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bezlepkový chléb kmínový
Dr. Pekař
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popis: Čistě kváskový čerstvý chléb s výbornou strukturou a chutí. Výroba je založena pouze na přírodní fermentaci (kvašení). Mléčné bakterie jsou přirozeným konzervantem, takže chléb vydrží déle čerstvý a má typické chlebové aroma. Skvělý
k masu, ale jeho chuť rozzáří třeba i jen samotná lučina.

SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Typická chlebová, mírně nakyslá chuť s jemným kmínovým tónem. Pevnou a vláčnou
strukturu doplňují slunečnicová a lněná semínka. Vůně po chlebovině a kmínu, velmi připomíná žitný kváskový chléb.
Barva středně tmavá.

Složení: Voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný škrob, rýžová mouka, pohanková mouka, bramborové vločky,

slunečnicový olej, kmín 1 %, koření, slunečnicová (0,6 %) a lněná (0,5 %) semínka, sůl, stabilizátory (xanthan, guma tara,
hydroxypropylmethylcelulóza), cukr, barvivo karamel. Výrobek neobsahuje žádné alergeny.

balení: hmotnost 400 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem
trvanlivost, skladování a péče: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ
přesto udržuje chléb při dobré péči v kondici po delší čas než je minimální doba trvanlivosti. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

bezlepkový chléb FIT zrníčkový
Dr. Pekař

bezlepkový chléb

Fit
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čerstvý
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popis: Čistě kváskový čerstvý chléb se spoustou semínek a zrníček. Výroba je založena pouze na přírodní fermentaci
(kvašení). Mléčné bakterie jsou přirozeným konzervantem, takže chléb vydrží déle čerstvý a má typické chlebové aroma.
Zrníčka jsou výrazným nositelem chuti, skvělý je naslano třeba s přírodním sýrem, ale i nasladko s medem se výborný.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Typická chlebová, mírně nakyslá chuť podpořená směsí napařených zrníček. Vypečená
dýně na kůrce vše ještě zvýrazňuje. Má pevnou a vláčnou strukturu. Barva středně tmavá.

Složení: Pitná voda, kukuřičný škrob, dýňová semínka, chia semínka, jáhly, mák, lněná semínka, slunečnicová semínka, sójový proteinový koncentrát, zahušťovadla (xanthan, hydroxypropylmethylcelulóza, guarová guma), rýžová mouka, cukr, vláknina psyllium, rozpustná vláknina - inulin, hroznový cukr, karamel, čočka pražená mletá, slunečnicový olej, kvasnicový extrakt,
maltodextrin, sůl, octan sodný. Energetická hodnota 1063 kJ (252 kcal), tuky: 8,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g,
sacharidy: 32,1 g, z toho cukry 2,8 g, bílkoviny 7,3 g, sůl 1,5 g. Výrobek neobsahuje žádné alergeny.
balení: hmotnost 350 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem
trvanlivost, skladování a péče: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ
přesto udržuje chléb při dobré péči v kondici po delší čas než je minimální doba trvanlivosti. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

bezlepkový chléb AMARANTový
Dr. Pekař

arantovy_96x99.indd 2
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popis: Čistě kváskový čerstvý tmavý chléb s výbornou strukturou a chutí. Výroba je založena pouze na přírodní fermentaci (kvašení). Mléčné bakterie jsou přirozeným konzervantem, takže chléb vydrží déle čerstvý a má typické chlebové aroma.
Směs pro přípravu chleba obsahuje 10 % amarantové mouky.

SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Příjemná oříšková, mírně nakyslá chuť. Pevná a vláčná struktura. Vůně po chlebovině
a oříškách. Barva tmavá.

