
Chlieb pšenično-ražný konzumný 900g 

 

 Členenie: Chlieb 

Zloženie výrobku: pšeničná múka , voda , ražná múka, 

droždie , soľ, pšenično ražný kvas ( ražná múka, pšeničná 

múka, voda, droždie.) 

 

 
 

Alergény: glutén  

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:              pravidelne klenutý, podlhovast 

Povrch:          dobre prepečený, gaštanovohnedej farby 

Striedka:        pórovitá, pružná, dobre prepečená 

Vôňa, chuť:    príjemná chlebová, bez cudzích pachov a príchutí 

 

Verzia 12/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 

KÓD-112 

              KÓD-201 krájaný 

Prima pekáreň s.r.o. 



Chlieb zemiakový 1000g 
 

EAN- 

KÓD- 106 

Členenie: Chlieb 

 

Zloženie výrobku :pšeničná múka , voda , ražná múka, 

droždie , soľ, pšenično ražný kvas (ražná múka, pšeničná 

múka, zemiakové vločky, voda, droždie) 

 

 

 

Posyp:  rasca celá 

 

Alergény: pšenica, 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:              pravidelne klenutý, podlhovastý, 

Povrch:          dobre prepečený, gaštanovohnedej farby  

Striedka:        pórovitá, pružná, dobre prepečená 

Vôňa, chuť:    príjemná chlebová, bez cudzích pachov a príchutí 

 

Výživové hodnoty. 

Energia ......... 

Bielkoviny...................... 

Tuky:............................... 

Z toho nasýtené:.............. 

Uhľovodíky:...................... 

Z toho cukor:.................... 

Balastné látky:................ 

Sodík:................................ 



Chlieb Kváskový 650g 
 

KÓD- 101 

Členenie: Chlieb 

Zloženie výrobku :  pšeničná múka,  ražná múka , voda , soľ, 

rasca celá. 

 

 

 

Alergény: pšenica 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:              pravidelne klenutý, podlhovastý, 

Povrch:          dobre prepečený,  

Striedka:        pórovitá, pružná, dobre prepečená 

Vôňa, chuť:    príjemná chlebová, bez cudzích pachov a príchutí 

 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Chlieb Grimpek čierny 900g 
EAN-8588003952035 

KÓD-120 

KÓD-205 Krájaný 900g 

KÓD-105 Krájaný 450g 
Členenie: Chlieb 

Zloženie výrobku: pšeničná múka, voda, kukuričná múka, 

ovsenné vločky, pšeničné vločky, ľanové semená, jačmenný  

Sladový extrakt, sézamové semená, sójový šrot, ražná múka, 

Guarová múka, zmes korenia, kyselina askorbová, enzýmy, 

rastlinný olej, regulátor kyslosti E341,droždie,soľ, 

 

Posyp:  sezam  

 
Alergény: pšenica, jačmeň, raž, ovos, sója, sezam  

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:              pravidelne klenutý, podlhovastý 

Povrch:          dobre prepečený, gaštanovohnedej farby 

Striedka:        pórovitá, pružná, dobre prepečená 

Vôňa, chuť:    príjemná chlebová, bez cudzích pachov a príchutí 

 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Chlieb Nopálový 500g 

EAN 8588003952202 

KOD 121 

Kód 206 Balený krájaný 

  

  

Členenie: Chlieb 

Zloženie výrobku: pšeničná múka, ražná múka, nopalová múka (5%),  

droždie, kvas (Pšeničná mouka, tekutá syrovátka, voda, , glukózový 

sirup, ocot, E270 (kyselina mliečna), sol, kvasná kultura), 

enzym, soľ, voda, rasca, 

 

 

Posyp: ražná múka 

 

Alergény: pšenica 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar a vzhľad :       pravidelne klenutý, podlhovastý,s posipom ražnej múky, 

 

Kôrka:   rovnomerne sfarbená, zlatohnedej farby, lesklá, čistá, krehká, rovnomerne upečená,  

   hladká alebo jemne popraskaná, bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač     

 podložky, na ktorej chlieb kysne, nie je chybou 

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba mliečna 

 

Vôňa:             príjemná chlebová, po použitých surovinách 

 

Rozmery výrobku: 

Dĺžka: 300 mm ± 3% 

Šírka: 110mm ± 3% 

Výška: 60 mm ± 3% 



Chlieb Ľanový 500g 

EAN 8588003952226 

KOD 125  

Kód 207 krájaný 

  

  

Členenie: Chlieb 

Zloženie výrobku:  PŠEIČNÁ múka, voda, RAŽNÁ múka, ľan 

10%, droždie, soľ, PŠENIČNÝ lepok,pražená JAČMENNÁ 

múka, stabilizátor E412, hroznový cukor, PŠENIČNÝ škrob, 

emulgátor E472e, regulátor kyselosti E262, enzýmy, kys. 

askorbová 
 

 

 

Alergény:  pšenica 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar a vzhľad :       pravidelne klenutý, podlhovastý, 

 

Kôrka:   rovnomerne sfarbená, zlatohnedej farby, lesklá, čistá, krehká, rovnomerne upečená,  

   hladká alebo jemne popraskaná, bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač     

                                podložky, na ktorej chlieb kysne, nie je chybou 

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba mliečna 

 

Vôňa:             príjemná chlebová, po použitých surovinách 

 

Rozmery výrobku: 

Dĺžka: 300 mm ± 3% 

Šírka: 110mm ± 3% 

Výška: 60 mm ± 3% 



Chlieb večerný 250 g 
Geniálnych 28% bielkovín- Minimálnych 8% uhľohydrátov 

EAN-8588003952219 

KÓD- 115 

Členenie: Chlieb 

Zloženie výrobku :Voda,bielkoviny(pšeničná bielkovina, 

Sójová bielkovina a bôbová bielkovina),sójový šrot,hnedé 

a žlťé ľanové semienka,slnečnicivé semienka,sójová múka, 

Pšeničná celozrnná múka,pšeničné otruby,jablčná vláknina, 

Droždie,sezam,soľ,pražená jačmenná sladová múka, 

 

 

Posyp:  slnečnicové semienka 

 

Alergény: pšenica, jačmeň, sója, sezam ,bôby, 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:              valca 

Povrch:          dobre prepečený, gaštanovohnedej farby s posipom slnečnice, 

Striedka:        pórovitá, pružná, dobre prepečená 

Vôňa, chuť:    príjemná chlebová, bez cudzích pachov a príchutí 

 

Výživové hodnoty. 

