUR COATING TYPE "M"/ poleva /2 x 2,3 kg 

Rostlinné oleje a tuky (kokosové, z palmových jader, palmový olej), cukr, sušená syrovátka*, odstředěné sušené mléko*, kakaové máslo, 

emulgátor: sójový lecitin*, přírodní aroma citrónu, aroma, barvivo: lutein 

2722,7/650,8/51,8/44,4/42,7/42,3/3,5/0,2 

15934 PLAIN CHOCOLATE FLAVOUR TYPE "M"/ poleva /2 x 2,3 kg 

Rostlinné oleje a tuky (kokos, z palmových jader), cukr, kakaová hmota, kakaový prášek, emulgátor: sójový lecitin*, aroma. 

2779,4/664,3/55,1/46,5/34,7/27,7/4,3/0,02  

15935 CARAMEL FLAVOUR COATING TYPE "M"/poleva/2 x 2,3 kg 

Rostlinné tuky (kokosový, z palmových jader, palmový), karamelizovaný cukr (17%), cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko*, 

odstředěné sušené mléko*, glukózový sirup, maltodextrin, karamelové aroma s máslem* a smetanou(1%)* (glukózový sirup, cukr, 

máslo*(15%)  smetana*(6%)), přírodní aroma, emulgátor: sójový lecitin* 

2794,4/667,9/55,2/45,7/38,8/34,9/3,9/0,1 

16012 COOKIES® GRAINS/sušenky/8 x 0,5 kg 

Pšeničná mouka*, cukr, rostlinný tuk (palmový), vaječný žloutek v prášku*, glukózový sirup, kakaový prášek, kypřidla: hydrogenuhličitan 

sodný, sušené odstředěné mléko*, aroma 

1880/430/18,5/3,2/38,6/24,8/6,8/0,40 

16025 OPEN SESAME/posyp/6 x 1 kg 

Cukr, sezam* (40%) 

1943/466,8/23/2/59,7/56/8/0,01 

16041 MERINGUE/posyp/4 x 0,7 kg 

Cukr, pšeničný škrob*, vaječný bílek v přášku*, aroma. 



1680/395/0,2/0/97,2/80,9/1,2/0,01 

16043 HAZELNUT FLOUR/mouka/ 10 x 1 kg 

Lískové ořechy v prášku* 

2826/675/64/4,2/6,1/4,1/13,8/0,03 

16044 COOKIES® POWDER/sušenky/8 x 0,5 kg 

Pšeničná mouka*, cukr, rostlinný tuk (palmový), vaječný žloutek v prášku*, glukózový sirup, kakaový prášek, kypřící látky: 

hydrogenuhličitan sodný, sušené odstředěné mléko*, aroma 

1880/430/18,5/3,2/68,6/24,8/6,8/0,4 

16045 CROKKY/posyp/8 x 1 kg 

Cukr, mandle* (25%), arašídy* (25%). 

2047/490/23/2/64,7/57/10/0,02 

16046 COCONUT FLAKES/posyp/2 x 1,5 kg 

Strouhaný kokos 

2761/660/64,5/57,2/23,6/7,4/6,9/0,09 

16047 COOKIES® SHORTBREAD/sušenky/6 x 0,7 kg 

Pšeničná mouka*, cukr, rostlinný tuk (palmový), žloutek v prášku*, glukózový sirup, kakaový prášek, kypřící látky: hydrogenuhličitan 

sodný, sušené odstředěné mléko*, aroma 

1880/430/18,5/3,2/68,6/24,8/6,8/0,4 

16048 CHOCOLATE CHIPS/pecičky/6 x 1 kg 

Cukr, rostlinný tuk (olej z palmových jader), kakaový prášek (16%), emulgátor: sójový lecitin*, aroma 

2277/546/33/29/56/53/4/0,03 

16049 ALMOND ROASTED/posyp/10 x 0,5 kg 

Mandle* 

2553/610/54/4,6/4,6/3,7/21/0,04 

16050 SCROK GRANELLA/posyp/ 1 x 1 kg 

Cukr,  lískové ořechy*, mandle*, vlašské ořechy*, makadamové ořechy* 

2248/540/33,6/9,7/46,6/46,5/7,8/0 

16054 MISTER NICO GRANELLA/posyp/ 2 x 0,5kg 

Arašídy* (96 %), arašídový olej *, jedlá sůl. 

2573,622/52,4/8,4/5,9/5,5/27,5/1,45 

16055 PEANUTS/ granulát/8 x 1 kg 

Arašídy* 

2502/598/50/7,1/8,5/3,1/29/0,02 

16056 COOKIES LŽIČKY/sušenky/1 x 600 ks 

Pšeničná mouka typu "0"*, cukr, rostlinný tuk (palmový), glukózový sirup, kakaový prášek, barvivo: kaustický sulfitový karamel,aroma, 

kypřidla: hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan amonný. 

1705/408/12/2,1/78/28/7,1/0,25 

16057 PISTACHIO/ posyp/6 x 1 kg 

Pistácie* 

2545/608/56,1/5,6/8,1/4,5/18,1/0,003 

16070 MIX 2000/ posyp/6 X 1 kg 

Cukr, arašídy*, lískové ořechy* 

2267/544/34,3/3,3/41/41/13,6/0,1 

16072 PIEDMONT HAZELNUT/ granulát/6 x 2 kg  

Lískové ořechy* 100% 

2826/675/64/4,2/6,1/4,1/13,8/0,03 

16076 AMARETTO/ posyp/2 x 1,8 kg 

cukr, meruňková jádra, pasterovaný vaječný bílek*, kypřidla: hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan amonný, aroma 

1880/446/11,3/0,9/71,9/71/6,5/0,1 

16077 DI FIORE IN FIORE honey/ posyp/8 x 0,5 kg 

Celé ovesné vločky*, med,  slunečnicový olej, lískové ořechy*, slunečnicová semínka, sezam* 

1872/445/15,1/6,5/66,4/17,9/11,2/0,1 

16081 KIT GRANELLE ASSOORITITE 1 x 7 kg 

16072 a 16041 a 16076 a 16057 a 16046 

16461 CHEESECAKE BISCUITS/sušenky/6 x 1 kg 



Pšeničná mouka typu "0"*, cukr, rostlinný tuk (palmový), měkké pšeničné otruby*, glukózový sirup, kypřidla: hydrogenuhličitan sodný, 

sušené odstředěné mléko*, vaječný žloutek v prášku*, aroma 

1786/427/18,5/3,4/70/25,7/6,7/0,42 

16484 COOKIES® BLACK SHORTBREAD/ posyp/6 x 0,7 kg 

Pšeničná mouka*, cukr, rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek (6%), glukózový sirup, kypřidla: hydrogenuhličitan sodný, 

hydrogenuhličitan amonný. 

1751/418/15,5/2,6/71,8/25,2/7,3/0,32 

17201 BASE NEUTRA F DOLCE BIO/prášek/10,5 kg 

třtinový cukr bio, glukózový sirup bio, zahušťovadlo: karobová mouka bio 

1653,9/395,3/0/0/98,4/89,8/0/0 

17203 VARIEGATO BASE DOLCE BIO/ prášek/1 x 10,2 kg 

Třtinový cukr bio, zahušťovadlo: pektin bio 

1673/399,9/0/0/99,9/98/0/0 

17206 INTEGRA DOLCE BIO/ prášek/8 x 1kg 

Glukózový sirup, třtinový cukr 

1623,4/388/0/0/97/52,4/0/0,03 

17207 BASE CREAM DOLCE BIO/ prášek/ 1 x 10,4kg 

Odstředěné sušené mléko * (76,7%) bio, maltodextrin bio, zahušťovadlo: karobová mouka bio. 

1521,5/363,7/0,8/0,5/61,2/69,5/27,2/0,86 

17208 BASE NEUTRA F 50 BIO/ prášek/ 10 x 1 kg 

Glukózový sirup bio, zahušťovadlo: karobová mouka bio 

1478,1/353,3/0/0/88,3/34/0/0,01 

18031 FRAGOLA CON LATTE/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, mražené jahody (20%), glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, jahodová šťáva-koncentrát (2,7%), barviva: 

antokyany, kurkumin, jahodová semena, aroma, zahušťovadla: pektin, tara guma. 

1177,7/281,5/0/0/67/56,3/0,2/0,01 

18033 FRAGOLA s. semi/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, jahody-pyré zmrazené (21,5%), glukózový sirup, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, voda, jahodová šťáva-koncentrát, barviva: 

antokyany, kurkumin, aroma, zahušťovadla: pektin, guma tara. 

