
Výrobce

Reg číslo 

výrobku Složení potraviny

Údaje o přítomnosti 

alergenních složek, dle přílohy 

nařízení 1169/2011

Datum použitelnosti (DP) nebo 

datum minimální trvanlivosti 

(DMT) a způsob skladování

název firmy, adresa, 

včetně PSČ

název výrobku, včetně 

hmotnosti

zařazení druh, skupina 

(podskupina)

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1005
Chléb konzumní kmínový 

1200g Chléb, pšenično - žitný

mouka pšeničná a žitná, voda, sůl s jódem, droždí, stabilizátor (pšeničná mouka, kukuřičný škrob, brambory v 

prášku, pšeničný lepek, sušená syrovátka, emulgátor - sojový lecitin, stabilizátor - Xanthan, kyselina – kyselina L-

askorbová, enzymy), kmín 0,01%

Obsahuje: mouka pšeničná a žitná, 

pšeničný lepek, sušená syrovátka, 

sojový lecitin
DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1007 Chléb kulatý 700g Chléb, pšenično - žitný

mouka pšeničná a žitná, voda, sůl s jódem, droždí, stabilizátor (pšeničná mouka, kukuřičný škrob, brambory v 

prášku, pšeničný lepek, sušená syrovátka, emulgátor - sojový lecitin, stabilizátor - Xanthan, kyselina – kyselina L-

askorbová, enzymy), kmín 0,01%

Obsahuje: mouka pšeničná a žitná, 

pšeničný lepek, sušená syrovátka, 

sojový lecitin
DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1009 Trhancový chléb 560g Chléb, pšenično - žitný

mouka pšeničná a žitná, voda, droždí, sůl s jódem, stabilizátor (pšeničná mouka, kukuřičný škrob, brambory v 

prášku, pšeničný lepek, sušená syrovátka, emulgátor - sojový lecitin, stabilizátor - Xanthan, kyselina – kyselina L-

askorbová, enzymy ), sušená syrovátka

Obsahuje: mouka pšeničná a žitná, 

pšeničná mouka sladová, sušená 

syrovátka, sojový lecitin
DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1011 Kovářský chléb 600g Chléb, žitno - pšeničný

mouka žitná a pšeničná, voda, sladový kandit (ječný sladový výtažek, voda), sůl s jódem, droždí, zlepšující 

přípravek (pšeničná mouka,  emulgátor - E471, enzymy, regulátor kyselosti - 341, antioxidant - E 300), sladová 

ječná mouka, kmín

Obsahuje: mouka žitná a pšeničná, 

ječný sladový výtažek

DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1013 Podmáslový chléb 500g Chléb, pšenično - žitný

mouka pšeničná a žitná, voda, podmáslová směs (bramborové vločky, pšeničná mouka, sušená syrovátka, 

sušené podmáslí 1,3%, olej řepkový, glukózový sirup, směs koření, zahušťovadlo - E412, emulgátor - E471 a 

E472e, aroma, regulátor kyselosti - E170, antioxidant - E300, enzymy), droždí, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná a žitná, 

sušená syrovátka, sušené 

podmáslí

DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1016 Březovský chléb 800g Chléb, pšenično - žitný

mouka pšeničná a žitná, voda, stabilizátor (stabilizátory - E412,E466, cukr, pšeničný lepek, emulgátor -  E472e, 

sušený pšeničný kvas, maltodextrin, protispékavý přípravek - E341 a E170, ztužený řepkový tuk, antioxidant - E 

300, enzymy), sůl s jódem, droždí, kmín

Obsahuje: mouka pšeničná a žitná, 

pšeničný lepek, sušený pšeničný 

kvas
DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1017 Štýrský chléb 500g Chléb, vícezrnný

mouka pšeničná a žitná, voda, cereal (pšeničná mouka, vločky a zrna, sojový škrob, pražená žitná quell 

mouka, sůl s jódem, kmín, sušená syrovátka, rostlinný ztužený tuk řepkový, emulgátor - E472e, cukr, dextroza, 

sladová ječná mouka, enzym, antioxidant - E 300), zlepšující přípravek (stabilizátor - E412, E466, cukr, pšeničný 

lepek, emulgátor -E472e, sušený pšeničný kvas, maltodextrin, protispékavé přípravky - E341, E170, ztužený 

rostlinný tuk řepkový, antioxidant - E 300, enzymy), droždí, ječná sladová mouka

Obsahuje: mouka pšeničná a žitná, 

vločky a zrna, sojový škrob, 

pražená žitná quell mouka, sušená 

syrovátka, sladová ječná mouka, 

pšeničný lepek, sušený pšeničný 

kvas
DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1033 Lněný chléb 700g Chléb, vícezrnný

mouka pšeničná, voda, mouka žitná, lněná semena (11%), droždí, sůl s jódem, stabilizátor (pšeničná mouka, 
kukuřičný škrob, brambory v prášku, pšeničný lepek, sušená syrovátka, emulgátor - E322, stabilizátor - E415, 

antioxidant - E300, enzymy)

Obsahuje: mouka pšeničná, mouka 

žitná, pšeničný lepek, sušená 

syrovátka

DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1035 Chléb tmavý 500g Chléb, pšenično - žitný

mouka pšeničná a žitná, voda, směs KK (žitná mouka, pražené žito, kmín, regulátory kyselosti – kyselina 

citrónová, kyselina mléčná, emulgátory – mono a diglyceridy mastných kyselin, uhličitan vápenatý, antioxidant – 

E300, enzymy), droždí

Obsahuje: mouka pšeničná a žitná, 

pražené žito

DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1036 Třebovský chléb 600g Chléb, pšenično - žitný

mouka pšeničná a žitná, voda, sůl s jódem, droždí, stabilizátor (pšeničná mouka, kukuřičný škrob, brambory v 

prášku, pšeničný lepek, sušená syrovátka, emulgátor - sojový lecitin, stabilizátor - Xanthan, kyselina – kyselina L-

askorbová, enzymy), kmín

Obsahuje: mouka pšeničná a žitná, 

pšeničný lepek, sušená syrovátka, 

sojový lecitin
DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1037 Žitno-pšeničný chléb 1000g Chléb, žitno - pšeničný

mouka žitná a pšeničná 65%, voda, droždí, kmín, Teigsauer (přírodní žitný kvas, kyseliny - E270, E260, 
pšeničné otruby, žitná mouka, sůl, emulgátor - E322, sladový extrakt, koření), zlepšující přípravek (pšeničná 

mouka, emulgátor - E471, enzym, regulátor kyselosti - E341, antioxidant - E300) 

Obsahuje: mouka žitná a pšeničná, 

přírodní žitný kvas, pšeničné otruby

DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1040 Vinný chléb 500g Chléb, vícezrnný

mouka pšeničná, voda, slunečnicová semena, žito (mouka,sladová mouka pražená, sušený kvas), špalda 

(mouka, vločky, susšený kvas), stabilizátor E466, droždí, sůl, mouka ze semínek vinné révy 1,5%, sezam, ovocný 

cukr, lněná semena, koření

Obsahuje: mouka 
pšeničná,pšeničný kvas, pšeničné 

vločky, pšeničný kvas, mouka 

žitná, žitná mouka sladová 

přažená, žitný kvas, sezam DMT - 3 dny

Název potraviny

Složení nebalených výrobků společnosti Moravec - pekárny s.r.o. platné k 1.2.2016



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1041 Bílkovinný chlebík 230g Chléb, vícezrnný

abendbrot (bílkoviny (pšeničná, sojová a bobová bílkovina), sojový šrot, lněná semena, slunečnicová semínka, 

sojová mouka, pšeničná celozrnná mouka, pšeničné otruby, jablečná vláknina, sůl s jódem, pražená ječmenná 

sladová mouka), voda, sezam, droždí

Obsahuje: pšeničná, sojová a 

bobová bílkovina, sojový šrot, 

sojová mouka, pšeničná celozrnná 

mouka, pšeničné otruby, pražená 

ječmenná sladová mouka sezam

DMT - 5 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1042 Chia chléb 500g Chléb, vícezrnný

žitná mouka, pšeničná mouka, voda, žitná směs (pšeničný lepek, sůl s jódem, žitná celozrnná mouka, žitná 

bobtnavá mouka, pšeničná mouka, emulgátory - E472e, E322, ječná sladová mouka, regulátor kyselosti - E341, 

okyselující látky - E270 a E330, olej řepkový, enzymy, antioxidant -  E300), Chia semínka 5,5%, lněné semínko, 

droždí, sůl s jódem

Obsahuje: pšeničná mouka, žitná 

mouka, pšeničný lepek, žitná 

celozrnná mouka, žitná bobtnavá 

mouka, ječná sladová mouka

DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1111 Rohlík 43g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem, zlepš.přípravek (pšen. mouka, dextróza, ječný slad, 
emulgátory - E472e, kys. diacetiviná, E322, E412, enzymy, antioxidant - E 300) , cukr, mák

Obsahuje: mouka pšeničná, ječný 

slad

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1112 Kávový rohlík 43g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, olej řepkový, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, cukr, sušené mléko, sladová mouka 

ječná, emulgátor - E471, sušená syrovátka, antioxidant - E300, enzymy), droždí, sůl s jódem, mák

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušené mléko, sladová mouka 

ječná, sušená syrovátka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1114 Rohlík "Pivař" 60g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl s jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, dextróza, ječný slad, 

emulgátory -  E472e, kys. diacetivinná, E322, E412, enzymy, antioxidant - E300), cukr

Obsahuje: mouka pšeničná, ječný 

slad,

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1116 Banketka 25g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, posyp (kmín, mák, sezam, len), sůl s jódem, droždí, olej řepkový, cukr, zlepš.přípravek 

(pšeničná mouka, sladová ječná moučka, emulgátor - E472e, alfa amyláza, antioxidant - E300)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sezam, sladová ječná moučka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1117 Pletýnka 100g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, droždí, olej řepkový, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, dextróza, ječný slad, 
emulgátory - E472e, kys. diacetivinná, E322, E412, enzymy, antioxidant - E300), sůl s jódem, kmín, cukr

Obsahuje: mouka pšeničná, ječný 

slad

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1118 Houska raženka 43g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem, zlepš.přípravek (pšen. mouka, dextróza, ječný slad, 
emulgátory - E472e, kys. diacetiviná, E322, E412, enzymy, antioxidant - E 300) , cukr, mák

Obsahuje: mouka pšeničná, ječný 

slad

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1121 Lněná houska 50g Běžné pečivo, vícezrnné

mouka pšeničná, voda, lněné semínko 6%, droždí, olej řepkový, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, dextróza, 

slad, emulgátory - E472e, kys. diacetiviná, E322, E412, enzymy, antioxidant - E 300), sůl s jódem, cukr

Obsahuje: mouka pšeničná, slad

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1122 Dalamánek 60g

Běžné pečivo, pšenično - 

žitné

pšeničná mouka, žitná mouka, voda, droždí, kmín, sůl s jódem, olej řepkový, žitná směs (pšeničný lepek, sůl s 

jódem, žitná celozrnná mouka, žitná bobtnavá mouka, pšeničná mouka, emulgátory - E472e, E322, ječná 

sladová mouka, regulátor kyselosti - E341, okyselující látky - E270 a E330, olej řepkový, enzymy, antioxidant -  

E300)

Obsahuje: pšeničná mouka, žitná 

mouka, pšeničný lepek, žitná 

celozrnná mouka, žitná bobtnavá 

mouka, ječná sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1125 Dalamánek 120g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, celozrnná směs (trhanka žitná, trhanka pšeničná, žito pražené, vločky ovesné, žitná 

mouka instantní, soja drť pražená, ječmen pražený, lněné semeno, pšeničný škrob, pšeničná mouka a 

mlýnské ořechy, pšeničný lepek, ječný slad, sušená syrovátka, emulgátor -E 322, koření), droždí, sůl s jódem, 

zlepšující přípravek (pšeničná mouka, dextróza, slad pšeničný, emulgátory - E472e, kys. diacetiviná, E322, E412, 

enzymy, antioxidant - E 300), olej řepkový, kmín

Obsahuje: mouka pšeničná, 

trhanka žitná, trhanka pšeničná, 

žito pražené, vločky ovesné, žitná 

mouka instantní, soja drť pražená, 

ječmen pražený, pšeničný škrob, 

mlýnské ořechy, pšeničný lepek, 

ječný slad, sušená syrovátka, slad 

pšeničný

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1126 Rohlík selský 56g Běžné pečivo, vícezrnné

mouka pšeničná, voda, cereal (pšeničná mouka, vločky a zrna, sojový škrob, pražená žitná quell mouka, sůl s 

jódem, kmín, sušená syrovátka, řepkový ztužený tuk, emulgátor - E472e, cukr, dextroza, sladová  ječná mouka, 
enzym, antioxidant - E 300), len, olej řepkový, droždí, sůl, zlepš. přípravek (stabilizátory -E412,E466, cukr, 

pšeničný lepek, emulgátor - E472e, sušený pšeničný kvas, maltodextrin, proti spékavý přípravky - E341, E170, 

ztužený řepkový tuk, antioxidant - E 300, enzymy)