Složení: Voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný škrob, rýžová mouka, amarantová mouka (5,7 %), bramborový škrob,
slunečnicový olej, sůl, stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), koření, cukr, barvivo karamel.
Výrobek neobsahuje žádné alergeny.

balení: hmotnost 400 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem
trvanlivost, skladování a péče: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ
přesto udržuje chléb při dobré péči v kondici po delší čas než je minimální doba trvanlivosti. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

bezlepkový chléb SvěTLý
Dr. Pekař

bezlepkový chléb

skvělý na toasty

tly_96x99.indd 2
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popis: Čistě kváskový čerstvý světlý chléb s výbornou strukturou a chutí. Výroba je založena pouze na přírodní fermen-

taci (kvašení). Mléčné bakterie jsou přirozeným konzervantem, takže chléb vydrží déle čerstvý. Směs pro přípravu chleba
obsahuje 9 % pohankové mouky.

SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Chuť neutrálního světlého chleba s jemným pohankovým tónem v chuti i vůni. Pevná
a vláčná struktura. Barva světlá.

Složení: Voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný škrob, rýžová mouka, pohanková mouka, bramborové vločky, slu-

nečnicový olej, stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), cukr, sůl. Výrobek neobsahuje žádné
alergeny.

balení: hmotnost 400 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem
trvanlivost, skladování a péče: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ
přesto udržuje chléb při dobré péči v kondici po delší čas než je minimální doba trvanlivosti. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

bezlepkový chléb pohankový
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popis: Čistě kváskový čerstvý chléb s podílem celozrnné pohankové mouky s výbornou strukturou a chutí. Výroba je

založena pouze na přírodní fermentaci (kvašení). Mléčné bakterie jsou přirozeným konzervantem, takže chléb vydrží déle
čerstvý. Pohankový chléb obsahuje 10 % celozrnné pohankové mouky, která zvyšuje podíl vlákniny v chlebu. Pohanka je
významným zdrojem rutinu.

SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Typická pohanková vůně, po celozrnné pohance mírně hrubá struktura. Barva středně
tmavá s viditelnými částečkami slupek pohankových zrn.

Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný škrob, rýžová mouka, celozrnná pohanková mouka 10,1 %,
bramborové vločky, slunečnicový olej, stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), cukr, jedlá sůl
1,6 %, koření. Výrobek neobsahuje žádné alergeny.

balení: hmotnost 400 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem
trvanlivost, skladování a péče: Chléb má minimální trvanlivost 7 dnů od data výroby. Kváskový základ
přesto udržuje chléb při dobré péči v kondici po delší čas než je minimální doba trvanlivosti. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu chléb zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

bageta světlá
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popis: Světlá bageta bez lepku. Vzor má ve své francouzské sestřičce, je stejně nadýchaná a voňavá.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Křupavá kůrka, uvnitř jemně voňavá měkká střídka s velkými oky.
Složení: pitná voda, kukuřičný škrob, rýžová mouka, tapiokový škrob, extra panenský olivový olej, rostlinná vláknina,

zahušťovadla: guarová mouka, hydroxypropylmethylcelulóza; cukr, sůl, droždí, drožďový extrakt. Výrobek neobsahuje
žádné alergeny.

balení: hmotnost 110 g, baleno v neuzavřeném pergamenovém sáčku s okénkem
trvanlivost, skladování a péče: Bageta má minimální trvanlivost 24 hodin. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu pečivo zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

Dr. Pekař
100% čerstvý

6 Zrnný
kornspitz

kypřený pouze živým kvasem

s třtinovou melasou

popis: Klasický tmavý rohlík rakouského střihu s vůní koření a šestizrnnou záparou, nadýchaný díky přírodnímu kvasu.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Středně tmavá barva, v chuti koření a zrna zápary, uvnitř jemně voňavá měkká střídka.
Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný škrob, rýžová mouka, pohanková mouka, bramborové vločky,
slunečnicový olej, zápara (slunečnicová a lněná semínka, sója, pohankové kroupy, jáhly, quinoa), koření, sůl, stabilizátory
(xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), cukr, třtinová melasa. Alergeny: sója.

balení: hmotnost 70 g, nebaleno
trvanlivost, skladování a péče: Kornspitz má minimální trvanlivost 24 hodin. Kváskový základ ho
přesto udržuje při dobré péči v kondici po delší čas než je minimální doba trvanlivosti. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu pečivo zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

