TRITON s.r.o.
lahůdkářská a cukrářská výroba

Smiřická 344, Hradec Králové 503 41

V souladu s § 8 Sbírky zákonů č. 110/1997 Vám předkládáme údaje podle § 6 Sbírky zákonů
č. 110/1997 o našich výrobcích dodávaných v nebaleném stavu z produkce

cukrářské výroby

Tyto deklarace jsou určeny pro ODBĚRATELE a externí zákazníky firmy Triton, s.r.o.

Všechny uvedené výrobky jsou určené k přímé spotřebě.
.

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Řez ovocný
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 90g
ananas minim. 10%
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
cukr, vaječná melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), krémový
margarín (olej rostlinný kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a
palmový, emulgátory E322 (slunečnice), E471, E475, sůl,
konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a),
směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné
sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401, E516,
regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná
bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný), kukuřičný
sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový, barvivo
E160a, aroma), máslo (mléko), džem ovocný (cukr, ovocný protlak
(jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz), ovocný
protlak (aronie), modifik. škrob E1422, kyselina citrónová,
želírující látka E440(i), přírodní aroma, voda), ananas
kompotovaný (voda, cukr, regulátor kyselosti E330), agar E406
(voda, cukr, mořská řasa, barvivo- nosič E514, barviva E102,
E110, E124)

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Banánek se šleh. s náhrad. sladidlem/
Banánek se šleh. s náhrad. sladidlem raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
min. 40g/
min. 20g
šlehačka minim. 50%
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
vaječná melanž (vejce), voda, pšeničná mouka (lepek), rostlinný
olej slunečnicový, sorbit (E420 – sorbitol), sůl

Banánek se šlehačkou/
Banánek se šlehačkou raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
minim. 60 g/
min. 30g
šlehačka minim. 30%
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
poleva (cukr, glukózový sirup, voda), smetana ke šlehání (mléko),
rostlinný krém ke šlehání (voda, plně ztužený palmojádrový olej,
rostlinná vláknina, mléčná bílkovina, stabilizátor (E420ii),
hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor E472e, sojový lecitin E322,
estery kyseliny mléčné, mono a diglyceridy mastných kyselin, sůl,
aroma, barvivo E160a(ii)), vaječná melanž (vejce), voda, pšeničná
mouka (lepek), rostlinný olej slunečnicový, sůl
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Dort Brusel
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
1 pc/ min. 50g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
máslo (mléko), melanž (vejce), voda, mouka pšeničná (lepek),
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
cukr, směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko
plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky
E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek
(laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný
(mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný
palmový, barvivo E160a, aroma), rumové aroma (rozpouštědla –
voda, glycerol (E422), propylenglycol E1520, aromatické složky
– aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma
benzo(a)pyren, konzervační látka – E202), barvivo (nosič E514,
barviva E102, E110, E124)

Rohlíček bruselský /
Rohlíček bruselský raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 50 g/
minim 15 g
do 7 dnů ode dne dodání
do 8o C
poleva tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový
lecitin E322), vanilkový extrakt), cukr, margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda,
emulgátory (polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a
diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), jedlá sůl,
konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, barvivo betakarotén), rostlinný tuk a částečně
hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový), voda, vlašské ořechy,
vaječný bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor
kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku (obsah kakao. másla 10-12%),
sojová mouka

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:
pozn.

Čoko-kostka/
Čoko-kostka raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
ostatní
100g/
70 g
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), cukr, poleva tmavá extra
(cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), džem ovocný (cukr, ovocný protlak (jablko),
glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz), ovocný protlak
(aronie), modifik. škrob E1422, kyselina citrónová, želírující látka
E440(i), přírodní aroma, voda), rostlinný tuk a částečně
hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 10-12%),
rumové aroma (rozpouštědla – voda, glycerol (E422),
propylenglycol E1520, aromatické složky – aromatické látky,
aromatické přípravky, kouřové aroma benzo(a)pyren, konzervační
látka – E202)