Obsahuje: mouka pšeničná, vločky 

a zrna, sojový škrob, pražená žitná 

quell mouka, sušená syrovátka, 

sladová  ječná mouka, pšeničný 

lepek, sušený pšeničný kvas
DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1137 Rustikální pečivo 70g Běžné pečivo, vícezrnné

mouka pšeničná, voda, semena slunečnice a dýně, droždí, olej řepkový, sůl s jódem, cukr, soja drť, zlepšující 

přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, emulgátor - E472e, alfa amyláza, antioxidant - E300), ječná 

sladová mouka

Obsahuje: mouka pšeničná, soja 

drť, ječná sladová moučka, ječná 

sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1143 Rohlík graham 56g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, mouka pšeničná celozrnná jemná,  voda, olej řepkový, droždí, sůl s jódem, cukr, zlepšující 

přípravek (rostlinný tuk ztužený řepkový, pšeničná mouka, regululátor kyselosti - E516, E262, ječná sladová 

mouka, kyseliny -  E330, E270, antioxidant - E300,enzymy)

Obsahuje: mouka pšeničná, mouka 

pšeničná celozrnná jemná, ječná 

sladová mouka

DMT - 1 den



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1144 Hamburger brutus 150g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, sezam, droždí, olej řepkový, sůl, cukr, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná 

sladová moučka, emulgátor - E472e, alfa amyláza, antioxidant - E300)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sezam, ječná sladová moučka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1106 Veka tuková 360g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, olej řepkový, droždí, sůl s jódem, cukr, zlepšující  přípravek (pšeničná mouka sladová, 
emulgátory – E472e, E322 – sojový, cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátory – E341, 

E4566, enzymy, látka zlepšující mouku – E300)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

pšeničná mouka sladová, E322 – 

sojový, pšeničný lepek

DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1128
Mini bageta tmavá s 

posypem 70g Běžné pečivo, vícezrnné

mouka pšeničná, voda, Impasyp (ovesné vločky, lněné semeno, slunečnice, sezam), droždí, olej řepkový, sůl s 

jódem, cukr,  lněné semeno, ječná sladová mouka, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, 
emulgátor - E472e, alfa amyláza, antioxidant - E300)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

ovesné vločky, sezam, ječná 

sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1131 Korn špička 75g Běžné pečivo, vícezrnné

mouka pšeničná, voda, celozrnná směs (trhanka žitná a pšeničná, vločky ovesné, žitná mouka instantní, soja 

drť pražená, lněné semeno, pšeničný lepek, slad pšeničný, škrob pšeničný, pšeničná mouka, emulgátor - E 

322, koření), cerealní směs tmavá (lněné semeno, sojový šrot, ovesné vločky, slunečnice, sezam, sojová, 
kukuřičná a žitná mouka, pražený ječný slad, sůl, cukr, ječná sladová mouka, emulgátor - E472b), droždí, sůl s 

jódem, olej řepkový, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, emulgátor -E472e, alfa 

amyláza, antioxidant - E300)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

trhanka žitná a pšeničná, vločky 

ovesné, žitná mouka instantní, soja 

drť pražená, pšeničný lepek, slad 

pšeničný, škrob pšeničný, sojový 

šrot, ovesné vločky, sezam, sojová 

mouka, pražený ječný slad, ječná 

sladová mouka, ječná sladová 

moučka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1136 Bageta šestizrnná 150g Běžné pečivo, vícezrnné

mouka pšeničná, voda, celozrn.směs (trhanka žitná a pšeničná, vločky ovesné, žitná mouka instantní, soja 

drť pražená, lněné semeno, pšeničný lepek, slad pšeničný, škrob pšeničný, pšeničná mouka, emulgátor - E 

322, koření), cereální směs tmavá (lněné semeno, sojový šrot, ovesné vločky, slunečnice, sezam, sojová, žitná 

a kukuřičná mouka, pražený ječný slad, sůl s jódem, cukr, ječná sladová mouka, emulgátor - E472b), Impasyp 

(ovesné vločky, lněné, slunečnicové a sezamové semeno), droždí, sůl s jódem, olej řepkový, zlepšující přípravek 

(pšeničná mouka, ječná sladová moučka, emulgátor -E472e, alfa amyláza, antioxidant - E300)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

trhanka žitná a pšeničná, vločky 

ovesné, žitná mouka instantní, soja 

drť pražená, pšeničný lepek, slad 

pšeničný, škrob pšeničný, sojový 

šrot, ovesné vločky, sezam, sojová 

a žitná mouka, pražený ječný slad, 

ječná sladová mouka, ovesné 

vločky, sezamové semeno, ječná 

sladová moučka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1140 Kornspitz 60g Běžné pečivo, vícezrnné

mouka pšeničná, voda, kornspitz plus (žitná a pšeničná mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, pekařský přípravek 

(cukr, sladová pšeničná mouka, kyselina - kys. citronová,  emulgátory - E472e, řepkový lecitin, antioxidant - 

kyselina askorbová, enzymy), pšeničné otruby, sojový šrot, lněná semena, pšeničný sladový šrot, koření), sůl s 

jódem, droždí, kmín

Obsahuje: mouka pšeničná, žitná 

mouka, pšeničný šrot, žitný šrot, 

sladová pšeničná mouka, pšeničné 

otruby, sojový šrot, pšeničný 

sladový šrot
DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1141 Sýrové pečivo 65g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, sýr 20% (mléko, sůl s jódem, mlékarenská kultura, barvivo - annato), droždí, olej řepkový, 

sůl s jódem, cukr, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová moučka, emulgátor - E472e, alfa amyláza, 

antioxidant - E300)

Obsahuje: mouka pšeničná, mléko, 

ječná sladová moučka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1145 Hamburger sezam 80g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, sezam 7%, droždí, olej řepkový, sůl s jódem, cukr, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, 

ječná sladová moučka, emulgátor - E472e, alfa amyláza, antioxidant - E300)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sezam, ječná sladová moučka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1146 Hamburger 80g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem, cukr, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka, emulgátor - E 472e, alfa amyláza, antioxidant - E 300)

Obsahuje: mouka pšeničná, ječná 

sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1148 Bageta bílá 110g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem, cukr, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka, cukr, antioxidant - E 300, enzymy)
Obsahuje: mouka pšeničná, ječná 

sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1151 Bramborový ježek 55g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, Pat dor nucleo (pšeničná mouka, bramborové vločky 10%, sušené mléko, sůl s jódem, cukr, 

emulgátor - E 472e, alfa amyláza, antioxidant - E 300), voda, Alfamix (len,  sezam, sůl s jódem, granul. česnek), olej 

řepkový, droždí

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušené mléko, sezam

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1152 Pizza koláček 54g Běžné pečivo, speciální

mouka pšeničná, Pat dor nucleo (pšeničná mouka, bramb. vločky, sušené mléko, sůl s jódem, cukr, emulgátor - 

E 472e, alfa amyláza, antioxidant - E 300), voda, pizza směs (rajčatový protlak, cibule, voda, řepkový olej, cukr, 

modifikovaný škrob - E 1422, sůl, koření), droždí, olej řepkový, sýr (mléko, sůl s jódem, mlékárenská kultura, 

barvivo - annato)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušené mléko, mléko

DMT - 1 den



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1158 Štýrský chlebík 60g Běžné pečivo, vícezrnné

mouka pšeničná a žitná, voda, cereal (pšeničná mouka, vločky a zrna, sojový škrob, pražená žitná quell 

mouka, sůl s jódem, kmín, sušená syrovátka, rostlinný ztužený tuk řepkový, emulgátor - E472e, cukr, dextroza, 

sladová ječná mouka, enzym, antioxidant - E 300), zlepšující přípravek (stabilizátory - E412,E466, cukr, pšeničný 

lepek, emulgátor - E472e, sušený pšeničný kvas, maltodextrin, proti spékavý přípravek - E341, E170, ztužený 

rostlinný tuk řepkový, antioxidant - E 300, enzymy), droždí, ječná sladová mouka

Obsahuje: mouka pšeničná a žitná, 

vločky a zrna, sojový škrob, 

pražená žitná quell mouka, sušená 

syrovátka, sladová ječná mouka, 

pšeničný lepek, sušený pšeničný 

kvas DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1164 Bavorská bageta 120g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, stolní margarín (řepkové oleje a tuky, voda, sůl s jódem, emulgátor - E471, konzervant - 

E200, kyseliny - E270 a E330, antioxidant - E310, E311, barviva - E160b, E100, máslové aroma), droždí, sůl s 

jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor - E 472e, alfa amyláza, 

antioxidant - E 300), hydroxid sodný

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1165 Bavorská bulka 70g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, stolní margarín (řepkové oleje a tuky, voda, sůl s jódem, emulgátor - E471, konzervant - 

E200, kyseliny - E270 a E330, antioxidant - E310, E311, barviva - E160b, E100, máslové aroma), droždí, sůl s 

jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor - E 472e, alfa amyláza, 

antioxidant - E 300), hydroxid sodný

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1166 Bavorská večka 70g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, stolní margarín (řepkové oleje a tuky, voda, sůl s jódem, emulgátor - E471, konzervant - 

E200, kyseliny - E270 a E330, antioxidant - E310, E311, barviva - E160b, E100, máslové aroma), droždí, sůl s 

jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor - E 472e, alfa amyláza, 

antioxidant - E 300), hydroxid sodný

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1167 Bavorský rohlík 70g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, stolní margarín (řepkové oleje a tuky, voda, sůl s jódem, emulgátor - E471, konzervant - 

E200, kyseliny - E270 a E330, antioxidant - E310, E311, barviva - E160b, E100, máslové aroma), droždí, sůl s 

jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor - E 472e, alfa amyláza, 

antioxidant - E 300), hydroxid sodný

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1168 Bageta bílá sezam 110g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem, cukr, sezam 2%, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, 

ječná sladová mouka, cukr, antioxidant - E 300, enzymy)
Obsahuje: mouka pšeničná, 

sezam, ječná sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1171
Bavorský rohlík se sýrem 

70g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, sýr 22% (mléko, sůl s jódem, mlékarenská kultura, barvivo - annato), voda, stolní margarín 

(řepkové oleje a tuky, voda, sůl s jódem, emulgátor - E471, konzervant - E200, kyseliny - E270 a E330, antioxidant - 

E310, E311, barviva - E160b, E100, máslové aroma), droždí, sůl s jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, 

ječná sladová mouka, emulgátor - E 472e, alfa amyláza, antioxidant - E 300), hydroxid sodný

Obsahuje: mouka pšeničná, mléko, 

ječná sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1172 Chia bagetka 50g Běžné pečivo, vícezrnné

mouka pšeničná, voda, žitná mouka, Chia semínka 5,5%, lněné semínko, zlepšující přípravek (emulgátor - E 

472e, zahušťovadlo - guarová mouka, dextrosa, pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, cukr, 
protispékavá látka - sulfát vápenatý, kypřidla - fostáty vápenaté a difosfáty, pšeničná mouka, antioxidant  - kyselina 
askorbová, enzymy), droždí, olej řepkový, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, 

pšeničná sladová mouka, ječná 

sladová mouka, žitná mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1173 Mexický rohlík 100g Běžné pečivo

mouka pšeničná, náplň mexico (voda, glukózový sirup, cibule, kukuřice, rajský protlak, škrob, červená paprika, 

ocet, jedlá sůl, zelená paprika, koření konzervant: sorban draselný), voda,  sýr (mléko, sůl s jódem, mlékárenská 

kultura, barvivo - annato), mais (mouka pšeničná, mouka kukuřičná 10%, pšeničný lepek, palmový olej, sůl s 

jódem, koření, barviva: kurkuma, parpikový extrakt), kukuřičné lupínky 4%, zlepšující přípravek (emulgátor - E 472e, 

zahušťovadlo - guarová mouka, dextrosa, pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, cukr, protispékavá 

látka - sulfát vápenatý, kypřidla - fostáty vápenaté a difosfáty, pšeničná mouka, antioxidant  - kyselina askorbová, 

enzymy), droždí, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, 

pšeničná sladová mouka, ječná 

sladová mouka,pšeničný lepek, 

mléko

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1175 Kukuřičné pečivo 53g Běžné pečivo

mouka pšeničná, voda, mais 10% (mouka pšeničná, mouka kukuřičná 10%, pšeničný lepek, palmový olej, sůl s 

jódem, koření, barviva: kurkuma, parpikový extrakt), kukuřičné lupínky 4%, zlepšující přípravek (emulgátor - E 472e, 

zahušťovadlo - guarová mouka, dextrosa, pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, cukr, protispékavá 

látka - sulfát vápenatý, kypřidla - fostáty vápenaté a difosfáty, pšeničná mouka, antioxidant  - kyselina askorbová, 

enzymy), droždí, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, 

pšeničná sladová mouka, ječná 

sladová mouka,pšeničný lepek

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1177 Rohlík finský 55g Běžné pečivo, vícezrnné

mouka pšeničná, finmix (žitný celozrnný šrot, melasa, pšeničná mouka, lněné semeno, pšeničný lepek, 
pšeničné otruby, koření), slunečnicová semínka, voda, zlepšující přípravek (emulgátor - E 472e, zahušťovadlo - 

guarová mouka, dextrosa, pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, cukr, protispékavá látka - sulfát 

vápenatý, kypřidla - fostáty vápenaté a difosfáty, pšeničná mouka, antioxidant  - kyselina askorbová, enzymy), 

droždí, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, 

pšeničná sladová mouka, ječná 

sladová mouka, žitný celozrnný 

šrot, pšeničný lepek, pšeničné 

otruby
DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1179 Rohlík mléčný 50g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, olej řepkový, sušená syrovátka 2%, zlepšující přípravek (emulgátor - E 472e, 

zahušťovadlo - guarová mouka, dextrosa, pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, cukr, protispékavá 

látka - sulfát vápenatý, kypřidla - fostáty vápenaté a difosfáty, pšeničná mouka, antioxidant  - kyselina askorbová, 

enzymy), žitná mouka, droždí, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, 

pšeničná sladová mouka, ječná 

sladová mouka, žitná mouka, 

sušená syrovátka
DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1180 A rohlík 50g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, zlepšující přípravek (emulgátor - E 472e, zahušťovadlo - guarová mouka, dextrosa, 

pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, cukr, protispékavá látka - sulfát vápenatý, kypřidla - fostáty 

vápenaté a difosfáty, pšeničná mouka, antioxidant  - kyselina askorbová, enzymy), žitná mouka, droždí, olej 

