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KÓD – NÁZEV PRODUKTU – KONZISTENCE – BALENÍ
02005 TUTTOPANNA 100 „CD“ /prášek/ 8 X 2 kg
Sušená smetana (21,5 %), maltodextrin, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, emulgátory:
estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, mono- a diglyceridy mastných
kyselin, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma, hydroxypropylmethylcelulóza, karagenan, laktóza, mléčný protein, laktát vápenatý, sůl, aroma.
02009 TUTTOPAN C10 /prášek/ 4 X 2,5 kg
Emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, estery sacharózy s mastnými kyselinami,
zahušťovadla: guarová guma, karboxymethylcelulóza a karagenan, dextróza, mléčný protein, aroma.
02016 PANNA BASE CS /prášek/ 4 X 2,5 kg
Sušené odstředěné 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, sůl, sójová mouka, aroma.
02030 BASE MONTE PANNA /prášek/ 4 X 2 kg
Sušené odstředěné mléko, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, mono- a diglyceridy
mastných kyselin s kyselinou octovou, estery propan- 1,2-diolu s mastnými kyselinami, glukózový
sirup, mléčný protein, rostlinné tuky (palmový, z palmových jader), maltodextrin, zahušťovadla:
guarová guma, alginát sodný, aroma, sůl, sójová mouka.
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, sušené odstředěné mléko, rostlinné tuky (palmový, z palmových
jader), mléčný protein, sůl, aroma.
02090 PANNA BASE SUPER /prášek/ 4 X 2,5 kg
Sušené odstředěné mléko, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery monoa diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, laktóza, dextróza, glukózový sirup, rostlinné
tuky (z palmových jader, palmový), mléčný protein, zahušťovadla: guarová guma, karboxymethylcelulóza, tara guma, maltodextrin, sůl, aroma.
02096 PANNA BASE /prášek/ 4 X 2,5 kg
Sušené odstředěné mléko, maltodextrin, laktóza, dextróza, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza,
tara guma, guarová guma, karagenan, hydroxypropylmethylcelulóza, emulgátory: estery monoa diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2 diolu s mastnými kyselinami,
mléčný protein, glukózový sirup, sůl, sójová mouka, aroma.
02102 MECTUORLO /pasta/ 12 X 1,25 kg
Pasterizované vaječné žloutky (50 %), cukr (50 %).
02120 PANNA BASE / prášek/ 1 X 20 kg
Sušené odstředěné mléko, maltodextrin, laktóza, dextróza, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza,
tara guma, guarová guma, karagenan, hydroxypropylmethylcelulóza, emulgátory: estery monoa diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2 diolu s mastnými kyselinami,
mléčný protein, glukózový sirup, sůl, sójová mouka, aroma.
02121 BASE SOAVE /prášek/ 8 X 2 kg
Glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, dextróza, rostlinné tuky (z palmových jader, palmový,
kokosový), emulgátory: mono-a diglyceridy mastných kyselin, estery mono- a diglyceridů mastných
kyselin s kyselinou mléčnou, estery sacharózy s mastnými kyselinami, mléčný protein, zahušťovadla:
karboxymethylcelulóza, guarová guma, tara guma, karagenan, laktóza, sůl, aroma.
02129 BASE SUPER LATTE /prášek/ 8 X 2 kg
Sušené odstředěné mléko (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: mouka z karobu, guarová guma, karagenan,
mléčný protein, aroma.
02132 PANNA BASE CS /prášek/ 1 X 20 kg
Sušené odstředěné 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, sůl, sójová mouka, aroma.
02133 BASE SOAVE /prášek/ 1 X 20 kg
Glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, dextróza, rostlinné tuky (palmová jádra, palmový,
kokosový), emulgátory: mono-a diglyceridy mastých kyselin, estery mono- a diglyceridů mastných
kyselin s kyselinou mléčnou, estery sacharózy s mastnými kyselinami, mléčný protein, zahušťovadla:
karboxymethylcelulóza, guarová guma, tara guma, karagenan, laktóza, sůl, aroma.
02136 BASE ELENA /prášek/ 8 X 1,8 kg
Dextróza, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, rostlinné tuky (palmový, z palmových jader),
emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou
octovou, mléčný protein, laktóza, zahušťovadla: mouka z karobu, guarová guma, karagenan, sušený
vaječný bílek, sůl, aroma.
02190 PANNA BASE SUPER /prášek/ 1 X 20 kg
Sušené odstředěné mléko, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery monoa diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, laktóza, dextróza, glukózový sirup, rostlinný
tuk (z palmových jader, palmový), mléčný protein, zahušťovadla: guarová guma, karboxymethylcelulóza, tara guma, maltodextrin, sůl, aroma.
02244 BASE SUPER LATTE "F" /prášek/ 8 X 2 kg
Sušené odstředěné mléko (32,6 %), 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, mléčný protein, aroma.
02270 BASE PER FIORDILATTE DI BUFALA /prášek/ v KITU (14185) 1 X 1,2 kg
Dextróza, sušená smetana, sušené odstředěné mléko, glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový,
z palmových jader), maltodextrin, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery monoa diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, laktóza, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza,
tara guma, guarová guma, mléčný protein, sůl, aroma.
02320 BASE "LE VELLUTATE" FRUTTA /prášek/ 12 X 0,9 kg
Fruktóza, vláknina (inulin), maltodextrin, zahušťovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, guarová
guma, karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová.
02328 GRAN BASE /prášek/ 10 x 1,25 kg
Cukr, sušené odstředěné MLÉKO, glukózový sirup, rostlinné tuky (kokosový, palmový), dextróza,
LAKTÓZA, maltodextrin, emulgátory (estery propylenglykolu s mastnými kyselinamim, mono
a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou),
MLÉČNÝ protein, zahušťovadla: (hydroxypropylmethylcelu-lóza, tara, svatojánská guma, guarová
guma, karagenan), aroma.
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-1,2 diolu
s mastnými kyselinami, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma, karagenan,
sušená smetana, mléčný protein, sójová mouka, sůl.
02335 BASE 50 MB /prášek/ 4 X 2,5 kg
Glukózový sirup, dextróza, sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, zahušťovadla: karboxymethylcelulózu, tara guma, guarová guma, karagenan, emulgátory: mono a diglyceridy mastných
kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2 diolu s mastnými kyselinami, laktóza, sušená
smetana, mléčný protein, sójová mouka, sůl.
02423 BASE TIPO M /prášek/ 10 X 1,2 kg

Cukr, dextróza, glukózový sirup, rostlinný tuk (palmový, z palmových jader), sušená syrovátka,
maltodextrin, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, monoa diglyceridy mastných kyselin, živočišná želatina, mléčný protein, aroma.
02456 BASE NATURA 4 X 2,4 kg
Dextróza, mléčný protein, sušené odstředěné mléko, sušená smetana, laktóza, rostlinná vláknina
(inulin), glukózový sirup, zahušťovadlo: guma tara, sůl.
02481 BASE "G" CREMA /prášek/ 14 X 0,9 kg
Sladidla: maltitol, erythritol, sorbitol, maltodextrin, sušené odstředěné mléko, rostlinná vláknina
(inulin), emulgátor: estery sacharózy s mastnými kyselinami, zahušťovadlo: tara guma, sladidlo
(0,1 %): steviol-glykosidy ze stévie.
02482 BASE "G" FRUTTA /prášek/ 12 X 1,05 kg
Sladidla: maltitol, erythritol, sorbitol, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin), hrachový protein,
zahušťovadlo: tara guma, pektin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, sladidlo (0,01 %): steviolglykosidy ze stévie.
02531 BASE MACARON NEUTRAL /prášek/ v KITU (14454) 1 X 1,92 kg
Mandlová mouka, cukr, sušený vaječný bílek, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, aroma.
02537 BASE MONTANTE NEUTRO /prášek/ v KITU (14454) 1 X 1,92 kg
Cukr, sušený vaječný bílek.
02574 PREPARATION FOR CHEESE CAKE 10 X 1,02 kg
Cukr, glukózový sirup, modifikovaný škrob, živočišná želatina, rostlinné tuky (palmový, kokosový),
sušený tvaroh, kyselina citrónová, regulátor kyselosti: monohydrogenfosforečnan sodný, dihydrogendifosforečnan draselný, emulgátor: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin
s kyselinou octovou, aroma, zahušťovadla: alginát sodný, síran vápenatý, mléčný protein, barviva:
karoteny.
02582 BASE "G" MENOLATTE /prášek/ 12 X 1,05 kg
Sladidla: maltitol, erythriol a sorbitol, maltodextrin, vláknina (inulin), emulgátor: estery sacharózy
s mastnými kyselimami, mono- a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, karagenan, sůl, přírodní aroma, sladidlo (0,1 %): steviol-glykosidy ze stévie.
02583 BASE ALBA /prášek/ 8 X 2 kg
Maltodextrin, rostlinné tuky (kokosový, z palmových jader, palmový), sušené odstředěné mléko,
rostlinná vláknina (inulin), dextróza, glukózový sirup, emulgátory: estery mono- a diglyceridů
mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou
mléčnou, mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami,
laktóza, mléčný protein, zahušťovadlo: karboxymethylcelulóza, hydroxypropylmethylcelulóza,
karagenan, sójová mouka, sůl.
02620 MECFLEX MANDORLA /hmota/ 4 X 4 kg
Cukr, glukóza, pitná voda, kokosový tuk, hydrogenovaný tuk z palmových semen, bramborový škrob,
xantanová guma, aroma, sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
02621 MECFLEX NEUTRAL /hmota/ 4 X 4 kg
Cukr, glukóza, pitná voda, kokosový tuk, hydrogenovaný tuk z palmových semen, bramborový škrob,
xantanová guma, aroma, sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
02622 MECFLEX MANDORLA /hmota/ 1 X 24 kg
Cukr, glukóza, pitná voda, kokosový tuk, hydrogenovaný tuk z palmových semen, bramborový škrob,
xantanová guma, aroma, sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
02623 MECFLEX DECO /hmota/ 4 X 4 Kg
Cukr, glukóza, pitná voda, kokosový tuk, hydrogenovaný tuk z palmových semen, bramborový škrob,
xantanová guma, aroma, sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
02669 BASE CREMA VEGAN /prášek/ 8 X 1,35 kg
Cukr, rostlinné tuky (kokosový), rýžový prášek, maltodextrin, dextróza, glukózový sirup, rostlinná
vláknina (inulin), emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadla: karboxymethylcelulózy, hráškový protein, přírodní aroma.

02696 BASE SOAVE CHE /prášek/ 8 X 2 kg
Glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, dextróza, rostlinný tuk (kokosový), emulgátory: estery
mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, mono- a diglyceridy mastných kyselin,
mléčný protein, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, tara guma, hydroxypropylmethylcelulóza, karagenan, stabilizátor: laktát vápenatý, laktóza, sůl, aroma.
02728 BASE NATURA 50 /prášek/ 4 X 2 Kg
Sušené odstředěné mléko, rostlinná vláknina, mléčné bílkoviny, zahušťovadla: tara guma, sušená
dužina ovoce z baobabu.
02729 BASE NATURA FRUTTA 50 /prášek/ 4 X 2 Kg
Rostlinná vláknina, glukózový sirup, maltodextrin, zahušťovadla: tara guma, sušená dužina ovoce z
baobabu.
02781 BASE NATURA FRUTTA EVOLUTION 100 /prášek/ 8 x 2 kg
Rostlinná vlákna, datlový cukr, sušený glukózový sirup, maltodextrin, SÓJOVÝ protein, sušená
dužina ovoce z baobabu.
02821 BASE SOAVE 200 /prášek/ 8 X 2 kg
Sušené odstředěné MLÉKO, maltodextrin, sušený glukózový sirup, rostlinný tuk (kokosový),
dextróza, emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin), MLÉČNÝ protein, zahušťovadlo (tara
guma), sůl, aroma.
02822 BASE ALBA 50 /prášek/ 4 X 2 kg
Rostlinný tuk (kokosový), sušené odstředěné MLÉKO, maltodextrin, sušený glukózový sirup,
emulgátory (estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery
propylenglykolu s mastnými kyselinami), zahušťovadlo (tara guma), MLÉČNÝ protein, SÓJOVÁ
mouka, sůl.
02823 BASE ALBA 100 /prášek/ 8 X 2 kg
Rostlinný tuk (kokosový), sušené odstředěné MLÉKO, sušený glukózový sirup, maltodextrin,
MLÉČNÝ protein, emulgátory (estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou,
estery propylenglykolu s mastnými kyselinami), zahušťovadlo (tara guma), SÓJOVÁ mouka, sůl.
02824 BASE 200 MB /prášek/ 8 X 2 kg
Maltodextrin, sušené odstředěné MLÉKO, sušený glukózový sirup, dextróza, rostlinná vlákna
(inulin), sušená SMETANA, MLÉČNÝ protein, emulgátory estery mono- a diglyceridů mastných
kyselin s kyselinou mléčnou, estery propylenglykolu s mastnými kyselinami), zahušťovadlo (tara
guma), SÓJOVÁ mouka, sůl.
03904 EMULSTAB II /prášek/ 1 X 20 kg
Emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, tara guma, glukózový sirup.
03910 EMULSTAB III BR /prášek/ 1 X 20 kg
Emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadlo: guarová guma, algidát sodný,
karagén.
06003 GELMIX /prášek/ 4 X 3 kg
Dextróza, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma, sušené odstředěné
mléko, laktóza, mléčný protein, sójový protein.
06004 SUPERGELMIX /prášek/ 4 X 3 kg
Dextróza, glukózový sirup, sladidlo: sorbitol, rostlinný tuk (kokosový), rostlinná vláknina (alfadextrin), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma, maltodextrin, sójový
protein, hrachový protein.
06005 NEUTRALIN /prášek/ 10 X 1 kg
Zahušťovadla: guarová guma, karboxymethylcelulóza, tara guma, dextróza, maltodextrin.
06006 PROTOMEC /prášek/ 4 X 2 kg
Maltodextrin, mléčný protein, sušená syrovátka, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin.
06007 MEC PLUS /prášek/ 4 X 2,5 kg
Emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, dextróza, glukózový sirup, sušené odstředěné
mléko, laktóza, mléčný proteiny.

06009 PRONTO FRUTTA C /prášek/ 10 X 1,35 kg
Dextróza, glukózový sirup, sladidlo: sorbitol, zahušťovadla: guarová guma, karboxymethylcelulóza,
emulgátory: estery sacharózy s mastnými kyselinami, mono- a diglyceridy mastných kyselin, monoa diacylglyceroly mastných kyselin s kyselinou octovou, mono- a diglyceridy mastných kyselin
s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami, sójová mouka, sójový protein,
rostlinné tuky (z palmových jader, palmový), mléčný protein.
06010 PRONTO FRUTTA PLUS /prášek/ 8 X 2,25 kg
Dextróza, glukózový sirup, maltodextrin, cukr, emulgátory: estery sacharózy s mastnými kyselinami,
estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, mono- a diglyceridů mastných
kyselin, estery propan- 1,2-diolu s mastnými kyselinami, zahušťovadla: guarová guma, karboxymethylcelulózy, sójová mouka.
06012 BASE FRUTTA FRUTTA /prášek/ 4 X 2 kg
Rostlinná vláknina (inulin), maltodextrin, glukózový sirup, rostlinný tuk (kokosový), zahušťovadla:
karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných
kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami, sójová mouka,
hrachový protein, sójový protein.
06019 BASE DIVINA /prášek/ 4 X 2 kg
Rostlinná vláknina (inulin), maltodextrin, zahušťovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza,
karagenan.
06025 MEC SUGAR /prášek/ 4 X 3 kg
Sladidlo: isomalt.
06029 SUPERGELMIX D /prášek/ 6 X 2 kg
Dextróza, sladidlo: sorbitol, glukózový sirup, rostlinné tuky (kokosový), zahušťovadla: karboxymethylcelulózy, tara guma a guarová guma, emulgátory: estery sacharózy s mastnými kyselinami,
estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2- diolu
s mastnými kyselinami, maltodextrin, sójová mouka, hrachový protein, sójový protein.
06032 ULTRAGELMIX /prášek/ 6 X 2 kg
Rostlinná vláknina (inulin), glukózový sirup, dextróza, fruktóza, zahušťovadla: karboxymethylcelulózy, tara guma a guarová guma, emulgátory: estery sacharózy s mastnými kyselinami, estery
mono-a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2- diolu s mastnými
kyselinami, sójová mouka, sójový protein.
06069 SOFTIN /pasta/ 2 X 3,5 kg
Stabilizátor: sorbitol sirup, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, voda, aroma.
06071 SOFFICE /prášek/ 4 X 3 kg
Dextróza, mléčný protein, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo: guarová guma.
06072 MEC FIBRA PLUS /prášek/ 4 X 1,8 kg
Rostlinná vláknina (inulin) 80 %, maltodextrin.
06077 SOMIX /prášek/ 4 X 2,5 kg
Glukózový sirup, sušený vaječný bílek, zahušťovadlo: guarová guma, sójový protein.
06078 MEC FRUTTA /prášek/ 4 X 1,8 kg
Rostlinná vláknina (inulin), maltodextrin, rostlinný tuk (kokosový), glukózový sirup, emulgátory:
mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2diolu s mastnými
kyselinami, sójová mouka, hrachový protein.
06170 INSO 1 /prášek/ 1 X 20 kg
Rostlinná vláknina (inulin), sladidlo: sorbitol.
06200 MILKYPRO /prášek/ 1 X 10 kg
Sušené odstředěné MLÉKO, MLÉČNÝ protein.
08001 LIMONE 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, dextróza, glukózový sirup, rostlinný tuk (kokosový), regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
maltodextrin, tapiokový škrob, alfa-dextrin (rostlinná vláknina), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma, sušená citronová šťáva (0,2 %), hrachový protein,
přírodní citronové aroma, antioxidant: alfatokoferol.

08004 PAN MEC E /prášek/ 4 X 1,5 kg
Rostlinné tuky (kokosový), glukózový sirup, maltodextrin, mléčný protein, emulgátory: monoa diglyceridy mastných kyselin, estery sacharózy s mastnými kyselinami, zahušťovadla: guarová
guma, sůl, aroma.
08006 LIMONE SICILIA /prášek/ 10 X 1 kg
Dextróza, maltodextrin, sušená citronová šťáva, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma,
přírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol.
08007 LIMONE /prášek/ 10 X 1 kg
Dextróza, kyselina citrónová, zahušťovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza a karagenan,
aroma, maltodextrin, sušená citronová šťáva (1,8 %), přírodní citronové aroma, antioxidant: alfatokoferol.
08008 CIOCCOLATO /prášek/ 4 X 2 kg
Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, dextróza, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza,
guarová guma, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, aroma.
08010 SWEET TIRAMISU /prášek/ 4 X 2 kg
Sušené plnotučné mléko, dextróza, sušené odstředěné mléko, sušená smetana, laktóza, mléčný
protein, aroma.
08011 YOGHIN /prášek/ 10 X 1 kg
Sušený jogurt, dextróza, sušené odstředěné mléko, maltodextrin, sušená syrovátka, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, aroma.
08014 QUARK /prášek/ 10 X 1 kg
Dextróza, sušený tvaroh (20 %), sušená syrovátka, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, laktóza,
sušené odstředěné mléko, mléčný protein, aroma.
08017 PAN MEC D /prášek/ 4 X 1,5 kg
Maltodextrin, sušená smetana, mléčný protein, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin,
estery sacharózy s mastnými kyselinami, sůl, aroma.
08020 PAN MEC F /prášek/ 4 X 1,5 kg
Rostlinný tuk (kokosový, palmový, z palmových jader), glukózový sirup, emulgátory: monoa diglyceridy mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou,
syrovátka, sušené odstředěné mléko, mléčný protein, aroma, sójový protein, sůl.
08024 PAN MEC E /prášek/ 1 X 15 kg
Rostlinný tuk (kokosový), glukózový sirup, maltodextrin, mléčný protein, emulgátory: monoa diglyceridy mastných kyselin, estery sacharózy s mastnými kyselinami, sůl, zahušťovadlo: guarová
guma, aroma.
08025 VANILLA CK /prášek/ 4 X 2 kg
Sušené plnotučné mléko, dextróza, zahušťovadla: guarová guma, tara guma, karboxymethylcelulóza,
karagenan, aroma, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, barvivo: výtažky z papriky,
vanilkový extrakt (0,1 %), přírodní aroma.
08034 VANILLA CS /prášek/ 10 X 1 kg
Dextróza, sušené plnotučné mléko, aroma, barviva: výtažek z kurkumy, karoteny, vanilkový extrakt
(0,1 %).
08040 LIMONCELLO 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, dextróza, maltodextrin, rostlinný tuk (kokosový), kyselina citrónová, tapiokový škrob, rostlinná
vláknina (alfa-dextrin), zahušťovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, karagenan, aroma,
barvivo: kurkuma, sušená citronová šťáva (0,2 %), hrachový protein, přírodní citronové aroma,
antioxidant: alfa-tokoferol.
08041 LIMONCELLO 100 /prášek/ 4 X 2,5 kg
Dextróza, rostlinný tuk (kokosový), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, maltodextrin, škrob,
rostlinná vláknina (alfa-dextrin), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, alginát
propan-1,2-diol, karagenan, přírodní limetové aroma, barviva: kurkuma, aroma, sušená citronová
šťáva (0,9 %), hrachový protein, sójový protein, přírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol.
08042 LIMONE 100 prášek/ 4 X 2,5 kg

Rostlinná vláknina (inulin), dextróza, sušený glukózový sirup, maltodextrin, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, zahušťovala: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma,
emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2-diolu
s mastnými kyselinami, sušená citronová šťáva (1 %), sójová mouka, přírodní citronové aroma,
antioxidant: alfatokoferol.
08044 LIMETTA /prášek/ 1,1 kg
Cukr, dextróza, glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin) rostlinné tuky (kokosový),
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, rostlinná vláknina (alfa-dextrin), škrob, zahušťovadla:
karboxymethylcelulózy, guarová guma, hrachový protein.
08045 CAFFE´ 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, sušené odstředěné mléko, glukózový sirup, sušené plnotučné mléko, dextróza, laktóza,
rozpustná káva (4 %), rostlinné tuky (z palmových jader, palmový), maltodextrin, mléčný protein,
emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných
kyselin, zahušťovadla: guarová guma, tara guma, karboxymethylcelulóza, aroma.
08046 TÉ VERDE 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, rostlinná vláknina (inulin), dextróza, rostlinné tuky (kokosový), rostlinná vláknina (alfadextrin), tapiokový škrob, sušený zelený čaj (1 %), maltodextrin, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma, hrachový
protein, přírodní aroma.
08047 LIMONE 20 /prášek/ 1 X 20 kg
Regulátor kyselosti: kyselina citrónová, dextróza, aroma, maltodextrin, sušená citronová šťáva
(4,5 %), sójový protein, přírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol.
08048 YOGHIN /prášek/ 1 X 20 kg
Sušený Jogurt, dextróza, sušené odstředěné mléko, maltodextrin, sušená syrovátka, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, aroma.
08050 COCCO 500 (K) /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, kokosové kousky (12 %), sušené odstředěné mléko, dextróza, maltodextrin, glukózový sirup,
rostlinné tuky (palmový, z palmových jader), sušené kokosové mléko (kokosové mléko
(2,7 %), maltodextrin, mléčný protein), sušená syrovátka, emulgátor: mono a diglyceridy mastných
kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastných kyselin, mléčný protein, zahušťovadlo:
guarová guma, karboxymethylcelulóza, karagenan, aroma.
08052 BELFRUTTA P /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, kyselina citrónová, antioxidant:
kyselina askorbová, konzervační látka: sorban draselný.
08055 BANANA 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, sušené odstředěné mléko, rostlinná vláknina (inulin), dextróza, maltodextrin, sušený banán
(4 %), glukózový sirup, rostlinné tuky (z palmových jader, palmový), mléčný protein, laktóza,
emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin
s kyselinou octovou, zahušťovadla: guarová guma, karboxymethylcelulóza, karagenan, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, aroma.
08060 PESCA 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, maltodextrin, dextróza, rostlinný tuk (kokosový), rostlinná vláknina (alfa-dextrin), tapiokový
škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, glukózový sirup, sušená broskev (0,8 %),
zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, hrachový protein, přírodní aroma,
aroma, barvivo: annatto.
08065 YOGHIN 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, dextróza, rostlinná vláknina (inulin), sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, rostlinné
tuky (kokosový, palmový, z palmových jader), maltodextrin, glukózový sirup, sušený jogurt,
emulgátory: mono- a diglyreridy mastných kyselin, estery mono- a diglyceridů mastných kyselin
s kyselinou octovou, estery propan- 1,2 diolu s mastnými kyselinami, regulátor kyselosti; kyselina
citrónová, zahušťovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma,
mléčný protein, sójový protein.