Energia .........1112KJ/266kcal 

Bielkoviny......................27,9g 

Tuky:...............................11,1g 

Z toho nasýtené:..............1,4g 

Uhľovodíky:......................7,9g 

Z toho cukor:....................0,7g 

Balastné látky:................10,7g 

Sodík:................................0,4g 



Rožok štandard 40g 
 

KÓD-631  

  

  Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná, voda , droždie, margarín,soľ, 

pekárenský prípravok 0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

,cukor 

 

 

Posyp: bez posypu 

 

Alergény: glutén, sója 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : dobre formovaný, pravidelný, klenutý, bez posypu, vinutie rožka ukončené na jeho spodnej 

                                strane (nie na vrchnej strane) 

 

Kôrka:              rovnomerne sfarbená, zlatohnedej farby, lesklá, čistá, krehká, rovnomerne upečená,  

   neposypaná, hladká alebo jemne popraskaná, bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač     
podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

 

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba mliečna 

 

Vôňa:             príjemná pečivová, po použitých surovinách 

 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. . 

Verzia 2/2012 

Rozmery výrobku: 

Dĺžka: 190 mm ± 3% 

Šírka: 45 mm ± 3% 

Výška: 45 mm ± 3% 

Prima pekáreň s.r.o. 



Žemľa štandard nesypaná 50g 

 

KÓD: 
Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

Zloženie výrobku: múka pšeničná, voda , droždie , soľ, margarín 

, pekárenský prípravok 0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

,cukor, 

 

Alergény: glutén ,sója 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:              okrúhly, pravidelne formovaný 

Povrch:          celistvý, zlatohnedej farby 

Striedka:        prepečená, pórovitá, pružná 

Vôňa, chuť:    príjemná pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 

Prima pekáreň s.r.o. 



Grahamový rožok 60g 
EAN: 

Kod: 621 

Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

Zloženie výrobku: múka pšeničná, voda , múka grahám 30% , droždie 

soľ,pekárenskýprípravok0,4%(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E34

1),pek.enzýmy,E300) 

 

Alergény: glutén ,sója  

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:              oválny, rovný, pravidelne formovaný 

Povrch:          matný, jemne zrnitý, dobre prepečený, svetlohnedý 

Striedka:        pórovitá, dobre prepečená, viditeľné obalové častice zrna pšenice 

Vôňa, chuť:    príjemná, charakteristická pre grahamové pečivo, bez cudzích pachov a príchutí 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 

Prima pekáreň s.r.o. 



Racio bageta 100g 
 

KÓD-402 

Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

Zloženie:pšeničná múka, pitná voda, sójová zmes 20 % (sójový šrot, ražná múka 

pražená, ľanové semeno, pšeničný šrot, pšeničné otruby, sladová múka, emulgátor-E 

472e, múku upravujúca látka-kyselina askorbová, enzýmy, korenie) pekárske droždie,  

jedlá soľ,  

Posyp: ražné vločky, pšeničné vločky, ľanové semeno, tepelne stabilizovaný 

sézam, ovsené vločky, slnečnicové semeno  

 

Alergény: pšenica, jačmeň, raž, ovos, sója, sezam  

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar a vzhľad:         dobre formovaný, pravidelný, klenutý, s posypom, vinutie bagety ukončené na jeho  

                                spodnej strane (nie na vrchnej strane) 
                                                                                  

Kôrka:              rovnomerne sfarbená, zlatohnedej farby, čistá, krehká, rovnomerne upečená,  

   neposypaná, hladká alebo jemne popraskaná, bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač     
podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

 

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba hnedastá, 

 

Vôňa:             príjemná pečivová, po použitých surovinách 

 
Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave.  

 

Verzia 12/2012 

Rozmery výrobku: 

Dĺžka: 110 mm ± 3% 

Šírka: 110mm ± 3% 

Výška: 60mm ± 3% 

Grimpek s.r.o. 



Kaiserka cereál 50g 
 

KÓD-603 

Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

Zloženie:múka pšeničná, voda, margarín , droždie , soľ  ,ľan , roggina intesiv , 

slnečnica lúpaná , sezam, pekárenskýprípravok0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

 

 

Posyp: ražné vločky, pšeničné vločky, ľanové semeno, tepelne stabilizovaný 

sézam, ovsené vločky, slnečnicové semeno  

 

Alergény: pšenica, jačmeň, raž, ovos, sója, sezam  

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar a vzhľad: okrúhly,pravidelne formovaný, 

                

Kôrka:              rovnomerne sfarbená, zlatohnedej farby, čistá, krehká, rovnomerne upečená,  

   neposypaná, hladká alebo jemne popraskaná, bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač     
podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

 

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba hnedastá, 

 

Vôňa:             príjemná pečivová, po použitých surovinách 

 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave.  

 

Verzia 12/2012 

Rozmery výrobku: 

Dĺžka: 110 mm ± 3% 

Šírka: 110mm ± 3% 

Výška: 60mm ± 3% 

Prima pekáreň s.r.o. 



Oškvarkový pagáč 50g 

 

EAN 

KOD-613  

  

Členenie: Pečivo 

                Bežné 

 

  

Zloženie výrobku:múka pšeničná, voda , oškvarky 20%, margarín , droždie, 

cukor, soľ, pekárenský prípravok 0,4%(pš.múka,emulgátor(472e) 

stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

 

 

Posyp:  bez posypu 

 

Alergény: pšenica, sója 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar a vzhľad:        okrúhly,pravidelne nalistovaný, 

                

Kôrka:   rovnomerne sfarbená, zlatohnedej farby, čistá, krehká, rovnomerne upečená,  

   neposypaná, hladká alebo jemne popraskaná, bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač     
podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

 

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba hnedastá, 

 

Vôňa:             príjemná pečivová, po použitých surovinách 

 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave.  

 

Verzia 12/2012 

Rozmery výrobku: 

Dĺžka: 90 mm ± 3% 

Šírka: 90mm ± 3% 

Výška: 60mm ± 3% 

Prima pekáreň s.r.o. 