dále výrobek může obsahovat tyto složky
v různém poměru či jejich stopové množství: vlašské ořechy, podzemnice, kokos, vaječný bílek pasterizovaný
(vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo
E415, stabilizátor E520), vaječný bílek (cukr, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, zahušťovadlo guar guma E412, xanthan E415),
vaječný žloutek (žloutek 99,9%; kyselina citrónová), cukr
(protihrudkující látka bramborový škrob max. 3%, aroma
ethylvanilin), margarín (oleje rostlinné řepkový a slunečnicový
v různém poměru, rostlinné tuky – řepkový částečně
hydrogenovaný, tuk na bázi palmového oleje a plně hydrogenovaný
palmový tuk, voda, kyselé mléko, emulgátory (mono- a diglyceridy
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin
esterifikované kyselinou citrónovou, slunečnicový lecitin,), sůl
(0,24%), aromata, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo
annato, vitamíny A a D3), margarín (rostlinné tuky (palma),
rostlinné oleje (slunečnice, řepka), jedlá sůl (0,1%), emulgátor
(ester kyseliny citrónové z mono- a diglyceridů kyselin z jedlého
tuku E472c), regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný);
aroma, barvivo betakarotén), krémový prášek (pšeničný škrob,
kukuřičný škrob, aroma ethylvanilin, barvivo (riboflavin, směs
karotenů), přípravek pro aromatizaci (voda, glukózový sirup, cukr,
modofok. škrob E1422, kyselina citrónová, zahušťovadlo E466,
citrónové aroma, barvivo (E160a, E171), konzervant sorban
draselný. Přípravek pro aromatizaci může obsahovat stopy obilovin
obsahující lepek, vejce, jádra podzemnice, sójové boby, mléko,
suché skořápkové plody, celer, hořčici, sezam, oxid siřičitý,
semena bílé lupiny a výrobky z těchto surovin.), směs na přípravu
makronek (cukr, mandle, pšeničný škrob, vaječný bílek, rostlinný
olej řepkový, emulgátory E472b, E477, glukózový sirup, mléko
sušené, zahušťovadlo E415, sůl), krémový margarín (olej rostlinný
kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a palmový, emulgátory
E322 (slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant E202,
regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), směs na krém (cukr,
modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné sušené, syrovátka
Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Čoko-kostka

sušená (mléko), želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti
E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina,
rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný), kukuřičný sirup
sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový, barvivo E160a,
aroma), tuková pasta kávová (rostlinný tuk (palmový a částečně
ztužený palmový), pražená káva, cukr, aroma), lískooříškový krém
(sekané lískové oříšky 98%, rostlinný tuk ztužený), fondán (cukr,
glukózový sirup, voda), punčové aroma (rozpouštědla – voda,
glycerol (E422), propylenglycol E1520, aromatické složky aromatické látky, aromatické přípravky; konzervační látka – E202),
sušená směs (sušené mléko plnotučné, cukr, emulgátor E472b,
stabilizátor E466, sušené mléko odstředěné, barvivo E100,
ethylvanilin, barvivo E101), Sojová mouka (z geneticky
nemodifikovaných sojových bobů), margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda,
emulgátory (polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a
diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), jedlá sůl,
konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, barvivo betakarotén), agar E406 (voda, cukr,
mořská řasa, barvivo- nosič E514, barviva E102, E110, E124),
alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka (alginan sodný
1,1%), regulátor kyselosti E341 a E339, emulgátor E471, aroma
višňové a pomerančové, barvivo E120, E100, může obsahovat
stopy lepku), barvivo (nosič E514, barviva E102, E110, E124)

výrobce si vyhrazuje právo na změny cukrářské zdobení (cukr, kukuřičný škrob, rafinovaný palmový
zdobení výrobku olej, antioxidanty E304, E306, voda, bramborový škrob, rýžová
mouka, vanilin, barviva E100, E120, E133)
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
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Roláda tmavá/
Roláda tmavá raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 50 g/
30 g
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), cukr, poleva tmavá extra
(cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt, krémový margarín (olej rostlinný kokosový,
voda, olej rostlinný řepkový a palmový, emulgátory E322
(slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant E202, regul.kyselosti
E330, aroma, barvivo E160a), směs na krém (cukr, modifikovaný
škrob E1414, mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko),
želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený
mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový)
a živočišný (mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej
rostlinný palmový, barvivo E160a, aroma), máslo (mléko),
rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový)

Dort kávový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
1 pc/ min. 50g
kávová pasta minim. 2,5%
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), cukr, krémový margarín
(olej rostlinný kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a palmový,
emulgátory E322 (slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant
E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), směs na
krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné sušené,
syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401, E516, regulátor
kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná
bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný),
kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový,
barvivo E160a, aroma), máslo (mléko), tuková pasta kávová
(rostlinný tuk (palmový a částečně ztužený palmový), pražená
káva, cukr, aroma), barvivo (nosič E514, barviva E102, E110,
E124)
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Dort ovoželé
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
1 pc/ min. 50g
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
ovoce dle přání zákazníka: kompotované (voda, cukr, regulátor
kyselosti E330) nebo čerstvé, voda, cukr, melanž (vejce),
pšeničná mouka (lepek), krémový margarín (olej rostlinný
kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a palmový, emulgátory
E322 (slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant E202,
regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), směs na krém
(cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné sušené,
syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401, E516, regulátor
kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná
bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný),
kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový,
barvivo E160a, aroma), máslo (mléko),
želatina (mořská řasa – agar E406, voda, cukr) – barvivo dle
požadavku zákazníka (barvivo (nosič E514, barviva E102, E110,
E124, E122, E122,E100, E132)