08066 VANILLA CS /prášek/ 1 X 20 kg
Dextróza, sušené plnotučné mléko, aroma, barviva: výtažek z kurkumy, karoteny, vanilkový extrakt
(0,1 %).
08067 PESCA 500 (K) /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, rostlinná vláknina (inulin), glukózový sirup, maltodextrin, dextróza, sušené kousky broskví
(4,8 %), rostlinný tuk (kokosový), rostlinná vláknina (alfa-dextrin), tapiokový škrob, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, sušená broskev (0,85 %), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza,
guarová guma, karagenan, hrachový protein, aroma, přírodní aroma, barvivo: annatta.
08068 BANANA 500 (K) /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, sušené odstředěné mléko, rostlinná vláknina (inulin), dextróza, maltodextrin, sušené banánové
kousky (4,8 %), sušený banán (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.
08070 CIOCCOLATO 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 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, mléčný protein, kakaový extrakt,
aroma.
08071 ANANAS 500 (K) /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, rostlinná vláknina (inulin), maltodextrin, sušené kousky ananasu (4 %), dextróza, glukózový
sirup, sušená ananasová šťáva (1,6 %), rostlinný tuk (kokosový), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, tapiokový škrob, zahušťovadla: guarová guma, karboxymethylcelulóza, karagenan, aroma,
barvivo: výtažek z kurkumy, hrachový protein.
08072 FRUTTI DI BOSCO 500 (K) /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, rostlinná vláknina (inulin), maltodextrin, dextróza, glukózový sirup, rostlinný tuk (kokosový),
sušený černý rybíz (1,4 %), sušené jahody, sušené ostružiny (1,2 %), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, škrob, zahušťovadla: guarová guma, karboxymethylcelulóza, karagenan, sušená jahody,
barviva: antokyany, sušené maliny (0,35 %), sušené borůvky (0,35 %), aroma, výtažek spirulina,
hrachový protein.
08075 POMPELMO ROSA 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, dextróza, rostlinný tuk (kokosový), regulátor kyselosti: kyselina citronová, rostlinná vláknina
(alfa-dextrin), tapiokový škrob, aroma, maltodextrin, zahušťovadlo: propan 1,2 diol alginát,
karboxylmethylcelulóza, guarová guma, karagenan, hrachový protein, barviva: kurkuma, paprikový
extrakt, antokyany.
08080 MELA VERDE 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, rostlinná vláknina (inulin), dextróza, maltodextrin, sušené kousky jablek (4 %) (oxid siřičitý),
glukózový sirup, rostlinné tuky (kokosový), regulátor kyselosti: kyselina jablečná, tapiokový škrob,
zahušťovadla: karboxymethyl-celulóza, guarová guma, karagenan, sušená jablečná šťáva (0,6 %),
aroma, přírodní aroma, hrachový protein.
08082 YOGHIN CON FERM. LATTE /prášek/ 10 X 1 kg
Sušený jogurt, regulátor kyselosti: kyselina askorbová, sušené odstředěné mléko, dextróza, rostlinná
vláknina (inulin), regulátor kyselosti: kyselina mléčná, laktóza, aroma, mléčný protein, glukózový
sirup.
08083 MEC MONT /prášek/ 4 X 1,5 kg
Dextróza, mléčný protein, glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový, z palmových jader),
emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2 diolu
s mastnými kyselinami, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, monoa diglyceridy mastných kyselin, sušené odstředěné mléko, sójová mouka, zahušťovadla: alginát
sodný, karagenan.
08089 ANGURIA 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg

Cukr, rostlinná vláknina (inulin), dextróza, maltodextrin, glukózový sirup, rostlinný tuk (kokosový),
zahušťovadla: karboxymethylceluóza, tara guma, guarová guma, karagenan, tapiokový škrob,
regulátor kyselosti: kyselina jablečná, barvivo: antokyany, annatto, aroma, hrachový protein.
08090 MELONE 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, maltodextrin, dextróza, glukózový sirup, rostlinný tuk (kokosový), rostlinná vláknina (alfadextrin), tapiokový škrob, sušená melounová šťáva (0,47 %), zahušťovadlo: propan 1,2 diol alginát,
karboxymethylcelulóza, guarová guma, aroma, barviva: paprikový extrakt, karoteny (sója), kurkuma,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, hrachový protein.
08095 ARANCIO SANGUINELLA 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, dextróza, maltodextrin, glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citronová, sušená
pomerančová šťáva (1,2 %), zahušťovadla: propan 1,2 diol alginát, karboxymethylcelulóza, guarová
guma, aroma, barviva: antokyany, annatto, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin
s kyselinou mléčnou, estery propan -1,2 diolu s mastnými kyselinami, sójová mouka.
08097 MIRTILLO 500 (K) /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, rostlinná vláknina (inulin), glukózový sirup, dextróza, maltodextrin, sušené kousky borůvek
(4%), rostlinný tuk (kokosový), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, rostlinná vláknina (alfadextrin), tapiokový škrob, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan,
hrachový protein, barviva: antokyany, indigo, sušená borůvková šťáva (0,18%), aroma.
08100 YOGHIN 500 SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI /prášek/ 10 X 1,25 kg
Sladidla: sorbitol, maltitol, maltodextrin, sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, sušený jogurt,
mléčný protein, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, rostlinná vláknina (alfa-dextrin),
zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma, antioxidant: laktát
vápenatý, sójový protein, sladidlo: sukralóza.
08103 LIMONE SORRENTO /prášek/ 10 X 1 kg
Regulátor kyselosti: kyselina citronová, rostlinná vláknina (inulin), dextróza, glukózový sirup,
zahušťovadlo: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma, emulgátor: monoa diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan 1,2- diolu s mastnými kyselinami,
maltodextrin, sušená citrónová šťáva (1,8 %), sójová mouka, sójový protein, přírodní citrónové
aroma, antikoxidant: alfatokoferol.
08104 ACE 400 SENZA ZUCCHERO /prášek/ 12 X 1 kg
Sladidla: sorbitol, maltitol, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin), regulátor kyselosti: kyselina
citronová, kyselina jablečná, škrob, rostlinná vláknina (alfa-dextrin), zahušťovadla: tara guma,
karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, sušená pomerančová šťáva, sušená šťáva z mrkve
a citrónu (0,8 %), aroma, barviva: paprikový extrakt, beta-karoten, sušená pomerančová šťáva
(0,32 %), sladidla: sukralóza.
08105 ACE 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, dextróza, maltodextrin, glukózový sirup, rostlinná vláknina (inulin), rostlinný tuk (kokosový),
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, rostlinná vláknina (alfa-dextrin), tapiokový
škrob, hrachový protein, sušená pomerančová šťáva, sušená šťáva z mrkve a citrónu (0,8 %),
zahušťovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, aroma, sušená pomerančová šťáva (0,32 %),
barvivo: paprikový extrakt, beta-karoten.
08112 MANGO ALFONSO (K) /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, rostlinná vláknina (inulin), glukózový sirup, maltodextrin, sušené kousky manga (4 %),
dextróza, rostlinný tuk (kokosový), rostlinná vláknina (alfa-dextrin), tapiokový škrob, zahušťovadla:
karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma, karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
kyselina jablečná, aroma, barviva: kurkuma, karoteny (sója), hrachový protein.
08114 QUARK /prášek/ 1 X 20 kg
Dextróza, sušený tvaroh (20 %), sušená syrovátka, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, laktóza,
sušené odstředěné mléko, mléčný protein, aroma.
08116 VANIGLIA 400 /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, rostlinné tuky (kokosový, palmový, z palmových jader), sušené odstředěné
mléko, dextróza, laktóza, rostlinná vláknina (inulin), mléčný protein, emulgátory: estery mono-

a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, estery mono- a diglyceridů mastných kyselin,
zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, karagenan, sušený žloutek, aroma, barvivo:
karoteny, sůl, vanilkový extrakt (0,1 %), semena vanilky.
08117 PAN MEC D /prášek/ 1 X 15 kg
Maltodextrin, sušená smetana, mléčný protein, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin,
estery sacharózy s mastnými kyselinami, sůl, aroma.
08122 PAN MEC F /prášek/ 1 X 15 kg
Rostlinný tuk (kokosový, palmový, z palmových jader), glukózový sirup, emulgátory: monoa diglyceridy mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou,
syrovátka, sušené odstředěné mléko, mléčný protein, aroma, sójový protein, sůl.
08134 ROARING GELATO /prášek/ 8 X 1 kg
Cukr, rostlinná vláknina (inulin), dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, rostlinný tuk
(kokosový), maltodextrin, rostlinná vláknina (alfa-dextrin), glukózový sirup, regulátor kyselosti:
citrát sodný, tapiokový škrob, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma,
glukuronolakton, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, barviva: kurkuma, karoteny
(sója), taurin, hrachový protein, kofein, sójový protein, vitamíny B3, B5, B6, B12, inositol.
08140 FIOR DI LATTE 500 /prášek/ 10 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, mléčný protein, sůl, aroma.
08142 CAFFE LIOFILIZZATO /prášek/ 9 X 0,45 kg
Lyofilizovaná káva.
08145 EXTRA-DARK FONDENTE /prášek/ 6 X 1,625 kg
Cukr, fruktóza, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaová pasta, dextróza, hořká čokoláda
(cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, aroma), maltodextrin, emulgátor:
estery sacharózy s mastnými kyselinami, mono- a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadla: tara
guma, karboxymethyl-celulóza, guarová guma, karagenan, aroma.
08146 EXTRA MILKY /prášek/ 6 X 1,425 kg
Mléčná čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová pasta, emulgátor: sójový
lecitin, aroma), cukr, dextróza, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené odstředěné mléko,
glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový), emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin
s kyselinou octovou, mono- a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadla: guarová guma, tara guma,
alginát sodný, karagenan, mléčný protein, aroma.
08147 CIOCCOLATO EXTRA WHITE /prášek/ 6 X 1,56 kg
Bílá čokoláda (64 %) (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, sušená smetana, emulgátor:
sójový lecitin, přírodní aroma), cukr, dextróza, sušené odstředěné mléko, laktóza, dextróza,
glukózový sirup, rostlinné tuky (z palmových jader, palmový), emulgátory: mono- a diglyceridy
mastných kyselin, mono- a diacylglyceroly mastných kyselin s kyselinou octovou, mléčný protein,
aroma, zahušťovadla: tara guma, alginát sodný, karagenan, barvivo: karoteny.
08154 YOGOMEC GRECO STEVIA /prášek/ 10 X 1 kg
Sladidla: sorbitol, maltitol, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin), sušené odstředěné mléko, škrob,
rostlinná vláknina (alfa-dextrin), sušený jogurt, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma,
zahušťovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, sladidlo: steviol-glykosidy ze stévie.
08155 YOGOMEC GRECO /prášek/ 10 X 1,05 kg
Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina mléčná, sušené odstředěné mléko, glukózový sirup,
rostlinné tuky (palmový, z palmových jader), sušený jogurt, emulgátor: mono- a diglyceridy
mastných kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, mono- a diglyceridy
mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2 diolu s mastnými kyselinami, laktóza,
maltodextrin, mléčný protein, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, tara guma,
aroma, sójová mouka.
08198 BASE MANDARINETTA /prášek/ 8 X 1,1 kg

Cukr, glukózový sirup, dextróza, sušená mandarinková šťáva (maltodextrin, mandarinková šťáva
(2 %) přírodní aroma), rostlinná vláknina (inulin), rostlinný tuk (kokosový), maltodextrin, rostlinná
vláknina (alfa-dextrin), tapiokový škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla:
karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných
kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2 diolu s mastnými kyselinami, barviva: kurkuma,
karoteny (sója), sójová mouka, hrachový protein.
08201 FRAGOLA 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, maltodextrin, dextróza, glukózový sirup, rostlinný tuk (kokosový), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, rostlinná vláknina (alfa-dextrin), tapiokový škrob, sušené jahody (0,9 %), zahušťovadla:
karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, jahodová semena, barviva: antokyany, aroma,
přírodní aroma, hrachový protein.
08202 FRAGOLA 500 (K) /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin), glukózový sirup, dextróza, sušené jahodové kousky
(4 %), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, rostlinný tuk (kokosový) zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, sušené jahody (0,6 %), tapiokový škrob, jahodová
semena, barviva: antokyany, aroma, přírodní aroma, hrachový protein.
08208 CIOCCOLATO SELECTION /prášek/ 4 X 2 kg
Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, dextróza, emulgátor: mono a diglyceridy mastných
kyselin, mono a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, glukózový sirup, zahušťovadla:
tara guma, karboxymethyl-celulóza, guarová guma, rostlinné tuky (z palmových jader, palmový),
kakaový extrakt, sušená hořká čokoláda (kakaová hmota, cukr) (1 %), aroma, mléčný protein.
08220 EXTRA BLACK /prášek/ 6 X 1,75 kg
Cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, dextróza, sušené odstředěné mléko, maltodextrin,
glukózový sirup, sušená smetana, laktóza, sušená čokoláda (kakaová hmota, cukr), zahušťovadlo:
tara guma, hydroxypropyl-methylcelulóza, karagenan, mléčný protein, aroma emulgátory: monodiglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami,
sójová mouka.
08284 CHEESECAKE 16 X 1 kg
Dextróza, sušená syrovátka, sušený tvaroh (17,5 %), maltodextrin, laktóza, sušené odstředěné
mléko, regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma, mléčný protein.
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, máslo (15 %), smetana), rostlinná vláknina (inulin), maltodextrin, dextróza,
glukózový sirup, rostlinné tuky (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, sůl (0,5%), mléčný protein, sůl
růžová Himálajská (0,01%).
08359 LIMONE 500 (K) /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, maltodextrin, dextróza, glukózový sirup, sušené citrónové kousky (2,8 %), rostlinný tuk
(kokosový), tapiokový škrob, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, rostlinná vláknina (alfadextrin), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma, sušená citronová
šťáva (0,18 %), hrachový protein, přírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol.
08334 LIMONE SORRENTO /prášek/ 1 X 20 kg
Regulátor kyselosti: kyselina citronová, rostlinná vláknina (inulin), dextróza, glukózový sirup,
zahušťovadlo: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma, emulgátor: monoa diglyceridy mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery propan 1,2- diolu s mastnými kyselinami,
maltodextrin, sušená citrónová šťáva (1,8 %), sójová mouka, sójový protein, přírodní citrónové
aroma, antikoxidant: alfatokoferol.
08390 EXTRA BLOND 6 X 1,56 kg
Bílá čokoláda s karamelem (46 %), (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, sušený karamel
(3%), (cukr, sušený odstředěné mléko), sušené odstředěné mléko, kakaová hmota, emulgátory:
slunečnicový lecitin, přírodní aroma, paprikový extrakt, sůl), cukr, rostlinné tuky (kokosový), sušené

mléko, dextróza, karamelizovaný cukr, laktóza, maltodextrin, glukózový sirup, emulgátory: esterymono a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, mléčný protein, zahušťovala:
karboxymethylcelulóza, tara guma, hydroxypropylmethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma,
stabilizátory: laktát vápenatý, přírodní aroma, barviva: karoteny.
08404 BACIO 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, kakaová prášek 12,8 %, drcené lískové oříšky 0,8 %, sušené odtučněné mléko, dextróza,
rostlinný tuk (kokosový), sušené lískové oříšky 2,0 %, laktóza, sušený glukózový sirup,
zahušťovala: sodná sůl karboxymethylcelulózy, tara guma, guma guar, mléčný protein, emulgátory:
mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami.
08405 GUSTO MASCARPONE 500 /prášek/ 10 X 1,25 kg
Cukr, sušené plnotučné mléko, dextróza, rostlinný tuk (kokosový), rostlinná vláknina (inulin) sušený
vaječný žloutek, sušený glukózový sirup, sušená smetana, zahušťovala: sodná sůl
karboxymethylcelulózy, tara guma, guma guar, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin,
estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami, mléčný protein, aroma, barviva: (karoteny, sójové
boby)).
08410 EXTRA BLACK DARK /prášek/ 6 X 1,625 kg
Cukr, fruktóza, kakaový prášek, kakaová pasta, tmavá čokoláda (cukr, kakaová pasta, kakaové máslo,
emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma, maltodextrin, zahušťovala: sodná sůl
karboxymethyl-celulózy, tara guma, guma guar, karagenan, aroma, emulgátory: mono- a diglyceridy
mastných kyselin, estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami.
08412 EXTRA RUBY /prášek/ 6 X 1,5 kg
Cukr, čokoláda z kakaových bobů Ruby 20 % (cukr, kakaové máslo, sušené odtučněné mléko, sušené
plnotučné mléko, kakaová pasta, emulgátor (sójový lecitin), regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
přírodní aroma vanilky), sušené odstředěné mléko, rostlinný tuk (kokosový, palmový), dextróza,
sušené plnotučné mléko, sušené kakaové máslo, sušený glukózový sirup, laktóza, mléčný protein,
emulgátory: estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami, etery mono- a diglyceridů mastných
kyselin s kyselinou mléčnou, mono- a diglyceridy mastných kyselin, barviva: antokyany,
zahušťovadla: tara guma, alginát sodný, karagenan, regulátor kyselosti: kyselina citrónová.
08430 EXTRA DARK ZERO SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI /prášek/ 6 X 1,625 kg
Sladidlo (maltitol, erythritol, sorbitol), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, maltodextrin, kakaová
pasta, rostlinná vlákna (inulin), zahušťovadla: (tara guma, sodná sůl karboxymethylcelulózy, karagenan),
aromata, emulgátory: (mono- a digliceridy mastných kyselin, estery propan-1,2diolu s mastnými kyselinami),
sůl, sladidla (steviol) glykosidy ze stévie).

08530 LIQUIRI´NAPURA /prášek/ 10 X 1 kg
Sušená lékořice 70,0%, sušený glukózový sirup.
08531 BASE GUSTO CREMA MASCARPONE NAPURE /prášek/ 10 X 1 kg
Sušené MASCARPONE 20,0%, sušené odstředěné MLÉKO, sušené plnotučné MLÉKO, dextróza,
rostlinná vlákna (inulin), sušená VAJEČNÝ žloutek, přírodní aroma, regulátor kyselosti (kyselina
mléčná), sůl, barvivo (karoteny).
08532 BASE SALTED BUTTER CARAMEL NAPURE /prášek/ 10 X 1 kg
Sušený glukózový sirup, přírodní aroma, aromatický karamelový přípravek 7,1 % (cukr, sušený
glukózový sirup, MÁSLO 15 %, SMETANA), sůl 3,3 %.
08580 BASE MISS PURPLE /prášek/ 12 X 1,05 Kg
Cukr, sušené odtučněné mléko, rostlinná vláknina (inulin), dextróza, dehydratovaná sladká brambora
(3,5 %), alfa-dextrin (rostlinná vláknina), zahušťovadla: guma guar, sodná sůl karboxymethylcelulózy, karagenan, aroma, barviva: antokyany, extrakt spiruliny, sůl.
08717 BASE RISOGEL PLUS /prášek/ 4 X 1,2 kg
Fruktóza, zvlhčující látky: sorbitol, maltodextrin, rostlinné tuky (kokosový), rýžové křupky (12,5 %)
(rýžová moka (80 %), cukr, kukuřičný škrob, dextróza, sůl), rostlinná vláknina (inulin), emulgátory:
mono- a digliceridy mastných kyselin, estery propan- 1,2 diolu s mastnými kyselinami, rýžová mouka
(2,5 %), zahušťovadla: karboxymethylcelulóza sodná, xanthanová guma, karagenan, hrachová
bílkovina, aroma, přírodní vanilkové aroma.
08718 BASE RISOGEL /prášek/ 4 X 1,050 kg

Fruktóza, zvlhčující látky: sorbitol, maltodextrin, rostlinné tuky (kokosový), rostlinná vláknina
(inulin), emulgátory: mono- a digliceridy mastných kyselin, estery propan- 1,2 diolu s mastnými
kyselinami, rýžová mouka (2,9 %) zahušťovadla: korboxymethylcelulóza sodná, xanthanová guma,
karagenan, aroma, vanilkové přírodní aroma.
08719 - BASE RISOGELCIOK /prášek/ 6 X 1 Kg
Fruktóza, zvlhčující látky: sorbitol, kakaové boby, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
maltodextrin, rostlinné tuky (kokosový), rostlinná vláknina (inulin), emulgátory: mono- a diglyceridy
mastných kyselin, estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami, rýžová mouka
(2 %), předvařené rýžové boby (1,9 %), zahušťovadla: karboxymethylcelu-lóza, xanthanová guma,
karagenan, kakaový extrakt, hrachová bílkovina, aroma.
08724 BASE RISOGEL NOCCIOLCROC /prášek/ 6 X 1 Kg
Fruktóza, zvlhčující látky: sorbitol, lískové ořechy (17 %), maltodextrin, mouka z lískových ořechů
(12 %), rostlinné tuky (kokosový), rostlinná vláknina (inulin), emulgátory: mono- a diglyceridy
mastných kyselin, estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami, rýžová mouka (2 %), přírodní
aroma, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza sodná, xanthanová guma, karagenan, hrachová
bílkovina, aroma.
10091 YOGHIN AROMAMIX /prášek/ 1 X 20 kg
Dextróza, aroma, regulátor kyselosti: kysela citrónová.
10095 FIORDILATTE AROMAMIX /prášek/ 4 X 1 kg
Dextróza, aroma.
12501 DIA&LIGHT VANIGILA /prášek/ 10 X 1,25 kg
Sladidla: maltitol, sorbitol, sušené odstředěné mléko, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin),
mléčný protein, emulgátor: estery sacharózy s mastnými kyselinami, zahušťovadla: alginát sodný,
karboxylmethylcelulóza, guarová guma, karagenan, přírodní barviva: karoteny, vanilkový extrakt
(0,1 %), sladidlo: sukralóza.
12503 DIA&LIGHT FRUIT /prášek/ 10 X 1 kg
Sladidla: sorbitol a maltitol, rostlinná vláknina (inulin), maltodextrin, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, emulgátor: estery
sacharózy s mastnými kyselinami, sójový protein, sladidlo: sukralóza.
12504 DIA&LIGHT "CHOC" /prášek/ 10 X 1,25 kg
Sladidla: maltitol, sorbitol, sušené odstředěné mléko, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
mléčný protein, zahušťo-vadla: karboxymethylcelulóza, alginát sodný, guarová guma, karagenan,
emulgátor: estery sacharózy s mastnými kyselinami, aroma, sladidlo: sukralóza.
12505 DIA&LIGHT YOG /prášek/ 10 X 1,25 kg
Sladidla: maltitol, sorbitol, sušené odstředěné mléko, maltodextrin, sušená syrovátka, rostlinná
vláknina (inulin), sušený jogurt, mléčný protein, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, xanthanová guma, karagenan, rostlinná vláknina (alfadextrin), aroma, antioxidanty: laktát vápenatý, sladidlo: sukralóza.
13102 CREMFIX NEUTRAL /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, modifikovaný škrob, sušené odstředěné mléko, želatina, laktóza, mléčný protein, aroma.
13107 STABILPANNA /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, dextróza, želatina, modifikovaný škrob, mléčný protein, zahušťovadlo: karagenan, aroma.
13109 BUDDY PANNA COTTA DESSERT /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, živočišná želatina, škrob, zahušťovadlo: karagenan, aroma.
13112 MOUSSE NEUTRA /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, rostlinné tuky (z palmových jader, palmový), sušené odstředěné mléko,
emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mono- a diglyceridy
mastných kyselin, mléčný protein, živočišná želatina, modifikovaný škrob, aroma.
13113 MOUSSE CIOCCOLATO /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový,
z palmových jader), želatina, emulgátory: estery mono- a diglyceridů masných kyselin z kyselinou
octovou, mono- a diglyceridy mastných kyselin, sušené odstředěné mléko, mléčný protein, aroma.

