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I N F O R M A C E   O   S L O Ž E N Í   V Ý R O B K Ů 
(ve smyslu dle Zákona č. 110/1977 Sb. a příslušných vyhlášek a novelizací o potravinách) 

   

I. Chléb  
II. Běžné pečivo  
III. Jemné pečivo              
IV. Trvanlivé pečivo  

 

I.CHLÉB 
Farmářský kváskový pecen, pšeničný         PN: 
Hmotnost/ obj.kód 800g/301 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený 
Složení: Živý pšeničný kvas, pšeničná mouka chlebová, voda, sůl 

Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků.  
 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1230kJ/293kcal, tuky 1,5g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 0,3g, sacharidy 56g, z toho cukry 1,7g, bílkoviny 9,5g, sůl 1,5g. 
 
 

Je vyroben z Wellartova živého pšeničného kvásku, neobsahuje konzervanty ani zlepšující přípravky.  
JEN KVÁSEK, VODA, SŮL, MOUKA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semínkový chléb, žitný         PN: 
Hmotnost/ obj.kód 450g/300 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený 
Složení: Živý žitný kvas, žitná mouka, voda, sůl, slunečnicová jádra, len, sezam, mak, len, pohanka. 

Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků.  
 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1067kJ/254kcal, tuky 4,7g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 0,4g, sacharidy 47g, z toho cukry 1,1g, bílkoviny 7,8g, sůl 0,6g. 
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Chléb beskydský, pšenično-žitný                      PN: 102 Chléb beskydský, pšenično-žitný                      PN: 102 
Hmotnost/ obj.kód: 900g/26, 900g krájený/24, 600g/25, 450g krájený/44, 225g krájený/23 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený, 4 dny – balený 
Složení: Živý žitný kvas, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, voda, sůl, droždí, zlepšující přípravek 

/pšeničný gluten, pšeničná sladová mouka a vláknina, žitná a kukuřičná bobtnavá mouka, kmín.  
Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků. 
 
Nutriční hodnoty na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1001kJ/238kcal, tuky 1,2g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 0,2g, sacharidy 46g, z toho cukry 1,0g , bílkoviny  7,7g, sůl 1,5g. 

 

Hmotnost/ obj.kód: 900g/26, 900g krájený/24, 600g/25, 450g krájený/44, 225g krájený/23 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený, 4 dny – balený 
Složení: Živý žitný kvas, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, voda, sůl, droždí, zlepšující přípravek 

/pšeničný gluten, pšeničná sladová mouka a vláknina, žitná a kukuřičná bobtnavá mouka, kmín.  
Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků. 
 
Nutriční hodnoty na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1001kJ/238kcal, tuky 1,2g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 0,2g, sacharidy 46g, z toho cukry 1,0g , bílkoviny  7,7g, sůl 1,5g. 

 

 Chléb beskydský, pšenično-žitný                      PN: 102 

 
 

Chléb podmáslový, pšenično-žitný                   PN: 104 

Hmotnost/ obj.kód 700g/21, 1.100g/22, 1.100g krájený/29 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený, 4 dny – balený 
Složení: Živý žitný kvas, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, voda, sušené podmáslí 1,05 %, sůl, droždí, voda, sůl, 

droždí, zlepšující přípravek /pšeničný gluten, pšeničná sladová mouka a vláknina, žitná a kukuřičná bobtnavá 
mouka, kmín. 
Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků.  
 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1230kJ/293kcal, tuky 1,5g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 0,3g, sacharidy 56g, z toho cukry 1,7g, bílkoviny 9,5g, sůl 1,5g. 
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Chléb hranický, pšenično-žitný                     PN: 35 
Hmotnost: 2.000g/188, 1.100g/165, 900g/162, 750g/180, 500g/181, 1.100g krájený/167, 550g krájený/169,  

275g krájený/177. 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený, 4 dny – balený 
Složení: Živý žitný kvas, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, voda, sůl, kmín. 

Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků. 
 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1034kJ/246kcal, tuky 1,2g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 0,2g, sacharidy 48g, z toho cukry 1,0g , bílkoviny 7,7g, sůl 1,3g.  

 
 
 

Chléb hranický, pšenično-žitný, WELLART          PN: 35/a 
Hmotnost: 1.200g/173 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený 
Složení: Živý žitný kvas, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, voda, sůl, kmín,  

Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků. 
 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1034kJ/246kcal, tuky 1,2g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 0,2g, sacharidy 48g, z toho cukry 1,0g, bílkoviny 7,7g, sůl 1,3g. 

 

Chléb hranický, pšenično-žitný, ČTYŘLÍSTEK     PN: 35b   
Hmotnost: 700g/ 168 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený 
Složení: Živý žitný kvas, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, voda, sůl, droždí, zlepšující přípravek /pšeničný 

gluten, pšeničná sladová mouka a vláknina, žitná a kukuřičná bobtnavá mouka, kmín.  
Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků. 
 
Nutriční hodnoty na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1001kJ/238kcal, tuky 1,2g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 0,2g, sacharidy 46g, z toho cukry 1,0g, bílkoviny 7,7g, sůl 1,5g. 
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Chléb moskevský, žitno-pšeničný                   PN: 33  
Hmotnost: 950g/ 30, 950g balená/ 31, 950g balená krájená/ 32, 500g/39, 475g/35 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený, 4 dny – balený 
Složení: Živý žitný kvas min. 60%, žitná mouka celozrnná, pšeničná mouka chlebová, voda, sůl, kmín  

Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků. 
 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1067kJ/254kcal, tuky 2,7g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 0,4g, sacharidy 47g, z toho cukry 1,1g , bílkoviny 7,8g, sůl 1,3g. 

 
 
 

Chléb plnozrnný, vícezrnný                                PN: 1  
Hmotnost: 600g/ 90, 600g balený/ 91, 600g balený krájený/92, 300g balený krájený/ 95 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený, 4 dny – balený 
Složení: Živý žitný kvas, pšeničná mouka chlebová, voda, žitná mouka, cereální směs /pšeničné, žitné a ovesné vločky, 

slunečnicová jádra a lněné semínko/, droždí, sůl, kmín, sypání /ovesné vločky/. 
Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků. 
 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1153kJ/275kcal, tuky 6,4g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 0,8g, sacharidy 43g, z toho cukry 0,9g , bílkoviny 9,2g, sůl 1,4g. 

 
 

Chléb slunečnicový, vícezrnný                              PN: 3  
Hmotnost: 600g/ 100, 600g balený/ 101, 600g balený krájený/102, 300g balený krájený/ 105 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený, 4 dny – balený 
Složení: Živý žitný kvas, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, voda, slunečnicová jádra 5,8 %, cereální směs 

/pšeničné, žitné a ovesné vločky, slunečnicová jádra a lněné semínko/, droždí, sůl, ječný slad. 
Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků. 
 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1274kJ/303kcal, tuky 8,0g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 1,0g, sacharidy  46g, z toho cukry 1,0g, bílkoviny 10,2g, sůl 1,3g. 

 
 
 

Chléb cibulový, pšenično-žitný                        PN: 107 
Hmotnost: 1000g/ 109, 500g/ 110 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený, 4 dny – balený 
Složení: Živý žitný kvas, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, pšeničná mouka, voda, cibule 12 %, vepřové sádlo, sůl, 

kmín . 
Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků. 
 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: Nutriční hodnoty na 100g průměrně obsahuje: energetická 

hodnota 1001kJ/238kcal, tuky 1,2g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,2g, sacharidy 46g, z toho cukry 1,0g

 , bílkoviny  7,7g, sůl 1,5g. 
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Chléb toustový, pšeničný                                      PN: 5  
Hmotnost: 500g/ 120, 250g/ 121 
Min. trvanlivost: 4 dny – balený 
Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, cukr, sůl 

Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků. 
 
Nutriční hodnoty na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1212kJ/289kcal, tuky 4,6g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 1,3g, sacharidy 51g, z toho cukry 2,2g , bílkoviny 9,0g, sůl 1,2g. 

 
 
 
 

Chléb hranický Slunce                                      PN: 63 
Hmotnost: 2.000g/ 199, 1.100g krájené/ 187, 500g/ 185, 500g balené/  186 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený, 4 dny – balený 
Složení: Pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, voda, slunečnicová jádra 5,7 %, sůl, ječný slad, voda, droždí, kmín 
 Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků. 

 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 972kJ/231kcal, tuky 4,0g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 0,5g, sacharidy  39g, z toho cukry 1,0g, bílkoviny 7,6g, sůl 1,4g. 

