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Přílohy 

Příloha č. 1: druhy pečiva 

Chléb 

Chléb kmínový balený krájený 
Chléb konzumní  
Chléb opavský   
Chléb žitný tmavý balený  
Chléb žitný tmavý balený 
Chléb kmínový  
Chléb žitný tmavý krájený  
Chléb opavský krájený  
Chléb opavský krájený půlky  
Chléb konzumní s kmínem  
Chléb konzumní kmínový balený krájený 
Chléb slovenský podmáslový  
Chléb otický balený krájený  
Chléb otický krájený  
Chléb komisárek balený krájený  
Chléb zrnitý speciál  
Chléb slovenský podmáslový  
Chléb žitný tmavý balený, krájený  
Chléb zrnitý speciál balený, krájený 
Chléb táboráček  
Chléb toustový pšeničný  
Předpečený chléb opavský  
Předpečený chléb kmínový  
Chléb toustový pšeničný půlený 
Chléb táboráček balený, krájený  
Pokličkový chléb  
Chléb Rustico  
Chléb kmínový  
Chléb nopálový  
Chléb slovenský půlka podmáslový balený 
Chléb láman půlka balený, krájený  
Chléb slunečnicový balený 
Chléb křupák  
Chléb křupák balený 
Chléb křupák- půlka  
Chléb křupák balený krájený 
Chléb Prokorn  
Předpeč.chléb křupák  
Chléb peciválek balený  
Chléb peciválek balený  
Chléb Lámankový krájený  
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Chléb královský balený, krájený. 
Chléb kyjevský balený krájený 
Chléb kulatý  
 
Běžné pečivo 
 
Houska ražená  
Rohlík tukový  
Veka balená  
Veka balený krájená   
Veka  
Dalamánek  
Rohlík sójový  
Rohlík na knedlíky, krájený  
Moravský chlebánek  
Moravský chlebánek balený 
Pletýnka sypaná sezamem  
Pletýnka sypaná solí a kmínem  
Pletýnka sypaná mákem  
Zrněnka slunečnicová  
Rohlík tukový 2ks balený  
Bageta nesypaná DAJA  
Bageta pikant DAJA  
Bageta pikant DAJA balená  
Bageta sezamová  
Houska sezamová  
Bageta  
Houska maková  
Bageta sójová DAJA  
Bagetka sezamová DAJA  
Bagetka se sýrem  
Bageta sezamová DAJA  
Bagetka nesypaná DAJA  
Zbojnická houska  
Řecký chléb DAJA  
Zbojnický rohlík  
Bageta česneková DAJA  
Bageta louhovaná DAJA  
Bageta sýrová DAJA  
Bagetka louhovaná  
Houska maková  
Pletýnka Daja nesypaná  
Pletýnka Daja maková  
Bagetka sezamová  
Kaiserka tmavá  
Houska Velká - Gastria  
Vitarohlík  
Pletýnka maková  
Rohlík tukový krájený  
Bageta šestizrnná  
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Pletýnka tmavá  
Maxispitz  
Cereální rohlík  
Dalamánek  
Tyčinky jemné balené  
Houska vícezrnná  
Rustikální pečivo  
Sýrový rohlík  
Kornbageta  
Rohlík ztvrdlý  
 
Jemné pečivo 
 
Šáteček se zelím a slaninou  
Kapsa s italskou směsí  
Banketka tuková  
Buchtičky dukátové balené  
Koláč svatební makový  
Koláč svatební tvarohový  
Makovka  
Rohlík sladký  
Vánočka s náhradním sladidlem 
Vánočka tuková s rozinkami balená 
Závin makový malý  
Závin makový  
Babeta  
Kobliha s ovocnou náplní  
Koláč slavnostní velký  
Závin jablkový  
Koláč svatební povidlový  
Koláč slavnostní malý  
Šáteček s ovocnou náplní  
Šáteček s povidlovou náplní  
Šáteček s tvarohovou náplní 
Karlovarský rohlík  
Croissant  
Croissant slaný  
Croissant s polevou s nutellou  
Croissant s polevou s nutellou balený 
Šáteček listový povidlový  
Šáteček listový tvarohový  
Hřeben listový makový  
Hřeben listový ořechový  
Šáteček ovocný s náplní balený  
Šáteček povidlový balený 2ks  
Šáteček tvarohový balený 2ks  
Kobliha s nutellou  
Kobliha jahodová s tvarohem  
Závin tvarohový  
Kremka s vanilkovou náplní  
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Závin ořechový  
Vánočka reprezentační  
Závin s jablkovou náplní  
Kobliha skořicová  
Rolka jablečná  
Závin s tvarohovou náplní  
Kobliha mini  
Šáteček mini  
Croissant s vanilkovou náplní 
Vdolek  
Mini kobliha likérová 
Perník s čokoládovou polevou  
Vánočka tuková s drobenkou s rozinkami 
Twister  
Koule maková  
Koule povidlová  
Koule ořechová  
Piroh s tvarohem  
Tolar s tvarohem a skořicí  
Piroh s masovou směsí  
Vánočka s rozinkami a mandlemi 
České buchtičky s náplní povidlovou 
Koláček tvarohový 
Koláček makový  
Koláček povidlový  
Koláček ořechový  
 