13130 ALBUMETTA /prášek/ 8 X 1 kg
Sušený vaječný bílek (66,7 %), cukr moučka.
13140 CREMFIX STRAWBERRY /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, sušené jahody (maltodextrin, jahody (3 %), regulátor kyselosti: kyselina citrónová),
modifikovaný škrob, želatina, jahodová semena, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma,
barvivo: červená řepa, přírodní aroma.
13141 CREMFIX YOGHURT /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, sušený jogurt, modifikovaný škrob, želatina, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma.
13143 CREMFIX RASPBERRY /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, maltodextrin, modifikovaný škrob, želatina, malinový prášek (1,8 %), regulátor kyselosti:
kyselina citronová, aroma, barvivo: červená řepa.
13144 CREMFIX TIRAMISÙ /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, sušené odstředěné mléko, modifikovaný škrob, želatina, aroma, rozpustná káva, barviva:
výtažek z kurkumy, paprikový extrakt.
13145 CREMFIX COFFEE /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, modifikovaný škrob, rozpustná káva (5 %), želatina, sušené odstředěné mléko, laktóza,
mléčný protein, aroma.
13146 CREMFIX GUSTO CIOCCOLATO /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, modifikovaný škrob, želatina, sůl.
13147 CREMFIX VANILLA /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, modifikovaný škrob, sušené odstředěné mléko, želatina, laktóza, mléčný protein, aroma,
barviva: karoteny, semena vanilky.
13148 CREMFIX DOLCELATTE® /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, sušený karamel (cukr, glukózový sirup, máslo, smetana) modifikovaný škrob, želatina,
přírodní aroma, aroma.
13150 PASTICREM F400 /prášek/ 10 X 1,2 kg
Cukr, modifikovaný škrob, sušené plnotučné mléko, sušené odstředěné mléko, regulátor kyselosti:
hydrogenfosforečnan sodný, difosforečnan sodný, zahušťovadla: alginát sodný, síran vápenatý,
konzervační látka: sorban draselný, barviva: karoteny, aroma, sůl.
13174 CREMFIX VEGAN /prášek/ 8 X 2,1 kg
Rostlinný tuk (kokosový), sušený glukózový sirup, cukr, emulgátory (mono- a diglyceridy
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných ky selin s kyselinou octovo u ), modifikovaný
škrob, fruktóza, maltodextrin, zahušťovadla (alginát sodný, mléčnan vápenatý), hrachové
proteiny, aroma.
14004 VOV /pasta/ 2 X 4,5 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, slazené kondenzované mléko, sušený vaječný žloutek, aroma,
modifikovaný škrob, barvivo: paprikový extrakt, kurkuma.
14005A CAPPUCCINO /pasta/ 2 X 3 kg
Glukózový sirup, slazené kondenzované mléko, voda, barvivo: amoniakový karamel, aroma, cukr,
modifikovaný škrob.
14008 BUBBLY /pasta/ 2 X 5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, aroma, barviva: výtažek z červené řepy a papriky.
14015 MALAGA /pasta/ 2 X 5,5 kg
Rozinky, cukr, suché víno Marsala (oxid siřičitý), glukózový sirup, voda, aroma (vejce, oxid
siřičitý), přírodní aroma.
14017 ZABAIONE /pasta/ 2 X 5,5 kg
Cukr, Marsala víno (oxid siřičitý), sušený vaječný žloutek, voda, vaječný koňak (víno, cukr, alkohol,
víno Marsala, sušený vaječný žloutek, cukr, barviva: karamel (amoniak sulfitový karamel), aroma)
(oxid siřičitý), alkohol, aroma, barviva: karamel (amoniakový karamel), karoteny (sója), kurkuma.
14018 AMARETTO /pasta/ 2 X 5,5 kg

Cukr, rostlinné tuky (slunečnicový, palmový), mandle, arašídy, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, karamelizovaný cukr, lísko-oříšková pasta, mandlová pasta, emulgátor: sójový
lecitin, barvivo: amoniakový karamel, aroma.
14019 CARAMEL /pasta/ 2 X 4 kg
Karamel (50 %) (glukózový sirup, karamel (cukr, voda) voda) glukózový sirup, přírodní aroma,
aroma, voda, cukr, zahušťovadlo: agar-agar.
14020 COCCO /pasta/ 2 X 4 kg
Glukózo-fruktózový sirup, kousky kokosu (29,8 %), alkohol, aroma.
14022 GIANDUIA /pasta/ 2 X 5,5 kg
Lísko-oříšková pasta, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, slunečnicový olej, rostlinný
tuk (palmový), emulgátor: sójový lecitin, aroma, sůl.
14024 TORRONE /pasta/ 2 X 4 kg
Zrnka nugátu s lískovým oříškem (40 %) (lískové oříšky (12 %), med, cukr, glukózový sirup,
oplatka (bramborový škrob, voda, olivový olej), želatina, aroma), cukr, slunečnicový olej, lískooříšková pasta, aroma.
14025 PISTACCHIO GRAN. /pasta/ 2 X 5 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, mandle, aroma (mandle, lískové oříšky, vlašské ořechy, pistácie),
kousky pistácií (4,5 %), barvivo: amoniakový karamel, sůl, přírodní aroma, zahušťovadlo:
karagenan.
14028 COPERTURA STRACCIATELLA /pasta/ 2 X 5,5 kg
Rostlinné tuky (kokosový, z palmových jader), cukr, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátor: sójový lecitin, aroma.
14030A MARON GLACÉ /pasta/ 2 X 5 kg
Kandovaný kaštan (32,5 %) (kousky kaštanů (16,3 %) cukr, glukózo-fruktózový sirup, přírodní
vanilkové aroma), (oxid siřičitý), cukr, glukózový sirup, voda, barviva: amoniakový karamel, aroma,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, zahušťovadlo: karagenan, přírodní aroma.
14031 PISTACCHIO FINE /pasta/ 2 X 4 kg
Cukr, mandlová pasta, rostlinný tuk (palmový), pistáciová pasta (10 %), slunečnicový olej, sůl,
aroma, barviva: mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů, kurkuma, emulgátor: sójový lecitin.
14032 PUNCH /pasta/ 2 X 4,5 kg
Glukozový sirup, rozinky, voda, cukr, aroma, zahušťovadlo: agar-agar, barvivo: *azorubin červeň
AC*.
14033A CROCCANTINO AL RUM /pasta/ 2 X 4 kg
Cukr, rostlinné tuky (slunečnicový, palmový), mandle, arašídy, lísko-oříšková pasta, aroma,
karamelizovaný cukr, přírodní aroma.
14034 MARZAPANE /pasta/ 2 X 4,5 kg
Cukr, voda, glukózový sirup, sekané mandle, aroma, modifikovaný škrob, zahušťovadla: karagenan,
přírodní aroma.
14035A MENTA /pasta/ 2 X 3 kg
Glukozový sirup, cukr, voda, výtažek ze světlice barvířské, modifikovaný škrob, přírodní aroma
máty, barvivo: brilantní modř FCF.
14036 MECOVO /pasta/ 2 X 3,5 kg
Pasterizované vaječné žloutky (57 %), alkohol, glukózový sirup, maltodextrin, odstředěné UHT
mléko, voda, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, sůl, modifikovaný škrob, barviva:
extrakt z papriky, kurkuma, zahušťovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, aroma.
14037 AZZURRO CIELO /pasta/ 2 X 5 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, aroma, barviva: patentní modř V.
14038 VANIGLIA /pasta/ 2 X 4,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, sůl, přírodní aroma, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, semena
vanilky, barvivo: paprikový extrakt, Madagaskarský extrakt z vanilky Bourbonu (0,1 %).
14039 VANIGLIA BOURBON /pasta/ 2 X 4,5 kg

Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, sůl, semena vanilky, zahušťovadla: agar-agar, pektin, přírodní
aroma, barvivo: paprikový extrakt, Madagaskarský extrakt z vanilky Bourbonu (0,1 %).
14040 PASTA ALLA MERINGA /pasta/ 2 X 5 kg
Glukózovo-fruktózový sirup, sušená syrovátka, voda, kandované kaštany (kaštany, cukr, glukózafruktózový sirup, přírodní vanilkové aroma), sněhová pusinka (3 %) (cukr, pšeničný škrob, sušené
vejce, aroma), aroma.
14041 MENTA GLACIALE /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, přírodní mátové aroma, aroma.
14044 PASTA ZUPPA INGLESE /pasta/ 2 x 4,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, přírodní aroma, aromatické látky (VEJCE), zahušťovadla: agaragar,
pektin, difosforečnan dvojsodný, barviva: paprikový extrakt.
14045 VANICREM /pasta/ 2 X 4,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, sůl, aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodný, přírodní
aroma, barvivo: karoteny (sója), semena vanilky.
14046A DOLCE LATTE CONC. /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, slezené kondenzované mléko (15 %), glukózový sirup, přírodní aroma, barvivo: amoniakový
karamel, voda, aroma, sůl, modifikovaný škrob.
14047 DOLCE LATTE CREMA /pasta/ 2 X 3 kg
Plnotučné mléko (61 %), cukr, sušené odstředěné mléko (8,4 %), glukózový sirup.
14049 AZZURRO NATURALE /pasta/ 2 X 5 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, aroma, přírodní aroma.
14051 MANDORLA GRANELLONA /pasta/ 2 X 4 kg
Mandlová pasta (70 %), cukr, kousky mandlí (10 %), aroma.
14052 PISTACCHIO SICILIA PREMIUM /pasta/ 2 X 4 kg
Pistáciová pasta (99,85 %), barvivo – mědnaté komplexy chloforylů.
14054A FRENCH VANILLA /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, sůl, semena vanilky, barvivo: amoniakový karamel, zahušťovadla: agar-agar, pektin, přírodní aroma, vanilkový extrakt z Madagaskarské vanilky Bourbonu
(0,1 %).
14056A VANIGLIA PREMIUM /pasta/ 2 X 5 kg
Cukr, glukózový sirup, slazené kondenzované mléko, voda, aroma, přírodní aroma, sůl, semena
vanilky, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodný, barvivo: paprikový extrakt, vanilkový
extrakt, vanilkový extrakt z Madagaskarské vanilky Bourbonu (0,1 %).
14058 NOCCIOLCREM /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), lísko-oříšková pasta, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, sušené odstředěné mléko, laktóza, emulgátor: sójový lecitin, mléčný protein, aroma.
14059 BIANCOCREM /variegato-protírající pasta/ 2 X 4,5 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový, řepkový), sušené odstředěné mléko, sušená
syrovátka, laktóza, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, škrob, mléčný protein, emulgátor:
sójový lecitin, aroma, (sója, mléko).
14062 NOCCIOLA MAXIMA PREMIUM /pasta/ 2 X 4 kg
Lísko-oříšková pasta (99,4 %), aroma.
14063 NOCCIOLOSA /pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (palmový, řepkový, slunečnicový), lísko-oříšková pasta, sušená
syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené odstředěné mléko, laktóza, mléčný
protein, emulgátor: sójový lecitin, aroma.
14065 CUORE DI PANNA /pasta/ 2 X 4,5 kg
Glukózový sirup, voda, cukr, slazené kondenzované mléko, aroma, modifikovaný škrob, sůl, přírodní
vanilkový extrakt, zahušťovadla: karagenan, barvivo: oxid titaničitý.
14067 CIOCCONUT /variegato-protírající pasta/ 1 X 12 kg
Cukr, slunečnicový olej, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, lísko-oříšková pasta, sušená
syrovátka, sušené odstředěné mléko, laktóza, mléčný protein, emulgátor: sójový lecitin, aroma.

14073 CREMA CACAO /pasta/ 2 X 6 kg
Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (60 %), slunečnicových olej, rostlinný tuk (palmový),
emulgátor: sójový lecitin, kakaová pasta (0,3 %), aroma, přírodní kakaové aroma, sůl.
14075 NOCCIOLA PRIMA FINE /pasta/ 2 X 4 kg
Lísko-oříšková pasta.
14076 LIQUIRIZIA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, sušená lékořice (9%), zvlhčující látka: sorbitol, barviva: amoniakový
karamel, aroma, modifikovaný škrob, slunečnicový olej, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných
kyselin.
14078 NOCCIOLA PRIMA GRAN / pasta/ 2 X 4 kg
Lísko-oříšková pasta (85 %), kousky lískových oříšků (15 %).
14081 COPERTURA AL LATTE /poleva/ 2 X 4 kg
Mléčná čokoláda (70 %) (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, kakaová pasta, emulgátor: sójový
lecitin, aroma), rostlinné tuky (kokosový, z palmových jader, palmový), cukr, sušená syrovátka,
sušené odstředěné mléko, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, aroma.
14083 MECROCK /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, slunečnicový olej, lískové oříšky, lísko-oříšková pasta, sušené odstředěné mléko, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, rostlinný tuk (palmový), emulgátor: sójový lecitin, aroma.
14087 COCCOMIO /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, slunečnicový olej, mletý kokos (20%), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (8,9 %),
lísko-oříšková pasta (6,4 %), sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, laktóza, emulgátor:
sójový lecitin, mléčný protein, aroma.
14089 WHISKY CREAM CONC. /pasta/ 2 X 4,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, whisky (1%), zahušťovadla: pektin, agar-agar, barviva:
paprikový extrakt, přírodní aroma.
14090 COFFEE /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, voda, glukózový sirup, barvivo: amoniakový karamel, aroma, mletá káva (10%), modifikovaný
škrob.
14091 VARIEGATO AMADEUS /variegato-protírající pasta/ 2 X 4,5 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), mandlová mouka, mandlová pasta, laktóza,
odstředěné sušené mléko, sušená syrovátka, škrob, mléčný protein, pistáciová pasta (pražené
a rafinované pistácie, barvivo: mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů), přírodní aroma,
emulgátor: sójový lecitin, aroma.
14092 BIANCO CIOC /pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, slunečnicový olej, sušené odstředěné mléko, rostlinné tuky (palmový), sušená smetana, aroma
kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin.
14094 BISCOTTINO /pasta/ 2 X 4,5 kg
Glukózový sirup, slazené kondenzované mléko, pasterizované vaječné žloutky, cukr, voda, aroma,
modifikovaný škrob, sůl, barviva: paprikový extrakt, přírodní aroma.
14118 WAFER /pasta/ 2 X 4 kg
Slunečnicový olej, cukr, sušená syrovátka, oplatky (13 %) ((pšeničná mouka, rostlinný tuk
(palmový), sůl, emulgátor: sójový lecitin, kypřící prášek: hydrogenuhličitan sodný)), lísko-oříšková
pasta, rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aroma.
14119 VANIGLIA II. /pasta/ 2 X 4,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, sůl, zahušťovadlo: pektin, agar-agar, difosfát disodný, semena
vanilky, barvivo: paprikový extrakt, přírodní aroma, vanilkový extrakt z Madagaskarské vanilky
Bourbonu (0,1 %).
14126A NOCE PREMIUM /pasta/ 2 X 4 kg
Pralinky z vlašských ořechů (vlašské ořechy (15,4 %), cukr), lísko-oříšková pasta, cukr,
slunečnicový olej, rostlinné tuky (palmový), aroma (mandle, lískové oříšky, vlašské ořechy
a pistácie), přírodní aroma, emulgátor: sójový lecitin, barviva: amoniak-sulfitový karamel.
14130 KIT DOLCE LATTE 1 X 10,5 kg - 14047 + 14046 + 16070

14143 FIORDILAMPONE /variegato-protírající pasta/ 2 X 4 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, mražené malinové pyré (10 %), rostlinná vláknina (inulin), dehydrované
maliny (5 %), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, zahušťovadla: agar-agar,
pektin, aroma, konzervační látky: sorban draselný, přírodní aroma, barviva: antokyany.
14144 VANIGLIA DELICIOUS /pasta/ 2 X 4,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, semena vanilky, barvivo: amoniakový karamel, paprikový
extrakt, sůl, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, přírodní aroma, vanilkový extrakt z Madagaskarské
vanilky Bourbonu (0, 1 %).
14148 GRANITA COLA /pasta/ 6 X 1 kg
Cukr, voda, glukózový sirup, barvivo: amoniak-sulfitový karamel, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, kyselina jablečná, kyselina fosforečná, zahušťovadlo: agar-agar, aroma.
14168 FIORDIMANGO mango /variegato-protírající pasta/ 2 X 5 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, mražené mangové pyré (10 %), lyofilizované mangové kousky (7 %),
rostlinná vláknina (inulin), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, zahušťovadlo:
agar-agar, pektin, barviva: kurkuma, paprikový extrakt, aroma, konzervační látka: sorban draselný.
14170 5 CEREALS DARK/ pasta/ 2 X 4 kg
Cukr, rostlinné tuky (slunečnicový, palmový), lísko-oříšková pasta, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, sušené odstředěné mléko, pšeničné a sójové vločky (pšeničná mouka (2,82 %),
sójová mouka, cukr, fruktóza, sůl, sladový výtažek z ječmene), rýžové křupky (rýžová mouka
(1,82 %), cukr, sladový výtažek z ječmene, sůl) pšeničné otruby (pšeničné otruby (1,6 %), cukr,
sladový výtažek z ječmene (0,07 %), sůl), kakaové křupky (pšeničná mouka (0,8 %), rýžová mouka
(0,36 %), ovesné vločky (0,24 %), sladový výtažek z ječmene, cukr, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, kukuřičná mouka (0,06 %), sůl), laktóza, emulgátor: sójový lecitin, mléčný protein,
aroma.
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, difosfát disodný, konzervační látka: sorban draselný.
14174A DI FIORE IN FIORE /variegato-protírající pasta/ 2 X 5 kg
Cukr, voda, glukózový sirup, med, vláknina (inulin), přírodní aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin,
barviva: amoniakový karamel, kurkuma, karoteny, aroma, konzervační látka: sorban draselný.
14175 5 CEREALS WHITE /pasta/ 2 X 4 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), sušené odstředěné mléko, pšeničné a sójové
vločky (pšeničná mouka (2,82 %), sójová mouka, cukr, fruktóza, sůl, sladový výtažek z ječmene
(0,01 %)), sušená syrovátka, laktóza, rýžové křupky (rýžová mouka (1,82 %), cukr, sladový výtažek
z ječmene, sůl), pšeničné otruby (pšeničné otruby (1,6 %), cukr, sladový výtažek z ječmene
(0,07 %), sůl), kakaové křupky (pšeničná mouka (0,8 %), rýžová mouka (0,36 %), ovesné vločky
(0,24 %), sladový výtažek z ječmene (0,24 %), cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
kukuřičná mouka (0,06 %), sůl), kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kukuřičný škrob, mléčný
protein, emulgátor: sójový lecitin, aroma.
14178 FIORDICASSIS-RIBES NERO /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, mražený černý rybíz (26%), glukózový sirup, voda, maltodextrin, koncentrovaná šťáva
z borůvek, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, zahušťovadlo: agar-agar,
barvivo: antokyany, aroma.
14179 QUELLA® /pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, olej (slunečnicový, palmový), lísko-oříšková pasta, kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku, sušené odstředěné mléko, laktóza, emulgátor: sójový lecitin, mléčný protein, aroma.
14186 FIORDIPISTACCHIO /variegato-protírající pasta/ 2 X 4 kg
Cukr, pistáciová pasta (30,5 %), slunečnicový olej, kousky pistácií (9,8 %) (pistácie, cukr), sušená
syrovátka, emulgátor: sójový lecitin, barvivo: mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů.
14206 MELAGRANA PASTA 2 X 2,5 kg

Glukózový sirup, cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, citrát sodný,
vínan sodno-draselný, maltodextrin, šťáva z granátového jablka (6 %), aroma, barviva: antokyany,
amoniakový karamel, zahušťovadlo: pektin.
14207A POMEGRANATE /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Mražené granátové jablko (32,5%), cukr, glukózový sirup, voda, maltodextrin, regulátor kyselosti:
kyselina citronová, kyselina jablečná, kyselina askorbová, koncentrovaná šťáva z granátového jablka
(1 %), barvivo: antokyany, karoteny, zahušťovadla: xanthanová guma, regulátor kyselosti: citrát
sodný, konzervační látka: sorban draselný, aroma.
14219 MAMMA QUE BUENA /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), lísko-oříšková pasta, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, sušené odstředěné mléko, oplatka (pšeničná mouka, rostlinný tuk
(palmový), emulgátor: slunečnicový lecitin, sůl, kypřící prášek: uhličitan sodný), laktóza, emulgátor:
sójový lecitin, mléčný protein, aroma.
14220 MISTER NICO /pasta/ 2 X 4 kg
Arašídová pasta, rostlinný tuk (palmový), sůl.
14221 PASTA MAMMA QUE BUENA /pasta/ 2 X 4 kg
Lísko-oříšková pasta, aroma.
14225 MISTER NICO /variegato-protírající pasta/ 2 X 4 kg
Cukr, arašídové kousky, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový, arašídový), lísko-oříšková
pasta, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené odstředěné mléko, laktóza, emulgátor:
sójový lecitin, sůl, mléčný protein, aroma.
14239 NOCCIOLA LA-LA /pasta/ 2 X 5 kg
Lísko-oříšková pasta Piemonte I.G.P.
14241 NEWYO /pasta/ 2 X 4,5 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, čerstvý jogurt, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina
mléčná, modifikovaný škrob, barviva: oxid titaničitý.
14249 LATTE DI BUFALA /mléko/ 2 X 4,85 l
Buvolí mléko, cukr.
14259 PISTACCHIO PURO BRONTE /pasta/ 2 X 2,1 kg
Pistáciová pasta Verde di Bronte D.O.P.
14260 PINA COLADA /pasta/ 2 X 4 kg
Glukózový sirup, kousky kokosu, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní aroma, barvivo:
výtažek z annata, zahušťovadlo: karboxymethylcelulóza.
14270 COLA /pasta/ 2 X 4 kg
Glukózový sirup, aroma, cukr, voda, barviva: karamel, kaustický sulfitový karamel, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, kyselina fosforečná, kofein, zahušťovadlo: pektin.
14280 CANNELLA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, modifikovaný škrob, barvivo: amoniakový karamel, přírodní aroma,
aroma, skořice (0,5 %), semena vanilky.
14282 MASCARPONE PREMIUM /pasta/ 2 X 4,5 kg
Mascarpone (40 %), cukr, pasterizované vaječné žloutky, dextróza, alkohol, voda, modifikovaný
škrob, přírodní aroma (mléko), sůl, aroma (vejce), emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin
s kyselinou mléčnou, estery propan-1,2 diolu s mastnými kyselinami, glukózový sirup, sójová
mouka, barviva: karoteny.
14290 VARIEGATO CARAPINO /variegato-protírající pasta/ 1 X 4,5 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, přírodní aroma, aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát
disodný, xanthanová guma.
14294 BISCOTTINO/ pasta/ 1 X 20 kg
Glukózový sirup, slazené kondenzované mléko, pasterizované vaječné žloutky, cukr, voda, aroma,
modifikovaný škrob, sůl, barviva: paprikový extrakt, přírodní aroma.
14301 BIANCO NERO /pasta/ 2 X 4 kg