 

 
 
 

Chlebík Párty                                      PN:  
Hmotnost: 310g/ 20 
Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený 
Složení: Živý žitný kvas, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, voda, sůl, droždí, zlepšující přípravek /pšeničný 

gluten, pšeničná sladová mouka a vláknina, žitná a kukuřičná bobtnavá mouka, kmín.  
Může obsahovat stopy sóji a mléčných výrobků. 
 
Nutriční hodnoty na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1001kJ/238kcal, tuky 1,2g, z toho nasycené 

mastné kyseliny 0,2g, sacharidy 46g, z toho cukry 1,0g, bílkoviny 7,7g, sůl 1,5g. 
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Chléb hranický, pšenično-žitný, CHLEBÁNEK      19 / PN: 121               
Hmotnost: 200g / 19 
Minimální trvanlivost: 36 hod – nebalený 
Složení: Pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, voda, sůl, kmín, zlepšující přípravek / pšeničný lepek, bobtnavá mouka (kukuřičná, žitná), stabilizátor 

guarová mouka, pšeničná sladová mouka, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 
 
Svijanská špaldová cihla                               PN:  
Hmotnost: 450g/ 96 

Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený 
Složení: Pšeničná mouka chlebová, špaldová mouka (min. 24 %), žitná mouka, voda, žitný kvas, sádlo, droždí, 

bramborová vláknina, bramborová kaše, jádra slunečnice, lněné semeno, dýňové semeno, kmín, ječná sladová 
mouka, sůl. 
Může obsahovat stopy sezamu, sóji, skořápkových plodů, vajec a lupiny. 
 
Nutriční hodnoty na 100g výrobku: Energetická hodnota 1012kJ/242 kcal, tuky 9,5g, z toho nasycené mastné 
kyseliny 1g, sacharidy 27,2g, z toho cukry 0,7g, bílkoviny 9,6g, sůl 1,1g.   
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FIT Chléb                                PN:  
Hmotnost: 400g/ 97 

Min. trvanlivost: 36 hod – nebalený 
Složení: Žitná mouka, pšeničná mouka, voda, droždí, pšeničné vločky, žitné vločky, jádra slunečnice, lněné semeno 

hnědé a zlaté, ječná krupice, žitné otruby, ječná mouka, pšeničný a ječný slad, ovesné vločky, pohankové 
vločky, sůl, regulátor kyselosti - kyselina citronová, quinoa vločky, pšeničný škrob, pšeničná 
vláknina, lyofilizované švestky, sušená syrovátka. 
Může obsahovat stopy vajec, sezamu, skořápkových plodů a podzemnice olejné. 
 
Nutriční hodnoty na 100g výrobku: Energetická hodnota 949 kJ/227 kcal, tuky 85,2g, z toho nasycené mastné 
kyseliny 0,5g, sacharidy 35,5g, z toho cukry 1,3g, bílkoviny 7,7g, sůl 1,2g. 

 

 
 

 
 

II. BĚŽNÉ PEČIVO   
 
 
 

Bageta rohlíková  408, 411 / PN: 9  

Hmotnost: 215g/408, 129g/411 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, droždí, sádlo, sůl, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a mouka, sójová 
mouka, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová/. 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 
 

 

 
 
 

Bulka                                                                              420 / PN: 9 
Hmotnost: 43g/ 420 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a mouka, 
sójová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová/.  
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 
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Bulka hamburger / sypaná sezamem 419, 421, 428, 422, 423, 424 / PN: 48 
Hmotnost: 150g, 100g, 90g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod  

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, droždí, vepřové sádlo, sůl, sypání 4,6 % /sezamové semínko/. Nutriční hodnoty  

na 100g průměrně obsahuje: 
 
 

Bulka sypaná sezamem / mákem                           433, 434 / PN: 9 
Hmotnost: 45g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a 
mouka, sójová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová/, sypání 4,6 % /sezamové semínko 
nebo mák/. Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 

Ciabatta – italský chlebánek                                   140 / PN: 66 
Hmotnost: 100g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, pečivová směs Wurzelbrot /pšeničná mouka, pšeničný lepek, sůl, sušené 
fermentované pšeničné těsto (pšeničná mouka, bakterie mléčného kvašení), dextróza, ječná sladová mouka, 
žitná sladová mouka, pšeničná sladová mouka, deaktivované droždí, kyselina askorbová, enzymy/, sůl, droždí. 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 

Houska                                                                           431, 437 / PN: 9  
Hmotnost: 60g,43g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a 
mouka, sójová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová/. Nutriční hodnoty  na 100g 

průměrně obsahuje: 
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Kornspitz                                                                     PN: 42  
Hmotnost: 60g/ 461 
Min. trvanlivost: 24 hod 
Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs /žitná a pšeničná mouka (částečně pražená), pšeničný šrot, žitný šrot, 

pekařský přípravek (cukr, pšeničná sladová mouka, kyselina citronová, emulgátor-lecitin, řepkový lecitin), látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy, pšeničné otruby, sójový šrot, lněné semínko, pšeničný sladový 
šrot, koření/, droždí, vepřové sádlo, sůl, sypání /sůl a kmín/. Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 
 
 
 

 
 
 

Pletýnka se sýrem                                                      PN: 100 
Hmotnost: 120g/435 
Min. trvanlivost: 24 hod                                     
Složení: pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a 

mouka, sójová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová/, sypání 9,6 % / tvrdý sýr 30%/.  
Nutriční hodnoty PLETÝNKA se SÝREM na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1345kJ/320kcal, 
tuky 8,2g, z toho nasycené mastné kyseliny 4,6g, sacharidy 45g, z toho cukry 0,7g, bílkoviny 16g, sůl 1,7g. 

 

 
 
 
 

Pletýnka sypaná sezamem / mákem 430,432, 436 /  PN: 9 
Hmotnost: 100g, 45g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a 
mouka, sójová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová/, sypání 4,6 % /sezamové semínko 
nebo mák/. Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 

 



Wellart, s.r.o.   

 

 
Wellart, s.r.o., Pernštejnské nám. 737, 753 01  Hranice                                                                             Tel. expedice/: +420 581 601 240, 603 856 674 
IČO: 14618583, DIČ: CZ14618583, Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 260 349 831 / 0100                                                                   e-mail: wellart@wellart.eu 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou AXVIII 375                                                                   10 / 
29 
 

 

Rohlík grahamový  462 /  PN: 64 
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs /pšeničné otruby, pšeničná mouka celozrnná, sojová mouka, pšeničná 
mouka, zahušťovadlo guma guar, glukóza, pšeničné vločky, regulátor kyselosti, ječný sladový extrakt, 
pšeničná sladová mouka, emulgátor-lecitin, pšeničné klíčky, směs koření (drcený kmín, koriandr, fenykl), 
maltodextrin, sušená syrovátka, sušený pšeničný kvas (pšeničná mouka, droždí), sůl, bramborový škrob, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, vepřové sádlo, droždí, sůl. Nutriční hodnoty  na 100g 

průměrně obsahuje: 
 
 

 
 

Rohlík hladký                     PN: 9  
Hmotnost: 43g/400 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod, kr.bal. 5 dní 

Složení: pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a 
mouka, sójová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová /.  
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1273kJ/303kcal,  tuky 4,5g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 1,3g, sacharidy 54g, z toho cukry 0,9g , bílkoviny 10,0g, sůl 1,6g. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Veka grahamová                                           86 /  PN: 90 
Hmotnost: 500g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs /pšeničné otruby, pšeničná mouka celozrnná, sojová mouka, pšeničná 
mouka, zahušťovadlo, glukóza, pšeničné vločky, regulátor kyselosti, ječný sladový extrakt, pšeničná sladová 
mouka, lecitin, pšeničné klíčky, směs koření, maltodextrin, sušená syrovátka, sušený pšeničný kvas, sůl, 
bramborový škrob, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, sůl, droždí, vepřové sádlo, zlepšující 
přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a mouka, sójová mouka/.  
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1192kJ/284kcal, tuky 5,2g, z toho nasycené 

mastné kyseliny 1,3g, sacharidy 42g , z toho cukry 2,8g, bílkoviny 11,7g, sůl  2,0g. 
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Veka tuková                                                                 441, 442, 444, 445, 446, 448, 449 /  PN: 9 
Hmotnost: 500g, 300g, 400g, 360g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod – nebalená, 3 dny – balená 

Složení: pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a 
mouka, sójová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová/.  
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1270kJ/302kcal,  tuky 4,5g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 1,3g, sacharidy 54g, z toho cukry 0,9g , bílkoviny  9,8g, sůl 1,6g. 