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Dort s punčovou příchutí
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
ostatní
1 pc/ min. 50g
punčové aroma minim. 1%
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
fondánová poleva (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, voda,
džem ovocný (cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup,
ovocný protlak (červený rybíz), ovocný protlak (aronie), modifik.
škrob E1422, kyselina citrónová, želírující látka E440(i), přírodní
aroma, voda), melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), punčové
aroma (rozpouštědla – voda, glycerol (E422), propylenglycol
E1520, aromatické složky - aromatické látky, aromatické
přípravky; konzervační látka – E202), rumové aroma
(rozpouštědla – voda, glycerol (E422), propylenglycol E1520,
aromatické složky – aromatické látky, aromatické přípravky,
kouřové aroma benzo(a)pyren, konzervační látka – E202), poleva
tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin
E322), vanilkový extrakt), rostlinný tuk a částečně
hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový)

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
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Dort kokosový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
1 pc/ min. 50g
kokos minim. 15%
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
kokos strouhaný, melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), cukr,
džem ovocný (cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup,
ovocný protlak (červený rybíz), ovocný protlak (aronie), modifik.
škrob E1422, kyselina citrónová, želírující látka E440(i), přírodní
aroma, voda), krémový margarín (olej rostlinný kokosový, voda,
olej rostlinný řepkový a palmový, emulgátory E322 (slunečnice),
E471, E475, sůl, konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma,
barvivo E160a), směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414,
mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující
látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný
výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový) a
živočišný (mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej
rostlinný palmový, barvivo E160a, aroma), máslo (mléko),
barvivo (nosič E514, barviva E102, E110, E124)

Dort ořechový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
1 pc/ min. 50g
ořechy celkem minim. 10%
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), cukr, krémový margarín
(olej rostlinný kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a palmový,
emulgátory E322 (slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant
E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), vlašské
ořechy, směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko
plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky
E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek
(laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný
(mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný
palmový, barvivo E160a, aroma), lískooříškový krém (sekané
lískové oříšky 98%, rostlinný tuk ztužený), barvivo (nosič E514,
barviva E102, E110, E124)

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Dort smetanový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
1 pc/ min. 50g
smetana minim. 23%
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
cukr, melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek)

Dort světlý
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
1 pc/ min. 50g
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
melanž (vejce), máslo (mléko), pšeničná mouka (lepek), cukr,
krémový margarín (olej rostlinný kokosový, voda, olej rostlinný
řepkový a palmový, emulgátory E322 (slunečnice), E471, E475,
sůl, konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo
E160a), směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko
plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky
E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek
(laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný
(mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný
palmový, barvivo E160a, aroma), barvivo (nosič E514, barviva
E102, E110, E124)
může obsahovat džem ovocný (cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup,
ovocný protlak (červený rybíz), ovocný protlak (aronie), modifik.
škrob E1422, kyselina citrónová, želírující látka E440(i), přírodní
aroma, voda)
poleva tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový
lecitin E322), vanilkový extrakt)
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Dortový korpus světlý
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
ze šlehaných hmot
minim. 600g
do 7 dnů ode dne dodání
do 8o C
melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), cukr, voda, barvivo
(nosič E514, barviva E102, E110, E124)

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Dort tmavý
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
1 pc/ min. 50g
do 4 dnů ode dne dodání
do 8o C
poleva tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový
lecitin E322), vanilkový extrakt), melanž (vejce), pšeničná mouka
(lepek), máslo (mléko), cukr, rostlinný tuk a částečně
hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový), krémový margarín (olej
rostlinný kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a palmový,
emulgátory E322 (slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant
E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), směs na
krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné sušené,
syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401, E516, regulátor
kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná
bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný),
kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový,
barvivo E160a, aroma)
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Dortový korpus tmavý
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
ze šlehaných hmot
minim. 600g
do 7 dnů ode dne dodání
do 8o C
melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), cukr, voda, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku (obsah kakao. másla 10-12%)
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Dort Florida
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
1 pc/ min. 50g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
máslo (mléko), melanž (vejce), voda, mouka pšeničná (lepek),
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
cukr, směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko
plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky
E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek
(laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný
(mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný
palmový, barvivo E160a, aroma), rumové aroma (rozpouštědla –
voda, glycerol (E422), propylenglycol E1520, aromatické složky
– aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma
benzo(a)pyren, konzervační látka – E202), broskve (regulátor
kyselosti E330)

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
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Fotografie jedlá
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

ostatní
Velikost A4, A5, A6
3 měsíce od data dodání
v suchu a temnu při teplotě do 250C
bramborový škrob, voda, rostlinný olej, voda-smáčedlo: E422,
barviva E151, E122, E133, E110, E102, emulgátor
E433,melírující látka E406, okyselovač kyselina citronová,
konzervační prostředek E202, glukózový sirup, cukr