1143,3/273,2/0/0/62,3/54/0,2/0,01 

18038 ARANCIO SANGUINELLA/pasta/2 x 2,5 kg 

Glukózový sirup, voda, cukr, pomerančová šťáva-koncentrát (10%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, maltodextrin, aroma, barviva: 

antokyany, amoniakový karamel, paprika extrakt, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosforečnan disodný, přírodní aroma, antioxidant: 

kyselina askorbová 

1041,7/249/0/0/55,5/31,3/0/0,06 

18039 AMARENA/pasta/2 x 2,5 kg 

Zmrazené višně (50,8%), cukr, glukózový sirup, voda, višňová koncentrovaná šťáva, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, 

zahušťovadlo: pektin, barviva: antokyany, amoniakový karamel, indigo. 

1044,4/249,6/0/0/58,3/47,2/0,3/0,02 

18041 PRUGNA/pasta/ 2 x 2,5 kg 

Zmrazené švestky, cukr, glukózový sirup, švestkaová šťáva-koncentrát (7,15%), voda, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, zahušťovadlo: 

pektin, barviva: antokyany, amoniakový karamel, aroma, přírodní aroma 

1067/255/0,1/0/61,5/46,8/0,3/0,01 

18042 PERA/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, hrušky zmrazené (18%), hrušková šťáva-koncentrát (15%), glukózový sirup, voda, aromatické látky, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, zahušťovadlo: pektin 

1065/255/0/0/63/60/0,1/0,02 

18044 TROPICAL/variegato/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, zmrazený ananas, zmrazená papaya, zmrazené jahody, zmrazené mango, koncentrát šťávy zmaracuji, 

 zmrazené kiwi, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, aroma, světlice 

barvířská extrakt, přírodní aroma. 

1154,7/276/0,1/0/67,4/56,6/0,2/0 

18047 FRAGOLA/pasta/ 2 x 2,5 kg 

Cukr, mražené jahody (20%), glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, voda, jahodová šťáva-koncentrát, jahodová semena, 

barviva: antokyany, kurkumin, aroma, zahušťovadla: pektin, tara guma. 

1098/262,4/0,1/0/59,1/49,7/0,2/0,06 



18054 MANGO/pasta/2 x 2,5 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, šťáva z manga - koncentrát (8%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, zmrazené mango-

pyré (4%), aroma, barviva: kurkuma, paprikový extrakt, přírodní aroma, zahušťovadlo: pektin  

1150,4/275/0/0/66/47,4/0/0,02 

18056 BANANA/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, dužina banánu (10%), banánová šťáva-koncentrát (10%), aroma, přírodní aroma z banánu, zahušťovadlo: 

pektin, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, přírodní aroma 

1150,2/270,3/0/0/62,9/58,2/0,2/0,01 

18057 ANANAS/pasta/2 x 2,5 kg 

cukr, zmrazený ananas (34,3%), ananasové šťávy- koncentrát (10,3%), glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, voda, 

aroma, zahušťovadlo: pektin, barvivo: kurkumin. 

1145,9/273,9/0/0/63,3/57,4/0,4/0,01 

18058 MELONE/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, zmrazený meloun (18%), voda, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadlo: pektin, přírodní 

aroma, jedlá sůl, barviva: karoteny (sója*). 

1141,8/272,9/0/0/67,3/54,5/0/0,3 

18061 MARACUIA/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, koncentrát ovocné šťávy z maracui (6,5%), zahušťovadlo: pektin, 

barviva: kurkuma, paprika-extrakt, aroma. 

1140,3/272,5/0/0/61,6/51,9/0/0,02 

18062 KIWI/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, kiwi zmrazené (10%), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zmrazené pyré z kiwi (6,4%), aroma, rostlinný 

extrakt (špenát, kopřiva, kurkuma), semínka kiwi, zahušťovadlo: pektin , barvivo: kurkumin 

1161,1/277,5/0,1/0/63,7/51,7/0,2/0,02 

18063 TROPICAL/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, ovocná šťáva z maracuji-koncentrát, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní aroma, aroma, 

zahušťovadlo: pektin, barvivo: paprika-extrakt 

1145/273,7/0/0/64,2/51,3/0/0,03 

18064 FIORDALBICOCCA apricot/ variegato/2 x 2,5 kg 

Meruňky zmrazené (44,5%), cukr, glukózový sirup, voda, meruňkový džus koncentrát (5,4%), zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-

difosforečnan sodný, kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, zbarvení: paprika extrakt, kurkumin, aroma 

1129,9/270,1/0/0/67/56,7/0,1/0,01 

18067 PESCA/pasta/2 x 2,5 kg 

cukr, glukózový sirup, mražené broskve (17%), voda,regulátor kyselosti: kyselina citrónová, koncentrovaná šťáva z broskví (2,5%), aroma, 

zahušťovadlo: pektin, přírodní aroma, barvivo: paprika-extrakt 

1125,6/269/0/0/64,6/55,9/0,6/0 

18071 FRAGOLINE DI BOSCO/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, zmrazené jahody, mražené lesní jahody (10%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, voda, jahodová šťáva-

koncentrát, jahodová semena, aroma, zahušťovadla: pektin, guma tara, barvivo: amoniakový karamel , antokyany, annatto. 

1174,5/280,7/0/0/64,1/54,5/0/0,01 

18072 RIBES NERO/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, zmrazený černý rybíz(15%), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, koncentrovaná šťáva z 

borůvek (5%), barviva: antokyany, amoniakový karamel, zahušťovadlo: pektin, aroma. 

1138,2/272/0/0/62,4/50,4/0,1/0,01 

18073 FIORDIFRAGOLA strawberry/ variegato/2 x 2,5 kg 

Jahody se semínky kandované (40%) (jahody (65%), glukózovo–fruktózový sirup, sacharóza, kyselina citrónová), cukr, glukózový sirup, 

voda, vláknina, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aromatické látky, antioxidant:kyselina askorbová, zahušťovadla: 

agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, jahodová semínka, barviva: antokyany, konzervant: sorban draselný 

1103,8/263,8/0/0/63,8/32,1/0,1/0,02  

18077 FIORDIMELONE/variegato/2 x 2,5 kg 

Zmrazený meloun (42,2%), cukr, glukózový sirup, voda, zahušťovadlo: pektin, agar-agar, dihydrogen-difosforečnan sodný, kyselina 

citrónová, konzervační prostředek: sorbát draselný, barviva: paprikový extrakt, kurkumin, aroma, jedlá sůl 

1122,9/268,4/0/0/66,2/56,3/0,3/0,05 

18079 PAPAYA/pasta/ 2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, zmrazená papája (15%), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, šťáva z papáji-koncentrát (3%), aroma, 

barviva: paprika-extrakt, kurkumin, zahušťovadlo: pektin. 



1147,4/274,2/0/0/65,8/51,5/0,07/0,02 

18080 LAMPONE/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, mražené maliny (15%), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, barviva: antokyany, 

amoniakový karamel, aroma, zahušťovadlo: pektin. 

1152,6/270,9/0,1/0/63/53/0/0,08 

18081 MIRTILLO/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, mražené borůvky (15%), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, borůvková šťáva-koncentrát (6%), barvivo: 

amoniakový karamel, antokyany, indigo, aroma, zahušťovadla: pektin, guma tara. 

1098,2/262,5/0/0/60,6/49,5/0,1/0,016 

18082 ARANCIO/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, pomerančový šťáva-koncentrát (9,1%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: kurkumin, antokyany,  

zahušťovadla: pektin, xanthanová guma, aroma, přírodní aroma pomeranče, přírodní aroma, antioxidant : kyselina askorbová. 

1123/269/0/0/60,3/48,6/0,3/0,03 

18083 ALBICOCCA/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, zmrazené meruňky (14%), voda, meruňková šťáva-koncentrát (4%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina 

jablečná, aroma, přírodní aroma, barvivo: amoniakový karamel, karoteny (sója*), kurkumin , zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-

difosforečnan sodný. 

1117,5/267,1/0/0/63,7/53,8/0,1/0 

18084 FIORDIAMARENA black cherry/ variegato/2 x 2,5 kg 

Glukózový sirup, cukr, kandované třešně ((třešně, glukózo-fruktózový sirup, sacharóza, kyselina citrónová, rostlinný koncentrát (černá 

mrkev a ibišek), přírodní aroma)), voda, višňová šťáva (5%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, 

dihydrogen-difosforečnan sodný, aromata, barviva: antokyany. 

1153/275,6/0/0/67,6/55,6/0/0,02 

18085 FRUTTI DI BOSCO/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, mražené lesní ovoce (14%) (rybíz, borůvky, maliny, ostružiny), voda, kyselina citrónová, jahodová šťáva koncentrát, 

přírodní chuť, aroma, barvivo: antokyany, indigo, zahušťovadlo: pektin 

1093,4/261,3/0/0/62,2/49/0,14/0,1 

18086 CILIEGIA/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, kousky mražených třešní (20%), voda, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, barviva: antokyany, amoniakový 

karamel, zahušťovadla: pektin, tara guma, aromatické látky. 