 
 

Italské pečivo                                                               960 /  PN: 86 
Hmotnost: 80g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, pečivová směs /pšeničná mouka, vepřové sádlo, sůl, sušená syrovátka, pšeničná 
sladová mouka,emulgátor lecitin, nízkotučné sušené mléko, cukr, koření, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy/, droždí, sůl     Náplň 30,6 %: anglická slanina-vepřová, tvrdý sýr, voda, pizzafond /koření 
(rajčatový prášek, oregano, tymián, cibule), sacharóza, kukuřičný škrob, glukóza, látka zvýrazňující chuť, 
želírující látka, sůl, barvící zeleninový koncentrát (červená řepa)/. Nutriční hodnoty  na 100g průměrně 

obsahuje: 
 

 
 
 

Mini pizza                                                                      950, 951 /  PN: 85 
Hmotnost: 90g,45g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, pečivová směs /pšeničná mouka, vepřové sádlo, sůl, sušená syrovátka, pšeničná 
sladová mouka, emulgátor lecitin, nízkotučné sušené mléko, cukr, koření, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy/, droždí, sůl  
Náplň 29 %: tvrdý sýr, voda, pizzafond /koření (rajčatový prášek, oregano, tymián, cibule), sacharóza, 
kukuřičný škrob, glukóza, látka zvýrazňující chuť, želírující látka, sůl, barvící zeleninový koncentrát (červená 
řepa)/. Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 
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Sýrová bulka                                                                958 /  PN: 87 
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl, sypání 9,6 % /tvrdý sýr 30 %/. Nutriční hodnoty  na 100g 

průměrně obsahuje: 
 

Zelňáky                                                                          955 /  PN: 92 
Hmotnost: 100g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, pečivová směs /pšeničná mouka, palmový tuk, sůl, sušená syrovátka, pšeničná 
sladová mouka, emulgátor lecitin, nízkotučné sušené mléko, cukr, koření, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy/, droždí, sůl Náplň 44,3%: uzený vepřový bůček, sterilované zelí 14%, pizza fond 
(rajčatový prášek,oregano, tymián, cibule),tvrdý sýr 30%. Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 

 
 

 
Dalamánek     *                                                              463 /  PN: 10a                               
Hmotnost:  60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, termicky upravené žito, voda, droždí, sůl, zlepšující přípravek /pšeničná 
mouka, protispékavá látka: uhličitan vápenatý, emulgátor: estery mono- a diglyceridů mastných kyselin  
s kyselinou mono- a diacetylvinnou, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová. enzymy (obsahující pšenici)/. 
zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničná mouka, cukr, emulgátor: estery monoglyceridů s kyselinou 
mono- a diacetel vinnou, protispékavá látka: uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, 
enzymy (obsahující obiloviny a l 
epek/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 
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Cibulové pečivo                                                          495, 496 /  PN: 88  
Hmotnost: 120g, 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: žitná mouka, pšeničná mouka, voda,11,89 % cibule, vepřové sádlo, droždí, sůl, zlepšující přípravek /pšeničná 
mouka, emulgátor lecitin, regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, mletý 
pepř, sypání /sůl a kmín/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 

 
 
 
 
 

 

Loupák se slaninou                                                    529 /  PN: 114 
Hmotnost: 75g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, tažný tuk, droždí, cukr, zlepšující přípravek / pšeničná mouka, 
emulgátor-lecitin, regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, sůl, sypání /sůl a 
kmín/    Náplň 44  %: anglická slanina /vepřové maso (min. 85%), pitná voda, jedlá, sůl, stabilizátor E250, 
E451; dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, maltodextrin, antioxidant E316, aroma, povrchové 
barvivo (krevní bílkovina, dextróza, glukózový sirup, jedlá sůl, antioxidant)/  
Nutriční hodnoty LOUPÁK se SLANINOU na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  
1340kJ/319kcal, tuky 22g, z toho nasycené mastné kyseliny 7,6g, sacharidy 27g, z toho cukry 1,5g, bílkoviny 
12,3g, sůl 2,6g. 

 
 
 

 
 

Loupák slaný    530 /  PN: 59  
Hmotnost: 40g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod  

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, tažný tuk, droždí, cukr, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, 
emulgáto-lecitinr, regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, sůl, sypání /sůl a 
kmín/ 
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Škvarkový pagáč 641, 642 /  PN: 23  
Hmotnost: 100g, 25g 
Minimální 
trvanlivost: 

48 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, žitná mouka, vepřové škvarky 15 %, vepřové sádlo, česneková pasta / voda, sůl(30%), 
česnek granulovaný, solvarin (škrob bramborový bobtnavý + škrob pšeničný bobtnavý), bramborová kaše 
(bramborové vločky sušené, stabilizátor (difosforečnan), emulgátory (mono-a diglyceridy mastných kyselin), 
barvivo (kurkumám), antioxidant (estery mastných kyselin s kys.askorbovou), disiřičitan sodný/, droždí, sůl, 
majoránka, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a mouka, sójová mouka, enzymy, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová/, pečivová směs /ječná sladová mouka nediastatická/, sypání /sůl a kmín/ 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 

 

 

Mamma Mia                                                                  470 /  PN: 117 
Hmotnost: 70g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs /pšenice (mouka, šrot, otruby, sladový šrot, lepek, vláknina), lněné 
semínko, slunečnicová jádra, žito (šrot, sušený kvásek), sůl, sója (šrot, mouka), ječmen (sladový extrakt, 
sladová mouka), směs vitamínů a minerálních látek (uhličitan vápníku, maltodextrin, oxid hořečnatý, 
fosforečnan železitý, vitamín D3, kyselina listová), cukr, pekařský přípravek (lecitin, řepkový lecitin, 
stabilizátor, protispékavá látka fosforečnan vápníku, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy)/, 
droždí Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 
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Slunečnicové pečivo                                                 468 /  PN: 72  
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod  

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs 10,3 % /slunečnicová jádra 1,1 %, pšeničný lepek, lněné semínko, sezamové semínko, 
otruby z vlčího bobu, žitná mouka, olej rostlinný  řepkový, sušený žitný kvas, mouka z vlčího bobu, ječná sladová mouka, 
lecitin, karamelizovaný cukr, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, vepřové sádlo, sůl, droždí, sypání 9,6 

%/slunečnicová jádra/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 

 
 

Bageta dvoubarevná                                                 485, 486 /  PN: 83 
Hmotnost: 100g, 50g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a mouka, sójová 
mouka, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová/, cereální směs /celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová jádra, 
vločky ze špaldy, ovesné vločky, sezamová semínka, sůl, alfa amyláza/, pečivová směs /ječná sladová mouka nediastatická/, 

sypání /sezamové semínko, lněné semínko/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 
 
 

 
Bageta plnozrnná                                                   475, 486, 489 /  PN: 69 
Hmotnost: 150g, 120g, 90g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs /celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová jádra, vločky ze špaldy, ovesné vločky, 
sezamová semínka, sůl, alfa amyláza, látka zlepšující mouku kyselina askorbová/, droždí, sůl, pečivová směs /ječná sladová 
mouka nediastatická/, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a mouka, sójová mouka, enzymy/, sypání /lněné 

semínko, sezamové semínko/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 
 

Bulka kukuřičná                                            465 /  PN: 26 
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs 10,2 % /12% kukuřičná mouka, pšeničná mouka, pšeničný lepek, len, slunečnice, 
glukózový sirup, ječná sladová mouka, regulátor kyselosti, stabilizátor, emulgátor- lecitin, kmín, kyselina citronová, sůl, 
sušená syrovátka, cukr, barvivo, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku 
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kyselina askorbová, enzymy/, droždí, vepřové sádlo, sůl, sypání  1,66 % /tykvové semínko, sezamové semínko/ Nutriční 

hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 
 

Dýňová kostka sypaná sýrem                                 427 /  PN: 65 
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs /kukuřičná mouka, pšeničná mouka, pšeničný lepek, len, slunečnice, glukózový sirup, 
ječná sladová mouka, regulátor kyselosti, stabilizátor, emulgátor, kmín, kyselina citronová, sůl, sušená syrovátka, cukr, 
barvivo, bramborové vločky, pšeničná sladová mouka, rostlinný olej řepkový, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, 

enzymy/, droždí, vepřové sádlo, sůl, sypání /tykvové semínko 2,9 %, tvrdý sýr3 %/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně 

obsahuje: 