Rožok so syrom 50g  

  

KÓD- 611  Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar a vzhľad:        dobre formovaný, pravidelný, klenutý, s plátkom syra ,  

                            
Kôrka:   rovnomerne sfarbená, zlatohnedej farby, čistá, krehká, rovnomerne upečená,  

   zdobená oblohou, hladká alebo jemne popraskaná, bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač     
podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

 

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba hnedastá, 

 

Vôňa:             príjemná pečivová, po použitých surovinách 

 

Zloženie výrobku: múka pšeničná, voda , droždie, margarín,soľ, 

cukor, pekárenský prípravok 0,4%(pš.múka,emulgátor(472e), 

,stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300), 

Syr edamer 20% (kravské mlieko pasterizované; kyslé kultúry; syridlo; 

soľ; chlorid vápenatý ) 

Posyp: syr 

 

Alergény: pšenica , mlieko 

Obloha: Syr edamer 

Rozmery výrobku: 

Dĺžka: 190 mm ± 3% 

Šírka: 45 mm ± 3% 

Výška: 45 mm ± 3% 



Rožok korndl 50g 
 

KÓD-610 

Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

Zloženie:pšeničná múka, pitná voda, zmes 9,4 % (ražná múka, ražný šrot, 

sójový šrot, pšeničný šrot, ľanové semeno, ražný kvas sušený, regulátor 

kyslosti-kyselina mliečna), sladová múka, dextróza,  emulgátor-E 472e, cukor, 

emulgátory: E 322, E  471, kypriace látky: E 450, E 500, enzým, múku 

upravujúca látka –kyselina askorbová, aróma, pekárske droždie, jedlá soľ, 

kukuričná múka  

 

Posyp: ľan,sézam, 

 

Alergény: pšenica, sója, sezam  

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar a vzhľad:   dobre formovaný, pravidelný, klenutý, s posypom, vinutie rožka ukončené na jeho                                                  

spodnej strane (nie na vrchnej strane) 

 

                

Kôrka:       rovnomerne sfarbená, zlatohnedej farby, čistá, krehká, rovnomerne upečená,  

                          neposypaná, hladká alebo jemne popraskaná, bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač 
               podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

 

Striedka:           dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba hnedastá, 

 

Vôňa:                príjemná pečivová, po použitých surovinách 

 Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave.  

 

Verzia 12/2012 

Rozmery výrobku: 

Dĺžka: 110 mm ± 3% 

Šírka: 110mm ± 3% 

Výška: 60mm ± 3% 

Prima pekáreň s.r.o. 



Pizza rožok 90g 

TPN  2002016407581 
PLU  93217 
 213 

Členenie: Pečivo 

                 Bežné 
 

Zloženie výrobku 
pšeničná múka, pitná voda, rastlinný tuk, droždie, jedlá soľ, emulgátor E481, 
antioxidant - kyselina askorbová , enzýmy, kečup 20% (rajčinový pretlak 

,cukor, pitná voda, modifikovaný škrob E1422,rastlinný olej, ocot, 

cibula, cesnak, oregáno, konzervačná látka E202, zahusťovadlo E415, 
korenie,farbivo,rastlinný extrakt), anglická slanina 60% (bravčové mäso, 

pitná  voda, soľ jedlá, stabilizátory:E250,E450,E451,E452,rastlinná  

vláknina, zahusťovadlo E407e,E412, maltodextrín, škrob, zvýraznovač 

chuti E621, E316) 
 

Posyp:  bez posypu 
Obloha: anglická slanina, kečup 
Alergény: lepok,sója 

Organoleptické vlastnosti: 
Tvar a vzhľad : rovnomerne formovaný, narezaný rožok s oblohou 
 
Kôrka:  rovnomerne sfarbená červeno hnedej farby, rovnomerne upečená, krehká, natretá omáčkou a  
  zdobená oblohou zakrývajúcou min.2/3 povrchu, hladká, bez zreteľne obnaženej striedky,  
  odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  
 
Striedka:  dobre prepečená, pórovitá, čistá, pružná, zlatistej farby  
Veľkosť:  14 cm 

Prima pekáreň s.r.o. 

Verzia 1/2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s 

platnou národnou a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 

Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 



NOPALOVA PLETENKA 60g 
Kód: 604 

PLU   

  Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

 

 
Zloženie:  

Pšeničná múka, pitná voda, nopálová múka 5%, droždie, rastlinný 

tuk(100% nestužený rastlinný tuk na báze palmového oleja), soľ 

jedlá, pražená jačmenná sladová múka, pekársky prípravok 

/pšeničná múka, emulgátor (E472e), regulátor kyslosti (E341), múku 

upravujúca látka (E300)/, posyp /sézam, ovsené vločky, 

ľan,slnečnica/ 

 

Alergény:  glutén,  sézam,sója, 

Posyp: ražné vločky, pšeničné vločky, ľanové semienka, sézam, 

ovsené vločky, slnečnicové semienka  

Prima pekáreň s.r.o. 

. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : dobre formovaná, pravidelne razená, klenutá, s posypom 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, lesklá, čistá, krehká, rovnomerne upečená, posypaná, 

  celistvá,  bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie  

  je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba hnedastá 

Vôňa:  príjemná pečivová, po použitých surovinách 

 

Veľkosť:  15 cm 



NOPALOVY ROZOK 80g 
Kód : 635 

PLU   

  
Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

 

 
Zloženie:  

Pšeničná múka, pitná voda, nopálová múka 5%, droždie, rastlinný 

tuk (100% nestužený rastlinný tuk na báze palmového oleja), soľ 

jedlá, pražená jačmenná sladová múka, pekársky prípravok 

/pšeničná múka, emulgátor (E472e), regulátor kyslosti (E341), múku 

upravujúca látka (E300)/,  

 

Posyp: sézam 

 

Alergény:  glutén, sója 

Prima pekáreň s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : dobre formovaný, pravidelný, klenutý, s posypom 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedej farby, lesklá, čistá, krehká, rovnomerne upečená,  
                      hladká alebo jemne popraskaná, bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač   
                      podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba mliečna 

Vôňa:  príjemná pečivová, po použitých surovinách 

 

Veľkosť:  22  cm 



Cesnaková kocka 70g 
KÓD : 632 

PLU   

  
Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

 

 
Zloženie:  

Pšeničná múka, pitná voda, margarín (rastlinné tuky; rastlinné oleje; 

pitná voda; stužené rastlinné tuky; jedlá soľ(0,1%); emulgátor: estery 

mono - a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinou citrónovou, 

mono - a diacylglyceroly mastných kyselín; regulátor kyslosti: 

kyselina citrónová; aróma; farbivo: betakarotén.), droždie, soľ jedlá, 

pekársky prípravok /emulgátor (E471, E472e), múku upravujúca 

látka (E300)/, cesnak, 

 posyp - rasca celá 

 

Alergény:  glutén, sója 

Prima pekáreň s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : rovnomerne formovaný, do tvaru štvorca 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatistej farby , čistá, krehká, rovnomerne upečená, potrená cesnakom, 

                                           bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná 

Vôňa:  príjemná, cesnaková, po použitých surovinách 

 

Veľkosť:  11x11  cm 



Cesnakový uzol 70g 
KÓD : 416 

PLU   

  
Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

 

 
Zloženie:  

Pšeničná múka, pitná voda, margarín (rastlinné tuky; rastlinné oleje; 

pitná voda; stužené rastlinné tuky; jedlá soľ(0,1%); emulgátor: estery 

mono - a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinou citrónovou, 

mono - a diacylglyceroly mastných kyselín; regulátor kyslosti: 

kyselina citrónová; aróma; farbivo: betakarotén.), droždie, soľ jedlá, 

pekársky prípravok /emulgátor (E471, E472e), múku upravujúca 

látka (E300)/, cesnak,  

 