1131,9/270,5/0/0/63,5/52,6/0,5/0 

18087 MORA/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, mražené ostružiny (19%), voda, kyselina citrónová, aroma, barviva: antokyany, indigo, zahušťovadlo: pektin 

1149,9/274,8/0/0/66,1/52,2/0,2/0,02 

18089 FIORDIBOSCO wildberry/variegato/2 x 2,5 kg 

Cukr, Mražené lesní plody (30,7%) (zmrazené borůvky, rybíz, mražené, mražené ostružiny, maliny mražené), glukózový sirup, voda, 

zmrazené jahody, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: pektin, agar-agar, difosforečnan disodný , aroma, barviva: 

antokyany. 

1157,1/276,5/0,2/0/65,3/54,4/1/0,01 

18090 FIORDIPERA pea/variegato/2 x 2,5 kg 

Hrušky zmrazené (35%), cukr, kandované hrušky(hrušky(7,16% z konečného produktu), glukózo-fruktózový sirup, cukr, regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová, konzervant: oxid siřičitý*) (13,6%), koncentrát hruškové šťávy a vlákniny (10, 6%), voda, hrušková šťáva-koncentrát 

(4,3%), glukózový sirup, zahušťovadlo: pektin, agar-agar, dihydrogen-difosforečnan sodný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma. 

1063,4/254,2/0,03/0/63,2/58,5/0,1/0,01 

18091 FIORD'ARANCIO orange/variegato/2 x 2,5 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, plátky z kandované pomerančové kůry (plátky pomerančové kůry (7,94% z konečného produktu), glukózovo/ 

fruktózový sirup, cukr, koncentrovaná citrónová šťáva, pomerančová šťáva-koncentrát (4%), aroma, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, zahušťovadla: agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, barviva: karoteny (sója*), antokyany, přírodní aroma. 

1160,5/277,4/0/0/69/52/0/0,02 

18095 FIORDIPESCA peach/variegato/2 x 2,5 kg 

Zmrazené broskve (51,3%), cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, přírodní 

aroma, aroma, barvivo: paprikový extrakt, konzervant: sorban draselný. 

940/221/0/0/54/49/0,8/0 

18096 UVA/pasta/2 x 2,5 kg 

mražené hroznové víno (57,2%), glukózový sirup, cukr, voda, regulátr kyselosti: kyselina jablečná, kyselina citrónová, aroma, bezovoá 

šťáva-koncentrát, zahušťovadla: pektin, barviva: antokyany. 



1090,5/260,6/0,05/0/60,9/46,6/0,2/0,02 

18097 A.C.E./pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, šťáva koncentrát eso (koncentrované šťávy z pomeranče, citronu a mrkve) (29,2%), glukózový sirup, voda, aroma, modifikovaný 

škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barviva: paprika, karoteny (sója*), přírodní aroma , antioxidant: kyselina askorbová. 

1055,2/252,2/0,1/0,0/51,6/41,6/2,7/0,1 

18098 ANGURIA/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, koncentrované šťávy z melounu (6%), aroma, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, barviva: antokyany, 

annatto, karoteny, zahušťovadlo: pektin. 

1176,1/281,1/0/0/68,9/53,5/0/0,02 

18099 MELA VERDE/pasta/2 x 2,5 kg 

Zmrazená jablka (45,3%), cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, aroma, rostlinný extrakt (špenát, kopřiva, 

kurkuma), zahušťovadla: agar-agar, pektin a disodný-difosfát, přírodní aroma, barvivo: amoniakový karamel. 

1142,3/273/0/0/63,8/55,1/0,1/0,01 

18109 BELFRUTTA/pasta/2 x 4,5 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadlo: xantanová guma. 

1171,8/280,1/0/0/69,5/46,1/0/0 

18111 CHOCOLATE FLAVOUR FARCY/krém/6 x 1,4 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, kakaový prášek, modifikovaný škrob, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, 

alkohol, přírodní aroma kakaa, jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervační látky: sorban draselný 

1157,8/276,7/0,9/0,5/63,3/48,7/2,1/0,1 

18121 TE VERDE/pasta/ 2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zelený čaj v prášku (1 %), přírodní aroma, zahušťovadlo: agar, 

pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný. 

1155,8/276,2/0/0/66,9/50,3/0/0,02 

18122 FIORDIFICO fig/variegato/1 x 5,5 kg 

fíky zmrazené (38%), karamel (19,5%) (glukózový sirup, karamel (cukr, voda), voda), glukózový sirup, cukr, přírodní aroma z fíků, voda, 

alkohol, barviva: antokyanů, aroma (veječné*), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-

difosforečnan sodný. 

914,7/218,6/0,3/0/50,5/28,2/0,4/0,01 

18138 BANANA CON PEZZI/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, mražené banány (15%), banánová šťáva-koncentrát (10%), voda, aroma, přírodní aroma z banánu, regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, regulátor kyselosti: dihydrogen-difosforečnan sodný, světlicový extrakt 

1090/260,5/0/0/63,9/53,2/0,3/0,007 

18150 CHARLY JELLY/pasta/ 6 x 1,2 kg 

Glukózový sirup, voda, cukr, zahušťovadlo: pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová. 

1057,1/252,6/0/0/62,7/36,2/0/0,03 

18152 GINGER LEMON PASTA/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, maltodextrin, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, světlice barvířská-extrakt, 

přírodní aroma citrónu, zázvor-extrakt, emulgátor: estery sacharózy s mastnými kyselinami. 

1153,6/275,7/0,05/0,05/68,7/47/0/0,3 

18154 MANGO ALFONSO/pasta/ 2 x 2,5 kg 

Glukózový sirup, cukr, mango-pyré (15%), voda, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, regulátor kyselosti:  kyselina citrónová, barviva: 

kurkumin, amoniakový  karamel, karoteny (sója*), aroma, zahušťovadla: pektin, agar - agar, dihydrogen-difosforečnan sodný. 

1150,4/275/0/0/66/47,4/0/0,02 

18170 POMPELMO ROSA/pasta/ 2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti:  kyselina citrónová, přírodní aroma, aroma, grapefruitový džus (1%), zahušťovadla: 

pektin, xantanová guma, barviva: antokyany. 

1225/293/0/0/69/49/0/0,02 

18171 MANDARINO/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, modifikovaný škrob, barviva: kurkuma, paprika-extrakt, maltodextrin, 

aroma, mandarinková šťáva-koncentrát ( 0,7%), zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný. 

1189,9/284,4/0/0/68,4/53,8/0,1/0,02 

18173 BITTER LEMON/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, voda, kandovaná citrónová kůra (kandovaný citron, glukózo-fruktózový sirup, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), (oxid 

siřičitý*), glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní aroma, zahušťovadlo: pektin, světlicový olej-extrakt, aroma. 

1113,5/266,1/0/0/61,5/38,3/0,1/0,02 



18180 ALBICOCCA "CLASSIC"/pasta/2 x 2,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, zmrazené meruňky (15%), voda, meruňková šťáva-koncentrát (5%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 

zahušťovadla: pektin, barvivo: kurkumin, anthokyany, aroma 

1146,8/274,1/0/0/67/52,9/0/0,01 

18194 FIORDIFICO VERDE/pasta/ 1 x 2,5 

Cukr, zmrazené fíky (30%), glukózový sirup, voda, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, xantanová guma, 

regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní aroma, světlice barvířská-extrakt, barviva: amoniakový karamel, antioxidanty : kyselina 

askorbová, konzervační: sorban draselný 

1029,7/246,1/0/0/60,5/48,7/0,3/0 

18195 FIORDIMARACUJA/variagato/1 x 2,5 

Cukr, mražená dřeň z maracuji (29%), glukózový sirup, voda, maltodextrin, šťáva z maracuji-koncentrát (1%), zahušťovadla: agar-agar, 

pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, xantanová guma,regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barviva: karoteny, antioxidant: kyselina 

askorbová, regulátor kyselosti: citrát sodný, aroma, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma. 