 

Otesánek                                                                       484 /  PN: 93 
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs /pšeničné, žitné a ovesné vločky, slunečnicová jádra a lněné semínko/, droždí, 
vepřové sádlo, sůl, zlepšující přípravek /lepek, pšeničný slad a mouka, sójová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku 

kyselina askorbová/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 

 
Rohlík cereální                                                             460 /  PN: 11 
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs  25 %žitná mouka, pražená ječná sladová mouka, len, pšeničné vločky, pšeničný lepek, 
žitné vločky, pšeničná mouka, ovesné vločky, sezam, kmín, regulátor kyselosti, sušená syrovátka, cukr, emulgátor- lecitin, 
ječná sladová mouka, sůl, stabilizátor, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, droždí, vepřové sádlo, sůl, sypání 

/sezamové semínko/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 

Rozeta rustikální                                                         473, 474 /  PN: 44  
Hmotnost: 180g, 90g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod – nebalená, 48 hod - balená 

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs /sójový šrot, len, pšeničná mouka celozrnná, žitná mouka pražená, pšeničné otruby, 
žitná mouka, žitný šrot, sójová mouka, sladová mouka, emulgátory- lecitin, sůl, zahušťovadlo E466, enzym hydrolázy, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová/, droždí, vepřové sádlo, sůl, sezamové semínko, lněné semínko, sypání /mák, 
slunečnicová jádra, sezamové semínko, lněné semínko/  

Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1225kJ/292kcal,  tuky 6,9g, z toho nasycené 

mastné kyseliny 1,4g, sacharidy  45g, z toho cukry 1,5g, bílkoviny 10,6g, sůl 1,8g. 
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Rustikální pečivo                                                        471 /  PN: 71    
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, cereální směs /sójový šrot, len, pšeničná mouka celozrnná, žitná mouka pražená, pšeničné otruby, 
žitná mouka, žitný šrot, sójová mouka, sladová mouka, emulgátory- lecitin, sůl, zahušťovadlo E466, enzym hydrolázy, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová/, droždí, vepřové sádlo, sůl, sezamové semínko, lněné semínko, sypání 9,6 %/mák, 

slunečnicová jádra, sezamové semínko, lněné semínko/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 
 
 

 
 

Sojové pečivo                                                              469 /  PN: 43 
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, žitná mouka, voda, cereální směs /pšeničné vločky, sojová drť 6,2 %, len, ovesné vločky, sojové vločky, 
pšeničná mouka celozrnná, ječná sladová mouka pražená, cukr, ječná sladová mouka, pšeničná sladová mouka pražená, 
směs koření, stabilizátor-guma guar, sušená syrovátka, lecitin, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, vepřové 

sádlo, droždí, sůl, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a mouka, sójová mouka/, sypání /sojová drť/ Nutriční 

hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 
 

 
 

 
 

Banketka                                                                      510 /  PN: 14  
Hmotnost: 23g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, emulgátor lecitin, 
regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, sypání /sůl, kmín/ Nutriční hodnoty  

na 100g průměrně obsahuje: 
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Karlovarský rohlík                                                      479 /  PN: 15 
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, droždí, sůl, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, emulgátor lecitin, 
regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně 

obsahuje: 

České buchty makové / povidlové / tvarohové    651, 652, 653 /  PN: 21 
Hmotnost: 360g 
Minimální 
trvanlivost: 

5 dnů - balené 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, cukr, droždí, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, lecitin, regulátor 
kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, citropasta /voda, glukózový sirup, cukr, 
jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, kyselina citronová, konzervant sorban 
draselný/,  sůl, sušená vejce /sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor (E322-
slunečnocový),  pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (karoten), sůl/, 
Náplň 36 %: maková /mák (min. 50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný škrob E1414, kukuřičný škrob, 
pšeničná mouka, sůl, regulátor kyselosti, zahušťovadlo, aroma/, povidlová /cukr, švestky, jablečná dřeň, 
kyselina citronová, želírující látka pektin, potravinářské barvivo/, tvarohová /tvaroh, cukr, stabilizátor 
tvarohu/ cukr, modifikovaný škrob E 1414, sušená syrovátka, sušený vaječný bílek, sůl,vanilkové aroma, 
kyselina, barvivo/, rozinky, voda/  
Nutriční hodnoty MAKOVÉ  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1426kJ/340kcal, tuky 12,7g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 3,3g, sacharidy 48g, z toho cukry 13g, bílkoviny 8,4g, sůl0,8g. 

Nutriční hodnoty POVIDLOVÉ  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1356kJ/323kcal , 

tuky 7,6g, z toho nasycené mastné kyseliny 2,7g, sacharidy  57g, z toho cukry 29g, bílkoviny 5,4g, sůl 0,6g. 

Nutriční hodnoty TVAROHOVÉ  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1252kJ/298kcal , 

tuky 8,2g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,1g, sacharidy 45g, z toho cukry 15g, bílkoviny 10,2g, sůl 0,7g. 
 

Drobenkový rohlík                                                      506 /  PN: 81 
Hmotnost: 46g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, cukr, droždí, sušený žloutek /mléčná bílkovina, sušené vejce, 
emulgátor (fosforečnan sodný), aroma, barvivo (beta-karoten)/, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, lecitin, 
regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, citropasta /voda, glukózový sirup, 
cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, kyselina citronová, konzervant 
sorban draselný/, sůl, sušená vejce /sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor (E322-
slunečnocový), pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (karoten), sůl/, sypání /pšeničná mouka, 
cukr,řepkový olej/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 

Dukátové buchtičky                                                   650 /  PN: 24 
Hmotnost: 250g 
Minimální 
trvanlivost: 

5 dnů – balené 

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, sušené podmáslí, droždí, sušená vejce /sójová mouka, glukózový sirup, sušená 
syrovátka, emulgátor (E322-slunečnocový), pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (karoten), sůl/, 
vepřové sádlo, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, emulgátor - lecitiny, regulátor kyselosti, látka zlepšující 
mouku kyselina askorbová, enzymy/, citropasta /voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný 
škrob bramborový, citronové aroma, kyselina citronová, konzervant sorban draselný/, sůl  
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1433kJ/341kcal, tuky 11,6g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 3,0g, sacharidy 48g, z toho cukry 8,8g , bílkoviny  9,5g, sůl 0,8g. 
 



Wellart, s.r.o.   

 

 
Wellart, s.r.o., Pernštejnské nám. 737, 753 01  Hranice                                                                             Tel. expedice/: +420 581 601 240, 603 856 674 
IČO: 14618583, DIČ: CZ14618583, Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 260 349 831 / 0100                                                                   e-mail: wellart@wellart.eu 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou AXVIII 375                                                                   19 / 
29 
 

 

Hřeben makový / lískoořechový / tvarohový               555, 557, 558 /  PN: 17 
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, cukr, droždí, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, emulgátor- lecitin, 
regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, citropasta /voda, glukózový sirup, 
cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, kyselina citronová, konzervant sorban 
draselný/, sůl, sušená vejce /sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor (E322-
slunečnocový),  pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (karoten), sůl/,  mléčná bílkovina 
Náplň 28 %: maková /mák (min. 50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný škrob E 1414, kukuřičný škrob, 
pšeničná mouka, sůl, regulátor kyselosti, zahušťovadlo- konjaková guma, aroma/, ořechová /cukr, pšeničné 
klíčky, sojová drť, lískové oříšky pražené drcené, modifikovaný škrob, vlašské ořechy, sůl, kakao, aroma (s 
lupinou), barvivo/, tvarohová /tvaroh, cukr, modifikovaný škrob, sušený žloutek /mléčná bílkovina, sušené 
vejce, emulgátor (fosforečnan sodný), aroma, barvivo (beta-karoten)/, sůl, aroma, kyselina citronová, barvivo, 
rozinky,  voda/ Nutriční hodnoty LÍSKOOŘECHOVÉ na 100g průměrně obsahuje:   Nutriční hodnoty MAKOVÉ  
na 100g průměrně obsahuje: 
Nutriční hodnoty TVAROHOVÉ  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1253kJ/300kcal, tuky 18g, z 
toho nasycené mastné kyseliny 9,1g, sacharidy 29g, z toho cukry 5,2g, bílkoviny 5,7g, sůl 0,92g. 