Alergény:  glutén, sója 

Prima pekáreň s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : rovnomerne formovaný, zatočený do uzla 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatistej farby , čistá, krehká, rovnomerne upečená, potrená cesnakom, 

                                           bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná 

Vôňa:  príjemná, cesnaková, po použitých surovinách 

 

Veľkosť:  cca 13-15  cm 



ŠPIRALA 70g 
Kód - 344 

PLU   

  
Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

 

 
Zloženie:  

Pšeničná múka, pitná voda, margarín (rastlinné tuky; rastlinné oleje; 

pitná voda; stužené rastlinné tuky; jedlá soľ(0,1%); emulgátor: estery 

mono - a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinou citrónovou, 

mono - a diacylglyceroly mastných kyselín; regulátor kyslosti: 

kyselina citrónová; aróma; farbivo: betakarotén.), droždie, soľ jedlá, 

pekársky prípravok /emulgátor (E471, E472e), múku upravujúca 

látka (E300)/, cesnak, posyp /rasca celá/ 

 

Alergény:  glutén, sója 

Prima pekáreň s.r.o. 

. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : rovnomerne formovaný, zatočený do tvaru špirály s posypom 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatistej farby , čistá, krehká, rovnomerne upečená, potrená cesnakom, 

                                           bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná 

Vôňa:  príjemná, cesnaková, po použitých surovinách 

 

Veľkosť:  28  cm 



VEGETKA CESNAKOVA 45g 
Kód : 608 

PLU   

  
Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

 

 
Zloženie:  

Pšeničná múka, pitná voda, droždie, rastlinný tuk, soľ jedlá, cesnak 

1%, pekársky prípravok /pšeničná múka, emulgátor (E472e), 

regulátor kyslosti (E341), múku upravujúca látka (E300)/, vegeta 

0,5% /jedlá soľ max. 58 %, stimulátor chuti (glutaman sodný, 

inosinan sodný a guanylan sodný), sušená zelenina 15,5 % (karotka, 

petržlen, cibuľa, paštrnák, zeler, ligurček, cesnak), cukor, prírodná 

zeleninová aróma (obsahuje lepok), glukóza, farbivo riboflavín, 

protihrudkovacia látka (fosforečnan vápenatý)/, posyp  /sézam/ 

 

Alergény:  glutén, zeler, sézam,sója 

Prima pekáreň s.r.o. 

 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : rovnomerne formovaný, rovnomerne zatočený, oválny,  s posypom 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, čistá,  rovnomerne upečená, hladká, bez   

                       zreteľne obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, pórovitá, čistá, pružná, farba zodpovedajúca receptúre jednotlivých  

  druhov pečiva 

Vôňa:  príjemná pečivová, po použitých surovinách 

 

Veľkosť:   10 cm 



Makovka 80g 
KÓD-733 

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda, cukor,margarín,droždie, soľ , 

pekárenskyprípravok0,4%(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),

pek.enzýmy,E300) 

 

 

Posyp: Mak 

 

Alergény: pšenica, vajcia,sója 
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                 Písmena C 

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby s makovým posypom 

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Prima pekáreň s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Lístková šatočka Marhuľová 70g TPN 

PLU   

  

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

 

 

Zloženie:  

Pšeničná múka, pitná voda, droždie, soľ jedlá, margarín (rastlinné 

tuky; rastlinné oleje; pitná voda; stužené rastlinné tuky; jedlá soľ 

(0,1%); emulgátor: estery mono - a diacylglycerolov mastných 

kyselín s kyselinou citrónovou, mono - a diacylglyceroly mastných 

kyselín; regulátor kyslosti: kyselina citrónová; aróma; farbivo: 

betakarotén), pekárenský prípravok 0,4% /pšeničná múka, 

emulgátor (472e), stabilizátor (E341), enzýmy, múku upravujúca 

látka (E300)/, cukor,Marhuľový geľ 25%(marhuľa – kusové ovocie, 

glukózový sirup, modifikovaný škrob: E 1422,cukor, voda,  kyselina: 

E 330, konzervačná látka: E 202, zahusťovadlo: E 418, aróma 

(prírodne identická)). 

 

Alergény:  glutén, arašídy, mlieko, sója 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : rovnomerne  sformovaný do tvaru trojuholníka,  klenutý, s posypom 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne upečená,  celistvá,  bez zreteľne 

                                           obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  12 cm 



Lístková šatočka Višňa 70g TPN 

PLU   

  

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

 

 

Zloženie:  

Pšeničná múka, pitná voda, droždie, soľ jedlá, margarín (rastlinné 

tuky; rastlinné oleje; pitná voda; stužené rastlinné tuky; jedlá soľ 

(0,1%); emulgátor: estery mono - a diacylglycerolov mastných 

kyselín s kyselinou citrónovou, mono - a diacylglyceroly mastných 

kyselín; regulátor kyslosti: kyselina citrónová; aróma; farbivo: 

betakarotén), pekárenský prípravok 0,4% /pšeničná múka, 

emulgátor (472e), stabilizátor (E341), enzýmy, múku upravujúca 

látka (E300)/, cukor,Višňový geľ 25%(višňa – kusové ovocie, 

jablkový pretlak, glukózový sirup, modifikovaný škrob:  

E 1422, cukor, voda, kyselina: E 330, konzervačná látka: E 202, 

zahusťovadlo : E418, aróma. Povrchovo ošetrené( E200).  
Alergény:  glutén, arašídy, mlieko, sója 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : rovnomerne  sformovaný do tvaru trojuholníka,  klenutý, s posypom 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne upečená,  celistvá,  bez zreteľne 

                                           obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  12 cm 



LISTKOVA SATOCKA NUTELOVA 70g 
TPN 

PLU   

  

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

 

Zloženie:  

Pšeničná múka, pitná voda, droždie, soľ jedlá, margarín (rastlinné 

tuky; rastlinné oleje; pitná voda; stužené rastlinné tuky; jedlá soľ 

(0,1%); emulgátor: estery mono - a diacylglycerolov mastných 

kyselín s kyselinou citrónovou, mono - a diacylglyceroly mastných 

kyselín; regulátor kyslosti: kyselina citrónová; aróma; farbivo: 

betakarotén), pekárenský prípravok 0,4% /pšeničná múka, 

emulgátor (472e), stabilizátor (E341), enzýmy, múku upravujúca 

látka (E300)/, cukor, Arašidová náplň 25% /cukor, pražené lúpané 

arašidy (31%), stužený rastlinný tuk, laktóza, sušená srvátka, 

glukózový sirup, mliečna bielkovina, kakaový prášok, emulgátor 

(sójový lecitín E322, E476), aróma/ , posyp /cukor/ 

 