Sušené odstředěné mléko, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, cukr, glukózový sirup,
alkohol, pasterované plnotučné mléko UHT, kakaová pasta, rostlinný tuk (kokosový), aroma, škrob,
sůl.
14302A TIRAMISU /pasta/ 2 X 4,5 kg
Cukr, vaječný koňak (víno, cukr, alkohol, víno Marsala, barvivo: amoniak-sulfitový karamel, sušené
vaječné žloutky, aroma), (oxid siřičitý), víno Marsala (oxid siřičitý), glukózový sirup, sušené
vaječné žloutky, voda, alkohol, aroma, barviva: amoniakový karamel, modifikovaný škrob.
14304 SCROK /pasta/ 2 X 3,5 kg
Karamelizované kousky ořechů (cukr, lískové oříšky, mandle, makadamové ořechy, vlašské
ořechy), lísko-oříšková pasta, kousky lískových oříšků, mléčná čokoláda (cukr, kakaové máslo,
sušené mléko, kakaová pasta, emulgátor: sójový lecitin, aroma), slunečnicový olej, cukr, rostlinný
tuk (palmový), sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko.
14306 COCCO FINE /pasta/ 2 X 4,5 kg
Cukr, voda, glukózový sirup, sušené kokosové mléko (kokosové mléko(13,5%), maltodextrin,
mléčný protein), aroma, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti kyselina citrónová, konzervant :
sorban draselný, antioxidant : kyselina askorbová.
14308 WHISKY CREAM /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Karamel (glukózový sirup, aromatizovaný karamel (cukr, voda) voda), glukózový sirup, slazené
kondenzované mléko, voda, cukr, alkohol, maltodextrin, whisky (1 %), aroma, zahušťovadla: agaragar, pektin.
14311 MOU /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,5 kg
Slazené kondenzované mléko, glukózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob, barvivo:
amoniakový karamel, emulgátor: sójový lecitin, aroma, sůl.
14318 MECROCK PLUS /variegato-protírající pasta/ 2 X 5 kg
Cukr, slunečnicový olej, kousky lískových oříšků, lísko-oříšková pasta, sušené odstředěné mléko,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, oplatka ((pšeničná mouka, rostlinný tuk (palmový),
emulgátor: sójový lecitin, sůl, kypřící prášek: uhličitan sodný), emulgátor: sójový lecitin, aroma.
14320 CHOKISSIMO /poleva/ 2 X 2,5 kg
Rostlinné tuky (kokosový, z palmových jader), cukr, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátor: sójový lecitin, aroma.
14321 PLAIN CHOCOLATE FLAVOUR COATING TYPE „M“/poleva/ 2 X 6 kg
Kakaová pasta, rostlinné tuky (kokosový, z palmových jader), cukr, emulgátor: sójový lecitin,
kakaový extrakt, aroma.
14322 COOKIES® /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, slunečnicový olej, kakaové sušenky (22,7 %) (pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk (palmový),
sušené vaječné žloutky, glukózový sirup, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (4 %), kypřící
prášek: hydrogenuhličitan sodný, sušené odstředěné mléko, aroma), kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, lísko-oříšková pasta, sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka, emulgátor: sójový
lecitin, rostlinný tuk (palmový), aroma.
14324 KIT COOKIES + BISCOTTINO 1 X 10,5 kg – 14094 a 14322
14325 MECRAPH CONCENTRATO 2 X 4 kg
Mandlová pasta, cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), kousky kokosu, sušené
odstředěné mléko, kousky mandlí, aroma, emulgátor: sójový lecitin, sušená smetana, kakaové
máslo.
14328 VARIEGATO CAFFE /variegato-protírající pasta/ 2 X 4,5 kg
Glukózový sirup, voda, cukr, kávový extrakt (10 %), maltodextrin, dextróza, rozpustná káva (2 %),
alkohol, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosforečnan disodný.
14332 KIT WHISKY CREAM 1 X 10,5 kg - 14308 a 14089
14333 KIT MECRAPH 1 X 9,5 kg – 14325 a 14335
14335 MECRAPH /variegato-protírající pasta/ 2 X 5,5 kg
Cukr, slunečnicový olej, kousky kokos, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, kousky mandlí,
oplatka (pšeničná mouka, rostlinný tuk (palmový), emulgátor: slunečnicový lecitin, sůl, kypřící

prášek: uhličitan sodný), rostlinný tuk (kokosový), kakaové máslo, lísko-oříšková pasta, emulgátor:
sójový lecitin, glukózový sirup, aroma, mléčný protein.
14337 COOKIES GLUTEN FREE /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, slunečnicový olej, kakaové sušenky (20 %) (kukuřičná mouka, rýžová mouka, rostlinný tuk
(kokosový), fruktóza, kukuřičný škrob, glukózo-fruktózový sirup, aroma, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (1,1 %) kypřící prášek: hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan
amonný, sůl, kukuřičná vláknina, zahušťovadlo: guarová guma), kakaový prášek, lísko-oříšková
pasta, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, laktóza, emulgátor: sójový lecitin, mléčný
protein, glukózový sirup, aroma.
14339 KIT LIMETTA 1 X 11,9 kg – 14341 a 14343 a 08044
14340A SALSA CARAPINO /variegato-protírající pasta/ 2 X 5 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, přírodní aroma, aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát
disodný, xanthanová guma.
14341 PASTA LIMETTA /pasta/ 200 g v 14339 KIT LIMETTA
Cukr, glukózový sirup, voda, maltodextrine, přírodní aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin,
barvivo: výtažek z kurkumy, antioxidant: kyselina askorbová.
14342 PASTA NOCCIOLA /pasta/ 1 X 20 kg
Lísko-oříšková pasta.
14343 VARIEGATO LIMETTA /variegato-protírající pasta/ 6 X 1,5 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, kandovaná citrónová kůra (citrónová kůra, glukózo-fruktózový sirup,
cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), maltodextrin, zahušťovadla: agar-agar, pektin, barviva:
kurkuma, přírodní aroma limetky, přírodní aroma, antioxidant: kyselina askorbová.
14345 PASTA LIMETTA per granita /pasta/ 200 g v 14346 KIT GRANITA LIMETTA
Cukr, voda, glukózový sirup, barvivo: výtažek z kurkumy, amoniakový karamel, brilantní modř FCF,
přírodní aroma limetky.
14346 KIT GRANITA LIMETTA 1 X 9,9 kg - 14345 a 20022
14347A PASTA CHERRY 2 X 5 kg
Mražené višně (63 %), cukr, glukózový sirup, koncentrovaná višňová šťáva, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, aroma, zahušťovadlo: pektin, barvivo: antokyany.
14348A CIOCCOMANIA /poleva/ 2 X 2 kg
Rostlinné tuky (kokosový, z palmových jader), cukr, kousky amaretta (20 %), (cukr, meruňková
jádra, pasterizované vaječné bílky, laktóza, mléčný protein, kypřící prášek: uhličitan amonný,
aroma), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaová pasta, emulgátor: sójový lecitin, aroma.
14349 WAFER /variegato-protírající pasta/ 2 X 5 kg
Cukr, slunečnicový olej, lísko-oříšková pasta, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, oplatka
(6 %) (pšeničná mouka, rostlinný tuk (palmový), emulgátor: sójový lecitin, sůl, kypřící prášek:
hydrogenuhličitan sodný), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sójový lecitin,
aroma.
14350 KIT CHERRY MANIA 1 X 7,3 kg - 14348 a 14347
14356 SPECULOOS /variegato-protírající pasta/ 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 prášek:
hydrogenuhličitan amonný, hydrogenuhličitan sodný, sůl, aroma, sušený zázvor), sušená syrovátka,
sušené odstředěné mléko, rostlinný tuk (kokosový), přírodní aroma, kakaové máslo, glukózový sirup,
emulgátor: sójový lecitin, koření, mléčný protein, aroma.
14357A SPECULOOS /pasta/ 2 X 5 kg
Cukr, voda, glukózový sirup, slazené kondenzované mléko, aroma, přírodní aroma, sůl, barvivo:
amoniakový karamel, škrob.
14367 ROARING GELATO /pasta/ 8 X 0,2 kg
Cukr, voda, glukózový sirup, aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, přírodní aroma, barvivo:
amoniakový karamel.
14375A CREME BRULLE /variegato-protírající pasta/ 2 X 5 kg

Glukózový sirup, cukr, voda, přírodní aroma, aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, xantanová
guma.
14376 KIT DON VITO 1 X 8,6 kg - 14143 a 14320 a 53144
14378 TIRAMISU /variegato-protírající pasta/ 2 X 4 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, kakaový piškot (slazená koncentrovaná vejce, pšeničná mouka, cukr,
solené máslo, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, třtinový cukr, voda, kukuřičná mouka,
kypřící prášek: hydrogen-uhličitan sodný), piškot (pasterované vejce, pšeničná mouka, cukr, voda,
bramborový škrob, voda, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, kypřící prášek:
difosforečnan sodný), hydrogen-uhličitan sodný, zvlhčující látka: glycerol, konzervační látka: sorban
draselný, sůl, aroma), víno Marsala, pasterizované vaječné žloutky, rozpustná káva, aroma (vejce),
zahušťovadla: agar-agar, pektin.
14383 KIT MISTER NICO 1 X 9 kg - 16054 a 14220 a 14225
14387A GIANDUIA AMARA PREMIUM /pasta/ 2 X 4,3 kg
Lísko-oříšková pasta, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, slunečnicový olej, emulgátor:
sójový lecitin, aroma, sůl.
14389 KIT ROARING GELATO 1 X 9,6 kg - 14367 a 08134
14393 ROARING GELATO /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, antioxidant: citrát sodný,
maltodextrin, barvivo: amoniakový karamel, kurkuma, annatto, aroma, glukuronolakton, zahušťovadla: agar-agar, pektin, taurin, kofein, vitamíny (B3, B6, B5, B12), sladidlo: inositol.
14407 KIT APRITI SESAMO 1 X 9 kg - 16025 a 14606 a 14607
14416A CAFFE EXTRA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Mletá káva (26,46 %), slunečnicový olej, cukr, rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, aroma, emulgátor: sójový lecitin.
14419 MANDARINETTA /pasta/ 8 X 0,2 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, maltodextrin, přírodní mandarinkové aroma, zahušťovadla: agar-agar,
pektin, barvivo: karoteny (sója), antioxidant: kyselina askorbová.
14121 VARIEGATO MANDARINETTA /variegato-protírající pasta/ 1 X 1,3 kg
Glukózový sirup, cukr, kandované mandarinky (mandarinky (18,1 %), cukr, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, koncentrační látka: sorban draselný), voda, maltodextrin, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, přírodní mandarinkové aroma, barvivo: karoteny
(sója).
14425 FIORDIMANDARINO /variegato-protírající pasta/ 2 x 3 kg
Glukózový sirup, cukr, kandované mandarinky (18,1%), (z celkového množství produktu), cukr,
regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervační látka: sorbát draselný), voda, maltodextrin,
regulátor kyselosti: kyselina citronová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, přírodní aroma mandarinky,
barviva: karoteny (SÓJA).
14430 KIT MANDARINETTA 1 X 11,7 kg - 08198 a 14419 a 14421
14431 QUELL'ALTRA© /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, slunečnicový olej, glukózový sirup, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový) sušené odstředěné
mléko, sušené plnotučné mléko, laktóza, sušená smetana, maltodextrin, kakaové máslo, mléčný
protein, lísko-oříšková pasta, rostlinný tuk (palmový) emulgátor: sójový lecitin, aroma.
14432 VANIGLIA ZERO /pasta/ 2 X 4,5 kg
Sladidla: maltitol, sorbitol, vanilkový extrakt z Madagaskarské vanilky Bourbonu (20 %), voda,
maltodextrin, zahušťovadla: agar-agar, pektin a difosfát disodný, semena vanilky, barviva: karoteny.
14434 KIT MAMA QUE BUENA 1 X 9 kg - 14219 a 14221
14453 KIT COOKIES CBF AND SPOON 1 X 11,2 kg - 14322 a 14094 a 16047 a 16056
14454 KIT MACARON NEUTRAL 1 X 5,64 kg - 02537 a 02531
14461 SCOOP /pasta/ 2 X 4 kg
Cukr, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), lísko-oříšková pasta (18 %), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, rostlinný tuk (palmový), sušené odstředěné mléko, emulgátor: sójový
lecitin, aroma.

14464A VANIGLIA GOURMET /pasta/ 2 X 3 kg
Vanilkový extrakt z Madagaskarské vanilky Bourbonu (30,3 %), cukr, glukózový sirup, voda,
přírodní aroma, sůl, semena vanilky.
14476 KIT COOKIES BLACK 1 X 11,5 kg – 14582 a 14581 a 16484
14477 QUELLO© /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), cukr, karamelový cukr, sušené plnotučné mléko,
sušené odstředěné mléko, glukózový sirup, maltodextrin, aromatizovaný karamel s máslem
a smetanou (glukózový sirup, cukr, smetana, máslo) kakaové máslo, rostlinný tuk (palmový),
emulgátor: sójový lecitin, přírodní aroma.
14478 FIORDIMELA /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,5 kg
Mražená jablka (55,9 %), glukózový sirup, cukr, maltodextrin, karamel (glukózový sirup, karamel
(cukr, voda), voda), zahušťovadla: agar-agar, pektin, xantanová guma, regulátor kyselosti: kyselina
jablečná, přírodní aroma, antioxidant: kyselina askorbová, konzervační látka: sorban draselný,
skořice.
14484 KIT CHEESECAKE 1 X 8 kg – 08284 a 16461
14533 PASTA NOCCIOLA POP /pasta/ 2 X 4 kg
Lísko-oříšková pasta (92,8 %), rostlinné tuky (palmový), aroma.
14535 QUELLA LI /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,3 kg
Cukr, rostlinné tuky a oleje (slunečnicový, palmový), lísko-oříšková pasta, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, sušené odstředěné mléko, laktóza, emulgátor: sójový lecitin, mléčný
protein, aroma.
14542 PESTO DI MANDORLA /pasta/ 2 X 4 kg
Mandlová pasta (99 %), přírodní aroma.
14544 YOGIN 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.
14545 QUELLA ALTRO /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku
(14 %), sušené odstředěné mléko, laktóza, emulgátor: sójový lecitin, mléčný protein, aroma.
14546 PISTACCHIO PERFECT GREEN /pasta/ 2 X 4 kg
Pistáciová pasta.
14552 PISTACCHIO 100 % CALIFORNIA /pasta/ 2 X 4 kg
Pistáciová pasta (99,8 %), barviva: mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů.
14555 KIT FREDDA ARANCIA 1 X 5 kg – 20061 a 24031
14557 KIT FREDDA LIMONE 1 X 5 kg – 20062 a 24032
14558 KIT FREDDA FRAGOLA 1 X 5 kg – 20063 a 24033
14559 KIT FREDDA MANDARINO 1 X 5 kg – 20064 a 24034
14560 KIT FREDDA POMPELO ROSA 1 X 5 kg – 20065 a 24035
14561 KIT FREDDA ANGURIA 1 X 5 kg – 20066 a 24036
14563 KIT FREDDA SICILIANA 1 X 6,25 – 20067 a 24037
14565 KIT FREDDA MANDORLA 1 x 5 kg – 20068 a 24038
14566 KIT FREDDA LIME MINT 1 x 5 kg – 20069 a 24039
14568 QUELLA CHE /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, slunečnicový olej (28, 5 %), lísko-oříšková pasta, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
sušené odstředěné mléko, laktóza, emulgátor: sójový lecitin, kakaové máslo, mléčný protein, aroma.
14577 PASTA NOCCIOLA PIEMONTE I.G.P. /pasta/ 2 X 4 kg
Lísko-oříšková pasta Piemonte I.G.P.
14579 TORTA DI MELE /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, slazené kondenzované mléko, pasterizované vaječné žloutky, dextróza,
aroma, modifikovaný škrob, sůl, barviva: karoteny, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodný,
skořice.
14581 COOKIES® BLACK /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg

Cukr, kakaové sušenky (18 %) (pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (6 %), glukózový sirup, kypřící prášek: hydrogenuhličitan sodný,
hydrogenuhličitan amonný), slunečnicový olej, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, sušené odstředěné mléko, laktóza, emulgátor: sójový lecitin,
mléčný protein.
14582 COOKIES BLACK /pasta/ 2 X 4,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, dextróza, přírodní aroma, modifikovaný škrob, slazené kondenzované
mléko, sůl, aroma, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, difosforečnan disodný.
14584 IL MILANESE /variegato-protírající pasta/ 2 X 5,5 kg
Cukr, slunečnicový olej, glukózový sirup, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), rýžové
křupky (rýžová mouka (7,28 %), cukr, sladový výtažek z ječmene, sůl), sušené odstředěné mléko,
sušené plnotučné mléko, laktóza, sušená smetana, maltodextrin, kakaové máslo, aroma, mléčný
protein, lísko-oříšková pasta, rostlinný tuk (palmový), emulgátor: sójový lecitin, barvivo: kurkuma,
karoteny.
14585 QUELLA PEANUT /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Rostlinné tuky (slunečnicový, palmový), cukr, arašídová pasta (18 %), glukózový sirup, sušená
syrovátka, kakaové máslo, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: sójový lecitin,
sůl.
14586 QUELLA PISTACCHIO /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Rostlinné tuky (slunečnicový, palmový), cukr, pistáciová pasta (20 %), glukózový sirup, sušená
syrovátka, sušené odstředěné mléko, maltodextrin, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin,
barvivo: chlorofyl.
14606 COPERTURA APRITI SESAMO /poleva/ 2 X 4 kg
Rostlinné tuky (kokosový, palmový), sezamový krokant (cukr, sezamová semínka (11,4%)), cukr,
kakaová pasta, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátor: sójový
lecitin, aroma.
14607 APRITI SESAMO /pasta/ 2 X 4 kg
Sezamová semínka (30 %), rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), cukr, sušená syrovátka,
aroma, přírodní aroma, laktóza, sušené odstředěné mléko, škrob, mléčný protein, emulgátor: sójový
lecitin.
14631 PISTACCHIO /pasta/ 1 X 20 kg
Cukr, mandlová pasta, rostlinný tuk (palmový), pistáciová pasta (10 %), slunečnicový olej, sůl,
aroma, barviva: mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů, kurkuma, emulgátor: sójový lecitin.
14677 QUELLA CRUNCHY /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, rostlinný olej (slunečnicový), rýžové křupky (15 %) (rýžová mouka, cukr, kukuřičná mouka,
dextróza, sůl), lísko-oříšková pasta, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené odstředěné
mléko, emulgátor, sójový lecitin, kakaové máslo, laktóza, mléčný protein, aroma.
14679 BROWNIE /variegato-protírající pasta/ 2 X 5 kg
Brownie (27 %) (cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, pšeničný škrob, zvlhčující látka:
glycerol, sušená smetana, rostlinný oleje (slunečnicový, kokosový), glukózový sirup, sůl), cukr,
glukózový sirup, voda, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaový piškot (pšeničná mouka,
pasterizovaná vejce, cukr, voda, glukózový sirup, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (0,12 %), kypřící prášek: difosforečnan disodný,
hydrogenuhličitan sodný, sůl, konzervační látka: sorban draselný, aroma), zahušťovadla: agar-agar,
pektin, kakaový extrakt, konzervační látka: sorban draselný, sůl, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, aroma.
14680 QUELLA MILKY /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Rostlinné tuky (slunečnicový), cukr, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko (7,3 %), sušené
plnotučné mléko (4,6 %), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, modifikovaný škrob, laktóza,
sušená smetana, maltodextrin, mléčný protein, kakaové máslo, emulgátory: sójový lecitin, aroma,
sůl.
14681 RED VELVET /variegato-protírající pasta/ 2 X 5 kg

Cukr, glukózový sirup, piškot (25 %) (pšeničná mouka, cukr, pasterované vejce, voda, emulgátor:
mono-a diglyceridy mastných kyselin, kypřící prášek: difosforečnan disodný, hydrogenuhličitan
sodný, zvlhčující látka: glycerol, sůl, konzervační látka: sorban draselný, aroma), voda, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, konzervační látka t: sorban draselný,
barvivo: červeň AC *, azorubin, aroma.
14682 DACQUOISE /variegato-protírající pasta/ 2 X 5 kg
Cukr, glukózový sirup, piškot (20 %) (pšeničná mouka, cukr, pasterizované vejce, voda, emulgátor:
mono- a diglyceridy mastných kyselin, kypřící prášek: difosforečnan disodný, hydrogenuhličitan
sodný, zvlhčující látka: glycerol, sůl, konzervační látka: sorban draselný, aroma), voda, mandlová
mouka, alkohol, přírodní aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, aroma, konzervační látka: sorban draselný.
14684 MANDORLA 100 % AVOLA /pasta/ 2 X 4 kg
Mandlová pasta Avola.
14689 PISTACCHIO 100 % SELECTION /pasta/ 2 X 4 kg
Pistáciová pasta.
14691 PINOLA 100 % MEDITERRANEO /pasta/ 2 X 2,5 kg
Piniová pasta.
14692 PASTA CUORE AL LATTE DI BUFALA /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, slazené buvolí mléko (5 %) (buvolí mléko (55 %), cukr), regulátor
kyselosti: kyselina mléčná, aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, barviva: oxid titaničitý.
14695 COOKIES SPICY /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), sušenky (20 %) (pšeničná mouka, cukr, rostlinný
tuk (palmový), glukózový sirup, skořice, barvivo: kaustický sulfitový karamel, kypřící prášek:
hydrogenuhličitan amonný, hydrogenuhličitan sodný , sůl, aroma, sušený zázvor), cukr, karamelizovaný cukr, sušené odstředěné mléko, maltodextrin, glukózový sirup, sušená syrovátka, kakaové
máslo, karamelové aroma (cukr, glukózový sirup, máslo, smetana), skořice, emulgátor: sójový
lecitin, přírodní aroma, sůl.
14696 CREMA DONA AMANDA /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,5 kg
Rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), cukr, mandlová pasta, glukózový sirup, sušená syrovátka,
karamelizovaný cukr, sušené odstředěné mléko, maltodextrin, kakaové máslo, emulgátor: sójový
lecitin, aroma, přírodní aroma.
14697 BESO DOBLE /pasta/ 2 X 4,3 kg
Lísko-oříšková pasta, cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, slunečnicový olej,
emulgátor: sójový lecitin, aroma, sůl.
14698 VARIEGATO BESO DOBLE /variegato-protírající pasta/ 2 X 4,3 kg
Cukr, slunečnicový olej, pražené mandle, kakaové sušenky (pšeničná mouka, cukr, máslo, margarín:
rostlinné oleje a tuky (kokosový, slunečnicový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (0,6 %),
glukózový sirup, sušené vejce, kypřící prášek: hydrogenuhličitan amonný, sůl, aroma), kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, sušené odstředěné mléko, laktóza, kakaové máslo, emulgátor:
sójový lecitin, mléčný protein, aroma.
14701 KIT CAPRESE 1 X 6 kg – 14692 a 18388
14705 KIT DONA AMANDA 1 X 6,5 – 16073 a 14696
14708 KIT BESO DOBLE 1 X 8,6 – 14697 a 14698
14763 KIT ZUCCA 1 X 6,5 kg – 53780 a dekorace
14764 VARIEGATO CROKKY/variegato-protírající pasta/ 2 X 2,8 Kg
Rostlinný olej (slunečnicový, palmový), křehké mandle 20 % (cuk, mandle 40 %), cukr, mandlová
pasta, karamelizovaný cukr, sušená syrovátka, sušený glukózový sirup, sušené odtučněné mléko,
maltodextrin, kakaové máslo, emulgátory: sójový lecitin, aroma.
14767 FIORDIMARRON GLACE /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 Kg
Kandované kaštany v kusech (25 %) (kaštany 50 %, cukr, glukózovo-fruktózový sirup, přírodní
aroma vanilky), glukózovo-fruktózový sirup, sušený glukózový sirup, karamel (glukózový sirup
(cukr, voda), voda), voda, cukr, dextróza, karamelizovaný cukr, zahušťovadla: agar agar, pektin,