 
 
 

 
 
 
 

Loupáček makový / lískoořechový /tvarohový 532, 533 /  PN: 61a, 61b, 61c  
Hmotnost: 55g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, tažný tuk, cukr, droždí, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, 
emulgátor-lecitin, regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, sůl, sušený žloutek 
/mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor (fosforečnan sodný), aroma, barvivo (beta-karoten)/ 
Náplň 30 %: maková /mák (min. 50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný škrob, kukuřičný škrob, pšeničná 
mouka, sůl, regulátor kyselosti, zahušťovadlo- konjaková guma, aroma/, lískoořechová /cukr, pšeničné klíčky, 
sojová drť, lískové oříšky pražené drcené, modifikovaný škrob, vlašské ořechy, sůl, kakao, aroma (s lupinou), 
barvivo/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 
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Koláč jablkový / makový / marmeládový / lískooříškový /tvarohový/   601, 602, 603,604, 608, 609 /  PN: 17 
Hmotnost: 60g,  30g   /č.v. 601,602,608,609 –  sypání drobenka/ č.603,604 – cukr/ 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, cukr, droždí, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, emulgátor-lecitin, regulátor 
kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, citropasta /voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, 
modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, kyselina citronová, konzervant sorban draselný/,  sůl, sušená vejce 
/sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor (E322-slunečnocový), pšeničná mouka, mléčná bílkovina, 
barvivo (karoten), sůl/. sušený žloutek /mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor (fosforečnan sodný), aroma, barvivo 
(beta-karoten)/ 
Náplň 28 %: jablková /jablečné kostky (86%), cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), antioxidant 
(kyselina askorbová, disiřičitan disodný), pšeničná vláknina, konzervant sorban draselný, zahušťovadlo (konjaková guma, 
xanthan), jablečné aroma, strouhanka, voda, cukr, skořice, rozinky/, maková mák (min. 50%), cukr, rýžová mouka, 
modifikovaný škrob, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, sůl, regulátor kyselosti, zahušťovadlo, aroma/, olískoořechová  
/cukr, pšeničné klíčky, sojová drť, lískové oříšky pražené drcené, modifikovaný škrob, vlašské ořechy, sůl, kakao, aroma (s 
lupinou), barvivo/, tvarohová /tvaroh, cukr, modifikovaný škrob, sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina, barvivo, 

rozinky, voda/ sypání 9,8 % /pšeničná mouka, cukr,řepkový olej/,cukr Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 
 

 

Koláč svatební                                                             600 /  PN: 37 (a, 37b ) 
Hmotnost: 70g 
Minimální 
trvanlivost: 

48 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, vepřové sádlo, droždí, sušená vejce /sójová mouka, glukózový sirup, sušená 
syrovátka, emulgátor (E322-slunečnocový),  pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (karoten), sůl/, 
sušené mléko, sušený žloutek /mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor (fosforečnan sodný), aroma, 
barvivo (beta-karoten)/, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, emulgátor- lecitin, regulátor kyselosti, látka 
zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, sůl, citropasta /voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, 
modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, kyselina citronová, konzervant sorban draselný/ 
Náplň 30,8 %: maková /mák (min. 50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný škrob, kukuřičný škrob, pšeničná 
mouka, sůl, regulátor kyselosti, zahušťovadlo- konjaková guma, aroma/, tvarohová /tvaroh, cukr, 
modifikovaný škrob, sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina citronová, barvivo, rozinky, voda/, povidlová 
/cukr, švestky, jablečná dřeň, kyselina citronová, želírující látka pektin, potravinářské barvivo/, ovocná 
marmeládová /směs ovocných dření, cukr, regulátor kyselosti, kyselina citronová, želírující látka pektin/ 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 
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Wellartův koláč                                                             610 /  PN: 89  
Hmotnost: 65g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, cukr, droždí, sušená vejce /sójová mouka, glukózový sirup, sušená 
syrovátka, emulgátor (E322-slunečnocový), pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (karoten), sůl/, 
zlepšující přípravek /pšeničná mouka, emulgátor-lecitin, regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy/, sůl, sušený žloutek /mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor (fosforečnan sodný), 
aroma, barvivo (beta-karoten)/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 
Náplň: jahodový kompot – sterilované ovoce složení: jahoda, voda, cukr, barvivo E124,   
             mandarinkový kompot  sterilován složení: mandarinky, voda, cukr, regulátor kyselosti (kyselina 
citrónová). 

 
 

 

Krémový rohlík                                                            616 /  PN: 118 
Hmotnost: 110g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, pečivová směs /cukr, laktóza, sůl, emulgátor-lecitin, enzymatický přípravek (pšeničná 

mouka, enzymy), barvivo, aroma/, vepřové sádlo, droždí, sušená vejce /sójová mouka, glukózový sirup, 
sušená syrovátka, emulgátor (E322-slunečnocový),  pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (karoten), 
sůl/, cukr, posyp /cukr moučka/, sušený žloutek /mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor (fosforečnan 
sodný), aroma, barvivo (beta-karoten)/ 

 

Náplň 37%: krém Napoleon: cukr; škrob /z brambor/, mléčný tuk v prášku /syrovátka, ztužený rostlinný tuk, 

mléčné bílkoviny, emulgátor: E471, protispékavé látky: E341/, sušená plnidla /glukózový sirup, ztužený 

rostlinný tuk, emulgátory: E472a, E322 (řepkový), kaseinát, cukr, syrovátka, aroma, barvivo: E160a/, sušené 

plnotučné mléko, zahušťovadla/ E401, E407/, aroma, sůl, regulátor kyselosti /E270; barviva: E101(i), 

E160a(ii)/.  

Nutriční hodnoty KRÉMOVÉHO R.na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1247kJ/297kcal, tuky 
7,3g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,8g, sacharidy 50g, z toho cukry 21g, bílkoviny 7,2g, sůl 0,8g. 

 
 

Loupák pražský                                                          531 /  PN: 60  
Hmotnost: 45g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, tažný tuk, cukr, droždí, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, 
emulgátor-lecitin, regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, sůl, sušený žloutek 
/mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor (fosforečnan sodný), aroma, barvivo (beta-karoten)/  
Nutriční hodnoty LOUPÁK PRAŽSKÝ na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1768kJ/421kcal, 
tuky 19g, z toho nasycené mastné kyseliny 8,5g, sacharidy 51g, z toho cukry 9,7g, bílkoviny 10,1g, sůl 0,9g. 
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Pražská špička 507 /  PN: 18  
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, cukr, rozinky, droždí, sušený žloutek /mléčná bílkovina, sušené vejce, 
emulgátor (fosforečnan sodný), aroma, barvivo (beta-karoten)/, sůl, citropasta /voda, glukózový sirup, cukr, 
jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, kyselina citronová, konzervant sorban 
draselný/, sušená vejce /sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor (E322-slunečnocový),  
pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (karoten), sůl/. Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 
Rohlík sladký                                                               500, 505 /  PN: 13  
Hmotnost: 138g, 46g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, cukr, droždí, sušený žloutek /mléčná bílkovina, sušené vejce, 
emulgátor (fosforečnan sodný), aroma, barvivo (beta-karoten)/, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, 
emulgátor-lecitin, regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, sůl, sušená vejce 
/sójová mouka, glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor (E322-slunečnocový), pšeničná mouka, mléčná 
bílkovina, barvivo (karoten), sůl/, mléčná bílkovina, sypání /mák/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně 

obsahuje: 

 
 
 

Šáteček makový / marmeládový / tvarohový      561,550, 556 /  PN: 17  
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, cukr, droždí, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, emulgátor-lecitin, 
regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy/, sůl, sušená vejce, mléčná bílkovina 
Náplň 28 %: maková /mák (min. 50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný škrob, kukuřičný škrob, pšeničná 
mouka, sůl, regulátor kyselosti, zahušťovadlo, aroma/, ovocná marmeládová /směs ovocných dření, cukr, 
regulátor kyselosti, kyselina citronová, želírující látka pektin/, tvarohová /tvaroh, cukr, modifikovaný škrob, 
sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina citronová, barvivo, rozinky, voda/ Nutriční hodnoty  na 100g 

průměrně obsahuje: 
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Skořicový šnek                                      540 /  PN: 77  
Hmotnost: 60g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, cukr, droždí, sůl, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a 
mouka, sójová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová/, sušená vejce /sójová mouka, 
glukózový sirup, sušená syrovátka, emulgátor (E322-slunečnocový), pšeničná mouka, mléčná bílkovina, 
barvivo (karoten), sůl/, sušený žloutek /mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor (fosforečnan sodný), 
aroma, barvivo (beta-karoten)/ 
  

pečivová směs /ječná sladová mouka nediastatická/, sypání /skořicový cukr/ 
Náplň: skořicová 18 %/mletá skořice 8,8%, cukr a sladká strouhanka/ Nutriční hodnoty  na 100g průměrně 

obsahuje: 

 

Vánočka / mazanec / věnec tukový     800, 801, 811, 812, 820, 830, 851, 861 /  PN: 16  
Hmotnost: 400g, 230g, 800g 
Minimální 
trvanlivost: 

5 dnů – balené   

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, vepřové sádlo, droždí, sušená vejce /sójová mouka, glukózový sirup, sušená 
syrovátka, emulgátor (E322-slunečnocový), pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (karoten), sůl/, 
zlepšující přípravek /pšeničná mouka, emulgátor-lecitin, regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy/, sůl, citropasta /voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob 
bramborový, citronové aroma, kyselina citronová, konzervant sorban draselný/, sušený žloutek /mléčná 
bílkovina, sušené vejce, emulgátor (fosforečnan sodný), aroma, barvivo (beta-karoten)/  
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1355kJ/323kcal,  tuky 7,7g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 2,9g, sacharidy  54g, z toho cuk 

ry 11g , bílkoviny 8,4g, sůl 1,1g. 