řepkový, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, 

pšeničná sladová mouka, ječná 

sladová mouka, žitná mouka

DMT - 1 den



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1182 Anglický rohlík 100g Běžné pečivo, speciální

mouka pšeničná, anglická slanina (vepřové maso, voda, sůl, zahušťovadla - E1422, E407, E415, stabilizátory - 

E450, E451, E250, dextróza, zesilovač chuti - E621, aromatické látky, antioxidant - E316, culer), voda, sýr (mléko, 
sůl s jódem, mlékárenská kultura, barvivo - annato), zlepšující přípravek (emulgátor - E 472e, zahušťovadlo - 

guarová mouka, dextrosa, pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, cukr, protispékavá látka - sulfát 

vápenatý, kypřidlo (fostáty vápenaté, difosfáty), pšeničná mouka, antioxidant - kyselina askorbová, enzymy), 

droždí, olej řepkový, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, mléko, 

pšeničná sladová mouka, ječná 

sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1185 Kaiserka světlá 50g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, zlepšující přípravek (emulgátor - E 472e, zahušťovadlo - guarová mouka, dextrosa, 

pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, cukr, protispékavá látka - sulfát vápenatý, kypřidla - fostáty 

vápenaté a difosfáty, pšeničná mouka, antioxidant  - kyselina askorbová, enzymy), žitná mouka, droždí, olej 

řepkový, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, 

pšeničná sladová mouka, ječná 

sladová mouka, žitná mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1186 Kaiserka tmavá 53g Běžné pečivo, vícezrnné

mouka pšeničná, voda, Seneca (žitná trhanka, pšeničná trhanka, pražené obiloviny, pšeničné otruby, 
slunečnice, len, ovesné vločky, koření), Posyp (lněná semena, sezam, sůl s jódem), zlepšující přípravek 

(emulgátor - E 472e, zahušťovadlo - guarová mouka, dextrosa, pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, 
cukr, protispékavá látka - sulfát vápenatý, kypřidlo (fostáty vápenaté, difosfáty), pšeničná mouka, antioxidant - 
kyselina askorbová, enzymy), droždí, olej řepkový, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, žitná 

trhanka, pšeničná trhanka, pražené 

obiloviny, pšeničné otruby, ovesné 

vločky, sezam, pšeničná sladová 

mouka, ječná sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1187 Bagetka světlá 50g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda, zlepšující přípravek (emulgátor - E 472e, zahušťovadlo - guarová mouka, dextrosa, 

pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, cukr, protispékavá látka - sulfát vápenatý, kypřidla - fostáty 

vápenaté a difosfáty, pšeničná mouka, antioxidant  - kyselina askorbová, enzymy), žitná mouka, droždí, olej 

řepkový, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, 

pšeničná sladová mouka, ječná 

sladová mouka, žitná mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1189 Houska světlá 50g Běžné pečivo, pšeničné

mouka pšeničná, voda,  zlepšující přípravek (emulgátor - E 472e, zahušťovadlo - guarová mouka, dextrosa, 

pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, cukr, protispékavá látka - sulfát vápenatý, kypřidla - fostáty 

vápenaté a difosfáty, pšeničná mouka, antioxidant  - kyselina askorbová, enzymy), žitná mouka, droždí, mák, olej 

řepkový, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, 

pšeničná sladová mouka, ječná 

sladová mouka, žitná mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1190 Houska tmavá 53g Běžné pečivo, vícezrnné

mouka pšeničná, voda, Seneca (žitná trhanka, pšeničná trhanka, pražené obiloviny, pšeničné otruby, 
slunečnice, len, ovesné vločky, koření), Posyp (lněná semena, sezam, sůl s jódem), zlepšující přípravek 

(emulgátor - E 472e, zahušťovadlo - guarová mouka, dextrosa, pšeničná sladová mouka, ječná sladová mouka, 
cukr, protispékavá látka - sulfát vápenatý, kypřidlo (fostáty vápenaté, difosfáty), pšeničná mouka, antioxidant - 
kyselina askorbová, enzymy), droždí, olej řepkový, sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, žitná 

trhanka, pšeničná trhanka, pražené 

obiloviny, pšeničné otruby, ovesné 

vločky, sezam, pšeničná sladová 

mouka, ječná sladová mouka

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1201 Makovka 60g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, cukr, olej řepkový, droždí, mák, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, 
emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), sůl s jódem, lesk 

na pečivo (mléčná bílkovina, olej řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sladová mouka, mléčná bílkovina, 

sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1202 Čert 70g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, cukr, olej řepkový, rozinky, droždí, sůl s jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a 

sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, 

enzymy),lesk na pečivo (mléčná bílkovina, olej řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - 
E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sladová mouka, mléčná bílkovina, 

sojový lecitin

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1203 Müsli koláč 65g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, sweet corn (len, dextróza, sušená syrovátka, slunečnice, ovesné vločky, pšeničné 

vločky, žitné vločky, sezam, pšeničná trhanka, pšeničná mouka, pšeničný lepek, řepkový tuk sušený, mouka 
sojová, emulgátor - E471, aroma, antioxidant - E300, látka zlepšující mouku - E920, barvivo - E100, enzymy), 

rozinky, cukr, olej řepkový, droždí, vločky ovesné, cukr, skořice, sůl s jódem, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, 
olej řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušená syrovátka, ovesné vločky, 

pšeničné vločky, žitné vločky, 

sezam, pšeničná trhanka, pšeničný 

lepek, mouka sojová, mléčná 

bílkovina, sojový lecitin
DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1205
Šáteček s náplní 

tvarohovou 56g Jemné pečivo

mouka pšeničná, náplň tvarohová 33% (tvaroh, Tvarogen (cukr, zahušťovadlo - E1414, sušené mléko, mléčná 

bílkovina, kyselina - E330, barvivo - E160a, sůl s jódem, přírodně identická aroma), voda), voda, cukr, olej řepkový, 

droždí, sůl s jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - 

xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), cukr vanilin, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, 
olej řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, tvaroh, 

sušené mléko, mléčná bílkovina, 

sladová mouka, sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1206
Šáteček s náplní makovou 

56g Jemné pečivo

mouka pšeničná, maková náplň 33% (maková náplň (mák, cukr, rýžová mouka, pšeničná mouka, konzervant - 
octan vápenatý, aroma), voda), voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová 

mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy),  sůl s 

jódem,  lesk na pečivo (mléčná bílkovina, olej řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - 
E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sladová mouka, mléčná bílkovina, 

sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1207
Šáteček s náplní ovocnou 

56g Jemné pečivo

mouka pšeničná, ovocná směs 28% (směs ovocných dření, cukr, kyselina - E330, pektin, barvivo -  E163, aroma), 

voda, olej řepkový, cukr, droždí, sůl s jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - 

E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), lesk na pečivo (mléčná 

bílkovina, olej řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a,barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sladová mouka, mléčná bílkovina, 

sojový lecitin

DMT - 2 dny



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1208
Koláč s náplní bezinkovou 

50g Jemné pečivo

mouka pšeničná, ovocná náplň s bezinkou 31% (bezinková dřeň, směs ovocných dření, cukr, glukózový sirup, 

stabilizátor – modifikovaný škrob, kyselina citrónová, přírodně identické ovocné aroma, konzervant: E211, E202), 

voda, olej řepkový, cukr, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, 

zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), sůl s jódem, lesk na pečivo 

(mléčná bílkovina, olej řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a,barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sladová mouka, mléčná bílkovina, 

sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1209
Svatební koláč s náplní 

tvarohovou 50g Jemné pečivo

mouka pšeničná, náplň tvarohová 25% (tvaroh, Tvarogen (cukr, zahušťovadlo - E1414, sušené mléko, mléčná 

bílkovina, kyselina - E330, barvivo - E160a, sůl s jódem, přírodně identická aroma), voda), voda, cukr, olej řepkový, 

ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, kyselina - E330, pektin, barvivo - E163, aroma), droždí, sůl s jódem, 

zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - 

E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), cukr vanilin, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, olej řepkový, emulgátor - 

sojový lecitin, kyselina -  E450a,barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, tvaroh, 

sušené mléko, mléčná bílkovina, 

sladová mouka, sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1210
Koláč s náplní 

tvarohomakovou 60g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, olej řepkový, náplň tvarohomaková 38% (maková náplň (mák, cukr, rýžová mouka, 

pšeničná mouka, konzervant - octan vápenatý, aroma), tvaroh, voda, Tvarogen (cukr, zahušťovadlo - E1414, 

sušené mléko, mléčná bílkovina, kyselina - E330, barvivo - E160a, sůl s jódem, přírodně identická aroma)), cukr, 

droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, 

antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), sůl s jódem, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, olej 
řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina - E450a, barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, tvaroh, 

sušené mléko, mléčná bílkovina, 

sladová mouka, sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1211
Loupák s náplní makovou 

56g Jemné pečivo

mouka pšeničná, maková náplň 28% (maková náplň (mák, cukr, rýžová mouka, pšeničná mouka, konzervant - 
octan vápenatý, aroma), voda), voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová 

mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy),  sůl s 

jódem, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, olej řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a,barvivo - 
E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sladová mouka, mléčná bílkovina, 

sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1212
Loupák s náplní povidlovou 

56g Jemné pečivo

mouka pšeničná, povidla 30% (cukr, švestky, jablečná dřeň, kyselina - E330, pektin, barvivo -  E150a), voda, olej 

řepkový, cukr, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - 

xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), sůl s jódem, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, 
olej řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sladová mouka, mléčná bílkovina, 

sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1213 Šnek s náplní makovou 50g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, maková náplň 33% (maková náplň (mák, cukr, rýžová mouka, pšeničná mouka, 
konzervant - octan vápenatý, aroma), voda), cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a 

sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, 

enzymy),sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sladová mouka

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1214 Hruškový koláč 70g Jemné pečivo

mouka pšeničná, náplň hrušková 25% (hrušky (65%), cukr, voda, zahušťovadlo - modifikovaný škrob, regulátor 

kyselosti - kyselina citrónová, zahušťovadlo - E418, aroma), sládkův chléb tmavý (pšeničný lepek, pšeničná 

sladová mouka, sójový šrot, ovesné vločky, lněné semínko, celozrnná pšeničná mouka, slunečnicová semena, 

pšeničná mouka, ječná sladová mouka, ječný sladový extrakt, žitná bobtnavá mouka, olej řepkový), voda, 

povidla (cukr, švestky, jablečná dřeň,kyselina - E330, pektin, barvivo - E150a), cukr, olej řepkový, droždí, 

zlepš.přípravek (pšeničná mouka, a sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - 

E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), lesk na pečivo (mléčná bílkovina, olej řepkový, emulgátor - sojový 

lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

pšeničný lepek, pšeničná sladová 

mouka, sójový šrot, ovesné vločky, 

celozrnná pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka, ječný sladový 

extrakt, žitná bobtnavá mouka, 

sladová mouka, mléčná bílkovina, 

sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1215
Šáteček s náplní 

tvarohovou a fruktózou 56g Jemné pečivo

mouka pšeničná, náplň tvarohová 33% (tvaroh, fruktóza, vejce, mouka pšeničná),  voda, fruktóza, olej řepkový, 

droždí, sůl s jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - 

xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), lesk na pečivo (mléčná bílkovina, olej řepkový, 

emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, tvaroh, 

vejce, sladová mouka, mléčná 

bílkovina, sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1216
Tlačený koláč s náplní 

tvarohovou a fruktózou 56g Jemné pečivo

mouka pšeničná, náplň tvarohová 33% (tvaroh, fruktóza, vejce, mouka pšeničná),  voda, fruktóza, olej řepkový, 

droždí, sůl s jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - 

xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), lesk na pečivo (mléčná bílkovina, olej řepkový, 

emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, tvaroh, 

vejce, sladová mouka, mléčná 

bílkovina, sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1220 Tornádo 110g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, Mistral  (cukr, sušená syrovátka, pšeničná mouka, kypřicí přípravky - E 450a, E 500, 

emulgátor - E 472e, sůl s jódem, emulgátor - E 471, pšeničný lepek, zahušťovací přípravek - E 412, koření, 

antioxidant - E 300, enzym,řepkový olej), olej řepkový, kaltkrém (cukr, škrob, sušená syrovátka, sušené mléko, 
zahušťovadla - E407, E401, E450, aroma, barviva -  E171, E160b), droždí, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, olej 
řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušená syrovátka, pšeničný lepek, 

sušená syrovátka, sušené mléko, 

mléčná bílkovina, sojový lecitin

DMT - 1 den



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1225
Koláč tukový s náplní 

makovou 80g Jemné pečivo

mouka pšeničná, maková náplň 33% (maková náplň (mák, cukr, rýžová mouka, pšeničná mouka, konzervant - 
octan vápenatý, aroma), voda),  voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová 

mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), sůl s 

jódem, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, olej řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - 
E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sladová mouka, mléčná bílkovina, 

sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1226
Koláč tukový s náplní 

ovocnou 80g Jemné pečivo

mouka pšeničná, ovocná směs 30% (směs ovoc. dření, cukr, kyselina -  E 330, pektin, barvivo -  E 163, aroma), 

voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, 

zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), sůl s jódem, lesk na pečivo 