1141,5/272,8/0/0/61,6/44,1/0,4/0,01 

18196 PASTA DI RICOTA/1 x 5 kg 

Cukr, glukózový sirup, mléčná ricotta*(20%) (syrovátka*, jedlá sůl, regulátor kyselosti: kyselina mléčná), voda, modifikovaný škrob, jedlá 

sůl, aroma, kyselina mléčná, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: oxid titaničitý, antioxidant: kyselina askorbová, konzervant: 

sorban draselný 

1164,9/278,4/2,2/0/62,3/46,9/1,8/1,5 

18199 PASTA SAMBUCO/ 1 x 2,5 

Cukr, glukózový sirup, voda, bezinky zmrazené (15%), regulátor kyselosti:kyselina citrónová, barviva: antokyany, přírodní aroma květu 

bezinky, zahušťovadla: agar-agar, pektin, xantanová guma, antioxidant: kyselina askorbová 

998/235/0/0/58/47/0,7/0,02 

18201 FIORDISAMBUCO /variagato/ 1 x 2,5 kg 

Bezinky zmrazené (32%), cukr, glukózový sirup, voda, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, 

pektin, xantanová guma, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyselosti: citrát sodný, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma z 

bezových květů, barviva: antokyany 

981/231/0/0/57/41/0,7/0 

18204 PASTA ALOHE/pasta/ 1 x 5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, šťáva s vlákninou z aloe vera (10 %), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina askorbová, aroma, 

zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, xanthanová guma, světlicový extrakt, regulátor kyselosti: citrát sodný, 

konzervační látky: sorbát draselný, benzoát sodný, barvivo: brilantní modř FCF. 

1125,3/269/0/0/63,2/50,6/0/0,02 

18205 FIORDIGUAVA/variegato/ 1 x 5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, koncentrovaná šťáva z guave (5%), maltodextrin, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan 

sodný, xanthanová guma, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, antioxidant: kyselina askorbová, přírodní aroma, regulátor 

kyselosti: citronan sodný, barviva: antokyany 

1309,2/312,9/5/1/66,1/49,6/0,1/0,02 

18210 LEMON FARCY/pasta/6 x 1,4 kg 

Voda, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: pektin, agar-agar,  

dihydrogen-difosforečnan sodný, barvivo: kurkumin, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma citronu. 

838,7/200,5/0/0/49,6/34,7/0/0 

18211 RASPBERRY FARCY/pasta/6 x 1,4 kg 

Glukózový sirup, voda, cukr, mražené maliny (20%), zahušťovadla: pektin, agar-agar, dihydrogen-difosforečnan sodný, regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová, barviva: antokyany, aroma, konzervanty: sorban draselný. 

860/205,5/0,1/0/49,2/35,8/0,2/0,03 

18212 ORANGE FARCY/pasta/6 x 1,4 kg 

Voda, glukózový sirup, cukr, pomerančový džus koncentrát (6%), modifikovaný škrob, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-

difosforečnan sodný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, barviva: karoteny (sója*), kurkumin , aroma, 

antioxidant: kyselina askorbová 

879,6/210,2/0/0/51,8/37,2/0,2/0,03 

18214 STRAWBERRY FARCY/pasta/6 x 1,4 kg 

Zmrazené jahody (30%), glukózový sirup, cukr, voda, zahušťovadla: pektin, agar-agar, dihydrogen-difosforečnan sodný, regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová, konzervant: sorban draselný, aroma, barviva: košenila, annatta. 

872,3/208,5/0,1/0/50,8/36,8/0,2/0,02 

18216 CARAMEL FARCY/pasta/6 x 1,4 kg 



Karamel (35%) (glukózový sirup, karamel (cukr, voda), voda), voda, cukr, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, 

barviva: amoniakový karamel, přírodní aroma, aroma, konzervant: sorban draselný 

941,1/224,9/0/0/55,8/42,3/0/0,12 

18217 APRICOT FARCY/pasta/6 x 1,4 kg 

Voda, glukózový sirup, cukr, meruňková šťáva-koncentrát (6%), modifikovaný škrob, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 

zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, konzervant: sorban draselný, barvivo: košenila. 

900,6/215,2/0/0/53,4/38,4/0/0,03 

18347 FRAGOLA LATTE/pasta/1 x 25 kg 

Cukr, jahody (20 %), glukózový sirup, voda,jahodová šťáva (4 %), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, zahušťovadlo: pektin, tara 

mouka, barvivo: extrakt z košeliny, extrakt z kurkumy, rostlinný extrakt. 

1170,5/279,8/0/0/66,5/57,3/0,2/0,01 

18501   BAGNI ´MARASCHINO sirup/ 6x1,5 kg  

glukózový sirup, voda, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová 

1279,8/305,9/0/0/76,4/39,1/0/0,02 

18502   BAGNI ALKERMES /sirup/ 6x1,5 kg  

Glukózový sirup, voda, aroma, kyselina citrónová, barviva: azorubin, ponceau červená (mohou mít vliv na aktivitu a pozornost dětí) 

1309/308/0/0/77/41/0/0 

18505 BAGNI CAFFE-TIRAMISSU/sirup/ 6x1,5 kg 

Glukózový sirup, voda, rozpustná káva (3 %), barvivo: amoniakový karamel, aroma (vejce*) 

1236/295,4/0/0/73,1/37,5/0,2/0,1 

18580 LAMPONE/pasta/ 1 x 25 kg  

Cukr, glukózový sirup, mražené maliny (15%), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, barviva: antokyany, 

amoniakový karamel, aroma, zahušťovadlo: pektin 

1152,6/270,9/0,1/0/63/53/0/0,08 

18581 MIRTILLO/pasta/1 x 25 kg 

Cukr, glukózový sirup, mražené borůvky (15%), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, brusinková šťáva-koncentrát (6%), barvivo: 

amoniakový karamel, antokyany, indigo, aroma, zahušťovadla: pektin, guma tara. 

1098,2/262,5/0/0/60,6/49,5/0,1/0,016 

18645 ALBICOCCA OMOG./pasta/1 x 25 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, meruňková šťáva koncentrát (5%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, barvivo: 

amoniakový karamel, karoteny (sója*), kurkuma, aroma, přírodní aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan 

sodný 

1164,4/278,3/0/0/66,7/52,8/0/0,1 

18682 ARANCIO/pasta/1 x 25 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, pomerančový šťáva-koncentrát (9,1%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: kurkumin, antokyany,  

zahušťovadla: pektin, xanthanová guma, aroma, přírodní aroma pomeranče, přírodní aroma, antioxidant : kyselina askorbová. 

1123/269/0/0/60,3/48,6/0,3/0,03 

18685 FRUTTI DI BOSCO /pasta/1 x 25 kg 

Cukr, glukózový sirup, mražené lesní ovoce (14%) (rybíz, borůvky, maliny, ostružiny), voda, kyselina citrónová, jahodová šťáva koncentrát, 

přírodní chuť, aroma, barvivo: antokyany, indigo, zahušťovadlo: pektin 

1093,4/261,3/0/0/62,2/49/0,14/0,1 

19120 YOGOMEC CREAMY/prášek/10 x 1,06 kg 

Cukr, dextróza, jogurtový prášek*, laktóza*, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko*, rostlinný tuk (z palmových jader, palmový), 

emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných 

kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, mléčná bílkovina*, 

zahušťovadlo: guma guarová guma a karagenan, aroma, sójová mouka*. 

1726,4/412,6/5,3/4,3/84,5/77,9/4,5/0,2 

20010 GRANITA NEUTRO/prášek/12 x 1 kg 

cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, zahušťovadlo: guma guar 

1672,4/399,71/0/0/99,8/99,8/0/0 

20012 GRANITA ARANCIO/prášek/12 x 1 kg 

Cukr, dextróza, regulátor kyselosti:  kyselina citrónová, pomerančová šťáva v prášku (2,1%), aroma, barviva: karoteny, řepné šťávy 

v prášku, aroma. 

1654,3/395,4/0/0/95,9/92,7/0/0 

20013 GRANITA LIMONCELLO/prášek/12 x 1 kg 

Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní limetové aroma, aroma, světlicový extrakt, maltodextrin, citrónová šťáva v 



 prášku (0,23%), přírodní citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol. 

1614,9/379,7/0/0/92/85/0/0 

20014 GRANITA AMARENA/prášek/12 x 1 kg  

Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, třešňová šťáva v prášku, barviva: antokyany, indigotin. 

1660/397/0/0/97,3/75/0/0 

20015 GRANITA FRAGOLA/prášek/12 x 1 kg 

Cukr, dextróza, regulátor kyselosti:  kyselina citrónová, maltodextrin, jahodová semínka, barviva: antokyany, jahody v prášku (0,6%), 

přírodní aroma, aroma, zahušťovadlo: guarová guma. 

1647/393,6/0/0/95,1/91,9/0/0,01 

20016 GRANITA LIMONE GIALLO/prášek/12 x 1 kg 

Cukr, dextróza, regulátor kyselosti:  kyselina citrónová, aroma, maltodextrin, citrónová šťáva prášku (0,32%), světlicový extrakt, přírodní 

citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol 

1649,4/394,2/0/0/94,8/92,9/0/0,1 

20018 GRANITA MENTA /prášek/12 x 1 kg 

cukr, dextróza, přírodní mátové aroma, barviva: výtažek ze světlice barvířské, brilantní modř FCF. 

