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Rohlík cereální BIO

50 g 620001

Pšeničná mouka*, pšeničná celozrnná mouka*, voda, 
slunečnicový olej*, sezamové semínko neloupané*, 
lněné semínko neloupané*, droždí, pekařský přípravek* 
(pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, třtinový cukr* 
0,1 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová [látka zlepšu-
jící mouku]), mořská sůl.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sóji.

běžné pečivo pšeničné

Rohlík provensálský 
BIO
50 g 620020

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
ovesné vločky *, slunečnicový olej*, lněné semínko ne-
loupané*, sezamové semínko neloupané*, slunečnice 
loupaná*, droždí, pekařský přípravek* (pšen. mouka*, 
pšen. sladová mouka*, třtinový cukr* 0,1 % na 1 ks 
pečiva, kyselina askorbová [látka zlepšující mouku]), 
mořská sůl, česnek sušený*, kmín celý*, provensálské 
koření* (0,05 %).
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sóji.

běžné pečivo pšeničné

Rohlík finský BIO

100 g 620040

Pšeničná celozrnná mouka*, pšeničná mouka*, 
voda, slunečnicový olej*, Kornmix * (pšeničný*, žitný* 
a sójový šrot*; celozrnný žitný kvas*, lněné semínko 
neloupané*, pšeničné otruby*, několik druhů [čás-
tečně toastované] mouky*, sůl a koření*), sezamové 
semínko neloupané*, lněné semínko neloupané*, pekař-
ský přípravek* (pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, 
třtinový cukr* 0,1 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová 
[látka zlepšující mouku]), droždí, mořská sůl. 
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů.

běžné pečivo pšeničné

Kostka s dýňovými 
semínky BIO
80 g 620042

Pšeničná mouka*, voda, žitná mouka*, pšeničná 
celozrnná mouka*, slunečnicový olej*, semeno tykve 
loupané* (2,6 %), droždí, mořská sůl, bramborové 
vločky*, pekařský přípravek* (pšen. mouka*, pšen. 
sladová mouka*, třtinový cukr* 0,1 % na 1 ks pečiva, 
kyselina askorbová [látka zlepšující mouku]), sezamo-
vé semínko neloupané*.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sóji.

běžné pečivo pšenično-žitné

Houska cereální malá 
BIO
50 g 620008

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
slunečnicový olej*, sezamové semínko neloupané*, 
lněné semínko neloupané*, droždí, pekařský přípravek* 
(pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, třtinový cukr* 
0,1 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová [látka zlepšu-
jící mouku]), mořská sůl. 
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sóji.

běžné pečivo pšeničné

Bulka cereální BIO

100 g 620005

Pšeničná celozrnná mouka*, voda, pšeničná mouka*, 
lněné semínko neloupané*, slunečnicový olej*, sezamo-
vé semínko neloupané*, droždí, pekařský přípravek* 
(pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, třtinový cukr* 
0,1 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová [látka zlepšu-
jící mouku]), mořská sůl. 
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sóji.

běžné pečivo pšeničné



Bageta malá BIO

120 g 620006

Pšeničná celozrnná mouka*, voda, pšeničná mouka*, 
sezam neloupaný*, slunečnicový olej*,  droždí, pekař-
ský přípravek* (pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*,  
třtinový cukr* 0,1 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová 
[látka zlepšující mouku]), mořská sůl.  
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sóji.

běžné pečivo pšeničné

Bageta velká BIO

200 g 620016

Pšeničná celozrnná mouka*, voda, pšeničná mouka*, 
sezam neloupaný*, slunečnicový olej*, droždí, pekařský 
přípravek* (pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, 
třtinový cukr* 0,1 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová 
[látka zlepšující mouku]), mořská sůl.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sóji.

běžné pečivo pšeničné

Veka cereální BIO 
(pouze v prosinci)