(mléčná bílkovina, olej řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sladová mouka, mléčná bílkovina, 

sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1227
Koláč tukový s náplní 

tvarohovou 80g Jemné pečivo

mouka pšeničná, náplň tvarohová 33% (tvaroh, Tvarogen (cukr, zahušťovadlo - E1414, sušené mléko, mléčná 

bílkovina, kyselina - E330, barvivo - E160a, sůl s jódem, přírodně identická aroma), voda),  voda, cukr, olej 

řepkový, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - 

xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), sůl s jódem, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, 
olej řepkový, emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - E160a)

Obsahuje: mouka pšeničná, tvaroh, 

sušené mléko, mléčná bílkovina, 

sladová mouka, sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1228
Koláč tukový s náplní 

jablečnou 80g Jemné pečivo

mouka pšeničná, jablečná krouhanka 33% (jablka,kyselina - E330), voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující 

přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - E300, 

regulátor kyselosti - E341, enzymy), sůl s jódem, cukr vanilin, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, olej řepkový, 

emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - E160a), skořice

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sladová mouka, mléčná bílkovina, 

sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1229
Koláč tukový s náplní 

povidlovou 80g Jemné pečivo

mouka pšeničná, jablečná krouhanka 33% (jablka,kyselina - E330), voda, cukr, olej řepkový, droždí, zlepšující 

přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - E300, 

regulátor kyselosti - E341, enzymy), sůl s jódem, cukr vanilin, lesk na pečivo (mléčná bílkovina, olej řepkový, 

emulgátor - sojový lecitin, kyselina -  E450a, barvivo - E160a), skořice

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sladová mouka, mléčná bílkovina, 

sojový lecitin

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1250
Croissant s náplní 

krémovou 70g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, cukr, tažný margarín (řepkové oleje a částečně ztužený tuk, voda, emulgátory - E471, 

E322, sůl, kyseliny -  E330, E202, barvivo - E160a, aroma), náplň krémová 25% (kaltkrém (cukr, škrob, sušená 

syrovátka, sušené mléko, zahušťovadla - E407, E401, E450, aroma, barviva E171, E160b), voda), droždí, 

zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - 

E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušená syrovátka, sušené mléko, 

sladová mouka

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1251
Croissant s náplní 

tvarohovou 56g Jemné pečivo

mouka pšeničná, náplň tvarohová 25% (tvaroh, Tvarogen (cukr, zahušťovadlo - E1414, sušené mléko, mléčná 

bílkovina, kyselina - E330, barvivo - E160a, sůl s jódem, přírodně identická aroma), voda), voda, cukr, tažný 

margarín (řepkové oleje a částečně ztužený tuk, voda, emulgátory - E471, E322, sůl, kyseliny -  E330, E202, 

barvivo - E160a, aroma), droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, 

zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), sůl s jódem

Obsahuje: mouka pšeničná, tvaroh, 

sušené mléko, mléčná bílkovina, 

sladová mouka

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1252
Croissant s náplní kakao-

oříškovou 56g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, nusante 30% (sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sojový 

lecitin, lísko oříšková pasta, přírodní a přírodně identické aroma, sůl), tažný margarín (řepkové oleje a částečně 

ztužený tuk, voda, emulgátory - E471, E322, sůl, kyseliny -  E330, E202, barvivo - E160a, aroma), cukr, droždí, 

zlepšující přípravek (pšeničná mouka a sladová mouka, emulgátor - E471, zahušťovadlo - xanthan, antioxidant - 

E300, regulátor kyselosti - E341, enzymy), sůl s jódem 

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušená syrovátka, sojový lecitin, 

sladová mouka

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1261 Koblih s džemem 50g Jemné pečivo

mouka pšeničná, džem jablečno-meruňkový 15% (cukr, jablka, meruňky, kyselina - E330, pektin, antioxidant - 

E300, aroma), voda, Krapfen nucleo (pšeničná mouka, cukr, sůl s jódem, emulgátory - E322, E471, E472e, 

sušená syrovátka, antioxidant - E300, barvivo - E160a), vejce, cukr, olej řepkový, droždí

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušená syrovátka, vejce

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1262
Koblih s náplní krémovou 

50g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, Krapfen nucleo (pšeničná mouka, cukr, sůl s jódem, emulgátory - E322, E471, E472e, 

sušená syrovátka, antioxidant - E300, barvivo - E160a), náplň krémová 15% (Iriscream (cukr, modifikovaný škrob, 

sušená syrovátka, sušené mléko, zahušťovadla - E407, E401, E450, aroma, barviva - E171, E160b), voda), 

vejce, cukr, olej řepkový, droždí

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušená syrovátka, sušené mléko, 

vejce

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1263
Koblih s čokoládovou 

polevou 53g Jemné pečivo

mouka pšeničná, Puratop fudge chocolate 20% (fondant v prášku, cukr, palmový tuk, voda, kakao, glukozový 

sirup, sorbitol, kondenzované mléko, barvivo -  E172, emulgátory - E475, E471, E473, pšeničná bílkovina, sůl s 

jódem, kyselina -  E334, konzervant - E202), voda, Krapfen nucleo (pšeničná mouka, cukr, sůl s jódem, emulgátory 

- E322, E471, E472e, sušená syrovátka, antioxidant - E300, barvivo - E160a), vejce, cukr, olej řepkový, droždí, 

kokos

Obsahuje: mouka pšeničná, 

kondenzované mléko, pšeničná 

bílkovina, sušená syrovátka, vejce

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1264
Koblih s karamelovou 
polevou 53g Jemné pečivo

mouka pšeničná, Puratop fudge caramel 20% (fondant v prášku, cukr, palmový tuk, voda, glukozový sirup, sorbitol, 

kondenzované mléko, barvivo - E150d, aroma, emulgátory - E475, E471, pšeničná bílkovina, sůl, emulgátor - 

E473, konzervant - E202, barvivo E160a, kyselina - E334), voda, Krapfen nucleo (pšeničná mouka, cukr, sůl s 

jódem, emulgátory - E322, E471, E472e, sušená syrovátka, antioxidant - E300, barvivo - E160a),  vejce, cukr, olej 
řepkový, droždí, arašídy

Obsahuje: mouka pšeničná, 

kondenzované mléko, pšeničná 

bílkovina, sušená syrovátka, vejce, 

arašídy

DMT - 1 den



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1266 Preclík skořicový 53g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, cukr, Krapfen nucleo (pšeničná mouka, cukr, sůl s jódem, emulgátory - E322, E471, 

E472e, sušená syrovátka, antioxidant - E300, barvivo - E160a), vejce, olej řepkový, droždí, skořice 0,3%

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušená syrovátka, vejce

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1267 Točenka 50g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, Krapfen nucleo (pšeničná mouka, cukr, sůl s jódem, emulgátory - E322, E471, E472e, 

sušená syrovátka, antioxidant - E300, barvivo - E160a), vejce, cukr, olej řepkový, droždí

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušená syrovátka, vejce

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1268 Čert s polevou 46g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, cukr. poleva tmavá 14% (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené 

mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), Krapfen nucleo (pšeničná mouka, cukr, sůl s jódem, 

emulgátory - E322, E471, E472e, sušená syrovátka, antioxidant - E300, barvivo - E160a), vejce, cukr, olej 
řepkový, droždí, ztužený rostlinný tuk (palmové tuky a oleje)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušené mléko, sušená syrovátka, 

vejce

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1269 Valentýnské srdce 53g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, cukr, Krapfen nucleo (pšeničná mouka, cukr, sůl s jódem, emulgátory - E322, E471, 

E472e, sušená syrovátka, antioxidant - E300, barvivo - E160a), vejce, olej řepkový, droždí

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušená syrovátka, vejce

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1270 Zajíc velikonoční 53g Jemné pečivo

mouka pšeničná, voda, cukr. poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené 

mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové, etylvanillin)), Krapfen nucleo (pšeničná mouka, cukr, sůl s jódem, 

emulgátory - E322, E471, E472e, sušená syrovátka, antioxidant - E300, barvivo - E160a), vejce, cukr, olej 
řepkový, droždí, ztuž. rostl. tuk (palmové tuky a oleje)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušené mléko, sušená syrovátka, 

vejce

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1271
Kapsa s náplní jablečnou 

90g Jemné pečivo

mouka pšeničná, jablková náplň 25% (jablka, cukr, konzervant - E202), voda Krapfen nucleo (pšeničná mouka, 
cukr, sůl s jódem, emulgátory - E322, E471, E472e, sušená syrovátka, antioxidant - E300, barvivo - E160a), vejce, 
cukr, olej řepkový, droždí, skořice

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušená syrovátka, vejce

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1272 Donát s bílou polevou 60g Jemné pečivo

mouka pšeničná, cukrářská poleva bílá 18% (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, sušené mléko, emulgátor - 

E322, aroma (vanilkové, etylvanillin)),  voda, Krapfen nucleo (pšeničná mouka, cukr, sůl s jódem, emulgátory - 

E322, E471, E472e, sušená syrovátka, antioxidant - E300, barvivo - E160a), vejce, ztužený rostlinný tuk (palmové 

tuky a oleje), droždí, olej řepkový, čokoládová šupina (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, 

sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové, etylvanillin)), cukr

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušené mléko, sušená syrovátka, 

vejce

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1273
Donát s punčovou polevou 

55g Jemné pečivo

pšeničná mouka, cukrářská poleva punčová 12% (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, sušené mléko, 
emulgátor - E322, aroma (vanilkové, etylvanillin)),  voda, Krapfen nucleo (pšeničná mouka, cukr, sůl s jódem, 

emulgátory - E322, E471, E472e, sušená syrovátka, antioxidant - E300, barvivo - E160a), vejce, ztužený rostlinný 

tuk (palmové tuky a oleje), droždí, olej řepkový, čokoládová šupina (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, 

kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové, etylvanillin)), cukr

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušené mléko, sušená syrovátka, 

vejce

DMT - 1 den

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1381 Makovník 80g Jemné pečivo

mouka pšeničná, cukr, mák 11%, voda, vejce, olej řepkový, mléko odtučněné, citropasta (cukr, jablečná dřeň, 

glukózový sirup, voda, kukuřičný škrob, kyselina – kyselina citrónová, citrónové aroma), pečící prášek 

(difosforečnan a uhličitan sodný, kukuřičný škrob), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin)

Obsahuje: mouka pšeničná, vejce, 

mléko odtučněné

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 1384 Slunečnicový koláč 80g Jemné pečivo

mouka pšeničná, cukr, vejce, olej řepkový, slunečnice 10%, směs na třenou hmotu (pšeničný škrob, cukr, 
modifikovaný kukuřičný škrob, emulgátory - estery mastných kyselin (a, b), estery polyglycerolu s mastnými 

kyselinami, kypřící látky - difosforečnan sodný a hydrogenuhličitan sodný, emulgátor - sojový lecitin, aroma, 
zahušťovadla - guarová guma, xantan, odstředěné mléko), voda

Obsahuje: mouka pšeničná, vejce, 

pšeničný škrob, sojový lecitin, 

odstředěné mléko

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4020
Griliášová trubička korpus 

16g
Trvanlivé pečivo, z jádrových 

hmot

cukr, vaječný bílek, voda, cukr. poleva tmavá (cukr, palmové tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené 

mléko, emulg. E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), sladká strouhanka (pšeničná mouka, cukr, vejce, voda), 
arašídy, sója drť, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), pšeničná mouka

Obsahuje: vaječný bílek, sušené 

mléko, pšeničná mouka, vejce, 

arašídy, sója drť

DMT - 5 týdnů

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4031 Dortový korpus světlý 450g Jemné pečivo

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), vejce, řepkový 

olej, voda, citronová pasta ovocná (jablečná dřeň, cukr, citronové aroma, kyselina - E330, konzervant - E202)

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, vejce

DMT - 4 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4032 Dortový korpus kakao 450g Jemné pečivo

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), vejce, řepkový 

olej, voda, kakao 1% (kakaový prášek, ethylvanilin)

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, vejce

DMT - 4 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4033 Korpus rakvička 13g

Trvanlivé pečivo, ze 

šlehaných hmot

cukr, žloutky, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin) Obsahuje: žloutky

DMT - 5 týdnů



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4051 Listová trubička 33g

Cukrářský výrobek, s náplní 

bílkovou

gransfoglia (pšeničná mouka, hydrogenované palmové tuky, ječná sladová mouka, sůl s jódem, sušená 

syrovátka, přírodně identické aroma), tažný margarín (palmové tuky a oleje ztužené a neztužené, voda, emulgátory 

- E322, E471, E475, sůl s jódem, konzervant - E200, kyselina -  E330, máslové aroma, barviva - E160b, E100), 

cukr, voda, eibumin (sušený vaječný bílek, cukr, antioxidant - E 330), pšeničná mouka, cukr vanilin (cukr, 
ethylvanilin)