Alergény:  glutén, arašídy, mlieko, sója 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : rovnomerne  sformovaný do tvaru obdlžnika,  klenutý, s posypom 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne upečená,  celistvá,  bez zreteľne 

                                           obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  12 cm 



Lístková šatočka Slivková 70g TPN 

PLU   

  

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

 

 

Zloženie:  

Pšeničná múka, pitná voda, droždie, soľ jedlá, margarín (rastlinné 

tuky; rastlinné oleje; pitná voda; stužené rastlinné tuky; jedlá soľ 

(0,1%); emulgátor: estery mono - a diacylglycerolov mastných 

kyselín s kyselinou citrónovou, mono - a diacylglyceroly mastných 

kyselín; regulátor kyslosti: kyselina citrónová; aróma; farbivo: 

betakarotén), pekárenský prípravok 0,4% /pšeničná múka, 

emulgátor (472e), stabilizátor (E341), enzýmy, múku upravujúca 

látka (E300)/, cukor, Lekvár Slivkový 25%, (slivkový lekvár,jablkový 

pretlak, sušené slivky, glukózový sirup, cukor, voda,  kyselina:         E 

330, aróma. 

Alergény:  glutén, arašídy, mlieko, sója 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : rovnomerne  sformovaný do tvaru trojuholníka,  klenutý, s posypom 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne upečená,  celistvá,  bez zreteľne 

                                           obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  12 cm 



Rožok cereálny   50g  

KÓD-599 
Členenie: Pečivo 

                 Bežné 

 

Zloženie:múka pšeničná,voda,margarín ,droždie ,soľ ,ľan , roggina 

intesiv,slnečnica lúpaná, sezam,pekárenský prípravok  0,4%  

(stabilizátor: uhličitan vápenatý; sójová múka; emulgátor: E472e, E471; múku 

upravujúca látka: kyselina askorbová; enzýmy).  

 

 

Posyp: ražné vločky, pšeničné vločky, ľanové semeno, tepelne stabilizovaný 

sézam, ovsené vločky, slnečnicové semeno  

 

Alergény: pšenica, jačmeň, raž, ovos, sója, sezam  
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar a vzhľad:         dobre formovaný, pravidelný, klenutý, s posypom, vinutie rožka ukončené na jeho  

                                spodnej strane (nie na vrchnej strane) 
                                                                                  

Kôrka:              rovnomerne sfarbená, zlatohnedej farby, čistá, krehká, rovnomerne upečená,  

   neposypaná, hladká alebo jemne popraskaná, bez zreteľne obnaženej striedky, odtlač     
podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

 

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba hnedastá, 

 

Vôňa:             príjemná pečivová, po použitých surovinách 

 
Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave.  

 

Verzia 12/2012 

Rozmery výrobku: 

Dĺžka: 110 mm ± 3% 

Šírka: 110mm ± 3% 

Výška: 60mm ± 3% 

Grimpek s.r.o. 



Závin s náplňou 300g  orech,mak,tvaroh,kakao 

KÓD-
350,710,711,712, 

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda, náplň 35% 

cukor,margarín,droždie, soľ , pekárenskyprípravok0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 
Náplň Orechová-cukor, vlašské orechy 40%, bobtnavá múka (pšeničná, 

kukuričná), sójová múka, mliečne zložky, vaječný bielok, škorica, vanilín  

Náplň maková -mak 40%, cukor, maltodextrín, zemiaková bobtnavá múka, 

vaječný bielok, stabilizátor (E401, E1422), korenie, aróma, konzervant 

kyselina sorbová  
Náplň tvarohová- 70% tvaroh (20% tuku v sušine, z pasterizovaného 

mlieka); pasterizovaná vaječná zmes; cukor; modifikovaný škrob; kukuričný 

škrob; sušený vaječný bielok; chemická konzervačná látka: sorban draselný; 

regulátor kyslosti: kyselina citrónová; jedlá soľ; aróma.  
Náplň kakaová-Cukor, odtučnený kakaový prášok (14,5%), modifikovaný 

škrob E 1414,E 1422 , sušené odstredené mlieko, rastlinný tuk, pšeničná 

bielkovina,emulgátor E 339, zahusťovadlo E 401, E 404 , stabilizátor E 450, 

stužovadlo E 327, E 333 , soľ, arómy. 

Alergény: pšenica, vajcia,mlieko,soja, 
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                 podlhovastý, oválny  

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby  

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Koláč tlač.s tvarohom,orechmi a ovocnou náplňou70g 

KÓD-730 Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda,Tvarohová náplň 25% ,Orechová 

náplň 20%,ovocná náplň 15% , cukor,margarín,droždie, soľ , pekárensky 

prípravok0,4%(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor E341,pek.enzýmy,E300) 

Náplň:70% tvaroh (20% tuku v sušine, z pasterizovaného mlieka); 

pasterizovaná vaječná zmes; cukor; modifikovaný škrob; kukuričný škrob; 

sušený vaječný bielok; chemická konzervačná látka: sorban draselný; 

regulátor kyslosti: kyselina citrónová; jedlá soľ; aróma.  

Orechová náplň: cukor, vlašské orechy 30 – 35%, bobtnavá múka 

(pšeničná, kukuričná), sójová múka, mliečne zložky, vaječný bielok, škorica, 

vanilín   

Ovocná náplň: Ovocné pretlaky ( jablko, arónia ), cukor, glukózový sirup, 

voda, modifikovaný škrob: E 1442, pšeničná vláknina, kyselina: E 330, 

konzervačná látka: E202, aróma 

 

Alergény: pšenica, vajcia,mlieko,sója 
 Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                  

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby s makovým posypom 

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Koláč tlač.s tvarohom,makom a ovocnou náplňou70g 

KÓD-741 Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda,Tvarohová náplň 25% ,maková 

náplň 20%,ovocná náplň 15%, cukor,margarín,droždie, soľ , 

pekárenskyprípravok0,4%(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),

pek.enzýmy,E300) 

Náplň:70% tvaroh (20% tuku v sušine, z pasterizovaného mlieka); 

pasterizovaná vaječná zmes; cukor; modifikovaný škrob; kukuričný škrob; 

sušený vaječný bielok; chemická konzervačná látka: sorban draselný; 

regulátor kyslosti: kyselina citrónová; jedlá soľ; aróma.  