420 g 620007

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
droždí, pekařský přípravek* (pšen. mouka*, pšen. 
sladová mouka*, třtinový cukr* 0,1 % na 1 ks pečiva, 
kyselina askorbová [látka zlepšující mouku]), mořská 
sůl, slunečnicový olej*.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů, 
sezamu a sóji.

běžné pečivo pšeničné

Kornspitz BIO

60 g 620028

Pšeničná mouka*, voda, Kornmix* (pšeničný*, žitný* 
a sójový* šrot*, celozrnný žitný kvas*, lněné semínko*, 
pšeničné otruby*, několik druhů [částečně toas-
tované] mouky*, sůl a koření*), slunečnice loupaná*, 
droždí, mořská sůl, pekařský přípravek* (pšen. mouka*, 
pšen. sladová mouka*, třtinový cukr* 0,1 % na 1 ks 
pečiva, voda, kyselina askorbová [látka zlepšující mou-
ku]), slunečnicový olej*, kmín celý*.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sezamu.

běžné pečivo pšeničné

Špaldová bulka 
s kváskem BIO
70 g 620032

Kvas* (špaldová celozrnná mouka*, voda), špaldová 
mouka*, slunečnice loupaná *, špaldová celozrnná 
mouka*, slunečnicový olej*, lněné semínko neloupané*, 
bramborové vločky*, droždí, mořská sůl.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů, 
sezamu a sóji.

běžné pečivo pšeničné

Bageta se sušenými 
rajčaty BIO
100 g 620039

Pšeničná mouka *, voda, sušená rajčata* (6 %), žitná 
chlebová mouka*, slunečnicový olej*, pšeničná celo-
zrnná mouka*, kornmix * (pšeničný*, žitný* a sójový 
šrot*; celozrnný žitný kvas*, lněné semínko nelou-
pané*, pšeničné otruby*, několik druhů [částečně 
toastované] mouky*, sůl a koření*), droždí, pekařský 
přípravek* (pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, 
třtinový cukr* 0,1 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová 
[látka zlepšující mouku]), mořská sůl.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sezamu.

běžné pečivo pšeničné

Dalamánkový šnek 
BIO
80 g 620034

Pšeničná mouka*, voda, žitná mouka* , ovesná 
smetana* (voda, oves* 9 %, řepkový olej*, palmový 
olej*, emulgátor: lecitin z řepky olejky, zahušťovadlo: 
xantanová guma, mořská sůl), kmín*, lněné semínko 
neloupané*, sezamové semínko neloupané*, slunečni-
ce loupaná*, droždí, mořská sůl.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sóji.

běžné pečivo pšenično-žitné
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chleby

Kváskový chléb žitný 
celozrnný BIO
500 g 620035

Kvas* (žitná chlebová mouka*, voda), žitná celozrnná 
mouka*, voda, mořská sůl, kmín*, slunečnice loupaná*, 
ovesné vločky*, sezamové semínko neloupané*, lněné 
semínko neloupané*.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sóji.

chléb žitný

Chléb žitný celozrnný 
BIO
500 g 620003

Kvas* (žitná chlebová mouka*, voda), žitná celozrnná 
mouka*, voda, slunečnice loupaná*,mořská sůl, droždí, 
kmín*, sezamové semínko neloupané*, lněné semínko 
neloupané*.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sóji.

chléb žitný

Chléb žitný celozrnný 
BIO
1 kg 620012

Kvas* (žitná chlebová mouka*, voda), žitná celozrnná 
mouka*, voda, slunečnice loupaná*,mořská sůl, droždí, 
kmín*, sezamové semínko neloupané*, lněné semínko 
neloupané*.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sóji.

chléb žitný

Chléb špaldovo-žitný 
celozrnný BIO
500 g 620004

Špaldová celozrnná mouka*, kvas* (žitná chlebová 
mouka*, voda), voda, bramborové vločky*, mořská sůl, 
droždí , kmín*.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů, 
sezamu a sóji.