Pivní rohlík se záparou
Dr. Pekař
bezlepkový

Pivnírohlík
100% čerstvý

kypřený pouze živým kvasem

s českým

bezlepkovým pivem

popis: Světlý rohlík s vůní piva, plný semínek a zrníček. Krásně nadýchaný přírodním kvasem, měkoučký uvnitř.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Jemná vůně piva, plná chuť zápary, velmi měkká nadýchaná střídka
Složení: pitná voda, bezlepkový (deproteinovaný) pšeničný škrob, rýžová mouka, pohanková mouka, bramborové vločky,
slunečnicový olej, zápara (slunečnicová a lněná semínka, dýňové semínko, pohankové kroupy, jáhly), bezlepkové pivo (pitná
voda, ječné slady, chmelové produkty), koření, sůl, stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), cukr.
Alergeny: ječné slady

balení: hmotnost 70 g, nebaleno
trvanlivost, skladování a péče: Rohlík má minimální trvanlivost 24 hodin. Kváskový základ ho

přesto udržuje při dobré péči v kondici po delší čas než je minimální doba trvanlivosti. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu pečivo zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

Luxusní šlehačková bábovka

popis: Bábovka jak má být. Vylepšená o šlehačku, která jí dává jedinečnou hebkost a plnou chuť. Na výběr jsou dvě verze,
první má čistě žlutý řez a voní po citonové kůře, druhá je protkaná kousky hořké čokolády.

SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Jemné šlehané šťavnaté těsto, dobře vypečená kůrka, vůně citronu, nebo pikantní
kontrast hořké čokolády se sladkým těstem.

Složení: Rýžová mouka, bramborový škrob, tapioková mouka, kukuřičná mouka, pohanková mouka, cukr, smetana ke

šlehání, vejce, máslo, kypřící prášek (kypřící látky dihydrogefosforečnan sodný, hydrogenuhličitan sodný, kukuřičný škrob),
vanilkový cukr (cukr, přírodní vanilkové aroma), citronová kůra nebo čokoláda (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin), nebo kakaový prášek, zahušťovadla (hydroxypropylmethylcelulóza, guarová mouka).
Alergeny: vejce, mléko. Může obsahovat stopy lupiny a skořápkových plodů.

balení: hmotnost 700 g, nebaleno
trvanlivost, skladování a péče: Bábovka má minimální trvanlivost 48 hodin. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu pečivo zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

borůvkový muffin

popis: Muffin plný borůvek a zakysané smetany.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Šlehané šťavnaté těsto, řez plný borůvek, jemně nakyslá chuť těsta v kombinaci
s bourůvkami

Složení: Zakysaná smetana, rýžová mouka, bramborový škrob, tapioková mouka, kukuřičná mouka, pohanková mouka,
máslo, cukr, borůvky, vejce, kypřící prášek (kypřící látky dihydrogefosforečnan sodný, hydrogenuhličitan sodný, kukuřičný
škrob), zahušťovadla (hydroxypropylmethylcelulóza, guarová mouka), sůl
Alergeny: vejce, mléko, mandle.

balení: hmotnost 100 g, nebaleno
trvanlivost, skladování a péče: Muffin má minimální trvanlivost 24 hodin. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu pečivo zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

malinový muffin s hořkou čokoládou

popis: Muffin s vynikající kombinací malin a 80% čokolády.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI: V chuti delikátní kombinace malin a hořké čokolády, máslová vůně, pevné vláčné těsto
Složení: Rýžová mouka, bramborový škrob, tapioková mouka, kukuřičná mouka, pohanková mouka, máslo, cukr, vejce,
maliny, čokoláda (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin), kypřící prášek (kypřící látky dihydrogefosforečnan sodný, hydrogenuhličitan sodný, kukuřičný škrob), zahušťovadla (hydroxypropylmethylcelulóza, guarová
mouka)
Alergeny: vejce, mléko. Může obsahovat stopy lupiny a skořápkových plodů.

balení: hmotnost 100 g, nebaleno
trvanlivost, skladování a péče: Muffin má minimální trvanlivost 24 hodin. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu pečivo zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

fit koláč

popis: Koláč překypující semínky a zrna jáhel a pohanky. Překvapením uvnitř jsou povidla.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Zajímavá kombinace chutí, které nejsou ve sladkém pečivu běžné. V chuti se prosazují
ořechy, pohanka a povidla. Pevnější těsto s vysokým obsahem zrn jáhel a pohanky.