 
Vánočka / mazanec / věnec tukový s rozinkami                                           802, 803, 813, 823, 831, 852, 853, 863, 853, 867 /  

PN: 32  
Hmotnost: 400g, 230g, 130g 
Minimální 
trvanlivost: 

5 dnů – balené 

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, vepřové sádlo, droždí, rozinky 2,6 %, sušená vejce /sójová mouka, glukózový 
sirup, sušená syrovátka, emulgátor (E322-slunečnocový), pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo 
(karoten), sůl/, zlepšující přípravek /pšeničná mouka, emulgátor-lecitin, regulátor kyselosti, látka zlepšující 
mouku kyselina askorbová, enzymy/, sůl, citropasta /voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný 
škrob bramborový, citronové aroma, kyselina citronová, konzervant sorban draselný/, sušený žloutek 
/mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor (fosforečnan sodný), aroma, barvivo (beta-karoten)/  
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1351kJ/322kcal, tuky 7,7g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 2,9g, sacharidy  54g, z toho cukry 12g , bílkoviny  8,2g,,sůl 1,1g. 
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Vánočka / mazanec / věnec sváteční s mandlemi / Valentýn mandl. srdíčko   

                                                                                                           804, 805, 815, 816, 817, 821, 826, 832, 842, 855, 854, 865, 866, 868  / 
PN: 19  
Hmotnost: 1.200g, 800g, 600g, 400g, 230g 
Minimální 
trvanlivost: 

5 dnů – balené 

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, vepřové sádlo, droždí, rozinky 4 %, sušená vejce /sójová mouka, glukózový sirup, 
sušená syrovátka, emulgátor (E322-slunečnocový), pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (karoten), sůl/, 
zlepšující přípravek /pšeničná mouka, emulgátor-lecitin, regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy/, sůl, citropasta /voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, modifikovaný škrob 
bramborový, citronové aroma, kyselina citronová, konzervant sorban draselný/, sušený žloutek /mléčná 
bílkovina, sušené vejce, emulgátor (fosforečnan sodný), aroma, barvivo (beta-karoten)/, sypání 2 % /mandle/  
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1423kJ/339kcal, tuky 8,9g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 3,0g, sacharidy 55g, z toho cukry 13g, bílkoviny 8,7g, sůl 1,1g. 
 

Závin kynutý jablkový / makový / lískoořechový / tvarohový    720, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 730, 731, 732, 733,734, 

735  /  PN: 22 
Hmotnost: 500g, 360g, 250g, 180g 
Minimální 
trvanlivost: 

5 dnů – balený 

Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, vepřové sádlo, droždí, sušená vejce /sójová mouka, glukózový sirup, sušená 
syrovátka, emulgátor (E322-slunečnocový), pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (karoten), sůl/, sůl, 
zlepšující přípravek /pšeničná mouka, emulgátor-lecitin, regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku kyselina 
askorbová, enzymy/, sušený žloutek /mléčná bílkovina, sušené vejce, emulgátor (fosforečnan sodný), aroma, 
barvivo (beta-karoten)/ 
Náplň 40 %: jablková /jablečné kostky (86%), cukr, modifikovaný škrob, regulátor kyselosti (kyselina 
citrónová), antioxidant (kyselina askorbová, disiřičitan disodný), pšeničná vláknina, konzervant sorban 
draselný, zahušťovadlo (konjaková guma, xanthan), jablečné aroma, strouhanka, voda, cukr, skořice, 
rozinky/, maková /mák (min. 50%), cukr, rýžová mouka, modifikovaný škrob, kukuřičný škrob, pšeničná 
mouka, sůl, regulátor kyselosti, zahušťovadlo- konjaková guma, aroma/, lískoořechová /cukr, pšeničné klíčky, 
sojová drť, lískové oříšky pražené drcené, modifikovaný škrob, vlašské ořechy, sůl, kakao, aroma (s lupinou), 
barvivo/, tvarohová /tvaroh, cukr, modifikovaný škrob, sušený vaječný bílek, sůl, aroma, kyselina citronová, 
barvivo, rozinky, voda/  
Nutriční hodnoty TVAROHOVÝ  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1200kJ/286kcal, tuky 

6,2g, z toho nasycené mastné kyseliny 2,6g, sacharidy 45g , z toho cukry 17g, bílkoviny 11,2g, sůl 0,7g. 

Nutriční hodnoty MAKOVÝ  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1406kJ/335kcal,  tuky 11,7g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 2,8g, sacharidy 48g, z toho cukry 14g, bílkoviny 8,9g, sůl 0,8g. 

Nutriční hodnoty LÍSKOOŘECHOVÝ  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 130kJ/310kcal, tuky 

7,7g, z toho nasycené mastné kyseliny 2,4g, sacharidy 51g, z toho cukry 21g, bílkoviny 7,7g, sůl 0,8g. 

Nutriční hodnoty JABLKOVÝ  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1103kJ/262kcal, tuky 5,7g, z 
toho nasycené mastné kyseliny 2,2g, sacharidy 46g, z toho cukry 13g, bílkoviny 5,8g, sůl 0,7g. 
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Zmrazeného polotovaru: 
 

Celozrnná mřížka se zelím                                        584 /  PN: 34  
Hmotnost: 100g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: rostlinný margarín [rostlinné oleje (palmový, řepkový a slunečnicový v různém poměru), voda, emulgátory: E322-

slunečnicový, E471, E472, jedlá sůl, regulátory kyselosti: E330, E331, aroma, barvivo: E160a]/ pšeničná mouka hladká / 

voda / pšeničná mouka celozrnná 8 % / zlepšující přípravek (sůl, sušená kvasná kultura, mouka žitná pražená, pražený 

ječmen, látka zlepšující mouku: E300) / lněné semínko / sojová drť/  

zelná náplň 33 % (zelí kysané 37 % (zelí bílé kysané, pitná voda, ocet kvasný, glukózo-fruktózový sirup, sůl jedlá, 

antioxidanty: E330, E223-disiřičitan sodný, kmín) / voda / cibule / škvarky (vepřové sádlo) / zlepšující přípravek (E1414 

(zahušťovadlo), sušený rostlinný tuk (palmový), syrovátka, sušené mléko, dextróza, sůl obohacená jódem, zahušťovadla: 

E401, E412, emulgátor: E322-sojový, regulátor kyselosti: E341, aroma, koření, barvivo: E160a) / strouhanka (pšeničná 

mouka, voda, rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), droždí, jodidovaná sůl, zlepšující přípravek (žitná mouka, ječná 

sladová mouka, cukr, emulgátory: E 472e, E 471, zahušťovadlo: E 412, látky zlepšující mouku: E 300, E 920, dextróza) / 

kukuřičná mouka / sůl s jódem / křen pikant (křen 75 %, voda, ocet, řepkový olej, jedlá sůl, zahušťovadla: modifikovaný 

kukuřičný škrob, E412, E415, konzervant:  disiřičitan draselný, regulátor kyselosti: E330, sladidlo: sacharin) / pepř )  

Nutriční hodnoty MŘÍŽKA SE ZELÍM na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1401kJ/337kcal, 
tuky 23g, z toho nasycené mastné kyseliny 11g, sacharidy 27g, z toho cukry 2,5g, bílkoviny 4,9g, sůl 1,4g. 