chléb pšenično-žitný

Kváskový chléb s chia 
semínky BIO
500 g 620044

Špaldová celozrnná mouka*, kvas* (žitná chlebová 
mouka*, voda), špaldová mouka*, voda, ovesné vloč-
ky*, slunečnice loupaná*, chia semínka* (2,5 %), lněné 
semínko neloupané*, pohanka lámanka*, mořská sůl, 
chlebové koření*.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů, 
sezamu a sóji.

chléb pšeničný

Chléb pšenično-žitný 
kulatý BIO
550 g 620043

Pšeničná mouka*, žitná celozrnná mouka*, Kvas* 
(žitná celozrnná mouka*, voda), voda, bramborové 
vločky*, slunečnicový olej*, kmín*, mořská sůl, droždí.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů, 
sezamu a sóji.

chléb pšenično-žitný



Mrkvovo-dýňový chléb 
BIO
400 g 620037

Pšeničná mouka *, voda, žitná chlebová mouka*, mr-
kev* (5,9 %), lněné semínko neloupané*, semeno tykve 
loupané* (2,5 %), slunečnicové semínko loupané*, 
Kornmix * (pšeničný*, žitný * a sójový šrot*; celozrnný 
žitný kvas*, lněné semínko*, pšeničné otruby*, několik 
druhů [částečně toastované] mouky*, sůl a koření*), 
kvas*, droždí, mořská sůl, olej slunečnicový*.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sezamu.

chléb pšenično-žitný

Pizza papriková BIO

110 g 622003

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
olej slunečnicový*, česnek*, pekařský přípravek* (pšen. 
mouka*, pšen. sladová mouka*, třtinový cukr* 0,03 % 
na 1 ks pečiva, kyselina askorbová [látka zlepšující 
mouku]), mořská sůl, droždí. Náplň: sójanéza* – sójová 
alternativa majonézy* (sójový nápoj*, citrón*, voda, 
mořská sůl, pšeničný škrob), paprika* (19,7 %), uzené 
tofu*(tofu [voda, sója*, nigari], sójová omáčka [voda, 
sója*, pšenice*, mořská sůl, fermentační činidlo - 
Aspergillus oryzae], drožďový extrakt, česnek*), sluneč-
nicový olej*, cibule*, rajčatový protlak*, Würzl* – zeleni-
nový bujón* (mořská sůl, kukuřičný škrob*, kvasnicový 
extrakt, glukózový sirup*, slunečnicový olej*, cibule* 
2 %, karotka* 2 %, koření* [kurkuma*, zázvor*, muškáto-
vý ořech*, pepř*], celer* 2 %, bylinky [petržel*, libeček*, 
bobkový list*], pastinák 1 %, pórek 1 %), provensálské 
koření*. 
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů 
a sezamu.
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Makovka s makovou 
náplní BIO
100 g 620009

Pšeničná mouka *, voda, pšeničný sirup*, olej sluneč-
nicový*, pšeničná celozrnná mouka*, mák*, droždí, 
pekařský přípravek* (pšen. mouka*, pšen. sladová 
mouka*, třtinový cukr* 0,1 % na 1 ks pečiva, kyselina 
askorbová [látka zlepšující mouku]), mořská sůl. 
Maková náplň* (5,6 %): mák* (45 %), cukr třtinový*, 
kukuřičný škrob*, skořice*, extrakt z vanilkového 
lusku*, voda, strouhanka* (pšeničná* a žitná* mouka, 
sezam*, skořápkové plody*).
Může obsahovat stopy sóji.

jemné pečivo

Mazanec BIO  
(pouze na Velikonoce)

430 g 621010

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
pšeničný sirup*, rozinky*, mandle*, droždí, pekařský 
přípravek* (pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, 
třtinový cukr* 0,1 %/1 ks pečiva, kyselina askorbová 
[látka zlepšující mouku]), slunečnicový olej*, mořská 
sůl, vanilka*.
Může obsahovat stopy ostatních skořápkových plodů, 
sezamu a sóji.