Trubička griliášová korpus
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
pekařský výrobek
trvanlivé pečivo z jádrové hmoty
17g
do data uvedeného na obalu výrobce
v suchu při pokojové teplotě
cukrářská tuková poleva 33% (cukr, rostlinný tuk ztužený, kakao,
sušená syrovátka (mléko), emulgátor sojový lecitin, aroma přírodně
identické), cukr, pitná voda, vaječný bílek, sojová krupice,
podzemnice 3,5%, pšeničné klíčky, pšeničná mouka (lepek),
rostlinný tuk částečně ztužený
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Trubička griliášová s pařížskou šlehačkou/
Trubička griliášová s paříž. šleh. raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
minim. 30g/
minim. 15g
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
cukrářská tuková poleva 33% (cukr, rostlinný tuk ztužený, kakao,
sušená syrovátka (mléko), emulgátor sojový lecitin, aroma přírodně
identické), cukr, pitná voda, vaječný bílek, sojová krupice,
podzemnice 3,5%, pšeničné klíčky, pšeničná mouka (lepek),
rostlinný tuk částečně ztužený, smetana ke šlehání (mléko),
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (obsah kakaového
másla 10-12%), cukr

Trubička griliášová se šlehačkou/
Trubička griliášová se šleh. raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
minim. 27 g/
minim. 13g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
cukrářská tuková poleva 33% (cukr, rostlinný tuk ztužený, kakao,
sušená syrovátka (mléko), emulgátor sojový lecitin, aroma přírodně
identické), cukr, pitná voda, vaječný bílek, sojová krupice,
podzemnice 3,5%, pšeničné klíčky, pšeničná mouka (lepek),
rostlinný tuk částečně ztužený, smetana ke šlehání (mléko),
rostlinný krém ke šlehání (voda, plně ztužený palmojádrový olej,
rostlinná vláknina, mléčná bílkovina, stabilizátor (E420ii),
hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor E472e, sojový lecitin E322,
estery kyseliny mléčné, mono a diglyceridy mastných kyselin, sůl,
aroma, barvivo E160a(ii))
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Dort Harlekýn
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
1 pc/ min. 50g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
smetana ke šlehání (mléko), melanž (vejce), rostlinný krém ke
šlehání (voda, plně ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina,
mléčná bílkovina, stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza
E463, emulgátor E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny
mléčné, mono a diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma,
barvivo E160a(ii)), pšeničná mouka (lepek), cukr, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 1012%), voda

Indián/
Indián raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní bílkovou
minim. 40 g/
minim.15g
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
vaječný bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor
kyselosti E270, stabilizátor E520, cukr, regulátor kyselosti kyselina
citrónová, zahušťovadlo guar guma E412, xanthan E415), cukr
moučka (protihrudkující látka bramborový škrob min. 3%), poleva
tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), krémový prášek (pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, aroma ethylvanilin, barvivo (riboflavin, směs karotenů),
rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový),
pšeničná mouka (lepek), vaječný žloutek pasterovaný (vaječný
žloutek 99,9%, kyselina citrónová), voda
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Roláda kávová /
Roláda kávová raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 50 g/
minim.24 g
kávová pasta minim. 2,5%
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
voda, melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), cukr, krémový
margarín (olej rostlinný kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a
palmový, emulgátory E322 (slunečnice), E471, E475, sůl,
konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a),
směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné
sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401, E516,
regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná
bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný), kukuřičný
sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový, barvivo
E160a, aroma), máslo (mléko), tuková pasta kávová (rostlinný tuk
(palmový a částečně ztužený palmový), pražená káva, cukr,
aroma), poleva tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
emulgátor (sójový lecitin E322), vanilkový extrakt), rostlinný tuk a
částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový), barvivo (nosič
E514, barviva E102, E110, E124)
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Kokoska plněná/
Kokoska plněná raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 60 g/
minim.20g
kokos minim. 6%
do 4 dnů ode dne dodání
do 8o C
cukr, pšeničná mouka (lepek), džem ovocný (cukr, ovocný protlak
(jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz), ovocný
protlak (aronie), modifik. škrob E1422, kyselina citrónová,
želírující látka E440(i), přírodní aroma, voda), poleva tmavá extra
(cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), margarín (oleje rostlinné řepkový a
slunečnicový v různém poměru, rostlinné tuky – řepkový částečně
hydrogenovaný, tuk na bázi palmového oleje a plně hydrogenovaný
palmový tuk, voda, kyselé mléko, emulgátory (mono- a diglyceridy
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin
esterifikované kyselinou citrónovou, slunečnicový lecitin,), sůl
(0,24%), aromata, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo
annato, vitamíny A a D3), vaječný bílek pasterovaný (vaječný bílek
99,3%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor
E520), kokos strouhaný, krémový margarín (olej rostlinný
kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a palmový, emulgátory
E322 (slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant E202,
regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), směs na krém (cukr,
modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné sušené, syrovátka
sušená (mléko), želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti
E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina,
rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný), kukuřičný sirup
sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový, barvivo E160a,
aroma), máslo (mléko), cukr moučka (protihrudkující látka
bramborový škrob max. 3%), rostlinný tuk a částečně
hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 10-12%), melanž
(vejce), cukr (aroma ethylvanilin), přípravek pro aromatizaci (voda,
glukózový sirup, cukr, modofok. škrob E1422, kyselina citrónová,
zahušťovadlo E466, citrónové aroma, barvivo (E160a, E171),
konzervant sorban draselný)