Složení: Rýžová mouka, bramborový škrob, tapioková mouka, kukuřičná mouka, pohanková mouka, kefírové mléko, jáh-

ly, pohanka, cukr, máslo, vejce, rozinky, jádra vlašských ořechů, švestková povidla (švestkový polotovar, cukr), chia semínka,
slunečnicová semínka, dýňová semínka, kypřící prášek (kypřící látky dihydrogefosforečnan sodný, hydrogenuhličitan sodný,
kukuřičný škrob), zahušťovadla (hydroxypropylmethylcelulóza, guarová mouka)
Alergeny: vejce, mléko.

balení: hmotnost 120 g, nebaleno
trvanlivost, skladování a péče: Fit koláč má minimální trvanlivost 24 hodin. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu pečivo zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

Burgerová bulka

popis: Měkká nadýchaná burgerová bulka bez lepku, vhodná i pro vegany.
SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Burgerová bulka s vláčnou a vzdušnou strukturou sotva rozeznatelná od běžné lepkové,
vůně po olivovém oleji, jemná příchuť dle zvoleného posypu (na snímku vlevo chia, uprostřed sezam).

Složení: pitná voda, kukuřičný škrob, rýžová mouka, tapiokový škrob, extra panenský olivový olej, rostlinná vláknina,

zahušťovadla: guarová mouka, hydroxypropylmethylcelulóza; cukr, sůl, drožďový extrakt, sušené droždí. Výrobek neobsahuje žádné alergeny (příp. sezam, dle druhu posypu)

balení: hmotnost 100 g, nebaleno
trvanlivost, skladování a péče: Bulka má minimální trvanlivost 24 hodin. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

MAKOVÝ ZÁVIN

popis: Makový závin s kyprým kvasový těstem a výborně dochucenou makovou náplní
SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Měkký závin se spoustou voňavé makové náplně, jemný nádech citronové kůry a skořice
Složení: Maková náplň (mák, cukr, mléko, rýžová mouka, citronová kůra, bourbon vanilka, skořice), bezlepkový (de-

proteinovaný) pšeničný škrob, rýžová mouka, mléko, cukr, pohanková mouka, bramborové vločky, slunečnicový olej, vaječný
žloutek, stabilizátory (xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza). Alergeny: vejce, mléko.

balení: hmotnost cca 400 g, nebaleno
trvanlivost, skladování a péče: Závin má minimální trvanlivost 3 dny. Doporučujeme skladovat

v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu pečivo zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

Koláč tvaroh, povidla a mák

popis: Lehká obdoba legendárního chodského koláče
SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Vrstva lehkého těsta pokrytá pořádnou porcí vynikajících náplní – jemný tvaroh s nádechem vanilky, výborná povidla od pana Janči ze Slovácka a skvěle dochucená maková náplň se špetkou citronové kůry
a skořice.

Složení: mléko, rýžová mouka, bramborový škrob, tapioková mouka, cukr, slunečnicový olej, vejce, kukuřičný škrob,

pohanková mouka, kypřící látky(dihydrogenfosforečnan vápenatý, hydrogenuhličitan sodný), xanthanová guma, tvarohová
náplň (tvaroh, cukr, vejce, mléko, bourbon vanilka, bio kukuřičný škrob, bio mletá vanilka, vanilkový extrakt), maková náplň (mák, cukr, mléko, rýžová mouka, citronová kůra, bourbon vanilka, skořice), povidla (švestky, cukr), Alergeny: vejce,
mléko.

balení: hmotnost cca 1200 g, nebaleno
trvanlivost, skladování a péče: Koláč má minimální trvanlivost 3 dny. Doporučujeme skladovat

v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu pečivo zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

PERNÍK Slazený SIROBEM

l a k tó z y

popis: Lehký nadýchaný perník bez lakotózy, slazený pouze řepným sirobem, datlemi a rozinkami. Navrch potřený sirobem a posypaný vlašskými ořechy.

SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Nádherně voňavý perník s vlastnoručně vyráběnou směsí koření, jemně nadýchaný,
sladký tak akorát, znalec rozpozná jemný nádech řepného sirobu.

Složení: Bezlaktózové mléko, kukuřičný škrob, řepný sirob, slunečnicový olej, rýžová mouka, datle, rozinky, pitná voda,
vejce, tapiokový škrob, karob, kypřící látky (dihydrogenfosforečnan vápenatý, hydrogenuhličitan sodný), rostlinná vláknina, zahušťovadla: guarová mouka a hydroxypropymethylcelulóza, koření, sůl, přírodní aroma. Může obsahovat stopy
lupiny. Alergeny: vejce, ořechy.

balení: hmotnost cca 230 g, nebaleno
trvanlivost, skladování a péče: Perník má minimální trvanlivost 3 dny. Doporučujeme skladovat

v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu pečivo zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

BÁBOVKA bez laktózy S KUSTOVNICÍ (fíky, mramor)

l a k tó z y

popis: Asi 100 let starý recept prababičky našeho cukráře Lukáše, nadýchaná bábovka bez laktózy (bez jakýchkoli

mléčných produktů). Naše úprava přidává „superpotraviny „- kustovnici čínskou, nebo sušené fíky, skvěle je doplňují jádra
vlašských ořechů. Pro milovníky klasiky jsme přidali ještě model s mramorováním kakaem, bez sušeného ovoce a ořechů.

SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Měkké nadýchané a šťavnaté těsto, skvělá kombinace kustovnice nebo fíků s ořechy.
Vydrží dlouho vláčné, nedrobí se.

Složení: Rýžová mouka, bramborový škrob, tapioková mouka, cukr, vejce, slunečnicový olej, pitná voda, kukuřičný škrob,
pohanková mouka, jádra vlašských ořechů, kustovnice čínská nebo sušené fíky nebo kakaový prášek, bourbon vanilka,
kypřící látky (dihydrogenfosforečnan vápenatý, hydrogenuhličitan sodný), xanthanová guma. Alergeny: ořechy.

balení: hmotnost 800 g, nebaleno
trvanlivost, skladování a péče: Bábovka má minimální trvanlivost 3 dny. Doporučujeme skladovat
v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu pečivo zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

produktový list

Koláč s MERUŇKAMI, ŠVESTKAMI nebo borůvkami

popis: Sezonní ovocný koláč jako od babičky! S mandlovou nebo ořechovou (na švestkách) drobenkou navrch. Měkký,
vláčný, voňavý – prostě letní :-) Podle sezóny je dostupný ve variantách s meruňkami, švestkami nebo borůvkami.

SENZORICKÉ VLASTNOSTI: Měkké nadýchané a šťavnaté těsto, čerstvé, chutné ovoce a sladká drobenka navrchu.
Složení: meruňky (švestky, borůvky), mléko, rýžová mouka, bramborový škrob, tapioková mouka, cukr, slunečnicový olej,

vejce, kukuřičný škrob, pohanková mouka, drobenka (máslo, cukr, mandle (ořechy), rýžová mouka), kypřící látky (dihydrogenfosforečnan vápenatý, hydrogenuhličitan sodný), xanthanová guma. Alergeny: vejce, mléko, mandle (ořechy).

balení: hmotnost 750 g ve skleněné formě, 100 g v jednorázové formě distribuováno v papírovém sáčku, nebaleno
trvanlivost, skladování a péče: Minimální trvanlivost 48 hodin. Doporučujeme skladovat

v chladu a suchu. Prodejcům doporučujeme mimo prodejní dobu pečivo zakrýt folií proti nadměrnému vysychání.

kontakt:

Bezlepková pekárna DOKTOR PEKAŘ
provozuje: Resolution, s.r.o.
Šimůnkova 1, Praha 8
www.bezlepkovychleb.cz

obchod Petr Konšel 777 073 173, Ing. Monika Konšelová 777 252 113
e-mail: obchod@bezlepkovychleb.cz