xanthanová guma, aroma, sůl, konzervační látky: sorban draselný, regulátor kyselosti: kyselina
mléčná.
14770 COOKIES MATCHA GREEN TEA /variegato-protírající pasta/ 2 X 5,5 Kg
Rostlinný olej (slunečnicový), cukr, sušenky ze zeleného čaje matcha 20 % (pšeničná mouka, cukr,
rostlinné oleje (slunečnicový, kokosový), matcha zelený čaj 1 %, kypřící složky: bikarbonát sodný,
barviva: chlorofyly a chlorofyliny)), sušený glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, sušené
plnotučné mléko, zelený čaj matcha 1,6 %, laktóza, sušená smetana, maltodextrin, kakaové máslo,
mléčný protein, emulgátory: sójový lecitin, barviva: chlorofyly a chlorofyliny, aroma.
14771 VARIEGATO NOCE PEKAN /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,5 Kg
Rostlinný olej (slunečnicový, palmový), cukr, kousky sušenek (pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk
(palmový), pšeničné otruby, glukózový sirup, kypřidla: hydrogen uhličitan sodný sušené odstředěné
mléko, sušený vaječný žloutek, aroma), pekanové ořechy 10 %, karamelizovaný cukr, sušené
plnotučné mléko, sušené odstředěné mléko, sušený glukózový sirup, maltodextrin, kakaové máslo,
laktóza, sušená smetana, aromatické karamelový přípravek (cukr, glukózový sirup, máslo,
smetana), rostlinný tuk (palmový), emulgátory: sójový lecitin, mléčný protein, přírodní aroma,
aroma, barviva: amoniak-sulfitový karamel.
14772 COOKIES CARAMEL /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 Kg
Rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), karamelové sušenky 20 % (pšeničná mouka, cukr, rostlinné
oleje (palmový, řepkový), sirup z karamelizovaného cukru 3 %, kypřící složky: hydrogen uhličitan
sodný, sójová mouka, sůl, skořice), cukr, karamelizovaný cuk 10,8 %, sušené odtučněné mléko,
maltodextrin, sušený glukózový sirup, sušený syrovátka, kakaové máslo, aromatický karamelový
přípravek 0,6% (cukr, sušený glukózový sirup, máslo, smetana), emulgátory: sójový lecitin, přírodní
aroma, sůl, aroma.
14776 PASTA NOCCIOLA-LA-LA SCURA /pasta/ 2 X 5 kg
Lísko-oříšková pasta (I.G.P. Piemonte)
14777 PASTA CREMA CHANTILLY /pasta/ 2 X 2,8 kg
Sušený glukózový sirup, cukr, voda, slazené kondenzované MLÉKO, pasterizovaný VAJEČNÝ
žloutek, modifikovaný škrob, aroma, sůl, barviva: (karoteny).
14780 QUELLA G /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 Kg
Rostlinné oleje (slunečnicový), sladila (maltitol, sorbitol), maltodextrin, lísko-oříšková pasta,
nízkotučná kakaový prášek, sójová mouka, rýžová mouka, emulgátory: sójový lecitin, kakaové
máslo, aroma, sladidlo 0,02 % (glykosidy ze stévie).
14782 QUELLA NOCCIOLA PRALINE /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 Kg
Cukr, rostlinné oleje (slunečnicový), lísko-oříšková pasta 21 %, sušený glukózový sirup,
maltodextrin, sušené odtučněné mléko, karamelizovaný cukr 6 %, kakaové máslo, emulgátory:
sójový lecitin, aroma, sůl.
14790 QUELLA NOCCIOLA /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, rostlinný olej (slunečnicový), LÍSKO-OŘÍŠKOVÁ pasta 14,0 %, sušené odstředěný MLÉKO,
LAKTÓZA, karamelizovaný cukr, MLÉČNÝ protein, kakaové máslo, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin),
aroma.
14791 QUELLA RUBY /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), sušený glukózový sirup, sušené odstředěné MLÉKO,
čokoláda z Ruby kakaových bobů 5,0 % (cukr, kakaové máslo, sušené odstředěné MLÉKO, sušené
plnotučné MLÉKO, kakaová pasta, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin), regulátor kyselosti: (kyselina
citronová), přírodní vanilkové aroma), sušené plnotučné MLÉKO, LAKTÓZA, koncentrovaná šťáva
z červené řepy, kakaové máslo, MLÉČNÝ protein, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin), regulátor kyselosti:
(kyselina citrónová), aroma.
14792 QUELLA COFFEE CRYSTALS /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), cukr, sušené odstředěné MLÉKO, maltodextrin,
kávové krystaly 4,0 % (cukr, vnější povlak (kakaové máslo, moučkový cukr (cukr, škrob)), kávový
extrakt 6,7 %, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku)), mletá káva 2,9 %, karamelizovaný cukr,
kávové zrno 1,0 % (kávové zrno 92 %, rostlinné tuky (bambucké máslo, kakaové máslo, illipe

máslo))), kakaové máslo, rostlinná vlákna, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor:
(SÓJOVÝ lecitin), aroma.
14793 COOKIES COCOBOOM /variegato-protírající pasta/ 1 X 6 Kg
Cukr, rostlinný olej (slunečnicový), sušené odstředěné MLÉKO, sušené kokosové kousky 12,0 %
(sušené kokosové kousky 68 %, cukr, dextróza, sůl), drcené kokosové sušenky 8,0 % (rýžová mouka,
cukr, kokosová mouka 21 %), plnotučné UHT MLÉKO, MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (kokosový,
slunečnicový), přírodní olivový extrakt), sušená SYROVÁTKA, kokosové mléko 1,1 %, kakaové
máslo, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin), aroma, maltodextrin, MLÉČNÝ protein.
14794 PASTA PER COOKIES COCOBOOM /pasta/ 1 X 3 Kg
Karamelizovaný cukr, voda, sušený glukózový sirup, kokosové mléko, modifikovaný škrob, přírodní
aroma, cukr, maltodextrin, aroma, MLÉČNÝ protein, sůl.
14795 PASTA GUSTO CROISSANT /pasta/ 2 X 2,8 Kg
Sušený glukózový sirup, slazené kondenzované MLÉKO, pasterizované VAJEČNÉ žloutky,
karamelizovaný cukr, voda, brioška 10 % (hladká PŠENIČNÁ mouka, cukr, rostlinný margarín
(slunečnicový olej s vysokým obsahem oleje, slaný olej, voda, regulátor kyselosti: (kyselina
citrónová))), přírodní droždí z kvásků (PŠENICE) pasterizovaná VEJCE, MÁSLO, emulgátory:
(mono- a diglyceridy mastných kyselin), slunečnicový lecitin, pasterizovaný VAJEČNÝ žloutek,
invertovaný cukrový sirup, plnotučné UHT MLÉKO, PŠENIČNÁ mouka, aroma), cukr, přírodní
aroma, sůl, modifikovaný škrob, barviva: (karoteny).
14802 KIT PISTACCHIO CIURI CIURI 1 X 6,8 Kg – 53280 a 53458 a 53459
14807 KIT NOCCIOLA CIURI CIURI 1 X 14 Kg – 14956 a 53954 a 53955
14808 KIT COOKIES MATCHA GREEN TEA 1 X 8,7 Kg – 14770 a 53771 a 53953
14809 KIT MISS PURPLE 1 X 13,1 Kg – 08580 a dekorace
14810 KIT UNICORN 1 X 6,7 Kg – 53223 a 53224
14820 PASTA VANIGLIA REGINA /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, voda, extrakt z vanilky Bourbon z Madagaskaru 16,7 %, sušený glukózový sirup, vanilkové
přírodní aroma, pasterizovaný VAJEČNÝ žloutek, výtažek ze slunečnice, sůl, mleté vanilkové lusky.
14821 KIT COOKIES COCOBOOM 1 X 14 Kg – 14793 a 14794 a 16091
14825 KIT MANDORLA CIURI CIURI 1 X 6,8 kg – 53542 a 53543 a 53546
14826 KIT PROFITEROLES 1 X 8 kg – 53519 a 53520
14827 KIT MAMA QUE BUENA WHITE 1 X 8,5kg – 53521 a 53523 a 53544
14828 GOLDEN CARAMEL SAUCE /poleva/ 6 X 1,3 Kg
Voda, cukr, sušený glukózový sirup, slazené kondenzované MLÉKO, karamelizovaný cukr 6 %,
modifikovaný škrob, přírodní aroma, aromatický karamelový přípravek (cukr, sušený glukózový
sirup, MÁSLO, SMETANA), kyselina: (kyselina mléčná), sůl, konzervační látky: (sorbát draselný),
barviva: (oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa).
14830 VARIEGATO MECBROWNIE /variegato-protírající pasta/ 2 X 5 kg
Cukr, rostlinný olej (slunečnicový), kakaové brownie 20 % (rostlinný olej: (slunečnicový),
pasterizovaná VEJCE, cukr, PŠENIČNÁ mouka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 7 %,
slunečnicový lecitin, přírodní aroma), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená
SYROVÁTKA, sušený glukózový sirup, emulgátor: (SÓJOVÝ lecitin), aromata.
14832 KIT CROCOCO 1 X 7,3 Kg – 53712 a 53713
14836 PASTA NOCCIOLA DORATA /pasta/ 2 X 5 kg
LÍSKO-OŘÍŠKOVÁ pasta ("Nocciola Tonda di Giffoni" cultivar).
14837 KIT PEANUT CIURI CIURI 1 X 14 kg – 53297 a 53585 a 53590
14838 KIT TRILOGY 1 X 13,3 kg – 53431 a 53566
14839 PASTA PISTACCHIO CON FIORDISALE DI SICILIA /pasta/ 2 X 4 kg
PISTÁCIOVÁ pasta (97,9 %), sicilská sůl (2 %), barvivo: mědnaté komplexy chlorofylů a
chlorofylinů).
14840 KIT GUSTO MARSHMALLOW 1 X 11 kg – 53772 a 53773
14856 QUELLA® DARK /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg

Cukr, rostlinný olej (slunečnicový), kakaový prášek z Dominikánské republiky s nízkým obsahem
tuku, kakaový prášek s nízkým obsahem tuku, sušený glukózový sirup, maltodextrin, kakaová hmota
z Dominikánské republiky, emulgátor (slunečnicový lecitin), aroma.
14857 KIT CHOCOPRETZEL 1 X 8,74 kg – 18691 a 53960
14860 KIT PAW PATROL 1 X 13,5 kg – 53608 a 53795
14864 PESTO PEANUT CIURI CIURI /pasta/ 2 X 2,5 kg
ARAŠÍDOVÁ pasta
14866 VARIEGATO PROFITEROLES BIANCO /variegato-protírající pasta/ 2 X 4 kg
Cukr, rostlinný olej (slunečnicový), odstředěné sušené MLÉKO, sušený glukózový sirup, kuličky
profiterolek 6 % (VEJCE, PŠENIČNÁ mouka, rostlinný olej (kokosový, slunečnicový), sůl, přírodní
olivový extrakt), plnotučné sušené MLÉKO, maltodextrin, LAKTÓZA, sušená SMETANA, kakaové
máslo, MLÉČNÁ bílkovina, emulgátor: (SÓJOVÝ lecitin), aromata.
14867 VARIEGATO PROFITEROLES NERO /variegato-protírající pasta/ 2 X 4 kg
Cukr, rostlinný olej (slunečnicový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, LÍSKO-OŘÍŠKOVÁ
pasta, kuličky profiterolek 6 % (pasterizovaná VEJCE, PŠENIČNÁ mouka, rostlinný olej (kokosový,
slunečnicový), sůl, přírodní olivový extrakt), sušené plnotučné MLÉKO, sušené odstředěné MLÉKO,
LAKTÓZA, emulgátor: (SÓJOVÝ lecitin), MLÉČNÝ protein, aromata.
14869 PASTA NOCCIOLA SELECTION SCURA /pasta/ 2 X 5 kg
Lísko-oříšková pasta 99,8 %, aroma.
14872 PASTA BIZANTINE PISTACHO /pasta/ 2 X 4 kg
Pistáciová pasta (98,9%), sůl, přírodní barvivo chlorofyl (měďnaté komplexy chlorofylů).
14889 KIT ABRACADAMIA 1 X 8,5 kg – 18696 a 14962
14892 KIT COOKIES CEREALS & STRAWBERRIES 1 X 9,5 kg – 14891 a 14890
14893 KIT BASE PAW PATROL "NEW ADVENTURE" 1 X 13,5 kg – 53795 a 53608
14898 COP. BIANCO AL VELO /poleva/ 2 X 2,5 kg
Rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, kokosový, palmojádrový, kakaový, palmový, bambucký, illipe),
cukr, sušené odstředěné MLÉKO, glukózový sirup, sušené plnotučné MLÉKO, LAKTÓZA,
maltodextrin, sušená SMETANA, MLÉČNÉ proteiny, emulgátor (SOJOVÝ lecitin), aroma.
14899 KIT NOCCIOLA PRALINATA CIURI CIURI 1 X 6,8 kg – 53958 a 53782 a 16095
14945 PASTA MENTA NAPURE /pasta/ 2 X 3 kg
Glukózový sirup, voda, přírodní aroma máty, extrakt ze světlice barvířské, extrakt spiruliny.
14946 KIT COCONUT PARTY by THE PROTEIN DEAL 1 X 8,18 kg – 08825 a 14894
14947 KIT RED FRUIT DELIGHT by THE PROTEIN DEAL 1 X 8,18 kg – 08824 a 14894
14948 KIT CRISPY COOKIE TREAT by THE PROTEIN DEAL 1 X 8,18 kg – 08823 a 14895
14949 KIT DOUBLE CHOCO STORM by THE PROTEIN DEAL 1 X 8,18 kg – 08826 a 14895
14956 VARIEGATO NOCCIOLA CIURI CIURI /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, rostlinný tuk (slunečnicový) lísko-oříšková pasta (14%), sušené odtučněné mléko, laktóze,
karamelizovaný cukr, mléčná bílkovina, kakaové máslo, emulgátor (sójový lecitin) aroma.
14957 VARIEGATO NOCCIOLCREAM NAPURE /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, rostlinný olej (slunečnicový), LÍSKO-OŘÍŠKOVÁ pasta 12,0 %, sušené odstředěné MLÉKO,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, koncentrovaná SMETANA, kakaový prášek, emulgátor
(slunečnicový lecitin), extrakt z bourbonské vanilky z Madagaskaru.
14960 QUELLA® VANIGLIA /variegato-protírající pasta/ 2 X 6 kg
Cukr, rostlinný olej (slunečnicový), sušené odstředěné MLÉKO, sušený glukózový sirup,
maltodextrin, koncentrovaná SMETANA, LAKTÓZA, MLÉČNÝ protein, emulgátor (slunečnicový
lecitin), extrakt z bourbonské vanilky z Madagaskaru 0,3 %, vanilkové přírodní aroma, mleté
vanilkové lusky, barviva (karoteny).
15900 LEMON GLAZE /poleva/ 2 X 5 kg
Glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob, zahušťovadla: pektin, polyfosforečnan
sodný, citrát vápenatý, xantanová guma, antioxidant: citrát sodný, kyselina askorbová, kalcium laktát
a alfa-tokoferol, sušená citronová šťáva (0,5 %), maltodextrin, přírodní aroma, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, konzervační látka: sorban draselný, přírodní citronové aroma.

15901 STRAWBERRY GLAZE /poleva/ 2 X 5 kg
Glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob, mražené jahodové pyré (1,8 %)
zahušťovadlo: pektin, polyfosforečnan sodný, citrát vápenatý, xantanová guma, antioxidant: citrát
sodný, kyselina askorbová, laktát vápenatý, barviva: košenila, přírodní aroma, jahodová semena,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervační látka: sorban draselný.
15902 CHOCOLATE FLAVOUR GLAZE /poleva/ 2 X 5 kg
Glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, dextróza, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaové
máslo, zahušťovadla: pektin, fosforečnan sodný, citrát vápenatý, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, aroma, antioxidanty: laktát vápenatý, citrát sodný, sůl, konzervační látky: sorban draselný,
přírodní kakaové aroma.
15904 CARAMEL GLAZE /poleva/ 2 X 5 kg
Glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, karamel (10 %) (glukózový sirup, karamel (cukr, voda), voda),
modifikovaný škrob, zahušťovadla: pektin, polyfosfát sodný, citrát vápenatý, xantanová guma,
přírodní aroma, antioxidanty: citrát sodný, laktát vápenatý, kyselina citrónová, sůl, konzervační látky:
sorban draselný, barviva: antokyany.
15905A NEUTRAL JELLY /poleva/ 2 X 3 kg
Glukózo-fruktózový sirup, voda, dextróza, cukr, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodný,
regulátor kyselosti: citrát sodný, sůl.
15907 BLACK CHERRY GLAZE /poleva/ 2 X 5 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob, mražené višňové pyré (1 %), zahušťovadlo:
pektin, polyfosfát sodný, citrát vápenatý, xantanová guma, antioxidanty: citrát sodný, kyselina
askorbová, přírodní aroma, barviva: antokyany, karamel, konzervační látka: sorban draselný.
15908 DARK CHOCOLATE FLAVOUR GLAZE /poleva/ 2 X 5 kg
Glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, dextróza, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaové
máslo, zahušťovadla: pektin, fosforečnan sodný a citrát vápenatý, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, antioxidanty: laktát vápenatý, citrát sodný, sůl, konzervační látka: sorban draselný,
přírodní kakaové aroma.
15911 MIRROR GLAZE WHITE /poleva/ 2 X 3 kg
Glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, dextróza, kakaové máslo, modifikovaný škrob, potravinářská
želatina, barviva: (oxid titaničitý), antioxidanty: (citrát sodný, laktát vápenatý), zahušťovadla:
(pektin, trikalciumcitrát, polyfosforečnan sodný), regulátor kyselosti. (kyselina citronová), aromata,
konzervační látky: (sorbát draselný), sůl.
15912 MIRROR GLAZE MISS PURPLE /poleva/ 2 X 3 kg
Glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, dextróza, modifikovaný škrob, potravinářská želatina,
zahušťovadla: (pektin, trikalciumcitrát, polyfosforečnan sodný), antioxidanty :(citrát sodný, laktát
vápenatý), aromata, regulátor kyselosti: (kyselina citronová), konzervační látky (sorbát draselný),
barviva (oxid titaničitý, azorubin *, brilantní modř FCF).
15913 MIRROR GLAZE MANGO /poleva/ 2 X 3 kg
Glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, dextróza, modifikovaný škrob, potravinářská želatina,
koncentrovaná mangová šťáva 1,0 %, barviva: (kurkuma, kokineal), antioxidanty: (citrát sodný, laktát
vápenatý), zahušťovadla: (pektin, trikalciumcitrát, polyfosforečnan sodný)), regulátor kyselosti:
(kyselina citronová), aromata, konzervační látky: (sorbát draselný).
15914 GLITTER GLAZE RED /poleva/ 2 X 3 kg
Glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, dextróza, modifikovaný škrob, potravinářská želatina,
zahušťovadla (pektin, citronan vápenatý, polyfosforečnan sodný), antioxidanty (citrát sodný, laktát
vápenatý), barviva (oxid titaničitý, kurkuma, červená alura AC *, oxidy a hydroxidy železa), regulátor
kyselosti (kyselina citrónová), aroma, konzervační látka (sorban draselný).
15915 GLITTER GLAZE GREEN /poleva/ 2 X 3 kg
Glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, dextróza, modifikovaný škrob, potravinářská želatina,
zahušťovadla (pektin, citronan vápenatý, polyfosforečnan sodný), antioxidanty (citrát sodný, laktát
vápenatý), barviva (kurkuma, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa, brilantní modř FCF),
regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, konzervační látka (sorban draselný).

15916 GLITTER GLAZE GOLD /poleva/ 2 X 3 kg
Glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, dextróza, modifikovaný škrob, potravinářská želatina,
zahušťovadla (pektin, citronan vápenatý, polyfosforečnan sodný), antioxidanty (citrát sodný, laktát
vápenatý), barviva (kurkuma, oxid titaničitý, oxidy a hydroxidy železa), regulátor kyselosti (kyselina
citrónová), aroma, konzervační látky (sorban draselný).
15920 COP. AL GUSTO CIOCCOLATO BIANCO TIPO „M“ /poleva/ 2 X 2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokosový, z palmových jader, palmový) cukr, sušená syrovátka, sušené
odstředěné mléko, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, aroma.
15921 COP. AL GUSTO CIOCCOLATO LATTE TIPO „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, sušené odstředěné mléko, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, aroma.
15922 COP. AL GUSTO CIOCCOLATO NOCIOLLA TIPO „M“ /poleva/ 2 X 2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokosový, z palmových jader, palmový), cukr, lísko-oříšková pasta (14,9 %),
sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, aroma.
15923 COP. AL GUSTO CIOCCOLATO PISTACCHIO TIPO „M“ /poleva/ 2 X 2,3 kg
Rostlinné oleje a 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.
15924 COP. AL GUSTO CIOCCOLATO GIANDUIA TIPO „M“ /poleva/ 2 X 2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokosový, z palmových jader, palmový), cukr, lísko-oříšková pasta,
kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, sušené odstředěné
mléko, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, aroma.
15925 COP. AL GUSTO CIOCCOLATO FRAGOLA TIPO „M“ /poleva/ 2 X 2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokosový, z palmových jader, palmový), cukr, sušená syrovátka, sušené
odstředěné mléko, kakaové máslo, barviva: košenila, paprikový extrakt, aroma, emulgátor: sójový
lecitin.
15926 COP. AL GUSTO CIOCCOLATO LIMONE TIPO „M“ /poleva/ 2 X 2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokosový, z palmových jader, palmový), cukr, sušená syrovátka, sušené
odstředěné mléko, kakaové máslo, přírodní citrónové aroma, emulgátor: sójový lecitin, aroma,
barviva: lutein.
14930 CREMA GIANDUIA MAGIC /pasta/ 2 X 4,5 kg
Cukr, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový, světlicový), kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku, sušené odstředěné MLÉKO, LÍSKO-OŘÍŠKOVÁ pasta, modifikovaný škrob, emulgátor
(SÓJOVÝ lecitin), aromata.
15934A COP. AL GUSTO CIOCCOLATO FONDENTE TIPO „M“ /poleva/ 2 X 2,3 kg
Rostlinné tuky (kokosový, z palmových jader), cukr, kakaová pasta, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátory: sójový lecitin, aroma.
15935 COP. AL GUSTO CIOCCOLATO CARAMEL TIPO „M“ /poleva/ 2 X 2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokosový, z palmových jader, palmový), karamelizovaný cukr (17 %), cukr,
kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, sušené odstředěné mléko, glukózový sirup, maltodextrin,
karamelové aroma (1 %) (cukr, glukózový sirup, máslo, smetana), přírodní aroma, emulgátor: sójový
lecitin.
16012 GRANELLA DI COOKIES® 8 x 0,5 kg /drcené sušenky/ 8 X 0,5 kg
Pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk (palmový), sušený vaječný žloutek, glukózový sirup, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, kypřidla: hydrogenuhličitan sodný, sušené odstředěné mléko,
aroma.
16013 MINI COOKIES® /sušenky/ 8 x 0,5 kg
Hladká PŠENIČNÁ mouka, cukr, rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku, MÁSLO, glukózový sirup, činidla zvyšující chuť (hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan
amonný), barviva (karamel (kaustický sulfitový karamel)), aroma.
16025 GRANELLA APRITI SESAMO /posyp/ 6 X 1 kg