jemné pečivo

Vánočka BIO  
(pouze v prosinci)

430 g 621011

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
slunečnicový olej*, pšeničný sirup*, rozinky*, mandle*, 
droždí, pekařský přípravek* (pšen. mouka*, pšen. 
sladová mouka*, třtinový cukr* 0,1 %/1 ks pečiva, 
kyselina askorbová [látka zlepšující mouku]), mořská 
sůl, vanilka*.
Může obsahovat stopy ostatních skořápkových plodů, 
sezamu a sóji.

jemné pečivo

Minivánočka BIO

85 g 621046

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
slunečnicový olej*, pšeničný sirup*, rozinky*, mandle*, 
droždí, pekařský přípravek* (pšen. mouka*, pšen. 
sladová mouka*, třtinový cukr* 0,1 %/1 ks pečiva, 
kyselina askorbová [látka zlepšující mouku]), mořská 
sůl, vanilka*.
Může obsahovat stopy ostatních skořápkových plodů, 
sezamu a sóji.

jemné pečivo

Koláč malý jablečný 
BIO
40 g 621033

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
olej slunečnicový*, pšeničný sirup*, droždí, pekařský 
přípravek* (pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, třtinový 
cukr* 0,05 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová [látka 
zlepšující mouku]) , mořská sůl; Jablková náplň*: čerstvá 
nebo sušená jablka* (dle sezony) (41 %), třtinový cukr* 
nebo pšeničný sirup* (dle sezóny), strouhanka* (pšeničná* 
a žitná* mouka, sezam*, skořápkové plody*), rozinky*, 
skořice*; Drobenka: pšeničná mouka*, kokosový panenský 
olej*, třtinový cukr*.
Může obsahovat stopy sóji.

jemné pečivo

Koláč malý makový 
BIO
40 g 621034

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
olej slunečnicový*, pšeničný sirup*, droždí, pekařský 
přípravek* (pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, třtinový 
cukr* 0,05 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová [látka 
zlepšující mouku]), mořská sůl; Maková náplň* (13,9 %): 
mák* (45 %), cukr třtinový*, kukuřičný škrob*, skořice*, 
extrakt z vanilkového lusku*, voda, strouhanka* (pšeničná* 
a žitná* mouka, sezam*, skořápkové plody*); Drobenka: 
pšeničná mouka*, kokosový panenský olej*, třtinový 
cukr*). Může obsahovat stopy sóji.

jemné pečivo

Všechny koláče mohou obsahovat skořápkové plody.



Koláč malý višňový 
BIO
40 g 621054

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
olej slunečnicový*, pšeničný sirup*, droždí, pekařský 
přípravek* (pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, třti-
nový cukr* 0,05 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová 
[látka zlepšující mouku]) , mořská sůl; Višňový džem: 
třtinový cukr*, višeň* (10,4 %), pektin (želírující látka), 
kyselina citronová (regulátor kyselosti), strouhanka* 
(pšeničná* a žitná* mouka, sezam*, skořápkové 
plody*), mandle*.
Může obsahovat stopy sóji.

jemné pečivo

Koláč malý ořechový 
BIO
40 g 621035

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, olej 
slunečnicový*, pšeničný sirup*, droždí, pekařský přípravek* 
(pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, třtinový cukr* 
0,05 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová [látka zlepšující 
mouku]), mořská sůl; Ořechová náplň* (18,7 %): kešu oře-
chy*/mandle*/vlašské ořechy* (dle dostupnosti surovin), 
sirup pšeničný*, voda, strouhanka* (pšeničná* a žitná* 
mouka, sezam*, skořápkové plody*), mandle*.
Může obsahovat stopy sóji.

jemné pečivo

Koláč malý švestková 
povidla BIO
40 g 621043

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
olej slunečnicový*, pšeničný sirup*, droždí, pekařský 
přípravek* (pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, třti-
nový cukr* 0,05 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová 
[látka zlepšující mouku]) , mořská sůl; Švestková náplň: 
sušené švestky* (31,8 %), voda, agar (zahušťovadlo), 
mandle.
Může obsahovat stopy ostatních skořápkových plodů, 
sezamu a sóji.