Maková náplň: mak 30 – 35%, cukor, maltodextrín, zemiaková bobtnavá 

múka, vaječný bielok, stabilizátor (E401, E1422), korenie, aróma, konzervant 

kyselina sorbová  

Ovocná náplň: Ovocné pretlaky ( jablko, arónia ), cukor, glukózový sirup, 

voda, modifikovaný škrob: E 1442, pšeničná vláknina, kyselina: E 330, 

konzervačná látka: E202, aróma 

Alergény: pšenica, vajcia, mlieko,sója 
 Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                  

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby s makovým posypom 

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Koláč tlač.s tvarohom a ovocnou náplňou70g 

KÓD-735 

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda, cukor,Tvarohová náplň25%  

Ovocná náplň 15%,margarín,droždie, soľ , pekárensky prípravok 0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

Náplň:70% tvaroh (20% tuku v sušine, z pasterizovaného mlieka); 

pasterizovaná vaječná zmes; cukor; modifikovaný škrob; kukuričný škrob; 

sušený vaječný bielok; chemická konzervačná látka: sorban draselný; 

regulátor kyslosti: kyselina citrónová; jedlá soľ; aróma.  
Ovocná náplň: 

  
 

Alergény: pšenica, vajcia,mlieko.sója 
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                  

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby s makovým posypom 

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Švajčiarka 70g 
KÓD-703 

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda, cukor,škoricová náplň 30% 
margarín,droždie, soľ , pekárensky prípravok0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

 

Náplň:  [ cukor, voda, margarín [ rastlinný olej, voda, emulgátor: E 471, soľ, 

kyselina citrónová,aróma ] ,  modifikovaný škrob,  škorica [ 3,25 % ],  

zemiakové granule, konzervačná látka : E 202. 

 

Alergény: pšenica, vajcia,sója 
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                 zrolovaný do tvaru slimáka  

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby  

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Kakaovník 70g 
KÓD-740 

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda, cukor,margarín,droždie, soľ , 

pekárenskyprípravok0,4%(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),

pek.enzýmy,E300) 

 

 

Posyp:  
 

Alergény: pšenica, vajcia,sója 
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                  

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby s makovým posypom 

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Pudingový batôžtek 70g 
KÓD-737 

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná, voda ,Vanilkový krém 30%, cukor, 

margarín,droždie, soľ , pekárenskyprípravok0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

 

Vanilková náplň : cukor; modifikovaný škrob: E1414, E1422; rastlinný tuk; 

sušená srvátka; sušené plnotučné mlieko; zahusťovadlo: E401; mliečny 

cukor; sušené odstredené mlieko; prírodná a prírodne identická aróma; jedlá 

soľ; mliečna bielkovina; emulgátor: E472a; farbivo: E104, E110. 

 

Alergény: pšenica, vajcia,mlieko, 

 

Posyp:čokoládové čočky 
 Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                  

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby s makovým posypom 

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Tvarohový batôžtek 70g 
KÓD-736 

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda, PLNKA Tvarohová 30% 

cukor,margarín,droždie, soľ , pekárenskyprípravok0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

 
Náplň:70% tvaroh (20% tuku v sušine, z pasterizovaného mlieka); 

pasterizovaná vaječná zmes; cukor; modifikovaný škrob; kukuričný škrob; 

sušený vaječný bielok; chemická konzervačná látka: sorban draselný; 

regulátor kyslosti: kyselina citrónová; jedlá soľ; aróma.  

 
 

Alergény: pšenica, vajcia, mlieko,sója, 
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                  

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby s makovým posypom 

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Nugátový batôžtek 70g 
KÓD-736 

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda, PLNKA ARAŠIDOVÁ  30% 

cukor,margarín,droždie, soľ , pekárenskyprípravok0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

 

Náplň: cukor, pražené lúpané arašidy (31%), stužený rastlinný tuk, laktóza, 

sušená srvátka, glukózový sirup, mliečna bielkovina, kakaový prášok, 

emulgátor: (sójový lecitín E322, E476), aróma. Môže obsahovať stopy 

orechov a sóje  

 

Alergény: pšenica, vajcia, mlieko,sója, 
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                  

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby s makovým posypom 

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Orechový rožok 80g 
KÓD-743 

Členenie: Pečivo 

Podskupina: Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda,orechová náplň30 % 

cukor,margarín,droždie, soľ , pekárenskyprípravok0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

 

Náplň:  
 cukor, vlašské orechy 40 %, bobtnavá múka (pšeničná, kukuričná), sójová 

múka, mliečne zložky, vaječný bielok, škorica, vanilín  
 

Alergény: pšenica, vajcia,sója,mlieko 
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                 Písmena C 

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby s makovým posypom 

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Makový rožok 80g 
KÓD-742 

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda,Maková náplň30%, cukor, 

margarín , droždie, soľ , pekárenskyprípravok 0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

 

Náplň:  
 mak 30 – 35%, cukor, maltodextrín, zemiaková bobtnavá múka, vaječný bielok, 

stabilizátor (E401, E1422), korenie, aróma, konzervant kyselina sorbová  

 

Alergény: pšenica, vajcia,sója 
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                 Písmena C 

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby s makovým posypom 

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Duetka maková 100g 
KÓD-715 

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda,Maková náplň30%, cukor, 

margarín , droždie, soľ , pekárenskyprípravok 0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

 

Náplň:  
 mak 30 – 35%, cukor, maltodextrín, zemiaková bobtnavá múka, vaječný bielok, 

stabilizátor (E401, E1422), korenie, aróma, konzervant kyselina sorbová  

 

Alergény: pšenica, vajcia,sója 
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                 Rovnomerne formovaný v tvare obdlžnika 

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby  

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Duetka orechová 100g 
KÓD-716 

Členenie: Pečivo 

Podskupina: Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda,orechová náplň30 % 

cukor,margarín,droždie, soľ , pekárenskyprípravok0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

 

Náplň:  
 cukor, vlašské orechy 40 %, bobtnavá múka (pšeničná, kukuričná), sójová 

múka, mliečne zložky, vaječný bielok, škorica, vanilín  
 

Alergény: pšenica, vajcia,sója,mlieko 
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                 Rovnomerne formovaný v tvare obdlžnika 

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby  

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Duetka marmeladová 100g 
KÓD-718 

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda,Ovocná náplň 30%, cukor, 

margarín , droždie, soľ , pekárenskyprípravok 0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

 
Náplň: 

 Ovocné pretlaky ( jablko, arónia ), cukor, glukózový sirup, voda, modifikovaný 

škrob: E 1442, pšeničná vláknina, kyselina: E 330, konzervačná látka: E202, 

aróma.   
Alergény: pšenica, vajcia,sója 
 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                 Rovnomerne formovaný v tvare obdlžnika 

Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby s makovým posypom 

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Duetka tvarohová 100g 

KÓD-717 

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

Zloženie výrobku: múka pšeničná,voda, cukor,Tvarohová náplň30%  

margarín,droždie, soľ , pekárensky prípravok 0,4% 

(pš.múka,emulgátor(472e),stabilizátor(E341),pek.enzýmy,E300) 

 

Náplň:70% tvaroh (20% tuku v sušine, z pasterizovaného mlieka); 

pasterizovaná vaječná zmes; cukor; modifikovaný škrob; kukuričný škrob; 

sušený vaječný bielok; chemická konzervačná látka: sorban draselný; 

regulátor kyslosti: kyselina citrónová; jedlá soľ; aróma.  
 