1671,9/399,6/0/0/99,9/98,9/0/0/ 

20019 GRANITA MELA VERDE/prášek/12 x 1 kg 

Cukr, dextróza, regulátor kyselosti:  kyselina citrónová, aroma, barviva: kurkumin, brilantní modř FCF. 

166,3/398,3/0/0/98,3/97,2/0/0 

20021 GRANITA LIMONE BIANCO (Bez barviv) /prášek/12 x 1 kg 

Cukr, dextróza, regulátor kyselosti:  kyselina citrónová, aroma, maltodextrin, citrónová šťáva v prášku (0,32%), zahušťovadlo: guarová 

guma, přírodní citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol 

1649,4/394,2/0/0/94,8/92,9/0,01/ 

20027 CREMA FREDDA CAFFE´/prášek/10 x 1 kg 

Cukr, dextróza, glukózový sirup, instantní káva (6%), rostlinné tuky (palmový, z palmových jader), emulgátor: mono a diglyceridy 

mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, mléčný protein*, přírodní aroma, zahušťovadla: 

karboxymethylcelulóza, alginát sodný, guarová guma, aroma. 

1749,9/418,2/7,9/6,6/83,8/76,8/1,4/0,22 

20028 CREMA FREDDA TIRAMISU/prášek/10 x 1 kg  

Glukózový sirup, cukr, dextróza, rostlinný tuk (palmový, z palmových jader), emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou 

octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, smetana v prášku*, mléčná bílkovina*, zahušťovadlo: karboxymethylcelulóza, alginát 

sodný, guarová guma, aroma, barviva: karoteny 

1950,8/466,2/14,7/12,3/81,1/74,3/2,3/0,2 

20029 CREMA FREDDA CIOCCOLATO/prášek/10 x 1 kg 

Cukr, kakaový prášek, dextróza, glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový, z palmových jader), emulgátor: mono a diglyceridy mastných 

kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, zahušťovadla: alginát sodný, karboxymethylcelulóza, guarová guma, 

mléčný protein*, aroma 

1826,7/436,6/14,1/11,4/68,7/59,3/5,1/0,3 

20030 CREMA FREDDA YOGHURT/prášek/10 x 1 kg 

Cukr, dextróza, glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový, z palmových jader), jogurtový prášek*, emulgátor: mono a diglyceridy mastných 

kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, kyselina citrónová, mléčné proteiny*, zahušťovadla: alginát sodný, 

guarová guma, karboxymethylcelulóza, aromatické látky 

1950,8/466,2/14,7/12,3/81,1/74,3/2,3/0,2 

20037 GRANITA MULTIVITAMIN-ACE/prášek/12 x 1 kg 

Cukr, dextróza, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, pomerančový koncentrát, koncentrát šťávy z pomeranče, mrkve a 

citronu, barviva: výtažek z kurkumy, výtažek z annatta, aroma. 

1659,4/396,6/0/0/97,3/92,9/0/0 

20038 GRANITA LAMPONE BLU/prášek/12 x 1 kg 

Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barvivo: brilatní modř FCF. 

1661,2/397/0/0/97,2/96,3/0/0 

20045 GRANITA ANGURIA/prášek/12 x 1 kg 

Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, barvivo: antokyany, aroma 

1667,4/398,5/0/0/98,6/97/0/0 

20047 GRANITA CACTUS/prášek/ 12 x 1 kg 

cukr, dextróza, glukózový sirup v prášku, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, výtažek ze svtětlice, aroma, barvivo: amoniakový karamel, 

brilantní modř. 



1667,4/398,5/0/0/98,6/97/0/0 

20048 GRANITA ARANCIO ROSSA/prášek/12 x 1 kg 

cukr, dextróza, glukózový sirup v prášku, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, maltodextrin, pomerančová šťáva v prášku (1,2 %), 

barvivo: antokyany, aroma 

1667,4/398,5/0/0/98,6/97/0/0 

20049 GRANITA ANANAS/prášek/12 x 1 kg 

cukr, dextróza, glukózový sirup, dextróza,  dehydratovaný ananas (maltodextrin, ananasová šťáva-koncentrát (1,2 %),regulátor 

kyselosti:kyselina citrónová), aroma, výtažek ze svtětlice barvířské. 

1657,4/396,1/0/0/96,9/89,6/0,1/0 

20069 BASE GUSTO MENTA LIME/prášek/ 1 x 0,9 Kg 

Fruktóza, dextróza, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, maltodextrin, citrónová šťáva v prášku, zahušťovadlo: tara guma, přírodní 

citrónové aroma, antioxidant: alfatokoferol 

1665,7/395,7/0/0/96,1/94,8/0/0/ 

20101 CIOCCOLATO CALDA AL LATTE/prášek/10 x 1 kg 

Čokoládový prášek (44%) (kakaová hmota, cukr), cukr, škrob, kakaový prášek, odtučněné sušené mléko* (1,3%), zahušťovadlo: guarová 

guma, syrovátka* (1%), jedlá sůl, aroma. 

1543,4/368,9/12,9/8,1/54,9/52,4/5/0,3 

20102 CIOCCOLATO CALDA MENTA/prášek/ 10 x 1 kg 

Cukr, kakaový prášek, škrob, zahušťovadlo: guarová guma, přírodní mátové aroma. 

1768/422,5/12,8/8/68,5/52,7/4,7/0,3 

20103 CIOCCOLATO CALDA ARANCIO E CANNELLA/prášek/10 x 1 kg 

Cukr, kakaový prášek, škrob, zahušťovadlo: guarová guma, aroma, skořice. 

1556,5/372/3,6/2,3/75/60/5,4/0,12 

20104 CIOCCOLATO CALDA BANANA/prášek/10 x 1 kg 

 Cukr, kakaový prášek, škrob, banánová dužina v prášku (2,1 %), zahušťovadlo: guarová guma, aroma 

1542,2/368,6/4,7/2,9/69,4/65,6/6,8/0,02 

20107 CIOCCOLATO CALDA COCCO/prášek/10 x 1 kg 

Cukr, kakaový prášek, škrob, strouhaný kokos (4%), zahušťovadlo: guarová guma, aroma. 

1438/343,9/7,4/5,5/58,6/54,9/6,1/0,23 

20108 CIOCCOLATO CALDA DOLCELATTE/prášek/10 x 1 kg 

Cukr, bílá čokoláda v prášku (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko*, sušená syrovátka*, emulgátor: sójový lecitin*, vanilkový 

extrakt), škrob, karamelové aroma s máslem* a smetanou* (glukózový sirup, cukr, smetana*, máslo*) (8,3%), sušená syrovátka*, 

glukózový sirup, zahušťovadlo: guarová guma, aroma, amoniak-sulfitový karamel, jedlá sůl. 

1485/355/8,7/0,1/65,4/44,2/3,3/0,39 

20109 CIOCCOLATO CALDA EXTRA FOND./prášek/10 x 1 kg 

Cukr, čokoláda prášek (kakaová hmota, cukr) (33,27%), kakaový prášek, škrob, zahušťovadlo: guarová guma, aroma. 

1632/390/12,9/8,1/55/51/7,7/0,02 

20110 CIOCCOLATO CALDA ZERO /prášek/10 x 1 kg 

Fruktóza (49%), kakaový prášek (34,6%), škrob, maltodextrin, zahušťovadlo: guarová guma, aroma, jedlá sůl. 

1294,8/309,5/3,8/2,4/54,9/49/7,7/0,15 

20111    COKI AL LIMONE E CANNELLA/ prášek/ 10 x 1 kg 

Cukr, bílá čokoláda v prášku (20%) (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko*, sušená syrovátka*, emulgátor: sójový lecitin*, 

vanilkový extrakt), škrob, sušená syrovátka*, laktóza*, odtučněné mléko v prášku*, zahušťovadlo: guarová guma, mléčný protein*, 

skořicový prášek (0,4%), aroma, maltodextrin, citrónová šťáva prášek (0,2%), barviva: karoteny, přírodní citrónové aroma. 

1481/354/7,4/0,1/67,5/55,4/3,8/0,12 

20112 CIOCCOLATO CALDA NOCCIOLA/ prášek/10 x 1 kg 

Cukr, kakaový prášek, škrob, nasekané lískové ořechy* (7,5%), zahušťovadlo: guma guar, aroma. 

1421/339,6/7,5/3,5/58,5/55,2/5,5/0,07 

20113 MILKSHAKE VANIGLIA/prášek/10 x 1 kg  

rostlinné tuky (kokosový), cukr, glukózový sirup v prášku, dextróza, mléčné proteiny*, zahušťovadla: guarová guma, aroma, přírodní 

aroma,  barvivo: karoteny, vanilková semínka. 