Cukr, sezam (40 %).
16041 MERINGUE /posyp/ 4 X 0,7 kg
Cukr, pšeničný škrob, sušený vaječný bílek, aroma.
16045 CROKKY /posyp/ 8 X 1 kg
Mandle, arašídy, cukr.
16046 COCONUT FLAKES /posyp/ 2 X 1,5 kg
Kousky kokosu.
16047 COOKIES® SHORTBREAD /sušenky/ 6 X 0,7 kg
Pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk (palmový), sušený vaječný žloutek, glukózový sirup, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící prášek: hydrogenuhličitan sodný, sušené odstředěné
mléko, aroma.
16048 PEPITA AL CIOCCOLATO /pecičky/ 6 X 1 kg
Cukr, rostlinný tuk (olej z palmových jader), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (16%),
emulgátor: sójový lecitin, aroma.
16049 GRANELLA DI MANDORLE TOSTATE /posyp/ 10 X 0,5 kg
Mandle.
16050 GRANELLONA SCROK /posyp/ 5 X 1 kg
Cukr, lískové oříšky, mandle, vlašské ořechy, makadamové oříšky.
16055 GRANELLA DI ARACHIDI /posyp/ 8 X 1 kg
Arašídy.
16056 COOKIES LŽIČKY/sušenky/ 1 X 600 ks
Pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk (palmový), glukózový sirup, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, barvivo: kaustický sulfitový karamel, aroma, kypřící prášek: hydrogenuhličitan sodný,
hydrogenuhličitan amonný.
16057 GRANELLA DI PISTACHIO /posyp/ 6 X 1 kg
Pistácie.
16070 GARANELLA MIX 2000 /posyp/ 6 X 1 kg
Cukr, arašídy, lískové oříšky.
16072 GRANELLA DI NOCCIOLE /posyp / 6 X 2 kg
Lískové oříšky.
16073 CONFETTI DONA AMANDA /posyp/
Cukr, kousky mandlí (34 %), rýžový škrob, arabská guma, vanilka.
16076 GRANELLA AMARETTI /posyp/ 2 X 1,8 kg
Cukr, meruňková jádra (20 %), pasterované vaječné bílky, kypřidla: hydrogenuhličitan sodný,
uhličitan amonný, aroma.
16085 GRANELLA PISTACCHIO CIURI CIURI /posyp/ 6 x 1,5kg
Pistácie
16088 INSTACRUMBLE NEUTRO /posyp/ 2 X 2,5 kg
MÁSLOVÁ sušenka (hladká PŠENIČNÁ mouka, cukr, plnotučné UHT MLÉKO, MÁSLO 4,5 %,
rostlinné oleje a tuky (kokosový, slunečnicový), přírodní olivový extrakt), rostlinné oleje a tuky
(kokosový, vysoce olejový slunečnicový olej, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku), cukr,
sušené odstředěné MLÉKO, MANDLE, sušený glukózový sirup, aromata.
16089 INSTACRUMBLE CARAMEL /posyp/ 2 X 2,5 kg
Karamelová sušenka (hladká PŠENIČNÁ mouka, rostlinné oleje a tuky (kokosový, slunečnicový),
cukr, karamelizovaný cukrový sirup 12,5 %, kypřící činidla (pyrofosfát sodný, hydrogenuhličitan
sodný), sůl, skořicový prášek), rostlinné oleje a tuky (kokosový, vysoce olejový slunečnicový olej,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku), cukr, sušený glukózový sirup.
16090 INSTACRUMBLE CACAO /posyp/ 2 X 2,5 kg
Kakaová sušenka (hladká PŠENIČNÁ mouka, cukr, rostlinné oleje a tuky (kokosový, slunečnicový),
plnotučné UHT MLÉKO, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 8%, přírodní olivový extrakt),
rostlinné oleje a tuky (kokosový, vysoce olejový slunečnicový olej, kakaový prášek se sníženým

obsahem tuku), cukr, pražená kakaová zrna 13 %, sušené odstředěné MLÉKO, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku 3%, sušený glukózový sirup.
16091 CRUMBLE COOKIES COCOBOOM /sušenky/ 1 X 2,5 kg
Kokosová sušenka bez lepku (rýžová mouka, cukr, kokosová mouka 15 %, plnotučné UHT MLÉKO,
MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (kokosový, slunečnicový), přírodní olivový extrakt), rostlinné oleje a
tuky (kokosový, slunečnicový olej s vysokým obsahem oleje, kakaový prášek se sníženým, obsahem
tuku), cukr, sušené odstředěné MLÉKO, sušený glukózový sirup.
16092 GRANELLA PEANUT CIURI CIURI /posyp/ 6 X 1,5 kg
Drcené solené arašídy (ARAŠÍDY 50%, cukr, sůl 1%).
16093 INSTACRUMBLE COCCO /posyp/ /posyp/ 2 X 2,5 kg
Kokosová sušenka bez lepku (rýžová mouka, cukr, kokosová mouka 15%, sušené plnotučné
MLÉKO, MÁSLO, rostlinné oleje a tuky (kokosový, slunečnicový), přírodní olivový extrakt),
rostlinné oleje a tuky (kokosový, slunečnicový olej s vysokým obsahem oleje, kakao), cukr, sušené
odstředěné MLÉKO, sušený glukózový sirup.
16096 INSTACRUMBLE NEUTRO GLUTEN FREE /posyp/ 2 X 2,5 kg
Cukr, rýžová mouka, rostlinné oleje a tuky (kokosový, slunečnicový, kakaový), UHT plnotučné
MLÉKO, sušené odstředěné MLÉKO, MÁSLO 5 %, MANDLOVÁ mouka, glukózový sirup,
přírodní olivový extrakt, aroma.
16097 INSTACRUMBLE RED FRUITS GLUTEN FREE /posyp/ 2 X 2,5 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (kokosový, slunečnicový, kakaový), rýžová mouka, sušené odstředěné
MLÉKO, MÁSLO, drť sušeného červené ovoce(v porcích různé velikosti 87%: jahody, ostružiny,
maliny, borůvky, černý rybíz), kukuřičný škrob, cukr) sušené plnotučné MLÉKO, lyofilizované
kousky malin a jahod 1%, sušený glukózový sirup, koncentrát z ředkviček, červené řepy, mrkve,
jablka, přírodní olivový extrakt.
16187 COOKIES BISCOTTO /sušenky/ 1 X 5,12 kg (8 x 640 g) – 32 sušenek v balení
Pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
glukózový sirup, barvivo: kaustický sulfitový karamel, aroma, kypřidla: hydrogenuhličitan sodný,
hydrogenuhličitan amonný.
16461 CHEESECAKE BISCUITS /sušenky/ 6 X 1 kg
Pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk (palmový), pšeničné otruby, glukózový sirup, kypřící prášek:
hydrogen uhličitan sodný, sušené odstředěné mléko, vejce, aroma.
16484 COOKIES® BLACK SHORTBREAD /sušenky/ 6 X 1 kg
Pšeničná mouka typu “0”, cukr, rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
glukózový sirup, kypřící prášek: hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan amonný.
18031 FRAGOLA CON LATTE /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, mražené jahody (20 %), glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
jahodová koncentrovaná šťáva (2,7 %), barviva: antokyany, kurkuma, jahodová semena, aroma,
zahušťovadla: pektin, tara guma.
18033 FRAGOLA s. semi /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, mražené jahodové pyré (21,5 %), glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
voda, jahodová koncentrovaná šťáva, barviva: antokyany, kurkuma, aroma, zahušťovadlo: pektin,
tara guma.
18038 ARANCIO SANGUINELLA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Glukózový sirup, voda, cukr, pomerančová koncentrovaná šťáva (10 %), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, maltodextrin, aroma, barviva: antokyany, amoniakový karamel, paprikový extrakt,
zahušťovadla: agar-agar, pektin, přírodní aroma.
18039 AMARENA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Mražené višně (50,8 %), cukr, glukózový sirup, voda, višňová koncentrovaná šťáva, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, aroma, zahušťovadlo: pektin, barviva: antokyany, amoniakový
karamel, indigo.
18041 PRUGNA /pasta/ 2 X 2,5 kg

Mražené švestky (42,1 %), cukr, glukózový sirup, švestková koncentrovaná šťáva (7,15 %), voda,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadlo: pektin, barviva: antokyany, amoniakový
karamel, aroma, přírodní aroma.
18042 PERA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, mražené hrušky (18 %), hrušková koncentrovaná šťáva (15 %), glukózový sirup, voda, aroma,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadlo: pektin.
18044A TROPICAL /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, glukózový sirup, mražený ananas, mražená papája, mražené mango, maracuiová koncentrovaná šťáva, mražené kiwi, regulátor kyselosti: kyselina citronová, zahušťovadla: agar-agar, pektin,
přírodní aroma.
18047 FRAGOLA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, mražené jahody (20 %), glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, voda,
jahodová koncentrovaná šťáva, jahodová semena, barviva: antokyany, kurkuma, aroma, zahušťovadlo: pektin, tara guma.
18054A MANGO /pasta/ 2 X 3 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, mangová koncentrovaná šťáva (8 %), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, kyselina jablečná, mražené mangové pyré (4 %), aroma, barviva: kurkuma, paprikový
extrakt, přírodní aroma, zahušťovadlo: pektin.
18056 BANANA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, banán (10 %), banánová koncentrovaná šťáva (10 %), aroma, přírodní
banánové aroma, zahušťovadlo: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní aroma.
18057A ANANAS /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, mražený ananas (34,3 %), ananasová koncentrovaná šťáva (10,3 %), glukózový sirup, regulátor
kyselosti: kyselina citronová, voda, aroma, zahušťovadlo: pektin, barvivo: kurkuma.
18058 MELONE /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, mražený meloun (18 %), voda, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
zahušťovadlo: pektin, přírodní aroma, sůl, barviva: karoteny (sója).
18061 MARACUIA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová, maracuiová koncentrovaná
šťáva (6,5 %), zahušťovadlo: pektin, barviva: kurkuma, paprikový-extrakt, aroma.
18062A KIWI /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, glukózový sirup, kiwi mražené (10 %), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, mražené
pyré z kiwi (6,4 %), aroma, rostlinný extrakt (špenát, kopřiva, kurkuma), kiwi semena, zahušťovadlo:
pektin, barvivo: kurkuma.
18063 TROPICAL /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, maracuiová koncentrovaná šťáva, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, přírodní aroma, aroma, zahušťovadlo: pektin, barvivo: paprikový-extrakt.
18064 FIORDIALBICOCCA /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,5 kg
Mražené meruňky (44,5 %), cukr, glukózový sirup, voda, meruňková koncentrovaná šťáva (5,4 %),
zahušťovadla: agar-agar, pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervační látka: sorban
draselný, barviva: paprikový extrakt, kurkuma, aroma.
18067A PESCA /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené broskve (17 %), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
broskvová koncentrovaná šťáva (2,5 %), aroma, zahušťovadlo: pektin, přírodní aroma, barvivo:
paprikový extrakt.
18071 FRAGOLINE DI BOSCO /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené jahody, mražené lesní jahody (10 %), regulátor kyselosti: kyselina
citronová, voda, jahodová koncentrovaná šťáva, jahodová semena, aroma, zahušťovadla: pektin, tara
guma, barvivo: amoniakový karamel, antokyany, annatto.
18072 RIBES NERO /pasta/ 2 X 2,5 kg

Cukr, mražený černý rybíz (15 %), glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
kyselina jablečná, borůvková koncentrovaná šťáva (5 %), barvivo: antokyany, amoniakový karamel,
zahušťovadlo: pektin, aroma.
18073 FIORDIFRAGOLA /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,5 kg
Kandované jahody (jahody (30,46 %), cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), cukr, glukózový
sirup, voda, rostlinná vláknina (inulin), maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
zahušťovadla: agar-agar, pektin, přírodní aroma, aroma, jahodová semena, barviva: antokyany,
konzervační látka: sorban draselný.
18079 PAPAYA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, mražená papája (15 %), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
papájová koncentrovaná šťáva (3 %), aroma, barviva: paprikový extrakt, kurkuma, zahušťovadlo:
pektin.
18080A LAMPONE /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené maliny (15 %), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
kyselina jablečná, barviva: antokyany, amoniakový karamel, aroma, zahušťovadlo: pektin.
18081 MIRTILLO /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené borůvky (15 %), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
borůvková koncentrovaná šťáva (6 %), barvivo: amoniakový karamel, antokyany, indigo, aroma,
zahušťovadla: pektin, tara guma.
18082 ARANCIO /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, pomerančová koncentrovaná šťáva (9,1 %), regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, barvivo: kurkuma, antokyany zahušťovadlo: pektin, xanthanová guma, aroma,
přírodní pomerančové aroma, přírodní aroma, přírodní mandarinkové aroma.
18083 ALBICOCCA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené meruňky (14 %), voda, meruňková koncentrovaná šťáva (4 %),
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, aroma, přírodní aroma, barvivo:
amoniakový karamel, karoteny (sója), kurkuma, zahušťovadla: agar-agar, pektin.
18084A FIORDIAMARENA /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Glukózový sirup, cukr, kandované třešně (třešně, glukózo-fruktózový sirup, cukr, višňová šťáva,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, rostlinný koncentrát (černá mrkev, ibišek), přírodní aroma),
voda, višňová koncentrovaná šťáva (5 %), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla:
agar-agar, pektin, aroma, barviva: antokyany.
18085A FRUTTI DI BOSCO /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené lesní plody (14 %) (černý rybíz, borůvky, ostružiny, maliny), voda,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, jahodová koncentrovaná šťáva, přírodní aroma, aroma,
barviva: antokiany, indigotin.
18086A CILIEGIA /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené třešně (20 %), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo:
antokyany, karamel, zahušťovadlo: pektin.
18087 MORA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené ostružiny (19 %), voda regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
aroma, barviva: antokyany, indigotin, zahušťovadlo: pektin.
18089A FIORDIBOSCO /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, mražené lesní plody (30,7 %), (borůvky, rybíz, ostružiny, maliny) glukózový sirup, voda,
mražené jahody, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: pektin, agar-agar, aroma,
barvivo: antokyany.
18090 FIORDIPERA /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,5 kg
Mražené hrušky (49,1 %), cukr, glukózový sirup, hruškový koncentrát (8,63 %), hrušková
koncentrovaná šťáva (4,65 %), voda, zahušťovadla: pektin, agar-agar, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, aroma.
18091 FIORD'ARANCIO /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,5 kg

Glukózový sirup, cukr, voda, kandovaná pomerančová kůra (pomerančová kůra (7,94 %), glukózovofruktózový sirup, cukr, citronová koncentrovaná šťáva), pomerančová koncentrovaná šťáva (4 %),
aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, barviva: karoteny
(sója), antokyany, přírodní aroma.
18095A FIORDIPESCA /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Mražené broskve (51,3 %), cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
zahušťovadlo: agar-agar, pektin, přírodní aroma, aroma, barvivo: paprikový extrakt, konzervační
látka: sorban draselný.
18096A UVA /pasta/ 2 X 3 kg
Mražené hroznové víno (57,2 %), glukózový sirup, cukr, voda, regulátor kyselosti: kyselina jablečná,
kyselina citrónová, aroma, bezová koncentrovaná šťáva, zahušťovadla: pektin, barviva: antokyany.
18098 ANGURIA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, koncentrovaná šťáva z červeného melounu (6 %), aroma, regulátor
kyselosti: kyselina jablečná, barviva: antokyany výtažek z annatta, karoteny, zahušťovadlo: pektin.
18099 MELA VERDE /pasta/ 2 X 2,5 kg
Mražená jablka (45 %), cukr, glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, aroma, přírodní
aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin.
18100 JAMMY FRAGOLA /variegato-protírající pasta/ 6 X 1,5 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené jahody (15 %), voda, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát
disodný, jahodová semena, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervační látka: sorban
draselný, barviva: antokyany, annatto.
18102 JAMMY CARAMEL /variegato-protírající pasta/ 6 X 1,5 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, barvivo: amoniakový karamel, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát
disodný, aroma, konzervační látka: sorban draselný.
18103 JAMMY LIMONE /variegato-protírající pasta/ 6 X 1,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodný, barviva: kurkuma,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervační látka: sorban draselný, přírodní citrónové aroma.
18104 FARCITURA LAMPONE /variegato-protírající pasta/ 6 X 1,5 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené maliny (15 %), voda, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát
disodný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: antokyany (oxid siřičitý), aroma,
konzervační látka: sorban draselný.
18105 FARCITURA KIWI /variegato-protírající pasta/ 6 X 1,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, kiwi pyré (9,8 %), zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodný,
kiwi semena, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervační látka: sorban draselný,
barviva: kurkuma, amoniakový karamel, brilantní modř FCF.
18106 JAMMY ALBICCOCA /variegato-protírající pasta/ 6 X 1,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, koncentrovaná šťáva z meruněk (2 %), zahušťovadla: agar-agar, pektin,
barviva: karoteny (sója), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervační látka: sorban draselný,
aroma.
18107 JAMMY ARANCIO /variegato-protírající pasta/ 6 X 1,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, koncentrovaná pomerančová šťáva (3 %), zahušťovadla: agar-agar,
pektin, difosfát disodný, barviva: kurkuma, karoteny (sója), regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
konzervační látka: sorban draselný, aroma, přírodní pomerančové aroma.
18111 JAMMY GUSTO CIOCCOLATO/variegato-protírající pasta/ 6 X 1,4 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, modifikovaný škrob,
zahušťovadla: agar-agar, pektin, alkohol, přírodní kakaové aroma, sůl, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, aroma, konzervační látka: sorban draselný.
18121 TÉ VERDE /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zelený čaj (1 %), přírodní
aroma, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, přírodní limetkové aroma.
18122 FIORDIFICO CARAMELLATO /variegato-protírající pasta/ 2 X 4,5 kg

Mražené fíky (38 %), karamel (19,5 %) (glukózový sirup, karamel (cukr, voda) voda), glukózový
sirup, cukr, přírodní fíkové aroma, alkohol, barvivo: antokyany, aroma (vaječné), regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, zahušťovadlo: agar-agar, pektin.
18138 BANANA CON PEZZI /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené banány (15 %), koncentrovaná banánová šťáva (10 %), voda, aroma,
přírodní banánové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin,
přírodní aroma.
18150 CHARLY JELLY /pasta/ 6 X 1,2 kg
Glukózový sirup, voda, cukr, zahušťovadlo: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová.
18152 GINGER LEMON PASTA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, maltodextrin, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, přírodní aroma, přírodní
citrónové aroma, zázvorový extrakt, emulgátor: estery sacharózy s mastnými kyselinami.
18154A MANGO ALFONSO /pasta/ 2 X 3 kg
Glukózový sirup, cukr, mražené pyré mango alphonso (15 %), voda, regulátor kyselosti: kyselina
jablečná, kyselina citrónová, barviva: kurkuma, amoniakový karamel, karoteny (sója), aroma,
zahušťovadla: agar-agar, pektin.
18170 POMPELMO ROSA /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní aroma, aroma,
koncentrovaná grepfruitová šťáva (1 %), zahušťovadla: agar-agar, pektin, xanthanová guma, barviva:
antokyany.
18171A MANDARINO /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová, sušená mandarinková šťáva
(maltodextrin, koncentrovaná mandarinková šťáva (0,7 %), přírodní aroma), modifikovaný škrob,
barviva: kurkuma, paprikový extrakt, aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin.
18173 BITTER LEMON /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, voda, kandovaná citronová kůra (citronová kůra, glukózo-fruktózový sirup, cukr,
koncentrovaná citronová šťáva), glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní
aroma, zahušťovadlo: pektin.
18180A ALBICOCCA "CLASSIC" /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené meruňky (15 %), voda, koncentrovaná meruňková šťáva (5 %),
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: kurkuma, antokyany, zahušťovadla: pektin, aroma.
18186 FIORDIDATTERO /variegato-protírající pasta/ 2 X 5 kg
Mražené datle (30 %), glukózový sirup, cukr, voda, dextróza, přírodní aroma, zahušťovadla: agaragar, pektin, xanthanová guma, sůl, regulátor kyselosti: kyselina mléčná, konzervační látka: sorban
draselný, aroma.
18194 FIORDIFICO VERDE /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, mražené fíky (30 %), glukózový sirup, voda, zahušťovadla: agar-agar, pektin, xantanová guma,
přírodní aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barviva: amoniakový karamel, antioxidanty:
kyselina askorbová, konzervační látka: sorban draselný.
18195 FIORDIMARACUJA /variegato/ 2 X 2,5 kg
Cukr, mražená maracujová šťáva (29 %), glukózový sirup, voda, maltodextrin, koncentrovaná
maracujová šťáva (1 %), zahušťovadla: agar-agar, pektin, xantanová guma, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, barviva: karoteny, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyselosti: citrát
sodný, přírodní aroma, konzervační látka: sorban draselný.
18196 RICOTTA /pasta/ 2 X 5 kg
Cukr, glukózový sirup, mléčná ricotta (20 %) (syrovátka, sůl, regulátor kyselosti: kyselina mléčná),
voda, modifikovaný škrob, sůl, aroma, regulátor kyselosti: kyselina mléčná, kyselina citrónová,
barvivo: oxid titaničitý, antioxidant: kyselina askorbová, konzervační látka: sorban draselný.
18199 SAMBUCO /pasta/ 2 X 2,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, mražený černý bez (15 %), regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
barvivo: antokyany, přírodní aroma černého bezu, zahušťovadla: agar-agar, pektin, xantanová guma.
18201 FIORDISAMBUCO /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,5 kg

Mražený černý bez (32 %), cukr, glukózový sirup, voda, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina
citronová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, xantanová guma, regulátor kyselosti: citrát sodný,
konzervační látka: sorban draselný, přírodní aroma černého bezu, barviva: antokyany.
18226 PASTA BANANA 2 X 5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, banán (10 %), banánová koncentrovaná šťáva (10 %), aroma, přírodní
banánové aroma, zahušťovadlo: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní aroma.
18231 PASTA LAMPONE /pasta/ 2 X 5 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené maliny (15 %), voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
kyselina jablečná, barviva: antokyany, amoniakový karamel, aroma, zahušťovadlo: pektin.
18293 PASTA ARANCIA /pasta/ 2 X 5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, pomerančová koncentrovaná šťáva (9,1 %), regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, barvivo: kurkuma, antokyany zahušťovadlo: pektin, xanthanová guma, aroma,
přírodní pomerančové aroma, přírodní aroma, přírodní mandarinkové aroma.
18347 FRAGOLA LATTE /pasta/ 1 X 25 kg
Cukr, mražené jahody (20 %), glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
jahodová koncentrovaná šťáva (2,7 %), barviva: antokyany, kurkuma, jahodová semena, aroma,
zahušťovadla: pektin, tara guma.
18350 GRANFRUTTA FRAGOLA /pasta/ 2 X 5 kg
Mražené jahody (71 %), cukr, glukózový sirup, rostlinný vláknina (inulin), maltodextrin,
zahušťovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, xantanová guma, barviva: antokyany, kurkuma,
regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma, konzervační látka: sorban draselný.
18351 GRANFRUTTA MANGO /pasta/ 2 X 5 kg
Mražené pyré mango alphonso (72 %), cukr, glukózový sirup, rostlinná vláknina (inulin),
maltodextrin, zahušťovadla: tara guma, xantanová guma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
kyselina jablečná, barviva: kurkuma, paprikový extrakt, přírodní aroma, aroma, konzervační látka:
sorban draselný.
18352 GRANFRUTTA LAMPONE /pasta/ 2 x 5 kg
Mražený malinové pyré (61,7 %), cukr, glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin),
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, zahušťovadla: tara guma, xanthanová
guma, aroma, konzervační látka: sorban draselný, barviva: antokyany, přírodní aroma.
18353 GRANFRUTTA MELONE /pasta/ 2 X 5 kg
Mražené melounové pyré (54,8 %), cukr, glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin),
zahušťovadla (pektin, tara guma) regulátor kyselosti (kyselina jablečná, kyselina citrónová), aroma,
konzervační látka (sorbát draselný), přírodní aroma, barvivo (karoteny).
18355 GRANFRUTTA FRUTTI DI BOSCO /pasta/ 2 X 5 kg
Mražené lesní plody (45, 2 %) (červený rybíz, borůvky, ostružiny, maliny), cukr, mražené jahody
(22,3 %), glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin), zahušťovadla: pektin, tara guma,
regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: antokyany, indigotin, přírodní aroma, konzervační
látka: sorban draselný, aroma.
18359 GRANFRUTTA ANANAS /pasta/ 2 X 5 kg
Mražený ananas (ananasové kostky, pyré) (42 %), cukr, glukózový sirup, koncentrované ananasové
šťávy (6 %), rostlinná vláknina (inulin), zahušťovadla (pektin, tara guma), aroma, regulátor kyselosti
(kyselina citrónová), konzervační látka (sorbát draselný), barvivo (kurkuma).
18360 GRANFRUTTA AMARENA /pasta/ 2 X 5 kg
Mražené višňové pyré (30,3 %), mražené višně (20,2 %), cukr, maltodextrin, glukózový sirup,
rostlinná vláknina (inulin), zahušťovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, xanthanová guma,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervační látka: sorban draselný, barvivo:
antokyany.
18363 GRANFRUTTA PESCA /pasta/ 2 X 5 kg
Mražené broskvové pyré (71 %), cukr, glukózový sirup, rostlinná vláknina (inulin), maltodextrin,
regulátor kyselosti: kyselina citronová, zahušťovadla: tara guma, xantanová guma, aroma,
konzervační látka: sorban draselný, přírodní aroma, barvivo: paprikový extrakt.