 
 
 
 

 
 

Mřížka italská                                                               573 /  PN: 34  
Hmotnost: 65g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka / rostlinný margarín [rostlinné oleje (palmový, řepkový a slunečnicový v různém poměru), voda, 

emulgátory: E 322-slunečnicový, E 471, E 472, jedlá sůl, regulátory kyselosti: E 330, E 331, aroma, barvivo: E 160a] / 

voda / sůl s jódem / sušené droždí /  

náplň italská směs 32 % (kečup (voda, rajčatový protlak, cukr, kvasný ocet, zahušťovadlo: E1422, sůl, regulátor kyselosti: 

E 330, koření, konzervanty: E 202, E 211) / cibule / sýr (mléko, sůl s jódem, mlékárenské kultury)/ strouhanka (pšeničná 

mouka, voda, rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), droždí, jodidovaná sůl, zlepšující přípravek (žitná mouka, ječná 

sladová mouka, cukr, emulgátory: E 472e, E 471, zahušťovadlo: E 412, látky zlepšující mouku: E 300, E 920, dextróza) / 

uzená sekaná (vepřové a hovězí maso, živočišný tuk,  dusitanová solící směs, směs koření s hořčicí, stabilizátor: E450, 

antioxidanty: E315, E316, směs extraktů koření, dextróza) / kukuřičná mouka / stabilizátor: E1422/ sůl s jódem / paprika 

sladká / pepř  / oregano) 

Nutriční hodnoty MŘÍŽKA ITALSKÁ na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1337kJ/320kcal, tuky 
19g, z toho nasycené mastné kyseliny 10g, sacharidy 30g, z toho cukry 4g, bílkoviny 5,9g, sůl 1,5g. 
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Mřížka niva 571 /  PN: 34  
Hmotnost: 65g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka / rostlinný margarín [rostlinné oleje (palmový, řepkový a slunečnicový v různém poměru), 

voda, emulgátory: E 322-slunečnicový, E 471, E 472, jedlá sůl, regulátory kyselosti: E 330, E 331, aroma, 

barvivo: E 160a] / voda / sůl s jódem / sušené droždí / 

náplň niva 32 % (sýr niva 61 % (mléko, jedlá sůl, kultura smetanová, kultura Penicillium roqueforti) / voda / 

zlepšující přípravek (pšeničná mouka, zahušťovadla: E 1414, E 1422, sušená syrovátka, sušené vejce, sůl, 

kypřící látky: E 500, E 450, zahušťovadlo: E 401, sušená zelenina) / strouhanka (pšeničná mouka, voda, 

rostlinný olej (řepkový, slunečnicový), droždí, jodidovaná sůl, zlepšující přípravek (žitná mouka, ječná 

sladová mouka, cukr, emulgátory: E 472e, E 471, zahušťovadlo: E 412, látky zlepšující mouku: E 300, E 920, 

dextróza) / rýžová mouka)  

Nutriční hodnoty MŘÍŽKA NIVA na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1420kJ/341kcal, tuky 
23g, z toho nasycené mastné kyseliny 13g, sacharidy 25g, z toho cukry 1g, bílkoviny 7,5g, sůl 1,9g. 

 
 
 

Mřížka puding 578 /  PN: 34  
Hmotnost: 65g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka / rostlinný margarín [rostlinné oleje (palmový, řepkový a slunečnicový v různém poměru), 

voda, emulgátory: E 322-slunečnicový, E 471, E 472, jedlá sůl, regulátory kyselosti: E 330, E 331, aroma, 

barvivo: E 160a] / voda / sůl s jódem / sušené droždí /  pudingová náplň 32 % (voda / pudingová směs 27 % 

(cukr, zahušťovadla: E 1414, E 401, E 1412, E 450, E 516, sušená syrovátka, kokosový olej, emulgační 

přípravek (glukózový sirup, palmo-jaderný tuk, emulgátory: E 471, E 472a, mléčná bílkovina, stabilizátor: E 

340), aroma, barvivo: E 160a, stabilizátor: E 451ii) 

Nutriční hodnoty MŘÍŽKA PUDING na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  1232kJ/295kcal, tuky 
18g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,3g, sacharidy 29g, z toho cukry 5,5g, bílkoviny 3,4g, sůl 0,9g. 

 
Mřížka tvarohová 570 /  PN: 34  
Hmotnost: 65g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: pšeničná mouka / rostlinný margarín [rostlinné oleje (palmový, řepkový a slunečnicový v různém poměru), 

voda, emulgátory: E 322-slunečnicový, E 471, E 472, jedlá sůl, regulátory kyselosti: E 330, E 331, aroma, 

barvivo: E 160a] / voda / sůl s jódem / sušené droždí / 

tvarohová náplň 32 % (tvaroh 50 % / voda / zlepšující přípravek (cukr, zahušťovadla: E 1414, E 1422, sušená 

syrovátka, bílek sušený, emulgační přípravek (glukózový sirup, palmo-jaderný tuk, emulgátory: E 471, E 

472a, mléčná bílkovina, stabilizátor: E 340), regulátor kyselosti: E 330, sůl s jódem, aroma, barvivo: E 160a)  / 

rozinky) Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 
 

Smažené  
 

Kobliha s meruňkovou náplní                                        760 
Hmotnost: 50g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: Pšeničná mouka, ovocná náplň  meruňková 20% (cukr, jablka, meruňky, regulátor kyselosti (E 330), 
antioxidant (E 300), želírující látka – pektin (E  440), barvivo(E 160 a), konzervant (E  202)), voda, palmový tuk 
(rafinovaný rostlinný olej palmový a rafinované oleje tropického původu), koblihová směs ( cukr, pšeničná 
mouka, sušená vejce, sůl, emulgátor (E 472 e,E 482), kypřící látka (E 450,E 500), látka zlepšující mouku (E 300, 
E 920), barvivo (E 160 a), regulátor kyselosti, (E 341), aroma (ethylvanilin, rumové aroma), enzym), řepkový 
olej, droždí, cukr, tuzemák ( voda, jemný líh, barvivo (E 150 a), rumové a vanilkové aroma, cukr), olejová 
emulze (rostlinné oleje a tuky, ester vosku, lecitin, aroma, antioxidant E 307), nerozpustný cukr (hroznový 
cukr, pšeničný škrob, ztužený rostlinný tuk palmový, regulátor kyselosti (E 341, E 470b),aroma)  
Nutriční hodnoty KOBLIHA S NÁPLNÍ OVOCNOU na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  
1988kJ/476kcal, tuky 21,8g, z toho nasycené mastné kyseliny 9g, sacharidy 60,3g, z toho cukry 24g, bílkoviny 
7,6g, sůl 0,6g. 
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Kobliha s nugátovou náplní                                      763 
Hmotnost: 50g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: Pšeničná mouka, náplň s příchutí lískových oříšků 19% (cukr, neztužený rostlinný tuk (palmový, shea olej v 
různém poměru), sušená syrovátka, kakaový prášek, lískooříšková pasta, aroma, emulgátor (sójový lecitin), 
sůl, vanilkový extrakt),voda,  palmový tuk (rafinovaný rostlinný olej palmový a rafinované oleje tropického 
původu), koblihová směs ( cukr, pšeničná mouka, sušená vejce, sůl, emulgátor (E 472 e,E 482), kypřící látka (E 
450, E 500),  látka zlepšující mouku  (E 300, E 920), barvivo (E 160 a ), regulátor kyselosti (E 341), aroma 
(ethylvanilin, rumové aroma), enzym),  řepkový olej, droždí,  poleva (cukr, částečně ztužený rostlinný tuk 
(palmový, sójový, řepkový, shea olej  v různém poměru), kakaový prášek ,emulgátor (sójový lecitin, E 476), 
vanilkový extrakt), tuzemák (voda, jemný líh, barvivo (E 150a), rumové a vanilkové aroma, cukr), olejová 
emulze (rostlinné oleje a tuky, ester vosku, lecitin, aroma, antioxidant E 307), rostlinné oleje a tuky (palmový 
a částečně ztužený palmový) Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 
Kobliha s borůvkovou náplní                                      764 
Hmotnost: 50g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: Pšeničná mouka, ovocná náplň borůvková 20% (cukr, borůvky, regulátor kyselosti (E 330), antioxidant (E 
300), želírující látka – pektin (E  440), barvivo(E 160 a), konzervant (E  202)), voda, palmový tuk (rafinovaný 
rostlinný olej palmový a rafinované oleje tropického původu), koblihová směs ( cukr, pšeničná mouka, sušená 
vejce, sůl, emulgátor (E 472 e,E 482), kypřící látka (E 450,E 500), látka zlepšující mouku (E 300, E 920), barvivo 
(E 160 a), regulátor kyselosti, (E 341), aroma (ethylvanilin, rumové aroma), enzym), řepkový olej, droždí, cukr, 
tuzemák ( voda, jemný líh, barvivo (E 150 a), rumové a vanilkové aroma, cukr), olejová emulze (rostlinné oleje 
a tuky, ester vosku, lecitin, aroma, antioxidant E 307), nerozpustný cukr (hroznový cukr, pšeničný škrob, 
ztužený rostlinný tuk palmový, regulátor kyselosti (E 341, E 470b),aroma)  
Nutriční hodnoty KOBLIHA S BORUVKOVOU NAPLNI na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota  
1988kJ/476kcal, tuky 21,8g, z toho nasycené mastné kyseliny 9g, sacharidy 60,3g, z toho cukry 24g, bílkoviny 
7,6g, sůl 0,6g. 