jemné pečivo

Koláč malý s tvarohem 
BIO
40 g 621051

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
olej slunečnicový*, pšeničný sirup*, droždí, pekařský 
přípravek* (pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, 
třtinový cukr* 0,05 % na 1 ks pečiva, kyselina askor-
bová [látka zlepšující mouku]) , mořská sůl; Tvarohová 
náplň*: tvaroh* (49,4 %), třtinový cukr*, pšeničný 
škrob*, rozinky*.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů, 
sezamu a sóji.

jemné pečivo

Koláč malý indiánské 
borůvky BIO
40 g 621052

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, olej slu-
nečnicový*, pšeničný sirup*, droždí, pekařský přípravek* (pšen. 
mouka*, pšen. sladová mouka*, třtinový cukr* 0,05 % na 1 ks 
pečiva, kyselina askorbová [látka zlepšující mouku]) , mořská 
sůl; Náplň borůvková* (25,7 %): indiánské borůvky (muchov-
ník)* (49 %), jablečný koncentrát*, agar (zahušťovadlo), alginát 
sodný (zahušťovadlo), strouhanka* (pšeničná* a žitná* mouka, 
sezam*, skořápkové plody*). Drobenka: pšeničná mouka*, 
kokosový panenský olej*, třtinový cukr*.
Může obsahovat stopy sóji.

jemné pečivo

Koláč velký BIO

135 g 621009

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, olej slunečni-
cový*, pšeničný sirup*, droždí, pekařský přípravek* (pšen. mouka*, 
pšen. sladová mouka*, třtinový cukr* 0,05 % na 1 ks pečiva, 
kyselina askorbová [látka zlepšující mouku]) , mořská sůl; Maková 
náplň*: mák*, cukr třtinový*, kukuřičný škrob*, skořice*, extrakt 
z vanilkového lusku*, voda, strouhanka* (pšeničná* a žitná* mouka, 
sezam*, skořápkové plody*).
Ořechová náplň *: kešu ořechy*/mandle*/vlašské ořechy* (dle 
dostupnosti surovin), sirup pšeničný*, voda, strouhanka* (pšeničná* 
a žitná* mouka, sezam*, skořápkové plody*).Tvarohová náplň*: 
tvaroh*, třtinový cukr*, pšeničný škrob*, rozinky*. Náplň borůvková*: 
indiánské borůvky (muchovník)* (49 %), jablečný koncentrát*, agar 
(zahušťovadlo), alginát sodný (zahušťovadlo), strouhanka* (pšenič-
ná* a žitná* mouka, sezam*, skořápkové plody*).
Může obsahovat stopy sóji.

jemné pečivo

Koláč krájený makový 
BIO (6 nebo 12 ks)

116 g 621023

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, 
olej slunečnicový*, pšeničný sirup*, droždí, pekařský 
přípravek* (pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, třtinový 
cukr* 0,05 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová [látka 
zlepšující mouku]) , mořská sůl; Maková náplň* (13,8 %): 
mák* (45 %), cukr třtinový*, kukuřičný škrob*, skořice*, 
extrakt z vanilkového lusku*, voda, strouhanka* (pšeničná* 
a žitná* mouka, sezam*, skořápkové plody*). Drobenka: 
pšeničná mouka*, kokosový panenský olej*, třtinový cukr*. 
Může obsahovat stopy sóji.

jemné pečivo



Koláč švestkový 
s mákem BIO
120 g 621053

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, olej 
slunečnicový*, pšeničný sirup*, droždí, pekařský přípravek* 
(pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, třtinový cukr* 
0,05 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová [látka zlepšující 
mouku]) , mořská sůl, švestky* (29,4 %); Maková náplň* 
(7,6 %): mák* (45 %), cukr třtinový*, kukuřičný škrob*, 
skořice*, extrakt z vanilkového lusku*, voda, strouhanka* 
(pšeničná* a žitná* mouka, sezam*, skořápkové plody*). 
Drobenka: pšeničná mouka*, kokosový panenský olej*, 
třtinový cukr*.
Může obsahovat stopy sóji.