přípravek pro aromatizaci může obsahovat
stopy obilovin obsahující lepek, vejce, jádra podzemnice, sójové boby,
mléko, suché skořápkové plody, celer, hořčici, sezam, oxid siřičitý,
semena bílé lupiny a výrobky z těchto surovin

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:

Kornoutek s jahodovým sněhem/
Kornoutek s jahodovým sněhem raut
Obchodní jméno výrobce:
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
Název druhu:
cukrářský výrobek
Název skupiny:
s náplní bílkovou
Hmotnost výrobku:
min. 40g/
minim. 14g
jahoda minim. 1,7%
Datum použitelnosti:
do 4 dnů ode dne dodání
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
do 8o C
Složení výrobku:
vaječný bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor
kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), voda, cukr
(aroma ethylvanilin), kornoutek z jádrové hmoty (cukr, vaječný
bílek tekutý (regulátor kyselosti kyselina mléčná, stabilizátor síran
hlinitý), pšeničná mouka, podzemnice 13%, jádra vlašských ořechů
11%, ztužený rostlinný tuk), cukrářská náplň jahoda (ovocné
protlaky (jablko, jahoda 11%, aronie), cukr, glukózový sirup,
želírující látka E440, voda, modifikovaný škrob E1422, kyselina
citrónová, aroma, přírodní barvivo), barvivo (nosič E514, barviva
kornoutek z jádrové hmoty korpus může E122, E110, E102)
obsahovat stopy:
sóji, mléka,sezamu, lupiny

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Košíček jahodový /
Košíček jahodový raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
min. 55 g/
minim. 20 g
jahody min. 15%
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
voda, pšeničná mouka (lepek), máslo (mléko), cukr (protihrudkující
látka bramborový škrob max. 3%, aroma ethylvanilin), margarín
(oleje rostlinné řepkový a slunečnicový v různém poměru, rostlinné
tuky – řepkový částečně hydrogenovaný, tuk na bázi palmového
oleje a plně hydrogenovaný palkový tuk, voda, kyselé mléko,
emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin, mono- a
diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou citrónovou,
slunečnicový lecitin,), sůl (0,24%), aromata, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, barvivo annato, vitamíny A a D3), jahody
čerstvé, směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko
plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401,
E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza,
mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný),
kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový,
barvivo E160a, aroma), melanž (vejce), agar E406 (voda, cukr,
mořská řasa, barvivo- (nosič E514, barviva E122, E110, E102),
rumové aroma (rozpouštědla – voda, glycerol (E422),
propylenglycol E1520, aromatické složky – aromatické látky,
aromatické přípravky, kouřové aroma benzo(a)pyren, konzervační
látka – E202
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Košíček ořechový /
Košíček ořechový raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
ostatní
minim. 45 g/
minim.15 g
ořechy min. 50%
do 7 dnů ode dne dodání
do 8o C
vlašské ořechy, pšeničná mouka (lepek), margarín (oleje rostlinné
řepkový a slunečnicový v různém poměru, rostlinné tuky – řepkový
částečně hydrogenovaný, tuk na bázi palmového oleje a plně
hydrogenovaný palmový tuk, voda, kyselé mléko, emulgátory
(mono- a diglyceridy mastných kyselin, mono- a diglyceridy
mastných kyselin esterifikované kyselinou citrónovou,
slunečnicový lecitin,), sůl (0,24%), aromata, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, barvivo annato, vitamíny A a D3), poleva tmavá
extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný
rostlinný tuk (palmový), melanž (vejce), rumové aroma
(rozpouštědla – voda, glycerol (E422), propylenglycol E1520,
aromatické složky – aromatické látky, aromatické přípravky,
kouřové aroma benzo(a)pyren, konzervační látka – E202),
cukrářské drobečky – složky v různých poměrech či ve stopovém
množství (pšeničná mouka (lepek), melanž (vejce), cukr
(protihrudkující látka bramborový škrob max. 3%, aroma
ethylvanilin), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (obsah
kakaového másla 10-12%), vaječný bílek pasterizovaný (vaječný
bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415,
stabilizátor E520), vaječný žloutek (žloutek 99,9%; kyselina
citrónová), vaječný bílek (cukr, regulátor kyselosti kyselina
citrónová, zahušťovadlo guar guma E412, xanthan E415),
kokos, margarín (oleje rostlinné řepkový a slunečnicový v různém
poměru, rostlinné tuky – řepkový částečně hydrogenovaný, tuk na
bázi palmového oleje a plně hydrogenovaný palmový tuk, voda,
kyselé mléko, emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin,
mono- a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou
citrónovou, slunečnicový lecitin,), sůl (0,24%), aromata, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, barvivo annato, vitamíny A a D3),
margarín (rostlinné tuky (palma), rostlinné oleje (slunečnice,
řepka), jedlá sůl (0,1%), emulgátor (ester kyseliny citrónové z
mono- a diglyceridů kyselin z jedlého tuku E472c), regulátor
kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný); aroma, barvivo
betakarotén), krémový prášek (pšeničný škrob, kukuřičný škrob,
aroma ethylvanilin, barvivo (riboflavin, směs karotenů), přípravek
pro aromatizaci (voda, glukózový sirup, cukr, modofok. škrob
E1422, kyselina citrónová, zahušťovadlo E466, citrónové aroma,
barvivo (E160a, E171), konzervant sorban draselný. Přípravek pro
aromatizaci může obsahovat stopy obilovin obsahující lepek, vejce,
jádra podzemnice, sójové boby, mléko, suché skořápkové plody,
celer, hořčici, sezam, oxid siřičitý, semena bílé lupiny a výrobky
z těchto surovin.), ocet (ocet kvasný lihový, barvivo amoniakový
karamel), sůl, mandle)
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Název výrobku:

Koule kokosová /
Koule kokosová raut
Obchodní jméno výrobce:
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
Název druhu:
cukrářský výrobek
Název skupiny:
ostatní
Hmotnost výrobku:
min.65 g/
minim. 30g
kokos minim. 7%
Datum použitelnosti:
do 2 dnů ode dne dodání
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
do 8o C
Složení výrobku:
melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), cukr, poleva tmavá extra
(cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), džem ovocný (cukr, ovocný protlak (jablko),
glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz), ovocný protlak
(aronie), modifik. škrob E1422, kyselina citrónová, želírující
látka E440(i), přírodní aroma, voda), rostlinný tuk a částečně
hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 10-12%),
rumové aroma (rozpouštědla – voda, glycerol (E422),
propylenglycol E1520, aromatické složky – aromatické látky,
aromatické přípravky, kouřové aroma benzo(a)pyren,
výrobek může obsahovat tyto složky v různém konzervační látka – E202), vlašské ořechy, podzemnice, kokos,
poměru či jejich stopové množství: vaječný bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor
kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), vaječný
bílek (cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, zahušťovadlo
guar guma E412, xanthan E415), vaječný žloutek (žloutek 99,9%;
kyselina citrónová), cukr (protihrudkující látka bramborový škrob
max. 3%, aroma ethylvanilin), margarín (oleje rostlinné řepkový
a slunečnicový v různém poměru, rostlinné tuky – řepkový
částečně hydrogenovaný, tuk na bázi palmového oleje a plně
hydrogenovaný palmový tuk, voda, kyselé mléko, emulgátory
(mono- a diglyceridy mastných kyselin, mono- a diglyceridy
mastných kyselin esterifikované kyselinou citrónovou,
slunečnicový lecitin,), sůl (0,24%), aromata, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, barvivo annato, vitamíny A a D3), margarín
(rostlinné tuky (palma), rostlinné oleje (slunečnice, řepka), jedlá
sůl (0,1%), emulgátor (ester kyseliny citrónové z mono- a
diglyceridů kyselin z jedlého tuku E472c), regulátor kyselosti
(kyselina citrónová, citrát sodný); aroma, barvivo betakarotén),
krémový prášek (pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma
ethylvanilin, barvivo (riboflavin, směs karotenů), přípravek pro
aromatizaci (voda, glukózový sirup, cukr, modofok. škrob E1422,
kyselina citrónová, zahušťovadlo E466, citrónové aroma, barvivo
(E160a, E171), konzervant sorban draselný. Přípravek pro
aromatizaci může obsahovat stopy obilovin obsahující lepek,
vejce, jádra podzemnice, sójové boby, mléko, suché skořápkové
plody, celer, hořčici, sezam, oxid siřičitý, semena bílé lupiny a
výrobky z těchto surovin.), směs na přípravu makronek (cukr,
mandle, pšeničný škrob, vaječný bílek, rostlinný olej řepkový,
emulgátory E472b, E477, glukózový sirup, mléko sušené,
zahušťovadlo E415, sůl), krémový margarín (olej rostlinný
kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a palmový, emulgátory
E322 (slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant E202,
regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), směs na krém
(cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné sušené,
syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401, E516, regulátor
Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Koule kokosová

kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná
bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný),
kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový,
barvivo E160a, aroma), tuková pasta kávová (rostlinný tuk
(palmový a částečně ztužený palmový), pražená káva, cukr,
aroma), lískooříškový krém (sekané lískové oříšky 98%, rostlinný
tuk ztužený), fondán (cukr, glukózový sirup, voda), punčové
aroma (rozpouštědla – voda, glycerol (E422), propylenglycol
E1520, aromatické složky - aromatické látky, aromatické
přípravky; konzervační látka – E202), sušená směs (sušené mléko
plnotučné, cukr, emulgátor E472b, stabilizátor E466, sušené
mléko odstředěné, barvivo E100, ethylvanilin, barvivo E101),
Sojová mouka (z geneticky nemodifikovaných sojových bobů),
margarín (neztužené a částečně ztužené rostlinné tuky a oleje
(palmový a řepkový), voda, emulgátory (polyglycerolové estery
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin,
slunečnicový lecitin), jedlá sůl, konzervant kyselina sorbová,
máslové aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo
betakarotén), agar E406 (voda, cukr, mořská řasa, barvivo- nosič
E514, barviva E102, E110, E124), alginát (cukr, voda, škrobový
sirup, želírující látka (alginan sodný 1,1%), regulátor kyselosti
E341 a E339, emulgátor E471, aroma višňové a pomerančové,
barvivo E120, E100, může obsahovat stopy lepku), barvivo (nosič
E514, barviva E102, E110, E124)
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Kremrole korpus
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
z listového těsta
minim. 25 g
do 4 dnů ode dne dodání

Název výrobku:

Kremrole se sněhem/
Kremrole se sněhem raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní bílkovou
min. 30 g/
min. 15 g
bílkový sníh minim. 25 %
do 3 dnů ode dne dodání
v suchu při pokojové teplotě
vaječný bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor
kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), pšeničná
mouka (lepek), margarín (rostlinné tuky (palma), rostlinné oleje
(slunečnice, řepka), jedlá sůl (0,1%), emulgátor (ester kyseliny
citrónové z mono- a diglyceridů kyselin z jedlého tuku E472c),
regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný); aroma,
barvivo betakarotén), cukr (aroma ethylvanilin), melanž (vejce),
ocet kvasný lihový (barvivo amoniakový karamel), sůl

Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

při pokojové teplotě
pšeničná mouka (lepek), margarín (rostlinné tuky (palma), rostlinné
oleje (slunečnice, řepka), jedlá sůl (0,1%), emulgátor (ester
kyseliny citrónové z mono- a diglyceridů kyselin z jedlého tuku
E472c), regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný);
aroma, barvivo betakarotén), melanž (vejce), ocet kvasný lihový
(barvivo amoniakový karamel), sůl

Dort Kuba
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
1 pc/ min. 50g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
banány, smetana ke šlehání (mléko), poleva tmavá extra (cukr,
ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322), vanilkový
extrakt), cukr, pšeničná mouka (lepek), melanž (vejce), rostlinný
tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový), kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 1012%)
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Název výrobku:

Kuřátko sněhové/
Kuřátko sněhové raut
Obchodní jméno výrobce:
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
Název druhu:
cukrářský výrobek
Název skupiny:
s náplní bílkovou
Hmotnost výrobku:
minim. 45 g/
minim.15 g
bílkový sníh minim. 40%
Datum použitelnosti:
do 3 dnů ode dne dodání
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
do 8o C
Složení výrobku:
vaječný bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor
kyselosti E270, stabilizátor E520, cukr, regulátor kyselosti kyselina
citrónová, zahušťovadlo guar guma E412, xanthan E415), cukr
moučka (protihrudkující látka bramborový škrob min. 3%), poleva
tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), krémový prášek (pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, aroma ethylvanilin, barvivo (riboflavin, směs karotenů),
rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový),
pšeničná mouka (lepek), vaječný žloutek pasterovaný (vaječný
žluté kuřátko může místo tmavé polevy žloutek 99,9%, kyselina citrónová), voda
obsahovat: fondán (cukr, glukózový sirup, voda), barvivo (nosič E514, barviva
E102, E110, E124, E122, E122,E100, E132)

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Labuť karamelová/
Labuť karamelová raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
minim. 120g/
minim. 30g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
melanž (vejce), voda, fondán (cukr, glukózový sirup, voda),
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
pšeničná mouka (lepek), cukr, směs na krém (cukr, modifikovaný
škrob E1414, mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko),
želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený
mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový)
a živočišný (mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej
rostlinný palmový, barvivo E160a, aroma), rostlinný olej
slunečnicový, sůl

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Labuť se šleh. s náhrad. sladidlem/
Labuť se šleh. s náhrad. sladidlem raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
minim. 80g/
minim. 20g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
vaječná melanž (vejce), voda, pšeničná mouka (lepek), rostlinný
olej slunečnicový, sorbit (E420 – sorbitol), sůl