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka, sušená syrovátka, 

sušený vaječný bílek

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4080
Listový šáteček s náplní 

arašídovou 40g Jemné pečivo

gransfoglia (pšeničná mouka, hydrogenované palmové tuky, ječná sladová mouka, sůl s jódem, sušená 

syrovátka, přírodně identické aroma), tažný margarín (palmové tuky a oleje ztužené a neztužené, voda, emulgátory 

- E322, E471, E475, sůl s jódem, konzervant - E200, kyselina -  E330, máslové aroma, barviva - E160b, E100), 

voda, arašídová náplň 20 % (arašídy, sladká strouhanka (voda, vejce, pšeničná mouka, cukr, voda, skořice), 

voda, pšeničná mouka

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka, sušená syrovátka, 

arašídy, vejce

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4081
Listový šáteček s náplní 

makovou 40g Jemné pečivo

gransfoglia (pšeničná mouka, hydrogenované palmové tuky, ječná sladová mouka, sůl s jódem, sušená 

syrovátka, přírodně identické aroma), voda, tažný margarín (palmové tuky a oleje ztužené a neztužené, voda, 

emulgátory - E322, E471, E475, sůl s jódem, konzervant - E200, kyselina -  E330, máslové aroma, barviva - E160b, 

E100), maková náplň 15 % (maková náplň (mák, cukr, rýžová mouka, pšeničná mouka, konzervant - octan 
vápenatý, aroma), voda),  cukr vanilin (cukr, ethylvanilin)

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka, sušená syrovátka

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4082
Listový šáteček s náplní 

tvarohovou 40g Jemné pečivo

gransfoglia (pšeničná mouka, hydrogenované palmové tuky, ječná sladová mouka, sůl s jódem, sušená 

syrovátka, přírodně identické aroma), voda, tažný margarín (palmové tuky a oleje ztužené a neztužené, voda, 

emulgátory - E322, E471, E475, sůl s jódem, konzervant - E200, kyselina -  E330, máslové aroma, barviva - E160b, 

E100), náplň tvarohová 25% (tvaroh, Tvarogen (cukr, zahušťovadlo - E1414, sušené mléko, mléčná bílkovina, 
kyselina - E330, barvivo - E160a, sůl s jódem, přírodně identická aroma), voda), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin)

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka, sušená syrovátka, 

tvaroh, sušené mléko, mléčná 

bílkovina

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4086
Vícezrnný listový šáteček 

70g Jemné pečivo

pšeničná mouka, voda, náplň lísko ořechová 30% (cukr, lískový ořech, slunečnice, pšeničná mouka celozrnná, 

sojový škrob, syrovátka, barvivo - E1414, pšeničná mouka instantní, zahušťovadlo - E341, kakao, sůl s jódem,  

skořice), tažný margarín (palmové tuky a oleje ztužené a neztužené, voda, emulgátory - E322, E471, E475, sůl s 

jódem, konzervant - E200, kyselina -  E330, máslové aroma, barviva - E160b, E100), lněné a sezamové semeno, 

vejce, rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka), sůl s jódem, sladká strouhanka (voda, vejce, 
pšeničná mouka, cukr)

Obsahuje: pšeničná mouka, lískový 

ořech, pšeničná mouka celozrnná 

celozrnná, sojový škrob, syrovátka, 

pšeničná mouka instantní, 

sezamové semeno, vejce

DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4087 Bratislavský rohlík 95g Jemné pečivo

náplň ořechová 40% (ořechová náplň (cukr, vlašské ořechy (20%), strouhanka (pšeničná mouka, voda, droždí, 

sůl), sojový šrot, pšeničný škrob, sojová mouka, aroma, kakao, cukr-karamel), voda, olej řepkový), mouka 
pšeničná, margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a diglyceridy mastných kyselin, 

konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo – annato), cukr, zlepšující 

přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor - E 472e, alfa amyláza, antioxidant - E 300), voda, 

vaječné žloutky, droždí, sušené mléko sůl s jódem 

Obsahuje: vlašské ořechy, 

pšeničná mouka, sojový šrot, 

pšeničný škrob, sojová mouka, 

ječná sladová mouka, vaječné 

žloutky, sušené mléko

DMT - 7 dnů

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4088
Plundrový trojhránek s 

náplní jahodovou 70g Jemné pečivo

mouka pšeničná, náplň jahodová 45% (jahoda, cukr, voda ,zahušťovadla - E1410, E415, konzervant - E202, 

přírodně identické aroma), voda, tažný margarín (palmové tuky a oleje ztužené a neztužené, voda, emulgátory - 

E322, E471, E475, sůl s jódem, konzervant - E200, kyselina -  E330, máslové aroma, barviva - E160b, E100), cukr, 

droždí, sůl s jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor - E 472e, alfa 

amyláza, antioxidant - E 300)

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4089
Plundrový trojhránek s 

náplní meruňkovou 70g Jemné pečivo

mouka pšeničná, náplň meruňková 45% (meruňka, cukr, voda, zahušťovadla - E1410, E415, konzervant - E202),  

voda, tažný margarín (palmové tuky a oleje ztužené a neztužené, voda, emulgátory - E322, E471, E475, sůl s 

jódem, konzervant - E200, kyselina -  E330, máslové aroma, barviva - E160b, E100), cukr, droždí, sůl s jódem, 

zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor - E 472e, alfa amyláza, antioxidant - E 

300)

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4090
Plundrová rolka salámová 

65g Běžné pečivo, speciální

mouka pšeničná, voda, poličský točený 20% (vepřové a hovězí maso min 55%, vepřová kůže, pšeničná mouka, 
sojový izolát, sůl s jódem, koření, soli - E450, E451, askorban sodný, konzervant - E250),  tažný marg. (řepkové 

oleje a částečně ztužený tuk, voda, emulgátory -E471,E322, sůl, kyseliny - E330,E202, barvivo -E160a, aroma), 

mella prim – nádivka (sušený sýr, pšeničná krupice, sojová mouka, glukoza, řepkový tuk, sojové vločky, škroby 

E1412, E1414, kmín, lněná mouka, sušená cibule, maltodextrin, sůl, bramborový škrob, glutamát sodný, kvasnicový 

extrakt, paprika, koření), cukr, vejce, droždí, len, sůl s jódem, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, emulgátor - 

E472e, dextrosa, pšeničný lepek, enzym, antioxidant - E300)

Obsahuje: mouka pšeničná, sojový 

izolát, sušený sýr, pšeničná 

krupice, sojová mouka, sojové 

vločky, vejce, pšeničný lepek

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4091 Linecký koláč 30g Jemné pečivo

pšeničná mouka, margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a diglyceridy mastných 

kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo – annato), cukr, 

ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, kyselina - E330, pektin, barvivo -  E163, aroma), vejce

Obsahuje: pšeničná mouka, vejce

DMT - 30 dnů



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4092 Linecký oválek 40g Jemné pečivo

pšeničná mouka, margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a diglyceridy mastných 

kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo – annato), cukr, 

milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 

330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), voda, vejce, cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový 

tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), 

krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo - E101), ztužený tuk (palmové tuky a oleje), ořechy vlašské, 

sušené mléko, káva

Obsahuje: pšeničná mouka, vejce, 

sušené mléko, ořechy vlašské

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4097
Linecké třené s ovocnou 

směsí a polevou 40g Jemné pečivo

pšeničná mouka, cukrářská poleva tmavá 25% (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené 

mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory 

– mono a diglyceridy mastných kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, 

aroma, barvivo – annato), ovocná směs 15% (směs ovocných dření, cukr, kyselina - E330, pektin, barvivo -  E163, 

aroma), cukr, ztužený tuk (palmový tuky a oleje), citronová pasta ovocná (jablečná dřeň, cukr, citronové aroma, 

kyselina - E330, konzervant - E202), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin)

Obsahuje: pšeničná mouka, 

sušené mléko

DMT - 30 dnů

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4126 Kokoska 1000g
Trvanlivé pečivo, ze 

šlehaných hmot

cukr, kokos, voda, eibumin (sušený vaječný bílek, cukr, antioxidant - E 330) Obsahuje: sušený vaječný bílek

DMT - 30 dnů

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4165 Špička 40g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

tažný margarín (řepkové oleje a částečně ztužený tuk, voda, emulgátory - E471, E322, sůl, kyseliny -  E330, E202, 

barvivo - E160a, aroma), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené 

mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), voda, cukr, bílek, mixar (sušené mléko, cukr, etylvanilin, 
emulgátor - E472b, barvivo - E102), pšeničná mouka, vaječné žloutky, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), kakao, 

sojová mouka, rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka), pšeničný škrob

Obsahuje: sušené mléko, pšeničná 

mouka, vaječné žloutky, sojová 

mouka, pšeničný škrob

DP - 7 dnů,                      4 - 8 
0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4246 Perfekta řez 80g Cukrářský výrobek, ostatní

voda, covergel (cukr, glukozový sirup, emulgátory - E440i, E450a, E471kyseliny - E202, E330, přírodní aroma), 

mražené ovoce (černý rybíz, jahody, ostružiny, červený rybíz, maliny, borůvky), perfekta (cukr, modifikovaný škrob, 

sušené plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko, sušená syrovátka, laktóza, zahušťovadlo - alginát 

vápenatý, aroma, sůl s jódem, barviva - beta karoten, kurkumám, oxid titaničitý), směs světlá (cukr, pšeničná 

mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - E450, E500), sušené 

mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), kompotové ovoce (meruňky), vejce, 
smetana na šlehání (smetana, stabilizátor -karagenan, cukr), řepkový olej, citronová pasta ovocná (jablečná dřeň, 

cukr, citronové aroma, kyselina - E330, konzervant - E202)

Obsahuje: sušené plnotučné 

mléko, sušené odtučněné mléko, 

sušená syrovátka, laktóza, 

pšeničná mouka, pšeničný škrob, 

sušené mléko, sušené vejce, vejce, 

smetana

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4247 Ovocný řez želé 70g Cukrářský výrobek, ostatní

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), cukr, ovocná 

směs 14% (směs ovocných dření, cukr, kyselina - E330, pektin, barvivo -  E163, aroma), kompotované ovoce 3% 

(ananas, mandarinka), glukóza, řepkový olej, agar, citrónový výtažek (nosiče a rozpouštědla, voda, líh, invertní 

sirob, aromatické látky přírodní, etylvanilin), citronová pasta ovocná (jablečná dřeň, cukr, citronové aroma, kyselina - 

E330, konzervant - E202), pšeničná mouka, kyselina - E330, žluť žloutková (barviva -  E102, E110, E124, nosič - 

E514)

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4249
Ovocný dort čerstvé ovoce 

1000g Cukrářský výrobek, ostatní

čerstvé ovoce 50%, cremirca limone (cukr, sirup glukóza-fruktóza, kondenzované mléko, voda, hydrogenované 

palmové tuky, citronová šťáva, škrob, antioxidant -  E330, konzervant -  E200, emulgátor - E435, aroma, barviva - 

E102, E110, E171), směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, 

E475, kypřící látky - E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické 

aroma), vejce, RIFLEX (cukr, glukozový sirup, stabilizátor - E440i, E450a, kyseliny - E202, E330, přírodní aroma, 

emulgátor - E471), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené 

mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), voda, olej řepkový, alginátové ovoce (cukr, voda, 

škrobový sirup, emulgátory - E401, E341, E339, E475, aroma, aromový olej, barviva - E100, E120)

Obsahuje: kondenzované mléko, 

pšeničná mouka, pšeničný škrob, 

sušené mléko, sušené vejce, vejce

DP - 24 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4250 Tvarohovo-ovocný řez 150g Jemné pečivo

pšeničná mouka, cukr, tvaroh 16%, vejce, olej řepkový, voda, mražené ovoce (černý a červený rybíz, maliny, 

ostružiny, jahody, borůvky), kakao, sušené mléko, margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – 

mono a diglyceridy mastných kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, 

aroma, barvivo – annato), kypřící látky - E450, E500, cukr vanilin (cukr, ethylvanilin)

Obsahuje: pšeničná mouka, tvaroh, 

vejce, sušené mléko

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4252 Bábovka šlehaná 400g Jemné pečivo

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), vejce, voda, 
řepkový olej, citronová pasta ovocná (jablečná dřeň, cukr, citronové aroma, kyselina - E330, konzervant - E202), 

kakao

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, vejce

DMT - 4 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4253 Hraběnčiny řezy 90g Jemné pečivo

náplň jablečná (jablka, antioxidant - E330), pšeničná mouka, cukr, margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, 

emulgátory – mono a diglyceridy mastných kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina 

citrónová, aroma, barvivo – annato), vejce, kypřící látky - E450, E500

Obsahuje: pšeničná mouka, vejce

DMT - 2 dny



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4254
Strouhaný koláč tmavý 

110g Jemné pečivo

tvaroh, pšeničná mouka, cukr, margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a diglyceridy 

mastných kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo – annato), 

vejce, sušené mléko, kakao, rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka), kypřící látky - E450, 

E500, pšeničný škrob, cukr vanilin (cukr, ethylvanilin)

Obsahuje: tvaroh, pšeničná mouka, 

vejce, sušené mléko, pšeničný 

škrob

DMT - 2 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4262 Kakaová roláda 50g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), vejce, milla 
creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, 

konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), voda, cukr, krémový prášek (kukuřičný škrob, barvivo - 

E101), kakao 2,5%, morellina (palmové oleje, cukr, kakao, lískové ořechy, sušené mléko, emulgátor - E322, 

aroma), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, 
emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), sušené mléko

