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Složení výrobků – Čerstvý žitný chléb s domácím žitným kváskem a čerstvý celozrnný žitný chléb s žitným 

kváskem 

 

Seznam alergenů dle směrnice 2000/89 ES a 1169/2011 EU obsažených v našich výrobcích. 

 

- žitná mouka .. je obsažena ve všech našich výrobcích 

 

- Jádra vlašského ořechu … jsou obsažena ve výrobku žitný chléb „ořechový“ 

 

Chléb olivový: žitný kvas z žitné mouky, žitná mouka, voda, jádra tykve, slunečnicové   

  semínko, lněné semínko, sůl, koření, olivy 6 %. Obsahuje alergen č.1 (žitný lepek).  

 

Chléb pohankový: žitný kvas z žitné mouky, žitná mouka, voda, jádra tykve, slunečnicové   

  semínko, lněné semínko, sůl, koření, pohanka celá 6 %. Obsahuje alergen č.1 (žitný lepek). 

 

Chléb mrkvový: žitný kvas z žitné mouky, žitná mouka, voda, jádra tykve, slunečnicové   

  semínko, lněné semínko, sůl, koření, mrkev strouhaná 8 %. Obsahuje alergen č.1 (žitný lepek). 

 

Chléb hokkaido: žitný kvas z žitné mouky, žitná mouka, voda, jádra tykve, slunečnicové   

  semínko, lněné semínko, sůl, koření, dýně hokkaido 8 %. Obsahuje alergen č.1 (žitný lepek). 

 

Chléb rajčatový: žitný kvas z žitné mouky, žitná mouka, voda, jádra tykve, slunečnicové   

  semínko, lněné semínko, sůl, koření, sušená rajčata v nálevu 6 %. Obsahuje alergen č.1 (žitný lepek). 

 

Chléb ořechový: žitný kvas z žitné mouky, žitná mouka, voda, jádra tykve, slunečnicové   

  semínko, lněné semínko, sůl, koření, jádra vlašského ořechu 5 %. Obsahuje alergen č.1 (žitný lepek). 

Obsahuje alergen č.8 (vlašské ořechy).  

 

Chléb čokoládový: žitný kvas z žitné mouky, žitná mouka, voda, jádra tykve, slunečnicové   

  semínko, lněné semínko, sůl, koření, čokoláda 4 % (kakaová hmota,cukr,kakaové máslo,emulgátor(sojový 

lecitin),přírodní vanilkový extrakt), sušené švestky 3%. Obsahuje alergen č.1 (žitný lepek), alergen č.6 

(sojový lecitin). 

 

Chléb parmazánový: žitný kvas z žitné mouky, žitná mouka, voda, jádra tykve, slunečnicové   

  semínko, lněné semínko, sůl, koření, parmazán Grana padano 5%. Obsahuje alergen č.1 (žitný lepek), 

alergen č.7 (mléko). 

 

Chléb celozrnný: žitný kvas z žitné mouky, celozrnná žitná mouka, voda, jádra tykve,  

 slunečnicové semínko, lněné semínko, sůl, koření. Obsahuje alergen č.1 (žitný lepek). 

 

Chléb semínkový: žitný kvas z žitné mouky, žitná mouka, voda, slunečnicové   

  Semínko 5%, lněné semínko 3%, jádra tykve 2%, sůl, koření. Obsahuje alergen č.1 (žitný lepek). 



 

Chléb s chia semínky: žitný kvas z žitné mouky, žitná mouka, voda, , jádra tykve, slunečnicové 

semínko, lněné semínko, sůl, koření. Chia semínka 5% Obsahuje alergen č.1 (žitný lepek). 