jemné pečivo

Koláč krájený jablečný 
BIO (6 nebo 12 ks)

116 g 621025

Pšeničná mouka*, voda, pšeničná celozrnná mouka*, olej 
slunečnicový*, pšeničný sirup*, droždí, pekařský přípravek* 
(pšen. mouka*, pšen. sladová mouka*, třtinový cukr* 
0,05 % na 1 ks pečiva, kyselina askorbová [látka zlepšující 
mouku]) , mořská sůl; Jablková náplň*: čerstvá nebo sušená 
jablka* (39 %) (podle sezony), třtinový cukr* nebo pšeničný 
sirup* (dle sezóny), strouhanka* (pšeničná* a žitná* mouka, 
sezam*, skořápkové plody*), rozinky*, skořice*. Drobenka: 
pšeničná mouka*, kokosový panenský olej*, třtinový cukr*).
Může obsahovat stopy sóji.

jemné pečivo

Sušenka ovesná BIO

55 g 621030

Pšeničná mouka*, margarin slunečnicovo-palmový* 
(rostlinné tuky a oleje (palmový olej*, palmstearin*, 
slunečnicový olej*),  voda, emulgátor (slunečnicový 
lecitin*), sůl ( 0,1%), kyselina citronová (regulátor kyse-
losti, konzervant), přírodní aroma*), rozinky*, ovesné 
vločky* (15,6 %), třtinový  cukr*, voda, pšeničná 
celozrnná mouka*, kypřící prášek (kypřící látky: vinan 
draselný, uhličitany sodné, kuk. škrob*).
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů, 
sezamu a sóji.

jemné pečivo

Sušenka mrkvová BIO

60 g 621031

Pšeničná mouka*, mrkev* (14,8 %), třtinový  cukr*, 
margarin slunečnicovo-palmový* (rostlinné tuky a oleje 
(palmový olej*, palmstearin*, slunečnicový olej*),  voda, 
emulgátor (slunečnicový lecitin*), sůl ( 0,1%), kyselina 
citronová (regulátor kyselosti, konzervant), přírodní 
aroma*), pšeničná celozrnná mouka*, kypřící prášek* 
(kypřící látky: vinan draselný, uhličitany sodné; kuk.
škrob*).  Meruňková náplň*: voda, suš. meruňky*, 
pšeničný sirup*.
Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů, 
sezamu a sóji.

jemné pečivo

Muffin s kokosem BIO

65 g 621045

Pšeničná mouka*, voda, slunečnicový olej*, třtinový 
cukr*, kokos* (7,2 %), pšeničná celozrnná mouka*, 
kypřící prášek* (kypřící látky: vinan draselný, uhličitany 
sodné; kuk. škrob*), borůvková náplň (25,7 %):  indián-
ské borůvky (muchovník)* (49 %), jablečný koncent-
rát*, agar (zahušťovadlo), alginát sodný (zahušťova-
dlo), strouhanka* (pšeničná* a žitná* mouka, sezam*, 
skořápkové plody*).
Může obsahovat stopy sóji.

jemné pečivo

Bábovička mrkvovo–
ořechová BIO
100 g 621026

Mrkev* (41,7 %), pšeničná mouka*, slunečnicový olej*, 
třtinový cukr*, vlašské ořechy* (12,5 %), kokos*, 
pšeničný škrob*, citronová šťáva*, hydrogenuhličitan 
sodný, kypřící prášek (kypřicí látky: vinan draselný, 
uhličitany sodné; kukuřičný škrob*), voda. 
Může obsahovat stopy sóji, sezamu a ostatních 
suchých skořápkových plodů.

jemné pečivo