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, vejce, lískové ořechy

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4263 Ovocná roláda 50g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), vejce, milla 
creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, 

konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), kompotované ovoce 14% (ananas, mandarinka), voda, 

cukr, krémový prášek (kukuřičný škrob, barvivo - E101),  cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a 

neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), sušené mléko, 
kokos

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, vejce

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4281 Punčová hrudka 80g Cukrářský výrobek, ostatní

mouka pšeničná, cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené 

mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), voda, rozinky, rum, cukr, ztužený tuk (palmové  tuky a 

oleje), arašídy, rumový výtažek - punčový výtažek 0,6% - citronový výtažek (nosiče a rozpouštědla, voda, líh, 

invertní sirob, aromatické látky přírodní, etylvanilin)

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušené mléko, arašídy

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4372 Griliášové zrno 60g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

ztužený tuk (palmové tuky a oleje), cukr, cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový 

prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), glukóza, arašídy, rum (voda, líh, cukr, 

barvivo - 150a, rumová esence, vanilka), sušené mléko, fondant (cukr, voda, glukozový sirup, kyselina - E200), 

voda, mandlové aroma (nosiče a rozpouštědla, voda, líh, invertní sirob, aromatické látky přírodní, etylvanilin), cukr 

vanilin (cukr, ethylvanilin)

Obsahuje: sušené mléko, arašídy

DP - 7 dnů,                      4 - 8 
0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4511
Čajové pečivo s náplní 

200g Jemné pečivo

pšeničná  mouka, margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a diglyceridy mastných 

kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo – annato), cukr, 

ovocná směs 10% (směs ovocných dření, cukr, kyselina - E330, pektin, barvivo -  E163, aroma), vejce

Obsahuje: pšeničná mouka, vejce

DMT - 30dnů

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4520 Svatební koláčky 2400g Jemné pečivo

pšeničná  mouka, cukr, živočišné sádlo, voda, máslo, vejce, tvarohová náplň (tvaroh, voda, Tvarogen (cukr, 
zahušťovadlo - E1414, sušené mléko, mléčná bílkovina, kyselina - E330, barvivo - E160a, sůl s jódem, přírodně 

identická aroma), rozinky), maková náplň (mák, cukr, rýžová mouka, pšeničná mouka, konzervant - octan 
vápenatý, aroma), arašídová náplň (arašídy, sladká strouhanka (pšeničná mouka, cukr, vejce, voda), cukr vanilin 
(cukr, ethylvanilin), skořice), povidla (cukr, švestky, jablečná dřeň, kyselina - E330, pektin,barvivo - E150a), droždí, 

cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), rozinky, rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka), sůl s jódem

Obsahuje: pšeničná  mouka, vejce, 

tvaroh, sušené mléko, mléčná 

bílkovina, arašídy

DMT - 4 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4521
Svatební koláčky rohové 

2400g Jemné pečivo

pšeničná  mouka, cukr, živočišné sádlo, voda, máslo, vejce, tvarohová náplň (tvaroh, voda, Tvarogen (cukr, 
zahušťovadlo - E1414, sušené mléko, mléčná bílkovina, kyselina - E330, barvivo - E160a, sůl s jódem, přírodně 

identická aroma), rozinky), maková náplň (mák, cukr, rýžová mouka, pšeničná mouka, konzervant - octan 
vápenatý, aroma), arašídová náplň (arašídy, sladká strouhanka (pšeničná mouka, cukr, vejce, voda), cukr vanilin 
(cukr, ethylvanilin), skořice), povidla (cukr, švestky, jablečná dřeň, kyselina - E330, pektin,barvivo - E150a), droždí, 

cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), rozinky, rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka), sůl s jódem

Obsahuje: pšeničná  mouka, vejce, 

tvaroh, sušené mléko, mléčná 

bílkovina, arašídy

DMT - 4 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4572 Věneček malý 16g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

vejce, mouka pšeničná, voda, milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 

471, sůl s jódem, kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), cukr, krémový prášek 

(kukuřičný škrob, barvivo - E101), olej řepkový, sušené mléko, cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), sůl s jódem, 

amonium, rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka)

Obsahuje: vejce, mouka pšeničná, 

sušené mléko

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4573 Věneček 40g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

voda, fondant (cukr, voda, glukozový sirup, kyselina - E200), vejce, cukr, mouka pšeničná, milla creme (částečně 

ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, konzervant - E 200, 

máslové aroma, barvivo - β-karoten), krémový prášek (kukuřičný škrob, barvivo - E101), rum (voda, líh, cukr, 

barvivo - 150a, rumová esence, vanilka), sušené mléko, voda, olej řepkový, vaječné žloutky, sůl s jódem, 

amonium

Obsahuje: vejce, mouka pšeničná, 

sušené mléko, vaječné žloutky

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4574 Věneček se šlehačkou 40g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

mouka  pšeničná, smetana na šlehání 18% (smetana, stabilizátor - karagenan, cukr), voda, fondanová hmota 

(cukr, glukozový sirup, voda), voda, vejce, olej řepkový, cukr, cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a 

neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), milla creme 

(částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, 

konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), ztužený tuk (palmové tuky a oleje), krémový prášek 

(kukuřičný škrob, aroma, barvivo - E101), sušené mléko odtučněné, vaječné žloutky, rum (voda, líh, cukr, barvivo 

- 150a, rumová esence, vanilka), sůl s jódem, amonium

Obsahuje: mouka pšeničná, 

smetana, vejce, sušené mléko, 

sušené mléko odtučněné, vaječné 

žloutky

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4575
Listový žloutkový šáteček 

50g
Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

voda, gransfoglia (pšeničná mouka, hydrogenované palmové tuky, ječná sladová mouka, sůl s jódem, sušená 

syrovátka, přírodně identické aroma),  milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 

472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten),  cukr,  

krémový prášek (kukuřičný škrob, barvivo - E101), sušené mléko, žloutky 2%, cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), 
rum(voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka), tažný margarín (palmové tuky a oleje ztužené a 

neztužené, voda, emulgátory - E322, E471, E475, sůl s jódem, konzervant - E200, kyselina -  E330, máslové 

aroma, barviva - E160b, E100), voda, pšeničná mouka, cukr

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka, sušená syrovátka, 

sušené mléko, žloutky

DP - 36 hodin,                 4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4576
Listový žloutkový šáteček s 

fruktosou 50g
Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

gransfoglia (pšeničná mouka, hydrogenované palmové tuky, ječná sladová mouka, sůl s jódem, sušená 

syrovátka, přírodně identické aroma), voda, tažný margarín (palmové tuky a oleje ztužené a neztužené, voda, 

emulgátory - E322, E471, E475, sůl s jódem, konzervant - E200, kyselina -  E330, máslové aroma, barviva - E160b, 

E100), milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina 

- E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo 

- E101), odtučněné mléko, fruktosa 2%, vaječné žloutky 2%, rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, 

vanilka)

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka, sušená syrovátka, 

odtučněné mléko, vaječné žloutky

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4577 Roláda s fruktosou 50g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

vejce, fruktosa 24%, pšeničná mouka, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), milla creme (částečně ztužené palmové 

tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, 

barvivo - β-karoten), voda, sušené odtučněné mléko, kakao (kakaový prášek, etylvanilin), vlašské ořechy

Obsahuje: vejce, pšeničná mouka, 

sušené odtučněné mléko, vlašské 

ořechy

DP - 5 dnů,                       4 - 8 
0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4578 Věneček s fruktosou 40g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

voda, milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - 

E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), vejce, pšeničná mouka, krémový prášek 

(kukuřičný škrob, aroma, barvivo - E101), sušené mléko,  řepkový olej, fruktosa 3%, vaječné žloutky, sůl s jódem, 

amonium, rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka)

Obsahuje: vejce, pšeničná mouka, 

sušené mléko, vaječné žloutky

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4579 Banánek s fruktosou 40g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

voda, milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - 

E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), vejce, pšeničná mouka, krémový prášek 

(kukuřičný škrob, aroma, barvivo - E101),  sušené mléko, řepkový olej, fruktosa 3%, vaječné žloutky, sůl s jódem, 

amonium, káva, rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka)

Obsahuje: vejce, pšeničná mouka, 

sušené mléko, vaječné žloutky

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4612
Dort Harlekýn se šlehačkou 

50g
Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

rostlinný krém 36% (voda, řepkový olej, cukr, emulgátory - E472b, E322, E471, E420, E460, E466, E340, E331, 

fruktosa, mléčný protein, sůl s jódem, aroma, barvivo - E160a), smetana na šlehání 18% (smetana, stabilizátor - 

karagenan, cukr), směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, 

E475, kypřící látky - E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické 

aroma), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, 
emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), kakaový ztužovač (cukr, kakao, sojová mouka, palmový tuk, 

pšeničný škrob), kakao, olej řepkový, cukr, pšeničná mouka

Obsahuje: mléčný protein, 

smetana, pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, sojová mouka

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4613 Modelovací hmota 100g

Nečokoládové cukrovinky, 

nečokoládová pochoutka

cukr, sušené mléko, fondant (cukr, voda, glukozový sirup, kyselina - E200), glukóza, ztužený tuk (palmové tuky a 

oleje), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), voda, mandlové aroma (nosiče a rozpouštědla, voda, líh, invertní sirob, 

aromatické látky přírodní, ethylvanilin)

Obsahuje: sušené mléko

DMT - 30 dnů

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4613
Modelovací hmota 

(barevná) 100g

Nečokoládové cukrovinky, 

nečokoládová pochoutka

cukr, sušené mléko, fondant (cukr, voda, glukozový sirup, kyselina - E200), glukóza, ztužený tuk (palmové tuky a 

oleje), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), voda, mandlové aroma (nosiče a rozpouštědla, voda, líh, invertní sirob, 

aromatické látky přírodní, ethylvanilin), zeleň mařinková (nosič - E514, barviva - E102, E132), červeň purpurová 

(nosič - E514, barviva - E124, E110), žluť žloutková (nosič - E514, barviva - E102, E110, E124). Pozn. - barviva 

mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí

Obsahuje: sušené mléko

DMT - 30 dnů

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4614 Růže malá 5g

Nečokoládové cukrovinky, 

nečokoládová pochoutka

cukr, sušené mléko, fondant (cukr, voda, glukozový sirup, kyselina - E200), glukóza, ztužený tuk (palmové tuky a 

oleje), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), voda, mandlové aroma (nosiče a rozpouštědla, voda, líh, invertní sirob, 

aromatické látky přírodní, ethylvanilin), zeleň mařinková (nosič - E514, barviva - E102, E132), červeň purpurová 

(nosič - E514, barviva - E124, E110), žluť žloutková (nosič - E514, barviva - E102, E110, E124). Pozn. - barviva 

mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí

Obsahuje: sušené mléko

DMT - 30 dnů

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4615 Punčový řez 60g Cukrářský výrobek, ostatní

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), vejce, fondant 
(cukr, voda, glukozový sirup, kyselina - E200), voda, cukr, cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a 

neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), punčový výtažek 

0,6% (nosiče a rozpouštědla, voda, líh, invertní sirob, aromatické látky přírodní, etylvanilin), pomerančové aroma, 

žluť žloutková (barviva -  E102, E110, E124, nosič - E514), červeň purpurová (nosič - E514, barviva - E124,E110)

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, vejce

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4616 Pražská koule 50g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - 

E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), náplň 25% (milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, 

emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), 

kakao, fondant (cukr, voda, glukozový sirup, kyselina - E200)), ztužený tuk (palmové tuky a oleje), vaječný bílek, 

arašídy, cukr, pšeničná mouka, žloutky, pšeničný škrob

Obsahuje: sušené mléko, vaječný 

bílek, arašídy, pšeničná mouka, 

žloutky, pšeničný škrob

DP - 7 dnů,                      4 - 8 
0c



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4617 Kornout 30g
Cukrářský výrobek, s náplní 

bílkovou

cukr, eibumin (sušený vaječný bílek, cukr, antioxidant - E 330), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk 

ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), pšeničná 

mouka, arašídy, jádra vlašská, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), řepkový olej, antioxidant - E330, červeň 

purpurová (nosič - E514, barviva - E124,E110)

Obsahuje: sušený vaječný bílek, 

sušené mléko, pšeničná mouka, 

arašídy, jádra vlašská

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4619 Indián 35g

Cukrářský výrobek, s náplní 

bílkovou

cukr, eibumin (sušený vaječný bílek, cukr, antioxidant - E 330), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk 

ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), pšeničná 

mouka, arašídy, jádra vlašská, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), vaječné žloutky, cukr vanilin (cukr, 
ethylvanilin), pšeničný škrob

Obsahuje: sušený vaječný bílek, 

sušené mléko, pšeničná mouka, 

arašídy, jádra vlašská, vaječné 

žloutky, pšeničný škrob

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4620 Míša řez 50g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

smetana na šlehání (smetana, stabilizátor - karagenan, cukr), směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný 

škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, 
sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), vejce, poleva čokoládová (čokoláda v prášku 40% (cukr, 

kakao), sirup glukoza – fruktoza, voda, cukr, kukuřičný škrob, kyselina – kyselina vinná, melírující látka a pektin, 

konzervant - sorban draselný, aroma), voda, ztužovač neutro (cukr, glukozový sirup, želatina, sušené odtučněné 

mléko, pšeničný škrob, přírodní aroma), ztužovač tvaroh (tvaroh v prášku 52%, dextróza, kyselina – E330, 

přírodní aroma), řepkový olej, citronová pasta ovocná (jablečná dřeň, cukr, citronové aroma, kyselina - E330, 

konzervant - E202)

