
Název zboží Složení(v sestupném pořadí) Alergeny
Může obshovat stopy 

JINÝCH ALERGENŮ

Ananas prosl. koskty ananas proslazený dukát, cukr, konzervační látka: oxid siřičitý 12 1, 5, 6, 7, 8, 11

Arašídy neloupané, loupané arašídy  5 1, 6, 7, 8, 11, 12

Arašídy pražené solené arašídy pražené solené (palmový a řepkový olej, sůl) 5 1, 6, 7, 8, 11, 12

Arašídy ďábelské

arašídy pražené (palmový a řepkový olej, sůl), chilli koření, 

sladká paprika mletá 5 1, 6, 7, 8, 11, 12

Brusinky prosl. brusinky, třtinový cukr, slunečnicový olej. ne 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Chips banán banán chips plátek, kokosový olej, cukr, banánové aroma, med ne 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Kešu pražené solené Jádra kešu ořechů pražené solené (palmový a řepkový olej, sůl) 6 1, 5 , 7, 8, 11, 12

kokos strouhaný kokos strouhaný ne 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12

kukuřice praž. sol. jemná kukuřice pražená solená (rostlinný olej, sůl)       ne 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12

lísková jádra lísková jádra 6 1, 5 , 7, 8, 11, 12

Lísková jádra v čokoládě

mléčná čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené mléko 

plnotučné 15,9%, kakaová hmota, neztužený shea olej, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sojový lecitin, E 

476), vanilkový extrakt), jádra lískových ořechů, cukr, 

glukózový sirup, leštidla: Pan Oil Leader RS 9000, Capol 425M 6, 7, 8, 12 1, 5, 11

Mák modrý mák modrý ne 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Mák modrý mletý ochucený mák modrý mletý, cukr moučka, rýžová mouka ne 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Mandle, mandle loupané, pražené solené jádra sladkých mandlí 6 1, 5, 7, 8, 11, 12

mandle v čokoládě

mléčná čokoláda - cukr, kakaové máslo, sušené mléko 

plnotučné 15,9%, kakaová hmota, neztužený shea olej, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sojový lecitin, E 

476), vanilkový extrakt; jádra sladkých mandlí; cukr; glukózový 

sirup; leštidla: Pan Oil Leader RS 9000, Capol 425M 6, 7, 8 1, 5, 11, 12

Meruňky sušené meruňky sušené, konzervační látka: oxid siřičitý 12 1, 5, 6, 7, 8, 11

Pistácie pražené solené Pistácie ve skořápce pražené solené (sůl) 6 1, 5, 7, 8, 11, 12

Rozinky 

rozinky (rostlinný olej - olej ze semen bavlníku, konzervační 

látka:oxid siřičitý 12 1, 5, 6, 7, 8, 11



rozinky v čokoládě

mléčná čokoláda - cukr, kakaové máslo, sušené mléko 

plnotučné 15,9%, kakaová hmota, neztužený shea olej, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sojový lecitin, E 

476), vanilkový extrakt; mléčná čokoláda - cukr, kakaové máslo, 

sušené mléko plnotučné 15,9%, kakaová hmota, neztužený shea 

olej, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor 

(sojový lecitin, E 476), vanilkový extrakt; rozinky (rostlinný olej - 

olej ze semen bavlníku, konzervační látka:oxid siřičitý); cukr; 

glukózový sirup; leštidla: Pan Oil Leader RS 9000, Capol 425M. 

cukr; glukózový sirup; leštidla: Pan Oil Leader RS 9000, Capol 

425M. 6, 7, 8, 12 1, 5, 11

Sezam loupaný sezam 11 1, 5, 6, 7, 8, 12

Slunečnice loupaná semena slunečnice loupaná ne 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Švestky sušené sušené vypeckované švestky, konzervant: kyselina sorbová ne 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Tyčinky se sýrem a solí

pšeničná mouka, palmový tuk, tavený sýr min. 6 % (voda, sýry, 

máslo, škrob, syrovátka, tavící soli E450, E452, konzervanty 

E202, E234), sůl max. 5 %, hydroxid sodný E 524. 1, 8 5, 6, 7, 11, 12

Tykev loup. semena tykve loupané ne 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Vlašské ořechy Vlašské ořechy 6 1, 5, 7, 8, 11, 12

Alergenní složky

1. obiloviny obsahující lepek

2. korýši a výrobky z nich

3. vejce a výrobky z nich

4. ryby a výrobky z nich

5. jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

6. skořápkové plody a výrobky z nich

7. sójové boby (sója) a výrobky z nich

8. mléko a výrobky z něj

9.  celer a výrobky z něj

10. hořčice a výrobky z ní

11. sezam a výrobky z něj

12. oxid siřičitý a siřičitany (více než 10 mg/kg)

13. měkkýši a výrobky z nich

14. vlčí bob (lupina) a výrobky z něj


