
Výživové údaje ve 100g 1 2 3 4 5 6 7 8

Energetická hodnota
2031 kJ         

485 kcal

1623 kJ 

388 kcal

2373 kJ 

567 kcal

1374 kJ 

328 kcal

1886 kJ 

450 kcal

2064 kJ 

493 kcal

2112 kJ 

504 kcal

1705 kJ 

407 kcal

Tuky 33 g 18 g 46 g 7,4 g 25 g 30 g 31 g 23 g

z toho nasycené mastné kyseliny 11 g 10 g 33 g 0,92 g 17 g 2,8 g 18 g 3,8 g

Sacharidy 43 g 51 g 35 g 62 g 48 g 53 g 50 g 45 g

z toho cukry 20 g 24 g 17 g 35 g 33 g 47 g 24 g 36 g

Bílkoviny 9,9 g 4,4 g 5,4 g 5,4 g 6,8 g 7,6 g 6,2 g 8,1 g

Sůl 0 g 0 g 0,11 g 0 g 0,12 g 0 g 0,11 g 0,10 g

Výživové údaje ve 100g 9 10 11 12 13 14 15 16

Energetická hodnota
2192 kJ 

524 kcal

1694 kJ 

405 kcal

2067 kJ 

494 kcal

2098 kJ 

501 kcal

2097 kJ 

501 kcal

2122 kJ 

507 kcal

2023 kJ 

483 kcal

1576 kJ 

376 kcal

Tuky 34 g 21 g 30 g 30 g 30 g 35 g 32 g 11 g

z toho nasycené mastné kyseliny 15 g 7,7 g 13 g 10 g 10 g 14 g 15 g 6,4 g

Sacharidy 49 g 48 g 47 g 50 g 49 g 43 g 39 g 60 g

z toho cukry 19 g 27 g 26 g 33 g 32 g 14 g 16 g 27 g

Bílkoviny 5,4 g 7,0 g 7,3 g 9,0 g 9,8 g 8,4 g 8,8 g 7,0 g

Sůl 0,13 g 0,21 g 0,12 g 0,11 g 0,11 g 0,10 g 0,40 g 0,10 g

5. Kokosová roláda: piškoty (pšeničná mouka, vejce, cukr), cukr, kokos 15%, máslo, vejce, kakao, tuzemák (líh, cukr, aroma, barvivo: 

karamel)

6. Skořicové proužky: vlašské ořechy, cukr, vaječný bílek, skořice 2%

Vánoční cukroví 2021 - složení

1. Kešu kuličky s kokosem: kešu 58%, cukr, sušené meruňky (sušené meruňky, oxid siřičitý), kokos 9%, káva, tuzemák (líh, cukr, aroma, 

barvivo: karamel)

2. Špaldové linecké s citronem: rybízová marmeláda (rybíz, glukózo-fruktózový sirup, kukuřičný modifikovaný škrob), špaldová mouka 31%, 

máslo, cukr, vaječný žloutek, vanilkový cukr (cukr, přírodní vanilkové aroma), citron 1%

3. Čokoládové střapáče: máslo, kokos, špaldová mouka, cukr,  čokoláda 5% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, kakaový prášek, sušené 

mléko, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), vejce, kakao 2%, tuzemák (líh, cukr, aroma, barvivo: karamel)

4. Ovocné kuličky s pistáciemi: sušené ovoce 84% (sušené meruňky 50% (sušené meruňky, oxid siřičitý), sušené datle 50%), pistácie 16%

15. Plněné košíčky: košíčky 52% (pšeničná mouka, máslo, cukr, vejce), náplň 44% (kešu 50%, zlatá čokoláda 50% [kakaové máslo, cukr, 

sušené plnotučné mléko, laktóza, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, karamelizovaný cukr, emulgátor: sójový lecitin, přírodní 

vanilkové aroma, sůl]), poleva 4% (čokoláda 100% [kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové 

aroma]

16. Medové perníčky: špaldová mouka, cukr, máslo, med 11%, vejce, vlašské ořechy, jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný), koření, vaječný 

bílek

7. Máslové sušenky s čokoládou: pšeničná mouka, máslo 30%, čokoláda 17% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, kakaový prášek, 

sušené mléko, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), kakao 5%, cukr

8. Bílkové bochánky se sušeným ovocem: vlašské ořechy, vaječný bílek, kandovaného ovoce 20% (pomerančová kůra, dextróza, glukózo-

fruktózový sirup, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová), cukr, růžová čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené odtučněné mléko, 

plnotučné sušené mléko, kaková hmota, emulgátor: sójový lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní vanilkové aroma), 

pšeničná mouka

9. Vanilkové rohlíčky: rýžová mouka, máslo, vlašské ořechy, cukr,  vanilkový cukr 7% (cukr, přírodní vanilkové aroma)

10. Mrkvánky: třtinový cukr, celozrnná pšeničná mouka, vlašské ořechy, ovesné vločky, máslo, mrkev 10%, vejce, jedlá soda 

(hydrogenuhličitan sodný), skořice, kypřící prášek (kypřící látky dihydrogendifosforečnan sodný, hydrogenuhličitan sodný, kukuřičný škrob), 

jedlá sůl

11. Ořechové pracny: pšeničná mouka, máslo, cukr, vlašské ořechy 12%, vaječný žloutek, bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené 

plnotučné mléko, emulgátor: sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma), citronová kůra, sušený jogurt (mléko, jogurtová kultura), skořice

12. "Studentská" v bílé čokoládě: bílá čokoláda 29% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sojový lecitin, přírodní 

vanilkové aroma), mandle 23%, brusinky (brusinky, cukr, antioxidant kyselina citronová, bezinkový koncentrát, slunečnicový olej), rozinky 

(rozinky, slunečnicový olej), pistácie 9%, cukr, kakaové máslo 4%

13. "Studentská" v čokoládě: čokoláda 29% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor: sójový 

lecitin, přírodní vanilkové aroma), mandle 23%, brusinky (brusinky, cukr, antioxidant: kyselina citronová, bezinkový koncentrát, 

slunečnicový olej), rozinky (rozinky, slunečnicový olej), pistácie 9%, cukr, kakaové máslo 4%

14. Masarykovo cukroví: pšeničná mouka, máslo, lískové ořechy, cukr, vaječný žloutek, kakaový prášek