 Alergény: pšenica, vajcia,mlieko,sója 

 

Organoleptické vlastnosti: 

 

Tvar:                 Rovnomerne formovaný v tvare obdlžnika 

 Povrch:             lesklý. zlatohnedej farby s makovým posypom 

Striedka:           prepečená, pórovitá, pružná                        

Vôňa, chuť:       príjemná, jemne sladká, pečivová, bez cudzích pachov a príchutí 

Grimpek s.r.o. 

Verzia 1/2012 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou 
a európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 



Šiška s marhuľovou náplňou 60g Kód: 727 

PLU    

  
Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

  
 

 

Zloženie:pš.múka, voda, Marhuľová náplň 30%, margarín, cukor, 

vajcia, droždie, rum, soľ, pekárenský prípravok (pš.múka , 

emulgátor(472e), stabilizátor(E341)  pek.enzýmy, E300) 

 

Náplň: Mrazené marhule min 350 g/kg výrobku; cukor; voda; 

modifikovaný kukuričný škrob; zahusťovadlo: E466; kyselina: 

kyselina citrónová; prírodne identická aróma; prírodné farbivo; 

chemická konzervačná látka: sorban draselný, benzoan sodný. 

  
Posyp: práškový cukor 

 

Alergény:  glutén,vajcia, sója 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : rovnomerne  sformovaný do tvaru kruhu s posypom 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne fritovaná,  celistvá,  bez zreteľne 

                                           obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  10cm 



Šiška s nutelovou náplňou 60g Kód: 726 

PLU   

  

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

  

  
 

 
Zloženie: pš.múka, voda, PLNKA ARAŠIDOVÁ 30%, margarín, 

cukor, vajcia, droždie, rum, soľ, pekárenský prípravok (pš.múka , 

emulgátor(472e), stabilizátor(E341)  pek.enzýmy, E300) 

 

Náplň:cukor, pražené lúpané arašidy (31%), stužený rastlinný tuk, 

laktóza, sušená srvátka, glukózový sirup, mliečna bielkovina, 

kakaový prášok, emulgátor: (sójový lecitín E322, E476), aróma. 

Môže obsahovať stopy orechov a sóje. 

 

Posyp: práškový cukor,kakao 

 

Alergény:  glutén, arašídy, mlieko, sója,vajcia. 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : rovnomerne  sformovaný do tvaru kruhu s posypom 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne fritovaná,  celistvá,  bez zreteľne 

                                           obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  10cm 



Pľunder mak marmeláda 70g Kod- 761 

PLU   

  

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

 

 

Zloženie: pš.múka, voda, cukor, droždie, pekárenský prípravok0,4% 

(stabilizátor: uhličitan vápenatý; sójová múka; emulgátor: E472e, 

E471; múku upravujúca látka: kyselina askorbová; enzýmy) rastlinný 

margarín(Rastlinné tuky; rastlinné oleje; voda; stužené rastlinné 

tuky; jedlá soľ,(0,1%); emulgátor: estery mono - a diacylglycerolov 

mastných kyselín s kyselinou citrónovou, mono - a diacylglyceroly 

mastných kyselín;regulátor kyslosti: kyselina citrónová; aróma; 

farbivo: betakarotén), soľ 

 

Náplň: mak 30 – 35%, cukor, maltodextrín, zemiaková bobtnavá 

múka, vaječný bielok, stabilizátor (E401, E1422), korenie, aróma, 

konzervant kyselina sorbová  

 

Náplň: Ovocné pretlaky ( jablko, arónia ), cukor, glukózový sirup, 

voda, modifikovaný škrob: E 1442, pšeničná vláknina, kyselina: E 

330, konzervačná látka: E202, aróma 

 

Alergény:  glutén, mlieko, sója,vajcia 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad :  

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne upečená,  celistvá,  bez zreteľne 

                                           obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  12 cm 



Pľunder škorica 70g Kod- 765 

PLU   

  Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

 

 Zloženie: pš.múka, voda,škoricová náplň 30%,  cukor, droždie, 

pekárenský prípravok0,4% : 

(stabilizátor: uhličitan vápenatý; sójová múka; emulgátor: E472e, 

E471; múku upravujúca látka: kyselina askorbová; enzýmy) rastlinný 

margarín(Rastlinné tuky; rastlinné oleje; voda; stužené rastlinné 

tuky; jedlá soľ,(0,1%); emulgátor: estery mono - a diacylglycerolov 

mastných kyselín s kyselinou citrónovou, mono - a diacylglyceroly 

mastných kyselín;regulátor kyslosti: kyselina citrónová; aróma; 

farbivo: betakarotén), soľ 

Náplň škoricová :  [ cukor, voda, margarín [ rastlinný olej, voda, 

emulgátor: E 471, soľ, kyselina citrónová,aróma ] ,  modifikovaný 

škrob,  škorica [ 3,25 % ],  zemiakové granule, konzervačná látka : E 

202 

Alergény:  glutén, mlieko, sója 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad : zrolované do tvaru slimáka 

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne upečená,  celistvá,  bez zreteľne 

                                           obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  12 cm 



Pľunder tvaroh marmeláda 70g 
Kod- 762 

PLU   

  

Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

 

 Zloženie: pš.múka, voda, cukor, droždie, pekárenský prípravok0,4% 

(stabilizátor: uhličitan vápenatý; sójová múka; emulgátor: E472e, 

E471; múku upravujúca látka: kyselina askorbová; enzýmy) rastlinný 

margarín(Rastlinné tuky; rastlinné oleje; voda; stužené rastlinné 

tuky; jedlá soľ,(0,1%); emulgátor: estery mono - a diacylglycerolov 

mastných kyselín s kyselinou citrónovou, mono - a diacylglyceroly 

mastných kyselín;regulátor kyslosti: kyselina citrónová; aróma; 

farbivo: betakarotén), soľ 

Tvarohová náplň :70% tvaroh (20% tuku v sušine, 

z pasterizovaného mlieka); pasterizovaná vaječná zmes; cukor; 

modifikovaný škrob; kukuričný škrob; sušený vaječný bielok; 

chemická konzervačná látka: sorban draselný; regulátor kyslosti: 

kyselina citrónová; jedlá soľ; aróma.  
Ovocná náplň: Ovocné pretlaky ( jablko, arónia ), cukor, glukózový 

sirup, voda, modifikovaný škrob: E 1442, pšeničná vláknina, 

kyselina: E 330, konzervačná látka: E202, aróma 

 