Vruty se skořicí                                                           767 
Hmotnost: 50g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: Pšeničná mouka, voda, palmový tuk (rafinovaný rostlinný olej palmový a rafinované oleje tropického 
původu), vanilkový cukr (cukr, ezthylvanilin, slunečnicový olej), koblihová směs (cukr, pšeničná mouka, 
sušená vejce, sůl , emulgátor( E 472 e, E 482), kypřící látka (E 450, E 500), látka zlepšující mouku (E 300, E 
920), barvivo (E 160 a), regulátor kyselosti (E 341), aroma ( ethylvanilin, rumové aroma), enzym), řepkový 
olej, droždí, skořice ( posyp min. 1,5% ), tuzemák (voda, jemný líh, barvivo (E 150 a), rumové a vanilkové 
aroma, cukr), olejová emulze (rostlinné oleje a tuky, ester vosku, lecitin, aroma, antioxidant E 307) Nutriční 

hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

Kremka                                                                          768 
Hmotnost: 80g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: Pšeničná  mouka,  vanilková náplň 30% (voda, vanilkový pudink ( cukr, modifikovaný škrob E 1414, sušené 
odstředěné mléko, sušená syrovátka, dextróza, neztužený palmový tuk, zahušťovadlo (E 404, E 401 ), 
emulgátor ( E 472a ), aroma, sůl, barvivo ( E 160 a,E 101,E 120 ), pšeničná bílkovina), voda, palmový tuk 
(rafinovaný rostlinný olej palmový a rafinované oleje tropického původu),  koblihová směs ( cukr, pšeničná 
mouka, sušená vejce, sůl, emulgátor (E 472 e,E 482),kypřící látka (E 450,E 500), látka zlepšující mouku (E 
300,E 920), barvivo (E 160 a),regulátor kyselosti (E 341), aroma( ethylvanilin, rumové aroma),enzym), 
řepkový olej, droždí, cukr moučka, tuzemák ( voda, jemný líh, barvivo (E 150a), rumové a vanilkové aroma, 
cukr), nerozpustný cukr (hroznový cukr, pšeničný škrob, ztužený rostlinný tuk palmový, regulátor kyselosti (E 
341, E 470b),aroma), olejová emulze (rostlinné oleje a tuky,ester vosku, lecitin, aroma, antioxidant E 307) 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 



Wellart, s.r.o.   

 

 
Wellart, s.r.o., Pernštejnské nám. 737, 753 01  Hranice                                                                             Tel. expedice/: +420 581 601 240, 603 856 674 
IČO: 14618583, DIČ: CZ14618583, Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 260 349 831 / 0100                                                                   e-mail: wellart@wellart.eu 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou AXVIII 375                                                                   28 / 
29 
 

 
Banánek pudingový                                                     769 
Hmotnost: 80g 
Minimální 
trvanlivost: 

24 hod 

Složení: Pšeničná  mouka,  vanilková náplň 30% (voda, vanilkový pudink ( cukr, modifikovaný škrob E 1414, sušené 
odstředěné mléko, sušená syrovátka, dextróza, neztužený palmový tuk, zahušťovadlo (E 404, E 401 ), 
emulgátor ( E 472a ), aroma, sůl, barvivo ( E 160 a,E 101,E 120 ), pšeničná bílkovina), voda, palmový tuk 
(rafinovaný rostlinný olej palmový a rafinované oleje tropického původu),  koblihová směs ( cukr, pšeničná 
mouka, sušená vejce, sůl, emulgátor (E 472 e,E 482),kypřící látka (E 450,E 500), látka zlepšující mouku (E 
300,E 920), barvivo (E 160 a),regulátor kyselosti (E 341), aroma( ethylvanilin, rumové aroma),enzym), 
řepkový olej, droždí, cukr moučka, tuzemák ( voda, jemný líh, barvivo (E 150a), rumové a vanilkové aroma, 
cukr), nerozpustný cukr (hroznový cukr, pšeničný škrob, ztužený rostlinný tuk palmový, regulátor kyselosti (E 
341, E 470b),aroma), olejová emulze (rostlinné oleje a tuky,ester vosku, lecitin, aroma, antioxidant E 307) 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: 

 
 
IV. TRVANLIVÉ PEČIVO  
 

Jemné tyčinky trvanlivé, Špalíčky solené / sezamové  639, 637, 638 /  PN: 82  
Hmotnost: 90g 
Minimální trvanlivost: 3 měsíce – balené 
Složení: pšeničná mouka, voda, vepřové sádlo, cukr, droždí, sušená vejce /sójová mouka, glukózový sirup, sušená 

syrovátka, emulgátor (E322-slunečnicový),  pšeničná mouka, mléčná bílkovina, barvivo (karoten), sůl/, 
zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a mouka, sójová mouka, enzymy, látka zlepšující 
mouku kyselina askorbová/ sůl, sypání 2,7 % /sůl a kmín nebo sezamové semínko/ 
Nutriční hodnoty SOLENÉ  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1640kJ/390kcal, tuky 12,0g, z 
toho nasycené mastné kyseliny 4,3g, sacharidy 58g, z toho cukry 1,8g, bílkoviny 10,8g, sůl 4,2g 
Nutriční hodnoty SEZAMOVÉ  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1693kJ/403kcal, tuky 
13,4g, z toho nasycené mastné kyseliny 4,5g, sacharidy 58g, z toho cukry 1,8g, bílkoviny 11,2g, sůl 1,1g.  

 
 

V. STROUHANKA  
 

Strouhanka z pečiva                                      999 / PN: 9  
Hmotnost: 1.000g a dle objednávky 
Minimální 
trvanlivost: 

30 dní – balená 

Složení: pšeničná mouka, voda, droždí, vepřové sádlo, sůl, zlepšující přípravek /pšeničný lepek, pšeničný slad a mouka, 
sójová mouka, enzymy, látka zlepšující mouku kyselina askorbová / 
Nutriční hodnoty  na 100g průměrně obsahuje: energetická hodnota 1526kJ/363kcal, tuky 5,3g, z toho 
nasycené mastné kyseliny 1,5g, sacharidy  64g, z toho cukry 1,0g, bílkoviny 11,9g, sůl 1,9g 
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1. Veškeré nebalené výrobky, s minimální dobou trvanlivosti do 24 hodin, jsou ČERSTVÉ.  
 

2. Výjimku tvoří pouze výrobky č. 570 až 584 - pečivo jemné listové (druh IV., skupina 2), tj. mřížka 
tvarohová, mřížka niva, mřížka zeleninová, mřížka italská, mřížka puding, mřížka celozrnná se zelím, 
croissant čokoládový a croissant sýrový, kdy tyto jsou ze „zmrazeného polotovaru“.  

 
3. Alergeny v textu jsou zvýrazněny podtrženě. 

 
4. Nutriční hodnoty  uvedeny  zatím jen u balených výrobků. 

 
 
Prohlášení o shodě 
 
Chléb a pečivo, vyráběné pekárnou WELLART, s.r.o. Hranice, se shodují s požadavky příslušných 
podnikových norem v oblasti materiálového složení, technologických postupů výroby a požadavků na 
jakost. 
Pravidelné prokazování shody je zabezpečeno zavedeným systémem kontroly jakosti a zdravotní 
nezávadnosti (HACCP) ve smyslu zákona č. 110/97 Sb.  a ve znění pozdějších předpisů a nařízení. 
 

 Datum Jméno Podpis 

Vypracoval: 1.1.2021 Podešvová Helena   

Schválil: 1.1.2021   Ing. John Martin  

Platnost od: 1.1.2021   
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