2233/533,7/31,3/28,3/58,9/55,7/4,1/0,1 

20114 MILKSHAKE BANANA/prášek/10 x 1 kg 

Cukr, matodextrin, rafinovaný kokosový tuk, glukózový sirup v prášku, dextróza, banán v prášku (5,9 %), zahušťovadlo: : guarová guma, 

mléčné proteiny*, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barvivo: karoteny 

2168,3/518,3/14,2/12,9/60,1/54/4,3/0,1 



20121 MILKSHAKE FRAGOLA/prášek/10 x 1 kg 

Cukr, maltodextrin, rostlinný tuk (kokosový), dextróza, zahušťovadlo: guarová guma, mléčný protein*, jahoda prášku (3,5%), glukózový 

sirup, řepné šťávy,regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barva: kurkumin. 

1905,4/455,4/14,4/13/74,5/43,1/3,9/0,18 

20122 MILKSHAKE FRUTTI DI BOSCO/prášek/10 x 1 kg 

Cukr, maltodextrin, dextróza, rostlinný tuk (kokosový), dehydrované borůvkovy (maltodextrin, borůvka), dehydrované jahody 

(maltodextrin, jahody, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), zahušťovadlo: guarová guma, mléčné proteiny*, regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová, řepná šťáva v prášku, aroma 

1911,1/456,8/14,4/13,5/74,7/45/3,7/0,18 

20128 TEA FREDDO EARL GRAY/prášek/10 x 1 kg 

Cukr, dextróza, černý čaj rozpustný (2,4%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma. 

1670,6/399,3/0/0/99,3/90/0/0,01 

20129 TEA FREDDO FRUTTI DI BOSCO/prášek/10 x 1 kg 

Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, extrakt z čaje v prášku, lyofilizované jahody v prášku, karamel v prášku, barvivo: 

výtažek z košeliny. 

1660,3/396,8/0/0/97,3/93/0/0,01 

20130 TEA FREDDO LIMONE/prášek/10 x 1 kg  

Cukr, dextróza, černý čaj rozpustný (2,4%), kyselina citrónová, citrónová šťáva v prášku (maltodextrin, citrónová šťáva (0,18%), přírodní 

citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol), přírodní aroma, aroma  

1659,8/396,7/0/0/96,8/93/0/0,01 

20132 TEA FREDDO MENTA/prášek/10 x 1 kg  

Fruktóza, matodextrin, extrakt ze zeleného čaje, aroma 

1658,5/396,4/0/0/99,1/94/0/0 

20133 TEA FREDDO PESCA/ prášek/10 x 1 kg 

Cukr, dextróza, čaj v prášku, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, lyofilizované broskve v prášku, aroma, karamel 

v prášku 

1662,6/397,4/0/0/97,6/94/0/0,01 

20134 TEA FREDDO LEMON VERDE/prášek/10 x 1 kg 

Fruktóza,  regulátor kyselosti: kyselina citrónová, extrakt ze zeleného čaje v prášku, aroma, lyofilizovaná citrónová šťáva v prášku. 

1285,8/317,3/0/0/77/66,3/0/0,02 

20135 THE FREDDO ZERO/prášek/ 10 x 1 kg 

Matodextrin, rostlinná vláknina, čaj zbavený teinu v prášku, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, citrónová šťáva v prášku, aroma, 

cukralóza. 

1069,6/253,3/0/0/61,7/3,9/0/0,01 

22501 GUSTOCREMA LIMONE/pasta/8 x 1,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, přírodní aroma citronu, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, 

pektin, barvivo: kurkumin 

1156/272/0/0/68/53/0/0,02 

22502 GUSTOCREMA FRAGOLA/pasta/8 x 1,5 kg 

Cukr, voda, glukózový sirup, jahodová semena, zmrazené jahody (5%), aromata, barvivo: červená řepa, jahodová šťáva-koncentrát (0,5%), 

kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný.  

1185,1/283,2/0/0/68,7/49,7/0/0 

22504 GUSTOCREMA ARANCIO/pasta/8 x 1,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, pomerančová šťáva-koncentrát (2%), modifikovaný škrob, 

barvivo: paprika-extrakt, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný. 

1134,4/271,1/0/0/65,7/50,4/0,1/0,02 

22513 GUSTOCREMA LIMETTA/pasta/8 x 1,5 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, maltodextrin, přírodní aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, , barvivo: kurkumin, antioxidant: kyselina 

askorbová 

1144/269/0/0/67/55/0/0,02 

23501 COLORS-TOP CIOCCOLATO/sirup/ 8 x 1,2 kg  

Glukózový sirup,cukr, voda,  kakao, maltodextrin, barvivo: amoniakový karamel,  , zahušťovadlo: agar-agar,  alkohol, kakaový extrakt, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, jedlá sůl, aroma, konzervant: sorban draselný. 

1192,7/285,1/0,9/0,5/65,5/42,9/1,8/0,1 

23506 COLORS-TOP CURACAO BLU/sirup/ 8 x 1,2 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, přírodní aroma, aroma, barvivo: Patentní modř V 



1167,7/279,1/0/0/69,8/53,5/0/0/ 

23507 COLORS-TOP PISTACCHIO/sirup/8 x 1,2 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, přírodní aroma, aroma 

1157,5/276,6/0/0/69,2/53,4/0/0,02 

23509 COLORS-TOP FRAGOLA/sirup/8 x 1,2 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, maltodextrin, modifikovaný škrob, mražené jahody-pyré (1%), kyselina citrónová, zahušťovadla: pektin, agar-

agar, dihydrogen-difosforečnan sodný, aroma, konzervant: sorban draselný, barviva: antokyany 

1140,9/272,7/0/0/67,4/47,4/0/0,02 

23510 COLORS-TOP FRUTTI DI BOSCO/sirup/8 x 1,2 kg 

glukózový sirup, cukr, voda, maltodextrin, modifikovaný škrob, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadlo: agar, pektin, 

dihydrogen-difosforečnan sodný, barviva: antokyany, konzervant: sorban draselný 

1100,4/263/0/0/65/44,7/0/0 

23511 COLORS-TOP CARAMEL/sirup/8 x 1,2 kg 

cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, barviva: amoniakový karamel, aroma 

1267,5/302,4/0/0/75,6/50,2/0/0,02 

23513 COLORS-TOP MANGO/sirup/8 x 1,2 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, maltodextrin, mangová šťáva-koncentrát (1%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-

agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, aroma, barviva: kurkuma, paprikový extrakt. 

1138,8/272,2/0/0/66,9/42,3/0,5/0,02 

23514 COLORS-TOP MELA VERDE/sirup/8 x 1,2 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, dihydrogen-

difosforečnan sodný, aroma, barviva: kurkumin, brilantní modř FCF. 

1141,9/272,9/0/0/67,2/44,6/0,4/0,02 

24012 Coconut /sirup/ 6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, kokosové mléko v prášku (5%) (kokosové mléko (90%), maltodextrin, mléčné proteiny*), strouhaný kokos 

(4%), maltodextrin, alkohol, modifikovaný škrob, barvivo : oxid titaničitý, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan 

sodný, aroma, antioxidant: kyselina askorbová. 

1306,8/312,3/5,9/5,2/62,2/43,5/0,8/0,03 

24013 Amarena/sirup/6 x 1 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, višňová šťáva-koncentrát (4%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, zahušťovadla: agar-agar, 

pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, barviva: amoniakový karamel, antokyany, extrakt spiruliny. 

1168,7/279,3/0/0/69/54/0/0,03 

24018 Amaretto/sirup/6 x 1 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, sladidlo: sorbitol, lískové ořechy*, rostlinný tuk (palmový), modifikovaný škrob, nasekané hořké mandle* 

(1%) (cukr, meruňková jádra, vaječný bílek v prášku*, kypřidla: hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan amonný, aromata), mandlová 

pasta*, aroma, alkohol, olej slunečnicový, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo: amoniakový karamel. 

1307/312,4/6,6/1,8/58,3/46,2/0,9/0,02 

24039 PASTA MENTA LIME/1x 0,5kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, přírodní aroma máty, modifikovaný škrob, přírodní citrónové aroma, extrakt ze světlice barvířské, 

antioxidant: kyselina akorbová, barvivo: brilantní modř FCF. 

1204,6/287,9/0/0/72/55,8/0/0,02 

24047 Dolce latte/sirup/6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, plnotučné mléko* (21,6%), voda, odtučněné sušené mléko* (6,3%), modifikovaný škrob, konzervant: sorban 

draselný. 

1200/286,8/2,4/1,5/61,5/42,4/4,2/0,1 

24079 Pistachio/sirup/6 x 0,9 kg 

Cukr, pistáciová pasta* (35,1%), slunečnicový olej, sušená syrovátka*, emulgátor: sójový lecitin*, barvivo: mědnaté komplexy chlorofylů a 

chlorofylinů 

2397,3/573/38,4/2,1/47,8/45/7,3/0,1 

24080 Chocolate/sirup/6 x 1 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, kakaový prášek, modifikovaný škrob, kakaový extrakt, regulátor kyselosti :kyselina citrónová, jedlá sůl, 

konzervační látky: sorban draselný, aromata. 