Obsahuje: smetana,pšeničná 

mouka, pšeničný škrob, sušené 

mléko,  sušené vejce, vejce, 

sušené odtučněné mléko, tvaroh 

v prášku 

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4623 Štafetka 45g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

voda, cukr, milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, 

kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový 

tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), 

pšeničná mouka, arašídy, vaječný bílek, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), krémový prášek (kukuřičný škrob, 

barvivo - E101), sušené mléko, káva

Obsahuje: sušené mléko, pšeničná 

mouka, arašídy, vaječný bílek

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4624 Měchurka 70g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

voda, náplň jablečná (jablka, antioxidant - E330), kaltkrém (cukr, škrob, sušená syrovátka, sušené mléko, 
zahušťovadla -  E407, E401, kypřící látka - E450, aroma, barviva - E171, E160b), smetana na šlehání (smetana, 
stabilizátor - karagenan, cukr), směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, 

E471, E481, E475, kypřící látky - E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně 

identické aroma), paloma (kukuřičná a pšeničná mouka, bramborový a kukuřičný škrob, sušené vejce, palmový 

tuk, stabilizátor - E1422, sušené mléko odtučněné, kypřící látky - E450i, E500ii, emulgátor - E322), vejce, řepkový 

olej

Obsahuje: sušená syrovátka, 

sušené mléko, smetana, pšeničná 

mouka, pšeničný škrob, sušené 

vejce, sušené mléko odtučněné, 

vejce

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4625
Pařížský dort se šlehačkou 

50g
Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

rostlinný krém 36% (voda, řepkový olej, cukr, emulgátory - E472b, E322, E471, E420, E460, E466, E340, E331, 

fruktosa, mléčný protein, sůl s jódem, aroma, barvivo - E160a), smetana na šlehání 18% (smetana, stabilizátor - 

karagenan, cukr), směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, 

E475, kypřící látky - E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické 

aroma), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, 
emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), kakaový ztužovač (cukr, kakao, sojová mouka, palmový tuk, 

pšeničný škrob), kakao, olej řepkový, cukr, pšeničná mouka

Obsahuje: mléčný protein, 

smetana, pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, sojová mouka

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4628 Kuřata velikonoční 35g

Cukrářský výrobek, s náplní 

bílkovou

cukr, eibumin (sušený vaječný bílek, cukr, antioxidant - E 330), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk 

ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), pšeničná 

mouka, vaječné žloutky, fondant (cukr, voda, glukózový sirup, kyselina - E200), ztužený tuk (palmové tuky a oleje), 

cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), žluť žloutková (barviva -  E102, E110, E124, nosič - E514), pšeničny škrob

Obsahuje: sušený vaječný bílek, 

sušené mléko, pšeničná mouka, 

vaječné žloutky, pšeničny škrob

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4629
Modelovaná dobrota malá 

30g
Nečokoládové cukrovinky, 

nečokoládová pochoutka

cukr, sušené mléko, fondant (cukr, voda, glukozový sirup, kyselina - E200), glukóza, ztužený tuk (palmové tuky a 

oleje), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), voda, mandlové aroma (nosiče a rozpouštědla, voda, líh, invertní sirob, 

aromatické látky přírodní, ethylvanilin), zeleň mařinková (nosič - E514, barviva - E102, E132), červeň purpurová 

(nosič - E514, barviva - E124, E110), žluť žloutková (nosič - E514, barviva - E102, E110, E124). Pozn. - barviva 

mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí

Obsahuje: sušené mléko

DMT - 30 dnů

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4630 Růže velká 13g

Nečokoládové cukrovinky, 

nečokoládová pochoutka

cukr, sušené mléko, fondant (cukr, voda, glukozový sirup, kyselina - E200), glukóza, ztužený tuk (palmové tuky a 

oleje), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), voda, mandlové aroma (nosiče a rozpouštědla, voda, líh, invertní sirob, 

aromatické látky přírodní, ethylvanilin), zeleň mařinková (nosič - E514, barviva - E102, E132), červeň purpurová 

(nosič - E514, barviva - E124, E110), žluť žloutková (nosič - E514, barviva - E102, E110, E124). Pozn. - barviva 

mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí

Obsahuje: sušené mléko

DMT - 30 dnů

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4631
Modelovaná dobrota velká 

50g
Nečokoládové cukrovinky, 

nečokoládová pochoutka

cukr, sušené mléko, fondant (cukr, voda, glukozový sirup, kyselina - E200), glukóza, ztužený tuk (palmové tuky a 

oleje), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), voda, mandlové aroma (nosiče a rozpouštědla, voda, líh, invertní sirob, 

aromatické látky přírodní, ethylvanilin), zeleň mařinková (nosič - E514, barviva - E102, E132), červeň purpurová 

(nosič - E514, barviva - E124, E110), žluť žloutková (nosič - E514, barviva - E102, E110, E124). Pozn. - barviva 

mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí

Obsahuje: sušené mléko

DMT - 30 dnů

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4649 Laskonka 35g
Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

cukr, voda, milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, 

kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), vaječný bílek, kokos, pšeničné klíčky, 
krémový prášek (kukuřičný škrob, barvivo - E101), sušené mléko, pšeničná mouka, olej řepkový

Obsahuje: vaječný bílek, pšeničné 

klíčky, sušené mléko, pšeničná 

mouka
DP - 2 dny,                      4 - 8 0c



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4650 Laskonka malá 10g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

cukr, voda, milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, 

kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), vaječný bílek, kokos, pšeničné klíčky, 
krémový prášek (kukuřičný škrob, barvivo - E101), sušené mléko, pšeničná mouka, olej řepkový

Obsahuje: vaječný bílek, pšeničné 

klíčky, sušené mléko, pšeničná 

mouka

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4651 Srdíčko malé 10g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

pšeničná mouka, margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a diglyceridy mastných 

kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo – annato), cukr, 

cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - 

E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 

472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), voda, ztužený 

tuk (palmové tuky a oleje), vejce, krémový prášek (kukuřičný škrob, barvivo - E101), morellina (palmové oleje, cukr, 

kakao, lískové ořechy, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma),  odtučněné mléko

Obsahuje: pšeničná mouka, 

sušené mléko, vejce, lískové 

ořechy, odtučněné mléko

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4652 Kokoska malá 20g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

cukr, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, kyselina - E330, pektin, barvivo -  E163, aroma),  milla creme 

(částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, 

konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), kokos, bílek, pšeničná mouka, cukrářská poleva tmavá 

(cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma 

(vanilkové,etylvanillin)), margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a diglyceridy mastných 

kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo – annato), kakao, 

ztužený tuk (palmové tuky a oleje), vejce, citronová pasta ovocná (jablečná dřeň, cukr, citronové aroma, kyseliny 

E330, konzervant - E202), morellina (palmové oleje, cukr, kakao, lískové ořechy, sušené mléko, emulgátor - 

E322, aroma), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin)

Obsahuje: bílek, pšeničná mouka, 

sušené mléko, lískové ořechy

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4653 Krémový rohlíček malý 10g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

milla creme 20% (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - 

E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk 

ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), voda, 

vaječný bílek, pšeničná mouka, žloutek, cukr, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), krémový prášek (kukuřičný 

škrob, barvivo - E101), morellina (palmové oleje, cukr, kakao, lískové ořechy, sušené mléko, emulgátor - E322, 

aroma), sušené mléko, pšeničný škrob

Obsahuje: sušené mléko, vaječný 

bílek, pšeničná mouka, žloutek, 

lískové ořechy, pšeničný škrob

 DP - 2 dny,                     4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4654 Pražská koule malá 20g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - 

E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), náplň 25% (milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, 

emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), 

kakao, fondant (cukr, voda, glukozový sirup, kyselina - E200)), ztužený tuk (palmové tuky a oleje), vaječný bílek, 

arašídy, cukr, pšeničná mouka, žloutky, pšeničný škrob

Obsahuje: sušené mléko, vaječný 

bílek, arašídy, pšeničná mouka, 

žloutky, pšeničný škrob

DP - 7 dnů,                      4 - 8 
0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4655 Špička malá 20g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

tažný margarín (řepkové oleje a částečně ztužený tuk, voda, emulgátory - E471, E322, sůl, kyseliny -  E330, E202, 

barvivo - E160a, aroma), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené 

mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), voda, cukr, bílek, mixar (sušené mléko, cukr, etylvanilin, 
emulgátor - E472b, barvivo - E102), pšeničná mouka, vaječné žloutky, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), kakao, 

sojová mouka, rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka), pšeničný škrob

Obsahuje: sušené mléko, pšeničná 

mouka, vaječné žloutky, sojová 

mouka, pšeničný škrob

DP - 7 dnů,                      4 - 8 
0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4656
Větrník se šlehačkou malý 

malý 20g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

rostlinný krém 20% (voda, řepkový olej, cukr, emulgátory - E472b, E322, E471, E420, E460, E466, E340, E331, 

fruktosa, mléčný protein, sůl s jódem, aroma, barvivo - E160a), smetana na šlehání 10% (smetana, stabilizátor - 

karagenan, cukr), voda, fondanová hmota (cukr, glukozový sirup, voda), vejce, mouka  pšeničná, olej řepkový, 

Iriscream (cukr, kukuřičný škrob, sušená syrovátka, sušené mléko, zahušťovadla -  E407, E401, kypřící látka - 

E450, aroma, barvivo - E171, E160b), cukr, sůl s jódem, amonium 

Obsahuje: mléčný protein, 

smetana, vejce, mouka  pšeničná, 

sušená syrovátka, sušené mléko

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4657 Ovocný košíček malý 20g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

voda, mouka pšeničná, cukr, margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a diglyceridy 

mastných kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo – annato), 

milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 

330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), kompotované ovoce 7% (ananas, mandarinka), 

krémový prášek (kukuřičný škrob, barvivo - E101), sušené mléko, vaječné žloutky, alginátové ovoce (cukr, voda, 

škrobový sirup, emulgátory - E401, E341, E339, E475, aroma, aromový olej, barviva - E100, E120), rum (voda, líh, 

cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka), vejce, cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), agar

Obsahuje: mouka pšeničná, 

sušené mléko, vaječné žloutky, 

vejce

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4658 Ořechový košíček malý 20g Jemné pečivo

sladká strouhanka (pšeničná mouka, cukr, vejce, voda), voda, pšeničná mouka, cukr, jádra vlašská 12%, 
cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - 

E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a 

diglyceridy mastných kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, 

barvivo – annato), sušené mléko, rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka), glukóza, ztužený 

tuk (palmové tuky a oleje), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), vejce, stříbrná kulička (cukr, rýžový škrob, arabská 

guma, barvivo - E174)

Obsahuje: pšeničná mouka, vejce, 

jádra vlašská, sušené mléko

DMT - 4 dny



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4659 Štafetka malá 25g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

voda, cukr, milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, 

kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový 

tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), 

pšeničná mouka, arašídy, vaječný bílek, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), krémový prášek (kukuřičný škrob, 

barvivo - E101), sušené mléko, káva

Obsahuje: sušené mléko, pšeničná 

mouka, arašídy, vaječný bílek

DP - 2 dny,                       4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4660
Griliášová trubička malá 

15g
Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

cukr, voda, milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, 

kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový 

tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), bílek, 

sója drť, arašídy, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo - E101), 

pšeničná mouka, sušené mléko, kakao

Obsahuje: sušené mléko, bílek, 

sója drť, arašídy, pšeničná mouka

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4661
Listový žloutkový šáteček 

malý 20g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

gransfoglia (pšeničná mouka, hydrogenované palmové tuky, ječná sladová mouka, sůl s jódem, sušená 

syrovátka, přírodně identické aroma), tažný margarín (palmové tuky a oleje ztužené a neztužené, voda, emulgátory 

- E322, E471, E475, sůl s jódem, konzervant - E200, kyselina -  E330, máslové aroma, barviva - E160b, E100), 

voda, milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - 

E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), cukr, krémový prášek (kukuřičný škrob, barvivo - 

E101), sušené mléko, vaječné žloutky, kakao, rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, rumová esence, vanilka), 

pšeničná mouka

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka, sušená syrovátka, 

sušené mléko, vaječné žloutky

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4662 Ořechový obláček malý 15g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

mouka pšeničná, margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a diglyceridy mastných 

kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo – annato), cukr, 

vlašská jádra 9%, milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s 

jódem, kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), voda, vejce, krémový prášek 

(kukuřičný škrob, barvivo - E101), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), sušené mléko, bílá cukrářská poleva (cukr, 

hydrogenovaný palmový tuk, sušené mléko, laktóza, emulgátor - lecitin, aroma) 

Obsahuje: mouka pšeničná, 

vlašská jádra, vejce, sušené mléko, 

laktóza

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4676 Dezert stříška 80g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), vejce, milla 
creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, 

konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), voda, alginátové ovoce (cukr, voda, škrobový sirup, 

emulgátory - E401, E341, E339, E475, aroma, aromový olej, barviva - E100, E120), cukr, cukrářská poleva tmavá 

(cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma 

(vanilkové,etylvanillin)), krémový prášek (kukuřičný škrob, barvivo - E101), rum (voda, líh, cukr, barvivo - 150a, 

rumová esence, vanilka), kakao, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), sušené mléko odtučněné