18364 GRANFRUTTA ALBICOCCA /pasta/ 2 X 5 kg
Zmrazené meruňkové pyré (73,5 %), cukr, glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin),
zahušťovadla (pektin, tara guma), regulátor kyselosti (kyselina citrónová, kyselina jablečná), barvivo
(amoniakový karamel, karoteny), konzervační látka (sorbát draselný), přírodní aroma, aroma.
18365 GRANFRUTTA GUSTO MELA VERDE /pasta/ 2 X 5 kg
Mražená jablka (50 %) (jablečné pyré, kousky jablek), cukr, glukózový sirup, rostlinná vláknina
(inulin), maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, zahušťovadla: karboxymethylcelulózy,
xantanová guma, aroma, přírodní aroma, konzervační látka: sorban draselný, barvivo: indigotin.
18374 FIORDICRANBERRY /variegato-protírající pasta/ 2 X 2,5 kg
Kandované brusinky (brusinky (24,55 %), cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), glukózový
sirup, cukr, voda, rostlinné vlákniny (inulin), koncentrovaná brusinková šťáva (1 %), regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, zahušťovadla: agar-agar, pektin, xanthanová guma,
přírodní aroma, barviva: antokyany.
18387 GRANFRUTTA BANANA /pasta/ 2 X 5 kg
Banánové pyré (65 %), cukr, glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin),
zahušťovadla: tara guma, xanthanová guma, regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma, přírodní
banánové aroma, konzervační látka: sorban draselný.
18388 FIORDIPOMODORO /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Kandovaná rajčata (35 %) (rajčata (73,7 %), cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), cukr,
glukózový sirup, voda, rostlinná vláknina (inulin), přírodní aroma, sůl, zahušťovadla: agar-agar,
pektin, xanthanová guma, aroma, barvivo: antokyany, konzervační látka: sorban draselný, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová.
18389 GRANFRUTTA RIO ACAI /pasta/ 2 X 5 kg
Mražené pyré z guavy (48,6 %), cukr, mražené acai pyré (12,6 %), mražené banánové pyré (12,6 %),
glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin), zahušťovadla: tara guma, xanthanová
guma, aroma, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, kyselina citrónová, barviva: antokyany,
indigotin.
18400A FARCITURA FRAGOLA /poleva/ 2 x 5 kg
Cukr, glukózový sirup, zmrazené jahody (15%), voda, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosforečnan
dvojsodný, jahodová semena, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervační látky:
sorbát draselný, barviva: antokyany, annatto.
18402 FARCITURA CARAMEL /poleva/ 2 X 5 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, barvivo: amoniakový karamel, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát
disodný, konzervační látka: sorban draselný.
18404A FARCITURA LAMPONE /poleva/ 4 x 5 kg
Cukr, glukózový sirup, mražené maliny (15 %), voda, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát
disodný, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: antokyany, aroma, konzervační látky:
sorbát draselný.
18407A FARCITURA ARANCIO /poleva/ 4 x 5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, koncentrovaná pomerančová šťáva (3%), zahušťovadla: agar-agar,
pektin, difosforečnan dvojsodný, barviva: kurkuma, karoteny (SÓJOVÉ boby), regulátor kyselosti:
kyselina citronová, konzervační látka: sorbát draselný, aroma, přírodní pomerančové aroma.
18408A FARCITURA BIANCO CURACAO /poleva/ 2 X 5 kg
Glukózový sirup, voda, cukr, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodný, barvivo: oxid
titaničitý, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, konzervační látka: sorban draselný, aroma.
18430 GRANFRUTTA MARACUJA /pasta/ 2 X 5 kg
Mražená maracuja (46,2 %), cukr, glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin),
zahušťovadla: pektin, tara guma, přírodní aroma, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, konzervační
látka: sorban draselný.
18440 GRANFRUTTA MARA DI GELSO /pasta/ 2 X 5 kg

Zmrazené morušové pyré (70,7 %), cukr, glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin),
zahušťovadla: pektin a tara guma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barviva: anthokyaniny
a indigotin, konzervační látka: sorban draselný.
18458 BASE NATURA FRUTTA IN PASTA /pasta/ 2 X 5 kg
Třtinový cukr, voda, datlový cukr, rostlinná vláknina, zmražená citrónová šťáva, zahušťovadlo:
pektin, sušená dužina ovoce z baobabu.
18461 GRANFRUTTA COCCO /pasta/ 2 X 4,5 kg
Kokosový krém (58,6 %), cukr, glukózový sirup, kokosové kousky (2,9 %), maltodextrin, rostlinný
tuk (kokosový), alkohol, emulgátory: (mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery propan-1,2-diolu
s mastnými kyselinami), zahušťovadla: (sodná sůl, karboxymethylcelu-lóza, tara guma, xanthanová
guma), regulátor kyselosti (kyselina mléčná), aroma, hrachová bílkovina, konzervační látka (sorbát
draselný).
18462 GRANFRUTTA GUAPPA /pasta/ 2 X 5 kg
Mražené pyré z guavé (42,2 %), cukr, mražené pyré z papáje (18,2 %), glukózový sirup, rostlinná
vláknina (inulin), maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, kyselina citrónová, aroma,
zahušťovadla: pektin, tara guma, barviva: antokyany, karoteny, konzervační látky: sorban draselný.
18466 GRANFRUTTA MELAGRANA /pasta/ 2 X 5 kg
Mražená šťáva z granátového jablka (58, 5 %), cukr, sušený glukózový sirup, maltodextrin,
karamelizovaný cukr, rostlinná vlákna (inulin), zahušťovadla (pektin, tara guma), regulátor kyselosti
(kyselina citronová, kyselina jablečná), emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery
propan-1,2 diolu s mastnými kyselinami), aroma, barvivo (antokyany), konzervační látka (sorbát
draselný).
18467 GRANFRUTTA LITCHI /pasta/ 2 X 5 kg
Mražené liči pyré (52 %), cukr, sušený glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vlákna (inulin),
zahušťovadla (pektin, tara guma), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), emulgátory (mono- a
diglyceridy mastných kyselin, estery propan-1,2 diolu s mastnými kyselinami), aromata, konzervační
látky (sorbát draselný), přírodní aroma, barviva (antokyany).
18486 VARIEGATO FRAGOLA NAPURE /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Mražené jahody 40,7 %, glukózový sirup, cukr, regulátor kyselosti (kyselina citrónová),
zahušťovadlo (pektin), přírodní aroma, barvivo (antokyany).
18487 VARIEGATO ARANCIA NAPURE /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, tenké proužky kandované pomerančové kůry (proužky pomerančové
kůry 7,94 % (na celkový výrobek), glukózo-fruktózový sirup, cukr, koncentrovaná citronová šťáva),
koncentrovaná pomerančová šťáva 4,0 %, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), zahušťovadla
(agar-agar, pektin), přírodní aroma, přírodní aroma pomeranče, barvivo (karoteny, antokyany).
18489 VARIEGATO GUSTO CARAMELLO NAPURE /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, přírodní aroma, zahušťovadla (agar-agar, pektin, xanthanová guma).
18490 VARIEGATO TIRAMISU´ NAPURE /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Glukózový sirup, cukr, kousky piškotu (pasterizovaná VEJCE, cukr, hladká PŠENIČNÁ mouka,
PŠENIČNÍ škrob, kypřící látky (uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný)), víno Marsala, voda,
pasterizovaný VAJEČNÝ žloutek, rozpustná káva, alkohol, zahušťovadla (agar-agar, pektin).
18493 GRANFRUTTA AVOCADO PARTY /pasta/ 2 X 5 kg
Mražené avokádo 36,4 %, kokosová smetana 27,3 %, cukr, glukózový sirup, dextróza, emulgátory
(mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami),
zahušťovadla (tara guma, xanthanová guma), regulátor kyselosti (kyselina jablečná), konzervační
látka (sorban draselný), přírodní aroma, barvivo (mědnaté komplexy chlorofylinů), přírodní aroma
limetky.
18494 VARIEGATO ALBICOCCA G /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Sladidla (maltitol, sorbitol), mražené meruňky 44,7 %, koncentrovaná meruňková šťáva 5,1 %,
rostlinná vláknina, modifikovaný škrob, zahušťovadla (agar-agar, pektin), regulátor kyselosti
(kyselina citronová), barviva (paprikový extrakt, kurkuma), aroma.
18495 VARIEGATO TROPICAL G /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg

Sladidla (maltitol, sorbitol), mražený ananas, mražená papája, mražené mango, mražené kiwi,
koncentrovaná maracujová šťáva, rostlinná vláknina, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti
(kyselina citronová), zahušťovadla (agar-agar, pektin), přírodní aroma, aroma.
18501 BAGNI MARASCHINO /sirup/ 6 X 1,5 kg
Glukózový sirup, voda, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová.
18505 BAGNI CAFFE-TIRAMISU /sirup/ 6 X 1,5 kg
Glukózový sirup, voda, rozpustná káva (3 %), barvivo: amoniakový karamel, aroma (vaječné).
18510 GRANFRUTTA DRAGONSUMMER /pasta/ 2 X 5 kg
Mražené dračí ovoce 29,4 %, koncentrovaná šťáva z melounu 28,1 %, cukr, mražené pyré
z opuncií 26,2 %, glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin), zahušťovadla
(pektin, guma tara), barvivo (anthokyany), emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin,
estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami), regulátor kyselosti (kyselina jablečná), aromata,
konzervant (sorban draselný).
18691 VARIEGATO CHOCOPRETZEL /variegato-protírající pasta/ 2 x 2,5 kg
Rostlinný olej (slunečnicový), cukr, ARAŠÍDOVÁ pasta 15,0 %, karamelizovaný cukr, kousky
preclíků 10,0 % (PŠENIČNÁ mouka, sůl, rostlinný olej (slunečnicový), sladová PŠENIČNÁ mouka,
droždí, regulátor kyselosti (hydroxid sodný)), sušené plnotučné MLÉKO, sušené odstředěné
MLÉKO, kakaové máslo, sladová JEČMENOVÁ mouka, aromatický karamelový přípravek (cukr,
sušený glukózový sirup, MÁSLO, SMETANA), emulgátor (SÓJOVÝ lecitin), sůl, přírodní aroma,
aroma.
18692 SWEET CAVIAR MINT&LIME /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Gelové perličky 40,0% (voda, invertovaný glukózový sirup, regulátor kyselosti (kyselina
citronová), zahušťovadla (chlorid vápenatý, xantanová guma, alginát sodný), konzervant (sorban
draselný), glukózový sirup, cukr, voda, dextróza, modifikovaný škrob, zahušťovadla (agar-agar,
pektin), regulátor kyselosti (kyselina citronová), přírodní mátové aroma, sůl, přírodní limetkové
aroma, barvivo (brilantní modř FCF).
18693 SWEET CAVIAR PASSION FRUIT /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Gelové perličky 40% (voda, invertovaný glukózový sirup, regulátor kyselosti (kyselina citronová),
zahušťovadla (chlorid vápenatý, xantanová guma, alginát sodný), konzervant (sorban draselný),
glukózový sirup, cukr, voda, dextróza, regulátor kyselosti (kyselina citronová), modifikovaný
škrob, zahušťovadla (agar-agar, pektin), přírodní aroma, barvivo (karoteny), sůl.
18694 SWEET CAVIAR COCO & VANILLA /variegato-protírající pasta/ 2 X 3 kg
Gelové perličky 40,0% (voda, invertovaný glukózový sirup, regulátor kyselosti (kyselina
citronová), zahušťovadla (chlorid vápenatý, xantanová guma, alginát sodný), konzervant (sorban
draselný), glukózový sirup, cukr, voda, dextróza, modifikovaný škrob, zahušťovadla (agar-agar,
pektin), přírodní aroma, aromata, barvivo (rostlinný uhlík (rostlinná čerň)), regulátor kyselosti
(kyselina citronová), sůl, extrakt z Bourbonské vanilky z Madagaskaru.
19012 SOFT-ICE GUSTO CIOCCOLATO /prášek/ 10 X 1,2 kg
Cukr, dextróza, kakaový prášek se níženým obsahem tuku, sušené odstředěné MLÉKO, LACTÓZA,
MLÉČNÝ protein, sušený glukózový sirup, zahušťovadla (karagenan, guarová guma, sodná sůl
karboxymethylcelulózy), emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin, kaustický sulfitový
karamel, estery propan- 1,2 diolu s mastnými kyselinami), rostlinný tuk (palmový), sůl, aroma.
19120 YOGOMEC CREAMY /prášek/ 10 X 1,06 kg
Cukr, dextróza, sušený jogurt, laktóza, glukózový sirup, sušené odstředěné mléko, rostlinné tuky
(z palmových jader, palmový) emulgátory: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou
octovou, mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery mono- a diglyceridů mastných kyselin
s kyselinou mléčnou, estery propan- 1,2 diolu s mastnými kyselinami, regulátor kyselosti: kyselina
jablečné, mléčný protein, zahušťovadla: guarová guma, karagenan, aroma, sójová mouka.
19302 SOFT-ICE LEMON BASE /prášek/ 8 x 2 kg
Cukr, sušené odstředěné MLÉKO, glukózový sirup, sušené plnotučné MLÉKO, dextróza, rostlinné
tuky (kokosový), regulátor kyselosti: kyselina citronová, zahušťovadla: guarová guma, sodná sůl
karboxymethylcelulózy, karagenan, xantanová guma, sušená citronová šťáva, maltodextrin, aroma,

emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery propan- 1,2 diolu s mastnými kyselinami,
MLÉČNÝ protein, přírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol.
19303 SOFT-ICE YOGO BASE /prášek/ 8 x 2 kg
Cukr, sušené odstředěné MLÉKO, glukózový sirup, sušené plnotučné MLÉKO, dextróza, rostlinné
tuky, (kokosový), sušený jogurt, regulátor kyselosti: kyselina citronová, zahušťovadla: guarová guma,
sodná sůl karboxymethylcelulózy, karagenanová xantanová guma, aromatické látky, emulgátory:
mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery propan- 1,2 diolu s mastnými kyselinami, MLÉČNÝ
protein.
19304 SOFT-ICE STRAWBERRY BASE /prášek/ 8 x 2 kg
Cukr, sušené odstředěné MLÉKO, sušený glukózový sirup, sušené plnotučné MLÉKO, dextróza,
rostlinné tuky (kokosový ořech), regulátor kyselosti: kyselina citronová, zahušťovadla: guarová
guma, sodná sůl karboxymethylcelulózy, karagenan, xantanová guma, emulgátory: emulgátory:
mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery propan- 1,2 diolu s mastnými kyselinami, maltodextrin,
aroma, sušené jahody, MLÉČNÝ protein, barvivo: allura Red AC *.
19327 SOFT-ICE COOKIES BASES /prášek/ 8 X 2 Kg
Cukr, sušené odstředěné mléko, sušený glukózový sirup, sušené plnotučné mléko, laktóza, rostlinný
tuk (kokosový), mléčný protein, zahušťovadla: (guarová guma, karagenan, sodík,
karboxymethylcelulóza, xanthanová guma), emulgátory: (mono a diglyceridy mastných kyselin,
estery propylenglykolu s mastnými kyselinami), aromatické látky, barviva (karoteny (sója)), sušená
smetana, sůl.
19330 SOFT-ICE COTTON CANDY BASE /prášek/ 8 X 2 Kg
Cukr, sušené odstředěné mléko, sušený glukózový sirup, sušené plnotučné mléko, laktóza, rostlinný
tuk (kokosový), mléčný protein, zahušťovadla: (guarová guma, karagenan, sodík,
karboxymethylcelulóza, xanthanová guma), emulgátory: (mono a diglyceridy mastných kyselin,
estery propylenglykolu s mastnými kyselinami), aromatické látky, barviva: červená řepa, sůl.
19331 SOFT-ICE MATCHA GREEN TEA BASE /prášek/ 8 X 2 Kg
Cukr, sušené odstředěné mléko, laktóza, sušené plnotučné mléko, sušený glukózový sirup, rostlinný
tuk (kokosový), mléčný protein, zelený čaj 1,2 % (matcha), zahušťovadla: (guarová guma, karagenan,
sodík, karboxymethylcelulóza, xanthanová guma), aroma, přírodní aroma, emulgátory: (mono a
diglyceridy mastných kyselin, estery propylenglykolu s mastnými kyselinami), sůl, barviva: brilantní
modř FCF.
19332 SOFT-ICE CHEESECAKE BASE /prášek/ 8 X 2 Kg
Cukr, sušené odstředěné mléko, laktóza, sušené plnotučné mléko, rostlinný tuk (kokosový), sušený
glukózový sirup, mléčný protein, odstředěný orášek QUARK (tvaroh) 2 %, zahušťovadla: (guarová
guma, karagenan, sodík, karboxymethylcelulóza, xanthanová guma), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, emulgátory: (mono a diglyceridy mastných kyselin, estery propylenglykolu s mastnými
kyselinami), aroma, sůl.
20001 FREDDA FINE AL CIOCCOLATO /prášek/ 5 X 1,05 kg
Fruktóza, dextróza, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, cukr, kakaová pasta, čokoláda (1 %)
(cukr, kakaová pasta, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, aroma).
20012 GRANITA ARANCIO /prášek/ 12 X 1 kg
Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sušená pomerančová šťáva (2,1 %), aroma,
barviva: karoteny, sušená šťáva z řepy, aroma.
20013 GRANITA LIMONCELLO /prášek/ 12 X 1 kg
Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní limetkové aroma, přírodní aroma,
maltodextrin, sušená citronová šťáva (0,23 %), přírodní citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol.
20014 GRANITA AMARENA /prášek/ 12 X 1 kg
Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, sušená třešňová šťáva, barviva:
antokyany, indigotin.
20015 GRANITA FRAGOLA /prášek/ 12 X 1 kg

Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, maltodextrin, jahodová semena, barviva:
antokyany, sušené jahody (0,6 %), přírodní aroma, aroma, zahušťovadlo: guarová guma.
20016 GRANITA LIMONE GIALLO /prášek/ 12 X 1 kg
Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, maltodextrin, sušená citronová šťáva
(0,32 %), přírodní aroma, přírodní citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol.
20018 GRANITA MENTA /prášek/ 12 X 1 kg
Cukr, dextróza, přírodní mátové aroma, přírodní aroma, barvivo: brilantní modř FCF.
20019 GRANITA MELA VERDE /prášek/ 12 X 1 kg
Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barviva: výtažek z kurkumy, brilantní
modř FCF.
20021 GRANITA LIMONE SENZA COLORANTI /prášek/ 12 X 1 kg
Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, maltodextrin, sušená citrónová šťáva
(0,32 %), zahušťovadlo: guarová guma, přírodní citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol.
20038 GRANITA LAMPONE BLU /prášek/ 12 X 1 kg
Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barvivo: brilantní modř FCF.
20045 GRANITA ANGURIA /prášek/ 12 X 1 kg
Cukr, dextróza, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, barvivo: antokyany, aroma.
20047 GRANITA CACTUS /prášek/ 12 X 1 kg
Cukr, dextróza, glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, barvivo: amoniakový
karamel, brilantní modř FCF.
20048 GRANITA ARANCIO ROSSA /prášek/ 12 X 1 kg
Cukr, dextróza, glukózový sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, maltodextrin, sušená
pomerančová šťáva (1,2 %), barvivo: antokyany, aroma.
20049 GRANITA ANANAS /prášek/ 12 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, dextróza, sušený ananas (maltodextrin, koncentrovaná ananasová šťáva
(1,2 %), regulátor kyselosti: kyselina citrónová), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma.
20051 EASY VANILLA /prášek/ 16 X 0,72 kg
Cukr, dextróza, maltodextrin, sušené odstředěné mléko, rostlinná vláknina (inulin), laktóza,
glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový) emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin
s kyselinou mléčnou, estery propan- 1,2diolu s mastnými kyselinami, estery sacharózy s mastnými
kyselinami, mono- a diglyceridy mastných kyselin s kyselinou octovou, mléčný protein,
zahušťovadlo: tara guma, guarová guma, karboxymethylcelulózy, aroma, sůl, vanilkový extrakt
(0,1 %) semena vanilky, sójová mouka.
20061 BASE ARANCIA /prášek/ 0,9 kg
Fruktóza, dextróza, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová, antioxidant: kyselina askorbová,
maltodextrin, sušená pomerančová šťáva (0,35 %), zahušťovadla: tara guma, přírodní aroma, barviva:
karoteny (sója).
20062 BASE LIMONE /prášek/ 0,9 kg
Fruktóza, dextróza, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová: kyselina askorbová, maltodextrin,
sušená citrónová šťáva (0,45 %), zahušťovadla: tara guma, přírodní citronové aroma, antioxidant:
alfa-tokoferol.
20063 BASE FRAGOLA /prášek/ 0,9 kg
Fruktóza, dextróza, maltodextrin, cukr, sušené jahody (5 %), regulátor kyselosti: kyselina citronová,
kyselina askorbová, barvivo: antokyany, zahušťovadla: tara guma, přírodní aroma.
20064 BASE MANDARINO /prášek/ 0,9 kg
Fruktóza, dextróza, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina askorbová, sušená
mandarinková šťáva (maltodextrin, koncentrovaná mandarinková šťáva (0,44 %), přírodní aroma),
zahušťovadla: tara guma, přírodní aroma, barvivo: karoteny (sója).
20065 BASE POMPELO ROSA /prášek/ 0,9 kg
Fruktóza, dextróza, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová, kyselina askorbová, zahušťovadla:
tara guma, přírodní aroma, barvivo: antokyany.
20066 BASE ANGURIA /prášek/ 0,9 kg

Fruktóza, dextróza, cukr, rostlinná vláknina (inulin), regulátor kyselosti: kyselina jablečná, barvivo:
antokyany, annatto, zahušťovadla: tara guma.
20067 BASE GUSTO CAFFE /prášek/ 0,35 kg
Fruktóza, dextróza, cukr, zahušťovadla: tara guma.
20068 BASE MANDORLA /prášek/ 0,9 kg
Fruktóza, dextróza, mandlová mouka (21,3 %), cukr, zahušťovadlo: tara guma.
20069 BASE GUSTO MENTA LIME /prášek/ 0,9 kg
Fruktóza, dextróza, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, maltodextrin, sušená citrónová
šťáva, zahušťovadlo: tara guma, přírodní citrónové aroma, antioxidant: alfatokoferol.
21100 SQUEEZE MANGO ALPHONSO - GLORY BY MEC3 IN CUPS /sirup/ 6 X 1,3 kg
Mražené mangové pyré 50,9 %, cukr, sušený glukózový sirup, koncentrovaná mangová šťáva,
rostlinná vláknina (inulin), maltodextrin, přírodní aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
kyselina jablečná, aroma, barviva: paprikový extrakt, konzervační látka: sorbát draselný,
zahušťovadlo: tara guma.
21101 SQUEEZE MARACUJA - PASSION BY MEC3 IN CUPS /sirup/ 6 X 1,3 kg
Mražená dužina maracuji 46,2 %, cukr, sušený glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vláknina
(inulin), zahušťovadlo: pektin, tara guma, přírodní aroma, regulátor kyselosti: kyselina jablečná,
konzervační látka: sorbát draselný, barviva: karoteny.
21102 SQUEEZE STRAWBERRY - DREAM BY MEC3 IN CUPS /sirup/ 6 X 1,3 kg
Cukr, mražené jahodové pyré 40,8 %, sušený glukózový sirup, koncentrovaná jahodová šťáva 4,5 %,
maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, lyofilizovaná
jahodová semena, aroma, konzervační látka: sorbát draselný, barviva: (červeň allura AC*),
zahušťovadla: tara guma.
21103 SQUEEZE PEACH - ESCAPE BY MEC3 IN CUPS /sirup/ 6 X 1,3 kg
Cukr, mražené broskvové pyré 24,8 %, voda, koncentrovaná broskvová šťáva 12,4 %, sušený
glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin), regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
aroma, konzervační látka: sorbát draselný, přírodní aroma, zahušťovadla: tara guma, barviva:
paprikový extrakt.
21104 SQUEEZE LEMON LIME POWER - SWEET A SOURS BY MEC3 IN CUPS /sirup/ 6 X 1,1 kg
Voda, cukr, maltodextrin, sušená citrónová šťáva 4 %, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, kyselina
citrónová, přírodní citrónové aroma, konzervační látka: sorbát draselný, antioxidant: alfa-tokoferol,
přírodní limetkové aroma.
21105 SQUEEZE CARANBERRY - LOVE BY MEC3 IN CUPS /sirup/ 6 X 1,3 kg
Cukr, voda, sušený glukózový sirup, koncentrovaná brusinková šťáva 10 %, přírodní aroma,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, konzervační látka: sorbát draselný,
zahušťovadla: tara guma, barviva: azorubin*.
21106 SQUEEZE BLUEBERRY - BLOOM BY MEC3 IN CUPS /sirup/ 6 X 1,3 kg
Cukr, borůvkové pyré 24,7 %, voda, koncentrovaná borůvková šťáva 6,2 %, sušený glukózový sirup,
maltodextrin, rostlinná vláknina (inulin), barviva: karamel (amoniakový karamel), antokyany,
indigotin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, aroma, konzervační látka: sorbát
draselný, zahušťovadla: tara guma.
21107 SQUEEZE COCONUT - EMOTION BY MEC3 IN CUPS /sirup/ 6 X 1,3 kg
Cukr, voda, sušený glukózový sirup, kokosové mléko 3,5 %, kokosové kousky 0,8 %, aroma,
maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, mléčný protein, zahušťovadla: tara guma,
konzervační látka: sorbát draselný.
21108 KIWI DELIGHT SQUEEZE /sirup/ 6 X 1,3 kg
Sušený glukózový sirup, zmrazené kiwi pyré 20,0 %, cukr, voda, regulátor kyselosti: (kyselina
citrónová), semena kiwi, zahušťovadla: (agar-agar, pektin), aromata, konzervační látky: (sorbát
draselný), barviva: (kurkuma, brilantní modř FCF).
21109 MULBERRY CRUSH SQUEEZE /sirup/ 6 X 1,3 kg