1179/282/1,2/0,8/64/50/1,6/0,1 

24081 Strawberry/sirup/6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, jahodové pyré zmrazené (15%), voda, zmrazené jahody (5%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: 

agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, aromata, barviva: antokyany. 



1156,3/276,4/0/0/68,2/52/0/0,01 

24082 Raspberry/sirup/6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, malinové pyré zmrazené (15,5%), voda, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, zahušťovadlo: pektin, barviva: 

antokyany, aroma. 

1192,3/285/0/0/69,8/49,7/0,2/0,02 

24083 Cherry/sirup/6 x 1 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, višňová šťáva-koncentrát, regulátor kyselosti:kyselina citrónová, zahušťovadlo: pektin, antioxidant: kyselina 

askorbová, třešňové pyré zmrazené (0,1%), barviva: antokyany, přírodní aroma, extrakt ze spiruliny, aromata 

1154/275,9/0/0/68,6/50,1/0/0,01 

24084 Tropical/sirup/6 x 1 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, šťáva z mučenky-koncentrát (6%), regulátor kyselosti kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin a 

dihydrogen-difosforečnan sodný, přírodní aroma, aroma. 

1149,1/274,7/0/0/66,8/54,7/0/0,02 

24085 Kiwi/sirup/6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, pyré kiwi zmrazené-koncentrát (5%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, 

dihydrogen-difosforečnan sodný, semínka kiwi, aroma, barviva: amoniakový karamel, kurkumin, modrá brilantní FCF. 

1180/282/0/0/69,9/51,5/0/0,02 

24086 Coffee/sirup/6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, přírodní aroma, instantní káva (2%), alkohol, zahušťovadlo: agar-agar, aromata. 

1224/293/0/0/69,6/44,8/0/0,02 

24087 Caramel/sirup/6 x 1 kg 

Karamel (67,5%) (glukózový sirup, karamel (cukr, voda), voda), glukózový sirup, voda, cukr, aromata, zahušťovadlo: agar-agar 

1285,8/317,3/0/0/77/66,3/0/0,02 

24088 Zabaione/sirup/6 x 0,9 kg 

Cukr, víno Marsala (oxid siřičitý*), vaječný žloutek v prášku*, víno ochucené* (víno, Marsala víno, vinný alkohol, vaječný žloutek 

v prášku*, cukr, aromata), (oxid siřičitý*), sirup glukózový, alkohol, modifikovaný škrob, voda, barviva: kurkumin, karoteny (sója*), 

aromata. 

1314/314,1/4/1,4/51,5/38,9/4/0,03 

24089 Blueberry/sirup/6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, mražené borůvky (3,7%), modifikovaný škrob, barviva: antokyany, přírodní extrakt z černého bezu, 

zahušťovadla: pektin, mouka ze svatojánského chleba, guma, kyselina citrónová, aroma. 

1144,7/273,6/0/0/68,3/45,6/0/0,02 

24090 TOPPING MANGO/sirup/ 6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, maltodextrin, modifikovaný škrob, šťáva z manga-koncentrát (0,77%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 

kyselina jablečná, mango pyré (0,38%), zahušťovadla: agar-agar, pektin,  dihydrogen-difosforečnan sodný, barviva: kurkuma, paprika-

extrakt, aroma. 

1151,1/275,1/0/0/67,9/45,7/0/0,02 

24091 TOPPING NOCCIOLA/sirup/ 6 x 0,9 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, lískoořechová pasta* (10%), sladidlo: sorbitol, rostlinný tuk (palmový), modifikovaný škrob, emulgátor: mono 

a diglyceridy mastných kyselin, barvivo: amoniakový karamel, aroma, konzervant: sorban draselný. 

1340,7/320,4/9,3/2,1/54/41,4/1,4/0,02 

24092 TOPPING TIRAMISU/sirup/6 x 0,9 kg 

Cukr, vaječná Marsala *(víno, Marsala víno, vinný alkoho, vaječný žloutek v prášku*, cukr, aroma), (oxid siřičitý*), čerstvý žloutek*, 

Marsala víno (oxid siřičitý*), glukózový sirup , alkohol, modifikovaný škrob, barviva: karamel (Amoniakový karamel, Amoniak-sulfitový 

karamel), aromata. 

1290,1/308,3/3,9/1,4/49/38,7/2,2/0,03 

24095 TOPPING FRUTTI DI BOSCO/sirup/6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, mražené lesní ovoce (10%) (rybíz, borůvky, maliny, ostružiny), voda, zmrazené jahody, modifikovaný škrob, aroma, 

regulátor kyselosti:kyselina citrónová, barviva: antokyany 

1159,1/277,1/0/0/68,9/51,3/0/0,02 

24096 TOPPING VANIGLIA/sirup/6 x 1 kg 

Glukózový sirup, slazené kondenzované mléko*, cukr, polotučné mléko UHT*, maltodextrin, dextróza, alkohol, vaječný žloutek v prášku*, 

voda, modifikovaný škrob, vanilkový extrakt z Madagaskarského bourbonu (0,1%), aroma, přírodní aroma , emulgátor: mono a diglyceridy 

mastných kyselin, vanilková semena, jedlá sůl, barvivo: paprika-extrakt, annatto, kurkuma, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guar 

guma. 

1310/313,1/2,5/1,3/68,2/49/2,6/0,12 



24101 TOPPING ANANAS /sirup/ 6 x 1 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, ananasová šťáva-koncentrát (10%), kyselina citrónová, zahušťovadlo: pektin, barvivo: kurkumin, aroma. 

1161,2/277,5/0/0/68,8/57,1/0/0,03 

24102 TOPPING CURACAO BLU/sirup/6 x 1 kg 

cukr, glukózový sirup, voda, aroma, modifikovaný škrob, barvivo: patentní modř V. 

1200,2/286,8/0/0/71,7/55,7/0/0,02 

24104 WALLNUT/sirup/6 x 1 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, lískové ořechy*, sladidlo: sorbitol, rostlinný tuk (palmový), modifikovaný škrob, aroma, emulgátor: mono a 

diglyceridy mastných kyselin, přírodní aroma, sekané ořechy* (0,11%), konzervační látka: sorban draselný. 

1306,7/312,3/7,3/1,6/57,6/45,3/0,9/0,02 

24105 TOPPING BANANA/sirup/ 6 x 1 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, banánová dužina (10%), zahušťovadlo: pektin, aroma, kyselina citrónová, přírodní aroma 

1145,3/273,7/0/0/68/53,6/0,27/0,02 

24106 TOPPING MELA VERDE/sirup/ 6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, jablečný džus koncentrát (2%), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, 

dihydrogen-difosforečnan sodný, aroma, barviva: kurkumin, brilantní modř FCF 

1147,5/274,3/0/0/67,9/52,3/0/0,03 

24108 TOPPING CHOCOMINT/sirup/ 6 x 1 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, kakaový prášek, modifikovaný škrob, kakaový extrakt, regulátor kyselosti:  kyselina citrónová, jedlá sůl, 

aroma, konzervant: sorban draselný, přírodní aroma máty (0,025%). 

1165,9/278,6/0,9/0,5/64,1/49,6/1,8/0,12 

24109 MINT/sirup/ 6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, barviva: kurkumin, brilantní modř FCF, 

přírodní aroma máty (0,06%). 

1174,5/280,7/0/0/70/53,7/0/0,02 

24110 MELON/sirup/ 6 x 1 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, zmrazené melounové pyré (9%), modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, 

konzervant: sorban draselný, barviva: karoteny (sója*). 

1161,6/277,6/0/0/69,3/56,4/0/0,02 

24111 MOU /sirup/6 x 1 kg 

Kondenzované mléko* (plnotučné mléko*, cukr), glukózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob, barvivo: amoniakový karamel, 

emulgátor: sójový lecitin*, aromatické látky, soli. 

1362,7/325,7/3,4/1,8/70,7/54,2/3,2/0,16 

24113 TOPPING ALBICOCCA/sirup/ 6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, koncentrovaná šťáva z meruněk (3%), modifikovaný škrob, zahušťovadlo: pektin, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, barviva: karoteny (sója*), aroma. 

1160,4/277,3/0/0/69,2/51,5/0/0,02 

24114 TOPPING NOCCIOLOSA/sirup/6 x 0,9 kg  

Cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový, řepkový olej), lískové ořechy* (9%), sušené odstředěné mléko*, kakaový prášek (4%), 

emulgátor: sójový lecitin*, aroma. 