Alergény:  glutén, mlieko, sója 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad :  

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne upečená,  celistvá,  bez zreteľne 

                                           obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  12 cm 



Pľunder tvaroh a slivka  70g Kod -  

PLU   

  Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

 

 

Zloženie: pš.múka, voda, cukor, droždie, pekárenský prípravok0,4% 

(stabilizátor: uhličitan vápenatý; sójová múka; emulgátor: E472e, 

E471; múku upravujúca látka: kyselina askorbová; enzýmy) rastlinný 

margarín(Rastlinné tuky; rastlinné oleje; voda; stužené rastlinné 

tuky; jedlá soľ,(0,1%); emulgátor: estery mono - a diacylglycerolov 

mastných kyselín s kyselinou citrónovou, mono - a diacylglyceroly 

mastných kyselín;regulátor kyslosti: kyselina citrónová; aróma; 

farbivo: betakarotén), soľ 

Náplň:70% tvaroh (20% tuku v sušine, z pasterizovaného mlieka); 

pasterizovaná vaječná zmes; cukor; modifikovaný škrob; kukuričný 

škrob; sušený vaječný bielok; chemická konzervačná látka: sorban 

draselný; regulátor kyslosti: kyselina citrónová; jedlá soľ; aróma.  
Ovocný kompót jednodruhový: slivky polené,pitná voda, cukor. 

 

Alergény:  glutén, mlieko, sója,vajcia. 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad :  

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne upečená,  celistvá,  bez zreteľne 

                                           obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  12 cm 



Pľunder puding 70g TPN 

PLU   

  Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

 

 

Zloženie: pš.múka, voda, cukor, droždie, pekárenský prípravok0,4% 

(stabilizátor: uhličitan vápenatý; sójová múka; emulgátor: E472e, 

E471; múku upravujúca látka: kyselina askorbová; enzýmy) rastlinný 

margarín(Rastlinné tuky; rastlinné oleje; voda; stužené rastlinné 

tuky; jedlá soľ,(0,1%); emulgátor: estery mono - a diacylglycerolov 

mastných kyselín s kyselinou citrónovou, mono - a diacylglyceroly 

mastných kyselín;regulátor kyslosti: kyselina citrónová; aróma; 

farbivo: betakarotén), soľ 

Vanilková  náplň 30% : cukor; modifikovaný škrob: E1414, E1422; 

rastlinný tuk; sušená srvátka; sušené plnotučné mlieko; 

zahusťovadlo: E401; mliečny cukor; sušené odstredené mlieko; 

prírodná a prírodne identická aróma; jedlá soľ; mliečna bielkovina; 

emulgátor: E472a; farbivo: E104, E110. 
 

Alergény:  glutén, mlieko, sója 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad :  

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne upečená,  celistvá,  bez zreteľne 

                                           obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  12 cm 



Venček maslový 55g TPN 

PLU   

Kód  790  Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

 

 

Zloženie: voda,škrob; sušené vajíčka (22%); 

predželatinovaná pšeničná múka; rastlinný tuk 

(hydrogenovaný); odstredené sušenémlieko; kypriaca 

látka: E450, E500; emulgátor: E471; jedlá soľ.  

náplň 70% : voda  maslo,vanilková náplň: (cukor, 

modifikovaný škrob, sušená srvátka, rastlinné tuky 

(palmový), zahusťovadlo:karagenan (E407), aróma, 

farbivo: betakarotén (E160a), E171) 
Alergény:  glutén, mlieko, sója,vajčka, 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad :  

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne upečená,  celistvá,  bez zreteľne 

                                           obnaženej striedky, odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  8 cm 



Nopálová kocka 70g TPN 

PLU   

Kód  796  Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

 

 

Zloženie: PŠENIČNÁ múka ,voda, cukor, nopálová múka 5% , 

kypriaci prášok, 

 náplň 40% : Náplň:70% tvaroh (20% tuku v sušine, 

z pasterizovaného mlieka); pasterizovaná vaječná zmes; 

cukor; modifikovaný škrob; kukuričný škrob; sušený 

vaječný bielok; chemická konzervačná látka: sorban 

draselný; regulátor kyslosti: kyselina citrónová; jedlá soľ; 

aróma.  
Alergény:  glutén, mlieko, sója,vajcia 

GRIMPEK s.r.o. 

Verzia 1/ 2013 

Trvanlivosť nebalených výrobkov je 24 hod. Veľkosť je orientačná. Podiely sú uvedené v surovom stave. Kvalita a bezpečnosť výrobku sú v súlade s platnou národnou a 
európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
Dokument slúži pre interné účely spoločnosti Tesco Stores  SR a.s. 

Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad :  

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne upečená,  celistvá,   

                                          odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  8 cm 



Špaldový rez 70g TPN 

PLU   

Kód  750  Členenie: Pečivo 

                 Jemné 

 

 

Zloženie: voda,cukr, múka PŠENIČNÁ, múka ŠPALDOVÁ 

(13%), škrob zemiakový, modifikovaný škrob E1422, 

LIESKOVÉ ORECHY (5%),škrob kukuričný, emulgátor 

(emulgátory E472b, E477, glukosový sirup sušený, 

MLIEKO odtučnené sušené), syrovátka sušená [MLIEKO], 

ferbivo E150a, kypriaca látka E450i, kypriaca látka E500ii, 

sol, aroma, enzym [LEPOK]  

Náplň slivka 20% : ovocný pretlak (zmes sliviek, jabĺk 

a marhúľ) 440g/kg výrobku; cukor; voda; pšeničná 

vláknina; kukuričný škrob; zahusťovadlo: E466; kyselina: 

kyselina citrónová; farbivo: kulér; slivková aróma; 

chemická konzervačná látka: sorban draselný, benzoan 

sodný  
Alergény:  glutén, mlieko, sója,vajcia ,orechy 
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európskou legislatívou. Výrobok neobsahuje a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných organizmov. 
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Organoleptické vlastnosti: 

Tvar a vzhľad :  

Kôrka:  rovnomerne sfarbená, zlatohnedá, krehká, rovnomerne upečená,  celistvá,   

                                          odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou  

Striedka:  dobre prepečená, rovnomerne pórovitá, čistá, pružná, farba svetlá s náplňou  

Vôňa:  príjemná pečivová, bez cudzej vône 

 

Veľkosť:  8 cm 