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, vejce, sušené mléko 

odtučněné

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4695 Jádrový rohlík 50g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

aranka jr (cukr, arašídová drť, sojová drť a mouka, rýžová mouka, sušený vaječný bílek, barviva - E150c, 
E160a, karoková mouka), voda, bílá cukrářská poleva (cukr, hydrogenovaný palmový tuk, sušené mléko, laktóza, 
emulgátor - lecitin, aroma),  milla creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, 

sůl s jódem, kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), cukr, karina late machiato 

(palmový olej, sušené mléko, glukózový sirup, sušená syrovátka, stabilizátor - E1414, zahušťovadlo - E401, 

palmový tuk, pražená pšeničná sladová mouka, karamelizovaný cukr, emulgátor - E427a, kakao, přírodní a 

přírodně identické aroma, sůl s jódem, barvivo - E101), ztužený tuk (palmové tuky a oleje), krémový prášek 

(kukuřičný škrob, aroma, barvivo - E101), sušené mléko odtučněné

Obsahuje: arašídová drť, sojová drť 

a mouka, sušený vaječný bílek,  

sušené mléko, laktóza, sušená 

syrovátka, pražená pšeničná 

sladová mouka, sušené mléko 

odtučněné

DP - 7 dnů,                      4 - 8 
0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4697 Krémový rohlíček 40g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

milla creme 20% (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - 

E 330, konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk 

ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), voda, 

vaječný bílek, pšeničná mouka, žloutek, cukr, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), krémový prášek (kukuřičný 

škrob, barvivo - E101), morellina (palmové oleje, cukr, kakao, lískové ořechy, sušené mléko, emulgátor - E322, 

aroma), sušené mléko, pšeničný škrob

Obsahuje: sušené mléko, vaječný 

bílek, pšeničná mouka, žloutek, 

lískové ořechy, pšeničný škrob

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4730 Ořechový dort 50g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), cukr, voda, milla 

creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, 

konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), lísková jádra 10%, vejce, krémový prášek (kukuřičný 

škrob, aroma, barvivo - E101), sušené mléko, citronová pasta ovocná (jablečná dřeň, cukr, citronové aroma, 

kyselina - E330, konzervant - E202), cukr vanilin (cukr, ethylvanilin), žluť žloutková (barviva-  E102, E110, E124, 

nosič - E514)

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, lísková jádra, vejce

 DP - 2 dny,                     4 - 8 0c



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4741 Banánový řez 100g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

banány 35%, směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, 

kypřící látky - E450, E500, sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), 

smetana na šlehání (smetana, stabilizátor - karagenan, cukr), vejce, blitz (glukozový sirup, cukr, želírující látky – 

pektin, kyselina citronová, konzervant – kyselina sorbová), covergel (glukozo-fruktózový sirup, cukr, voda, 

meruňková dužina, želírující látky – pektin, kyselina citronová, konzervant – kyselina sorbová, přírodní výtažky – 

mrkev, dýně, aroma, barvivo - betakaroten), voda, ztužovač neutro (cukr, glukozový sirup, želatina, sušené 

odtučněné mléko, pšeničný škrob, přírodní aroma)

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, smetana, vejce, 

sušené odtučněné mléko

DP - 36 hodin,                 4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4742 Likérový koláček 55g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

pšeničná mouka, tuk (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a diglyceridy mastných kyselin, 

konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo – annato), krém vaječný 

likér 16% (voda, cukr, glukozo-fruktozový sirup, zahušťovadlo - modifikovaná guma, barviva - oxid titaničitý, beta 

karoten, sůl s jódem, kyselina - kyselina mléčná, konzervant - sorbát draselný, aroma s příchutí vaječného likéru), 

mistral (cukr, bramborové vločky, sušené mléko, pšeničný lepek, sůl s jódem, sladká sušená syrovátka, aroma, 
ovocný acerolový prášek, koření, enzymy), tvaroh, voda, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, kyselina - 

E330, pektin, barvivo -  E163, aroma), olej řepkový, smetana na šlehání  (smetana, stabilizátor - karagenan, cukr); 

margarin Premium Back (palmové oleje a tuky, voda, emulgátory - E471, E475, E322, sušené mléko, antioxidant - 
E330, aroma), cukr, droždí, vejce

Obsahuje: pšeničná mouka, 

sušené mléko, pšeničný lepek, 

sladká sušená syrovátka, tvaroh, 

smetana, vejce

DP - 5 dnů,                      4 - 8 
0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4744 Ananasový řez 80g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), milla creme 

(částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, 

konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), cukr, ovocná směs (směs ovocných dření, cukr, kyselina - 

E330, pektin, barvivo -  E163, aroma),   olej řepkový, vlašská jádra, cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk 

ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), pšeničná 

mouka, kompotované ovoce 7% (ananas), glukóza, agar, sušené mléko, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, 

barvivo - E101), žluť žloutková (barviva -  E102, E110, E124, nosič - E514)

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, vlašská jádra, 

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4790 Kakaový dort 50g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), vejce, milla 
creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, 

konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a 

neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), voda, cukr, řepkový 

olej, ztužený tuk (palmové tuky a oleje), krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo - E101), kakao 2%, 

morellina (palmové  oleje, cukr, kakao, lískové ořechy, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma), sušené mléko

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, vejce, lískové ořechy

DP - 2 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4831 Mocca řez 50g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), vejce, milla 
creme (částečně ztužené palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, 

konzervant - E 200, máslové aroma, barvivo - β-karoten), voda, fondanová hmota (cukr, glukozový sirup, voda), 

cukr, kakao, sušené mléko, krémový prášek (kukuřičný škrob, aroma, barvivo - E101) káva, cukrářská poleva 

tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma 

(vanilkové,etylvanillin)), ztužený tuk (palmové tuky a oleje)

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, vejce

DP - 4 dny,                      4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4849 Kokosová roláda 50g

Cukrářský výrobek, s náplní 

tukovou

směs světlá (cukr, pšeničná mouka, pšeničný škrob, emulgátory - E472b, E477, E471, E481, E475, kypřící látky - 

E450, E500), sušené mléko, maltodextrin, sušené vejce, sůl s jódem, přírodně identické aroma), vejce, ovocná 

směs (směs ovocných dření, cukr, kyselina - E330, pektin, barvivo -  E163, aroma), milla creme (částečně ztužené 

palmové tuky a oleje, voda, emulgátory - E 472c, E 471, sůl s jódem, kyselina - E 330, konzervant - E 200, máslové 

aroma, barvivo - β-karoten), voda, cukr, kokos, krémový prášek (kukuřičný škrob, barvivo - E101), sušené mléko

Obsahuje: pšeničná mouka, 

pšeničný škrob, sušené mléko, 

sušené vejce, vejce

 DP - 4 dny,                     4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4974 Větrník se šlehačkou 80g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

rostlinný krém 20% (voda, řepkový olej, cukr, emulgátory - E472b, E322, E471, E420, E460, E466, E340, E331, 

fruktosa, mléčný protein, sůl s jódem, aroma, barvivo - E160a), smetana na šlehání 10% (smetana, stabilizátor - 

karagenan, cukr), voda, fondanová hmota (cukr, glukozový sirup, voda), vejce, mouka  pšeničná, olej řepkový, 

Iriscream (cukr, kukuřičný škrob, sušená syrovátka, sušené mléko, zahušťovadla -  E407, E401, kypřící látka - 

E450, aroma, barvivo - E171, E160b), cukr, sůl s jódem, amonium 

Obsahuje: mléčný protein, 

smetana, vejce, mouka  pšeničná, 

sušená syrovátka, sušené mléko

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4991
Griliášová trubička se 

šlehačkou 30g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

smetana na šlehání 45% (smetana, stabilizátor - karagenan, cukr), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk 

ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), cukr, 

vaječný bílek, voda, sója drť, arašídy, ztužený rostlinný tuk (palmové tuky a oleje), pšeničná mouka, kakaový 

ztužovač (cukr, kakao, dextroza, želatina, syrovátka, glukozový sirup, stabilizátor - E341, přírodní aroma), olej 

řepkový

Obsahuje: smetana, sušené mléko, 

vaječný bílek, sója drť, arašídy, 

pšeničná mouka, syrovátka

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4992
Griliášová trubička s 

pařížskou šlehačkou 30g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

smetana na šlehání 42% (smetana, stabilizátor - karagenan, cukr), cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk 

ztužený a neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), cukr, 

vaječný bílek, voda, sója drť, arašídy, ztužený rostlinný tuk (palmové tuky a oleje), pšeničná mouka, kakaový 

ztužovač (cukr, kakao, dextroza, želatina, syrovátka, glukozový sirup, stabilizátor - E341, přírodní aroma), olej 

řepkový

Obsahuje: smetana, sušené mléko, 

vaječný bílek, sója drť, arašídy, 

pšeničná mouka, syrovátka

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c



Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 4993
Rakvička s pařížskou 

šlehačkou 30g

Cukrářský výrobek, s náplní 

lehkou tukovou

smetana na šlehání 38% (smetana, stabilizátor - karagenan, cukr), cukr, vaječné žloutky, kakao, kakový ztužovač 

(cukr, kakao, sojová mouka, rostl. tuk, modif. škrob E 1412),  cukrářská poleva tmavá (cukr, palmový tuk ztužený a 

neztužený, kakaový prášek, sušené mléko, emulgátor - E322, aroma (vanilkové,etylvanillin)), ztužený rostlinný tuk 

(palmové tuky a oleje), margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a diglyceridy mastných 

kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo – annato), cukr 

vanilin (cukr, ethylvanilin)

Obsahuje: smetana, vaječné 

žloutky, sojová mouka, sušené 

mléko

DP - 36 hodin,                  4 - 8 0c

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 7060 Borůvkový koláč 90g Jemné pečivo

borůvky 38%, pšeničná mouka, cukr, margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a 

diglyceridy mastných kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, 

barvivo – annato), voda, vejce, sušené mléko odtučněné, kypřící látky - E450, E500, kukuřičný škrob

Obsahuje: pšeničná mouka, vejce, 

sušené mléko odtučněné

DMT - 3 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 7083
Mřížový koláč s náplní 

makovo-tvarohovou 200g Jemné pečivo

náplň makovo-tvarohová 38% (maková náplň (mák, cukr, rýžová mouka, pšeničná mouka, konzervant - octan 
vápenatý, aroma), tvaroh, voda, Tvarogen (cukr, zahušťovadlo - E1414, sušené mléko, mléčná bílkovina, 
kyselina - E330, barvivo - E160a, sůl s jódem, přírodně identická aroma), rozinky), pšeničná mouka, cukr, margarín 

(řepkové oleje a ztužené tuky, voda, emulgátory – mono a diglyceridy mastných kyselin, konzervant – kyselina 

sorbová, regulátor kyselosti – kyselina citrónová, aroma, barvivo – annato)

Obsahuje: pšeničná mouka, tvaroh, 

sušené mléko, mléčná bílkovina

DMT - 4 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 7084
Mřížový koláč s náplní 

jablečnou 200g Jemné pečivo

náplň jablečná 38% (jablka, antioxidant - E330), pšeničná mouka, margarín (řepkové oleje a ztužené tuky, voda, 

emulgátory – mono a diglyceridy mastných kyselin, konzervant – kyselina sorbová, regulátor kyselosti – kyselina 

citrónová, aroma, barvivo – annato), cukr, vejce, sladká strouhanka (pšeničná mouka, cukr, vejce, voda), cukr 
vanilin (cukr, ethylvanilin), kypřící látky - E450, E500, kukuřičný škrob, skořice

Obsahuje: pšeničná mouka, vejce

DMT - 4 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 7088
Listový štrůdl s náplní 

jablečnou 125g Jemné pečivo

náplň jablečná 45% (jablka, antioxidant - E330), gransfoglia (pšeničná mouka, hydrogenované palmové tuky, ječná 

sladová mouka, sůl s jódem, sušená syrovátka, přírodně identické aroma), voda, tažný margarín (palmové tuky a 

oleje ztužené a neztužené, voda, emulgátory - E322, E471, E475, sůl s jódem, konzervant - E200, kyselina -  E330, 

máslové aroma, barviva - E160b, E100), cukr, sladká strouhanka (pšeničná mouka, cukr, vejce, voda), vejce, cukr 
vanilin (cukr, ethylvanilin), skořice

Obsahuje: pšeničná mouka, ječná 

sladová mouka, sušená syrovátka, 

vejce

DMT - 4 dny

Moravec - pekárny s.r.o., 

Josefská 1060/14a, 

Moravská Třebová, 571 01 7095
Bábovička s vaječným 

likérem 80g Jemné pečivo

cukr, olej řepkový, krém vaječný likér 15% (voda, cukr, glukozo-fruktozový sirup, zahušťovadla - modifikovaná 

guma, barviva - oxid titaničitý, beta karoten, sůl s jódem, kyselina - kyselina mléčná, konzervant - sorbát draselný, 

aroma s příchutí vaječného likéru), pšeničná mouka, vejce, voda, muffin směs (pšeničný škrob, kakao, pšeničná 

mouka, sušená sladká syrovátka, škroby, pšeničná mouka bobtnavá, kypřidla - difosfáty, uhličitan sodný, 

fosforečnan vápenatý, protispékavá látka - síran vápenatý, emulgátory - E472b, E475 sojový, E471, sůl s jódem, 

aroma, zahušťovadlo - xanthan, enzymy)

Obsahuje: pšeničná mouka, vejce, 

pšeničný škrob, sušená sladká 

syrovátka, pšeničná mouka 

bobtnavá, E475 sojový

DMT - 3 dny