2430/580,8/39,4/6,2/51,3/50,4/4,3/0,07 

24140 TOPPING SCIROPPO D´ACERO/sirup/6 x 1 kg 

Glukózový sirup, javorový cukr (25%), voda, cukr, vláknina, zahušťovadlo: agar-agar, aroma, barvivo: amoniakový karamel, konzervační 

látka: sorban draselný. 

24141 TOPPING AL CIOCCOLATO BIANCO/ sirup/6 x 1 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, slazené kondenzované mléko*, dextróza, bílá čokoláda v prášku (0,5%) (cukr, kakaové máslo, sušené 

plnotučné mléko*, sušená syrovátka*, emulgátor: sójový lecitin*, extrakt z vanilky), zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-

difosforečnan sodný, aroma, barviva: oxid titaničitý, karoteny, jedlá sůl. 

1198/286,3/1,4/0,7/67,2/56,7/1,3/0,17 

24142 TOPPING ASSORTITI/sirup/6 x 1 kg 

24080 a 24086 a 24087 a 24081 a 24090 a 24095 

24143 TOPPING CANNELLA/sirup/ 6 x 1 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, dextróza, barvivo: amoniakový karamel, zahušťovadla: agar-agar, pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, 

jedlá sůl, přírodní aroma, skořice v prášku (0,03%), aromatické látky. 

1186,1/283,5/0/0/70,1/58/0/0,18 

24158 TOPPING NOCCIOLCREM/ sirup/6 x 0,9 kg 



Cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), pasta z lískových ořechů* (8,8 %), kakaový prášek (7,2 %), sušené odstředěné 

mléko*, laktóza*, emulgátor: sójový lecitin*, mléčné bílkoviny*, aroma. 

2351,3/562/36,2/5,9/52,6/50,8/5/0,07 

26081 CITROSIN/pasta/6 x 1 kg 

Regulátor kyselosti: kyselina citrónová, voda, maltodextrin 

959,2/229,3/0/0/20/0,4/0/0,02 

26110 PIEDMONT HAZELNUT ROASTED/posyp/6 x 2 kg 

Pražené lískové ořechy Piedmont* 

2847/680/64/4,2/6,1/4,1/13,8/0,03 

26111 PINENUTS ROASTED/ posyp/6 x 0,75 kg 

Piniové oříšky 

2953,9/706/66/4,9/13/3,6/13/0,03 

26120 CIOKI x CIOCCOLATO IN TAZZA/prášek/10 x 1 kg 

Cukr, kakaový prášek, škrob, zahušťovadlo: guarová guma, aromata. 

1542,2/368,6/4,7/2,9/69,4/65,6/6,8/0,02 

26130 AMARENA/variegato/6 x 2,75 kg 

Třešně a višně (50%), glukózový sirup, cukr, třešňový džus (1%), kyselina citrónová, hroznová šťáva, aroma, barviva: antokyany, 

amoniakový karamel, konzervant: oxid siřičitý* (zbytkový) 

1139/276/0/0/67/60/0/0 

26133 AMARENE SENZA SIRUP/ 1 x 5 kg  

Třešně, cukr, voda, glukózo – fruktózový sirup, višňová šťáva, barviva: anthokyany, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, 

konzervant: oxid siřičitý* 

1181/278/0/0/68,5/58,5/0,1/0,1 

27316 QUARK/prášek/ 1 x 20 kg 

Dextróza, nízkotučný tvaroh v prášku* 20%, sušená syrovátka*, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, laktóza*, sušené odstředěné 

mléko*, mléčná bílkovina*, aroma 

1530,2/365,7/0,6/0,4/70,7/59,3/12,2/0,56 

BN005-27305 NEUTRALIN (GAL)/prášek/1 x 20 kg 

Zahušťovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, tara guma, dextróza, maltodextrin. 

1127,5/269,5/0/0/45,2/17,1/0,8/7,9 

PF056-27535 PASTA BANANA/ 1 x 13 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, banánová drť (10%), koncentrovaná banánová šťáva (10%), aroma, přírodní banánové aroma, zahušťovadlo:  

pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní aroma. 

1150,2/270,3/0/0/62,9/58,2/0,2/0,01 

PP002-27315 LIMONE 20 (GAL)/prášek/1 x 20 kg 

Regulátor kyselosti: kyselina citrónová, dextróza, aroma, maltodextrin, citrónová šťáva (4,5%), sójové* bílkoviny, přírodní citrónové 

aroma, antioxidant: alfa-tokoferol. 

1494,5/357,2/0,1/0/59/39,4/0,4/0,005 

PP048-27312 YOGHIN POWDER/prášek/1 x 20 kg 

Jogurt v prášku*, dextróza, odtučněné mléko v prášku*, maltodextrin, sušená syrovátka*, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma. 

1528,3/365,3/0,5/0,1/67/33,2/13,9/0,4 

PS144-27499 VANIGLIA DELICIOUS/pasta/ 1 x 13 kg 

Cukr, glukózový sirup, voda, aromata, vanilková semena, barvivo: amoniakový karamel, paprika-extrakt, jedlá sůl, zahušťovadla: agar-agar, 

pektin, dihydrogen-difosforečnan sodný, přírodní aroma, extrakt z Madagaskarského vanilkového Bourbonu (0,1%). 

1059,2/253,2/0/0/64,1/48,9/0/0,62 

PP091 YOGHIN AROMAMIX (GAL) /prášek/1 x 20 kg 

aroma, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová 

1059,2/253 

VR013-27701VARIEGATO AMARENA (GAL)/ 1 x 25 kg 

Glukózový sirup, cukr, voda, koncentrovaná šťáva z černých višní (2%), zahušťovadlo: agar-agar, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, 

barvivo: antokyany, amoniakový karamel, aroma. 

1170,8/279,8/0/0/68,7/53,3/0/0,02 

43735 ŠTÍTKY JEDLÉ HELLO KITTY/1 x 112 ks  

Bramborový škrob, kukuřičný škrob, mléko v prášku*, kondenzované mléko* slazené, aroma, emulgátor: sójový lecitin*, konzervanty: 

kyselina sorbová, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: kurkumin, košelina, brilantní modř FCF, rostlinná uhlová čerň 

1528/364,9/0,2/0,1/88,9/2,5/0,2/0,54 



56008 PURO FONDENTE 70 % DOLCE BIO/pasta/8 x 1 kg 

Kakaová pasta, třtinový cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin*, vanilkový extrakt. 

2406/580/42/25/36,3/28,6/9,1/0,25 

56009 CACAO 20/22 DOLCE BIO /prášek/8 x 1 kg 

Kakao v prášku (obsah kakaového másla 20-22 %) 

1560/376/21/12,8/46,5/0,9/19,5/0 

56013 VANIGLIA DOLCE BIO/pasta/ 3 x 1,5 kg 

Glukózový sirup, třinový cukr, voda, přírodní vanilkové aroma. 

1188/284/0/0/71/49/0/0,02 

56022 NOCCIOLA PURA DOLCE BIO/pasta/2 x 4 kg 

Lískoořechová pasta* Piemonte I.G.P. 

2742/665/64/4,16/6,1/4,1/13,8/0,03 

56024 YOGO DOLCE BIO/ prášek/10 x 0,7 kg 

Glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina askorbová, sušené odstředěné mléko *, přírodní aroma. 

1476/353/0,2/0,1/58/24,9/4,5/0,2 

56036 VARIEGATO FRAGOLA DOLCE BIO/variegato/2 x 5 kg 

Hnědý cukr, zmrazené jahody (21%), glukózový sirup, voda, maltodextrin, zahušťovadla: pektin, mouka z karubinu, regulátor kyselosti: 

kyselina citrónová, přírodní aroma, antioxidant: kyselina askorbová. 

1171/280/0,1/0/68,9/56,9/0,2/0,01 

56038 VARIEGATO NOCCIOLOSA DOLCE BIO/ variegato/2 x 6 kg 

Hnědý cukr*, slunečnicový olej, pasta z lískových oříšků*, sušené odstředěné mléko *, kakaový prášek, emulgátor: sójový lecitin*. 

2353,2/562,4/36,4/4,4/49,9/47,3/7,4/0,12 

 

Produkty mohou obsahovat stopy sóji, mléka, vajec, ořechů, arašídů a sezamu. 

K přípravě používejte jen čisté a suché nástroje. Zavírejte balení po každém použití. Skladujte v chladu a suchu, nevystavujte přímému 

slunečnímu záření. 

Výrobky jsou určeny výhradně pro profesionální použití. 

Datum doporučené spotřeby je uveden na obalu. 

Produkty jsou v souladu s nařízením CE 1881/2006 vč. následných aktualizací – stanovující maximální limity některých kontaminujících 

látek v potravinách. 

 

DOVOZCE (ČR): MEC 3 s.r.o., U Rakovky 1739/29, Praha 4 – 14800 
IČ: 44846436, Tel: +420 241 001 271 
ZEMĚ PŮVODU: ITÁLIE 
 