Cukr, mražené pyré z moruše 38,4 %, sušený glukózový sirup, rostlinná vlákna (inulin), maltodextrin,
regulátor kyselosti: (kyselina citrónová), barviva: (antokyany, indigotin), konzervační látky: (sorbát
draselný), zahušťovadla: (tara guma), aromata.
21110 GUAPA BONITA SQUEEZE /sirup/ 6 X 1,3 kg
Cukr, zmrazené růžové guava pyré 25,2 %, sušený glukózový sirup, zmrazené papájové pyré 10,8 %,
voda, rostlinná vlákna (inulin), regulátor kyselosti: (kyselina jablečná, kyselina citronová), aroma,
barviva: (antokyany, karoteny), konzervační látky: (sorbát draselný), zahušťovadlo: (tara guma).
21111 GREEN MELON BREEZE SQUEEZE /sirup/ 6 X 1,3 kg
Mražený pyré ze zeleného melounu 45,1 %, cukr, sušený glukózový sirup, maltodextrin, rostlinná
vlákna (inulin), regulátor kyselosti: (kyselina jablečná, kyselina citronová), aroma, přírodní aroma,
konzervační látka: (sorbát draselný), barva (měďnaté komplexy chlorofylinů), zahušťovadlo (tara
guma).
21112 PINEAPPLE SUNSHINE SQUEEZE BY MEC3 IN CUPS /sirup/ 6 X 1,3 kg
Cukr, mražené ananasové pyré 23,1 %, ananasový džus z koncentrátu 16,9 %, dextróza, sušený
glukózový sirup, aroma, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), zahušťovadla (tara guma, pektin),
konzervant (sorban draselný), barvivo (kurkuma).
21113 POMEGRANATE POP SQUEEZE BY MEC3 IN CUPS /sirup/ 6 X 1,3 kg
Cukr, šťáva ze zmrazeného granátového jablka 19,1 %, voda, dextróza, glukózový sirup, regulátor
kyselosti (kyselina citronová), barvivo (antokyany), aroma, zahušťovadlo (tara guma), konzervační
látka (sorban draselný).
21114 WATERMELON WAVE SQUEEZE BY MEC3 IN CUPS /sirup/ 6 X 1,3 kg
Šťáva z vodního melounu koncentrát 36,3 %, cukr, glukózový sirup, dextróza, aroma, regulátor
kyselosti (kyselina jablečná), zahušťovadlo (tara guma), konzervační látka (sorban draselný), barviva
(antokyany, karoteny).
22501 GUSTOCREMA LIMONE /pasta/ 8 X 1,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, přírodní citronové aroma, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, barvivo: kurkuma.
22513 GUSTOCREMA LIMETTA /pasta/ 8 X 1,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, maltodextrin, přírodní aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, barvivo:
kurkuma, antioxidant: kyselina askorbová.
24012 TOPPING COCCO /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, sušené kokosové mléko (5 %) (kokosové mléko (88 %), maltodextrin,
mléčný protein), kousky kokosu (4 %), maltodextrin, alkohol, modifikovaný škrob, barvivo: oxid
titaničitý, zahušťovadla: agar-agar, pektin, aroma, antioxidant: kyselina askorbová.
24013 TOPPING AMARENA /sirup/ 6 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, koncentrovaná višňová šťáva (4 %), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, aroma, zahušťovadla: agar-agar, pektin, barviva: amoniakový karamel, antokyany, extrakt
spiruliny.
24018 TOPPING AMARETTO /sirup/ 6 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, sladidlo: sorbitol, lísko oříšková pasta, rostlinný tuk (palmový),
modifikovaný škrob, kousky amaretta (1 %) (cukr, meruňková jádra, pasterizované vaječné bílky,
kypřidla: hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan amonný, aroma), mandlová pasta, aroma,
alkohol, slunečnicový olej, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, barvivo: amoniakový
karamel.
24031 PASTA ARANCIA /pasta/ 0,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, koncentrovaná pomerančová šťáva (1 %), modifikovaný škrob,
antioxidant: kyselina askorbová, barvivo: karoteny (sója).
24032 PASTA LIMONE /pasta/ 0,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, přírodní citrónové aroma, modifikovaný škrob, antioxidant: kyselina
askorbová, přírodní aroma.
24033 PASTA FRAGOLA /pasta/ 0,5 kg

Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, koncentrovaná jahodová šťáva, (1 %), modifikovaný škrob,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: antokyany.
24034 PASTA MANDARINO /pasta/ 0,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, přírodní mandarinkové aroma, modifikovaný škrob, antioxidant:
kyselina askorbová, barvivo: karoteny (sója).
24035 PASTA POMPELO ROSA /pasta/ 0,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, přírodní aroma, aroma, koncentrovaná grapefruitová šťáva (1 %),
modifikovaný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: antokyany.
24036 PASTA ANGURIA /pasta/ 0,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, koncentrovaná melounová šťáva (1 %) modifikovaný škrob,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: antokyany.
24037 PASTA CAFFE /pasta/ 0,9 kg
Cukr, voda, kávový extrakt (10 %), glukózový sirup, rozpustná káva (4,5 %), slunečnicový olej,
emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodný,
aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
24038 PASTA MANDORLA /pasta/ 0,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, přírodní aroma, modifikovaný škrob.
24039 PASTA MENTA LIME /pasta/ 0,5 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, přírodní mátové aroma, modifikovaný škrob, přírodní limetkové aroma,
přírodní aroma, antioxidant: kyselina askorbová, barvivo: brilantní modř FCF.
24047 TOPPING DOLCE LATTE /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, cukr, plnotučné mléko (21,6 %), voda, sušené odstředěné mléko (6,3 %),
modifikovaný škrob, konzervační látka: sorban draselný.
24079 TOPPING PISTACCHIO /sirup/ 6 X 0,9 kg
Cukr, pistáciová pasta (35,1 %), slunečnicový olej, sušená syrovátka, emulgátor: sójový lecitin,
barvivo: mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů.
24080 TOPPING CIOCCOLATO /sirup/ 6 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (8 %), modifikovaný škrob,
kakaový extrakt, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sůl, konzervační látka: sorban draselný,
aroma.
24081 TOPPING FRAGOLA /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, cukr, mražené jahodové pyré (15 %), voda, mražené jahody (5 %), regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, přírodní aroma, barviva: antokyany.
24082 TOPPING LAMPONE /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, cukr, mražené malinové pyré (15,5 %), voda, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, zahušťovadlo: pektin, barvivo: antokyany, aroma.
24083 TOPPING CILIEGIA /sirup/ 6 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, koncentrovaná višňová šťáva, regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
zahušťovadlo: pektin, mražené třešňové pyré (0,1 %), barvivo: antokyany, přírodní aroma.
24084 TOPPING MARACUJA-TROPICAL /sirup/ 6 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, koncentrovaná šťáva z maracui (6 %), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, přírodní aroma, aroma.
24085 TOPPING KIWI /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, mražené koncentrované pyré z kiwi (5 %), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, zahušťovadlo: agar-agar, pektin, kiwi semena, aroma, barviva: amoniakový karamel,
kurkuma, brilantní modř FCF.
24086 TOPPING CAFFE /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, přírodní aroma, rozpustná káva (2 %), alkohol, zahušťovadlo: agaragar, aroma.
24087 TOPPING CARAMEL /sirup/ 6 X 1 kg
Karamel (67,5 %) (glukózový sirup, karamel (cukr, voda), voda), glukózový sirup, voda, cukr, aroma,
zahušťovadlo: agar-agar.

24088 TOPPING ZABAIONE /sirup/ 6 X 0,9 kg
Cukr, víno Marsala (oxid siřičitý), pasterizované vaječné žloutky, vaječný koňak (víno, cukr,
alkohol, víno Marsala, barvivo: amoniakový karamel, sušený vaječný žloutek, aroma), (oxid
siřičitý), glukózový sirup, alkohol, modifikovaný škrob, voda, barviva: kurkuma, karoteny (sója),
aroma.
24089 TOPPING MIRTILLO /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, mražené borůvky (3,7 %), modifikovaný škrob, regulátor kyselosti:
kyselina citrónová, zahušťovadla: pektin, aroma, barviva: antokyany.
24090 TOPPING MANGO /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, maltodextrin, modifikovaný škrob, koncentrovaná mangová šťáva
(0,77 %), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, mražené mangové pyré (0,38 %),
zahušťovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodný, barviva: kurkuma, paprikový extrakt, aroma.
24091 TOPPING NOCCIOLA /sirup/ 6 X 0,9 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, lísko-oříšková pasta (10 %), sladidlo: sorbitol, rostlinný tuk (palmový),
modifikovaný škrob, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, barvivo: amoniakový
karamel, aroma, konzervační látka: sorban draselný.
24092 TOPPING TIRAMISU /sirup/ 6 X 0,9 kg
Cukr, vaječný koňak (víno, cukr, alkohol, Marsala víno, barvivo: karamel, sušený vaječný žloutek,
aroma), (oxid siřičitý), pasterizované vaječné žloutky, Marsala víno, (oxid siřičitý), glukózový
sirup, alkohol, modifikovaný škrob, barviva: amoniakový karamel, aroma.
24095 TOPPING FRUTTI DI BOSCO /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, cukr, mražené lesní ovoce (10 %) (rybíz, borůvky, maliny, ostružiny), voda,
mražené jahody, modifikovaný škrob, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barviva:
antokyany.
24096 TOPPING VANIGLIA /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, slazené kondenzované mléko, cukr, polotučné mléko UHT, maltodextrin, dextróza,
alkohol, voda, modifikovaný škrob, aroma, vanilkový extrakt z Madagaskarské vanilky Bourbonu
(0,1 %), přírodní aroma, barvivo: annatto.
24101 TOPPING ANANAS /sirup/ 6 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, koncentrovaná ananasová šťáva (10 %), kyselina citrónová, zahušťovadlo: pektin, barvivo: kurkuma, aroma.
24102 TOPPING CURACAO BLU /sirup/ 6 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, aroma, modifikovaný škrob, barvivo: patentní modř V.
24104 TOPPING NOCE /sirup/ 6 X 0,9 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, lísko oříšková pasta, sladidlo: sorbitol, rostlinný tuk (palmový),
modifikovaný škrob, aroma, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, přírodní aroma,
kousky vlašských ořechů (0,11 %), konzervační látka: sorban draselný.
24105 TOPPING BANANA /sirup/ 6 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, banánová dužina (10 %), zahušťovadlo: pektin, aroma, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, přírodní aroma.
24106 TOPPING MELA VERDE /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, koncentrovaná jablečná šťáva (2 %), regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, zahušťovadla: agar-agar, pektin, aroma, barviva: kurkuma, brilantní modř FCF.
24109 MENTA /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, zahušťovadla: agar-agar, pektin, barvivo: kurkuma, brilantní modř FCF,
přírodní mátové aroma (0,06 %).
24110 TOPPING MELONE /sirup/ 6 X 1 kg
Cukr, glukózový sirup, voda, mražené melounové pyré (9 %), modifikovaný škrob, kyselina
citrónová, aroma, konzervační látka: sorban draselný, barviva: karoteny (sója).
24111 MOU /sirup/ 6 X 1 kg
Slazené kondenzované mléko, glukózový sirup, cukr, voda, modifikovaný škrob, barviva:
amoniakový karamel, emulgátor: sójový lecitin, aroma, sůl.

24113 TOPPING ALBICOCCA /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, cukr, voda, koncentrovaná meruňková šťáva (3 %), modifikovaný škrob,
zahušťovadlo: pektin, kyselina citrónová, barviva: karoteny (sója), aroma.
24114 TOPPING NOCCIOLOSA /sirup/ 6 X 0,9 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), lísko oříšková pasta (9 %), sušené odstředěné
mléko, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (4 %), emulgátor: sójový lecitin, aroma.
24140 TOPPING SCIROPPO D´ACERO /sirup/ 6 X 1 kg
Glukózový sirup, javorový cukr (25 %), voda, cukr, rostlinná vláknina (inulin), zahušťovadlo: agaragar, aroma, barvivo: amoniakový karamel, konzervační látka: sorban draselný.
24151 CUORE MORBIDO AL GUSTO DI CIOCCOLATO FONDENTE /poleva/ 6 X 1 kg
Cukr, voda, dextróza, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, alkohol, kakaový extrakt, sůl,
regulátor kyselosti (kyselina citronová), konzervant (sorban draselný), aroma.
26081 CITROSIN /sirup/ 6 X 1 kg
Regulátor kyselosti: kyselina citronová, voda, maltodextrin.
26110 NOCCIOLE TOSTATE /posyp/ 6 X 2 kg
Pražené lískové oříšky z Piemonte.
26111 PINENUTS ROASTED /posyp/ 6 X 0,75 kg
Piniové oříšky.
26120 CIOKI AL CACAO /prášek/ 10 X 1 kg
Cukr, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, škrob, zahušťovadlo: guarová guma, aroma.
26130 AMARENATA /variegato/ 6 X 2,75 kg
Třešně (50 %), glukózový sirup, cukr, višňová šťáva (1,23 %), regulátor kyselosti: kyselina citrónová,
šťáva z hroznového vína, aroma, barviva: antokyany, amoniakový karamel, konzervační látka: oxid
siřičitý.
26133 AMARENE SENZA SALSA /sirup/ 1 X 5 kg
Třešně (50 %), cukr, voda, glukózo-fruktózový sirup, višňová šťáva, barviva: antokyany, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, aroma, konzervační látka: oxid siřičitý.
27315 LIMONE 20 /prášek/ 1 X 20 kg
Regulátor kyselosti: kyselina citrónová, dextróza, aroma, maltodextrin, citronová šťáva (4,5 %),
sójový protein, přírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol.
27316A BASE QUARK /prášek/ 1 X 10 kg
Dextróza, sušený nízkotučný tvaroh (20 %), sušená syrovátka, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, laktóza, sušené odstředěné mléko, mléčný protein, aroma.
27508 CREMA CACAO /pasta/ 1 X 11 kg
Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (60 %), olej ze slunečnicových semen, rostlinný olej
(palmový), emulgátor: sójový lecitin, kakaová pasta (0,3 %), aroma, přírodní kakaové aroma, sůl.
27553 PASTA FRAGOLA L /pasta/ 1 X 13 kg
Cukr, mražené jahody (20 %), glukózový sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina citronová,
jahodová koncentrovaná šťáva (2,7 %), barviva: antokyany, kurkuma, jahodová semena, aroma,
zahušťovadla: pektin, tara guma.
36671 TARTELLETA NEUTRA ALLA MANDORLA /tartaletky/ 42 kusů v kartonu
PŠENIČNÁ mouka, MÁSLO, cukr, hrubá PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÝ škrob, EMMER mouka,
pasterizované VEJCE, kakaové máslo, MANDLOVÁ mouka 3,5 %, kukuřičný škrob.
36672 TARTELLETA BLACK AL COCOA /tartaletky/ 42 kusů v kartonu
PŠENIČNÁ mouka, MÁSLO, cukr, PŠENIČNÝ škrob, MANDLOVÁ mouka, pasterizovaná
VEJCE, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 4,5 %, rostlinné tuky (kokosový, kakaové máslo),
sůl, glukózo-fruktózový sirup, polotučné odstředěné MLÉKO UHT, LAKTÓZA, kukuřičný škrob,
sušené odstředěné MLÉKO, emulgátor (SÓJOVÝ lecitin), přírodní aroma.
53223 PASTA UNICORN PINK /pasta/ 1 X 3 kg
Cukr, sušený glukózový sirup, voda, aroma, modifikovaný škrob, konzervační látka: sorbát draselný,
barviva: azorubin*, regulátor kyselosti (kyselina mléčná).
53224 PASTA UNICORN BLUE /pasta/ 1 X 3 kg

Cukr, sušený glukózový sirup, voda, aroma, modifikovaný škrob, barviva: brilantní modř FCF,
konzervační látka: sorbát draselný, regulátor kyselosti (kyselina mléčná).
53280 VARIEGATO PISTACCHIO CIURI CIURI /variegato-protírající pasta/ 1 X 2,8 kg
Rostlinný olej (slunečnicový, palmový), cukr, pistáciová pasta (20 %), glukózový sirup, sušená
syrovátka, sušené odstředěné mléko, maltodextrin, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin,
barvivo: mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů.
53297 GRANELLA PEANUT CIURI CIURI /posyp/ 1 X 1 kg
Solená ARAŠÍDOVÁ „pralinka“ (ARAŠÍDY 50 %, cukr, sůl 1 %)
53521 PASTA MAMA QUE BUENA WHITE /pasta/ 1 X 4 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (slunečnicový, palmový), LÍSKO-OŘÍŠKOVÁ pasta 20 %,
karamelizovaný cukr, sušené odstředěné MLÉKO, aromata, emulgátory: (SÓJOVÝ lecitin).
53431 VARIEGATO TRIGOGY /variegato-protírající pasta/ 1 X 6 kg
Cukr, slunečnicový olej, sušený glukózový sirup, rostlinné oleje (slunečnicový, palmový), sušené
odstředěné MLÉKO, sušené plnotučné MLÉKO, LAKTÓZA, sušená SMETANA, maltodextrin,
kakaové máslo, MLÉČNÝ protein, emulgátor: (SÓJOVÝ lecitin), rostlinný tuk (palmový), LÍSKOOŘÍŠKOVÁ pasta, aroma.
53458 GRANELLA DI PISTACCHIO CIURI CIURI /posyp/ 1 x 1,5 kg
Pistáciové oříšky.
53459 PESTO PISTACCHIO CIURI CIURI /pasta/ 1 X 2,5 kg
Pistáciová pasta, barvivo: mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů.
53519 - VARIEGATO TO PROFITEROLES BIANCO /variegato-protírající pasta/ 1 X 4 kg
Cukr, rostlinný olej (slunečnicový), odstředěné sušené MLÉKO, sušený glukózový sirup, kuličky
profiterolek 6 % (VEJCE, PŠENIČNÁ mouka, rostlinný olej (kokosový, slunečnicový), sůl, přírodní
olivový extrakt), plnotučné sušené MLÉKO, maltodextrin, LAKTÓZA, sušená SMETANA, kakaové
máslo, MLÉČNÁ bílkovina, emulgátor: (SÓJOVÝ lecitin), aromata.
53520 - VARIEGATO TO PROFITEROLES NERO /variegato-protírající pasta/ 1 X 4 kg
Cukr, rostlinný olej (slunečnicový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, LÍSKO-OŘÍŠKOVÁ
pasta, kuličky profiterolek 6 % (pasterizovaná VEJCE, PŠENIČNÁ mouka, rostlinný olej (kokosový,
slunečnicový), sůl, přírodní olivový extrakt), sušené plnotučné MLÉKO, sušené odstředěné MLÉKO,
LAKTÓZA, emulgátor: (SÓJOVÝ lecitin), MLÉČNÝ protein, aromata.
53544 VARIEGATO MAMA QUE BUENA WHITE /variegato-protírající pasta/ 1 X 4 kg
Rostlinný olej (slunečnicový), cukr, sušené odstředěné MLÉKO, sušený glukózový sirup, sušené
plnotučné MLÉKO, oplatky 4 % (hladká PŠENIČNÁ mouka, rostlinný olej (kokosový), emulgátor:
(SÓJOVÝ lecitin), sůl, kypřící látka (hydrogenuhličitan sodný)), LAKTÓZA, maltodextrin, sušená
SMETANA, kakaové MÁSLO, MLÉČNÝ protein, emulgátor: (SÓJOVÝ lecitin), aromata.
53523 GRANELLA MAMA QUE BUENA WHITE /posyp/ 1 X 0,5 kg
Drť kakaových sušenek (PŠENIČNÁ mouka, cukr, MÁSLO, margarýn (rostlinný olej a tuk
(kokosový, skulečnicový)), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 5,5 %, sušený glukózový
sirup, sušený VEJCE, kypřící prostředek (hydrogenuhičitan amonný), sůl, aroma.
53556 EXTRA TRIGOGY /prášek/ 4 X 1,2 kg
MLÉČNÁ čokoláda 52,8 % (cukr, sušené plnotučné MLÉKO, kakaové máslo, kakaová pasta,
emulgátor: (SÓJOVÝ lecitin), vanilkové přírodní aroma), cukr, dextróza, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, sušené odstředěné MLÉKO, sušený glukózový sirup, rostlinný tuk
(palmový), zahušťovadla: (guarová guma, tara guma, alginát sodný, karagenan), emulgátory: (estery
mono- a digliceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou, estery mono- a digliceridy mastných
kyselin), MLÉČNÝ protein, aroma.
53585 VARIEGATO PEANUT CIURI CIURI /variegato-protírající pasta/ 1 X 6 kg
ARAŠÍDOVÁ pasta. 35 %, rostlinný olej (slunečnicový), cukr, sušená SYROVÁTKA, sušený
glukózový sirup, kakaové máslo, emulgátor: (SÓJOVÝ lecitin), sůl.
53590 PESTO PEANUT CIURI CIURI /pasta/ 1 X 5 kg
ARAŠÍDOVÁ pasta.
53712 VARIEGATO CROCOCO /variegato-protírající pasta/ 1 X 4,5 kg

Rostlinný olej (slunečnicový), cukr, kousky palačinek 20 % (PŠENIČNÁ mouka, rostlinný tuk
(slunečnicový, řepkový) v proměnlivém poměru, MLÉČNÝ tuk, MLÉČNÝ cukr, MLÉČNÝ protein,
sůl, sladové výtažky (BARLEY), kypřící činidlo: (hydrogenuhličitan sodný), emulgátor:
(slunečnicový lecitin), antioxidant: (extrakt s vysokým obsahem tokoferolů)), sušený glukózový
sirup, sušené odstředěné MLÉKO, sušené plnotučné MLÉKO, kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku, modifikovaný škrob, LAKTÓZA, maltodextrin, sušená SMETANA, kakaové máslo, MLÉČNÝ
protein, emulgátor: (SÓJOVÝ lecitin), aroma, sůl.
53713 PASTA CROCOCO KIT /pasta/ 1 X 2,8 kg
Sušený glukózová sirup, cukr, voda, slazené kondenzované MLÉKO, pasterizovaný VAJEČNÝ
žloutek, modifikovaný škrob, aroma, sůl, barviva: (karoteny).
53771 MATCHA GREEN TEA SWEET BASE /prášek/ 1 X 2,5 kg
Sušený glukózový sirup, maltodextrin, zelený čaj matcha 20 %, aroma, sůl.
53772 BASE GUSTO MARSHMALLOW /prášek/ 8 X 1 kg
Cukr, sušený glukózový sirup, rostlinná vláknina, SÓJOVÝ protein, modifikovaný škrob,
zahušťovadla: (guarová guma, karagenan, karob – svatojánský chléb), aromata.
53773 VARIEGATO GUSTO MARSHMALLOW /variegato-protírající pasta/ 1 X 3 kg
Rostlinný olej (slunečnicový), cukr, sušené odstředěné MLÉKO, sušené plnotučné MLÉKO, sušená
SYROVÁTKA, kakaové máslo, koncentrovaná šťáva z červené řepy, emulgátor: (SÓJOVÝ lecitin),
aromata.
53780 PASTA ZUCCA PUMPKIN /pasta/ 2 X 3 kg
Cukr, glukózový sirup, dýňová pasta (dýně 10,5 % (na celkový produkt), glukózo-fruktózový sirup,
cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), voda, slazené kondenzované mléko,
barviva:kurkuma,paprikový extrakt,aroma, přírodní aroma, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti:
kyselinacitrónová, konzervační látka: sorban draselný.
53953 - FROLLINI COOKIES MATCHA GREEN TEA /sušenky/ 1 X 0,7 kg
Pšeničná mouka, cukr, rostlinný tuk (kokosový, slunečnicový), zelený čaj matcha 1 %, kypřící
prostředek (hydrogenuhličitan sodný), barvivo: chlorofyly a chlorofyliny.
53954 GRANELLA NOCCIOLA CIURI CIURI /posyp/ 1 X 1,5 kg
Lískové oříšky
53955 PESTO NOCCIOLA CIURI CIURI /pasta/ 1 X 5 kg
Lísko-oříšková pasta (99,4 %), aroma.
*může ovlivnit pozornost a chování dětí
Produkty mohou obsahovat stopy sóji, mléka, vajec, mandlí, lískových ořechů, vlašských 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.
ZEMĚ PŮVODU: ITÁLIE