Laskonka/
Laskonka raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
min. 45 g/
minim. 15g
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
cukr (protihrudkující látka bramborový škrob max. 3%), kokos
strouhaný, vaječný bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%,
regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520),
voda, krémový margarín (olej rostlinný kokosový, voda, olej
rostlinný řepkový a palmový, emulgátory E322 (slunečnice), E471,
E475, sůl, konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo
E160a), vlašské ořechy, směs na krém (cukr, modifikovaný škrob
E1414, mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko),
želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený
mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový)
a živočišný (mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej
rostlinný palmový, barvivo E160a, aroma), máslo (mléko), poleva
tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), smetana (mléko), rostlinný tuk a částečně
hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový)

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Linecké slepované/
Linecké slepované raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
jemné pečivo
z třených hmot
minim. 45 g/
20g
linecké těsto minim. 60%
5 dní od data dodání
do 8o C
pšeničná mouka (lepek), cukr moučka (protihrudkující látka
bramborový škrob max. 3%), džem ovocný (cukr, ovocný protlak
(jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz), ovocný
protlak (aronie), modifik. škrob E1422, kyselina citrónová,
želírující látka E440(i), přírodní aroma, voda), margarín (oleje
rostlinné řepkový a slunečnicový v různém poměru, rostlinné tuky
– řepkový částečně hydrogenovaný, tuk na bázi palmového oleje a
plně hydrogenovaný palmový tuk, voda, kyselé mléko, emulgátory
(mono- a diglyceridy mastných kyselin, mono- a diglyceridy
mastných kyselin esterifikované kyselinou citrónovou,
slunečnicový lecitin,), sůl (0,24%), aromata, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, barvivo annato, vitamíny A a D3), melanž
(vejce), cukr (aroma ethylvanilin), přípravek pro aromatizaci (voda,
glukózový sirup, cukr, modifik. škrob E1422, kyselina citrónová,
zahušťovadlo E466, citrónové aroma, barvivo (E160a, E171),
konzervant sorban draselný)

přípravek pro aromatizaci může obsahovat
stopy obilovin obsahující lepek, vejce, jádra podzemnice, sójové boby,
mléko, suché skořápkové plody, celer, hořčici, sezam, oxid siřičitý,
semena bílé lupiny a výrobky z těchto surovin

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Řez listový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
min. 100 g
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
fondán (cukr, glukózový sirup, voda), pšeničná mouka (lepek),
máslo (mléko), voda, margarín (rostlinné tuky (palma), rostlinné
oleje (slunečnice, řepka), jedlá sůl (0,1%), emulgátor (ester
kyseliny citrónové z mono- a diglyceridů kyselin z jedlého tuku
E472c), regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný);
aroma, barvivo betakarotén), směs na krém (cukr, modifikovaný
škrob E1414, mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko),
želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený
mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový)
a živočišný (mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej
rostlinný palmový, barvivo E160a, aroma), džem ovocný (cukr,
ovocný protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený
rybíz), ovocný protlak (aronie), modifik. škrob E1422, kyselina
citrónová, želírující látka E440(i), přírodní aroma, voda), melanž
(vejce), ocet kvasný lihový (barvivo amoniakový karamel), rumové
aroma (rozpouštědla – voda, glycerol (E422), propylenglycol
E1520, aromatické složky – aromatické látky, aromatické
přípravky, kouřové aroma benzo(a)pyren, konzervační látka –
E202, sůl

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Dort medový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou máslovou
Celý 1800g, pc 1/12 150g, pc 1/16 100g
med minim. 13%
do 14 dnů ode dne dodání
do 8o C
máslo (mléko), pšeničná mouka (lepek), mléko (cukr), med, cukr
moučka (protihrudkující látka bramborový škrob max. 3%), voda,
cukr, vlašské ořechy, rum (líh, obilný cukr, aroma, barvivo
karamel), smetana (mléko), melanž (vejce), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 10-12%), jedlá
soda (hydrogenuhličitan sodný)

jedlá soda může obsahovat stopy
pšeničné mouky, ovesných vloček, mléka, vajec a skořápkových
plodů

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Dort Míša tvarohový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
1 pc/ min. 50g
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
tvaroh (mléko), poleva tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, cukr
(protihrudkující látka bramborový škrob max. 3%), emulgátor
(sójový lecitin E322), vanilkový extrakt), voda, pšeničná mouka
(lepek), melanž (vejce), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný
rostlinný tuk (palmový), krémový margarín (olej rostlinný
kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a palmový, emulgátory
E322 (slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant E202,
regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), směs na krém
(cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné sušené,
syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401, E516, regulátor
kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná
bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný),
kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový,
barvivo E160a, aroma), máslo (mléko), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 10-12%)

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Řez Míša tvarohový/
Řez Míša tvarohový raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 65g/
minim. 30 g
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
tvaroh (mléko), cukr (protihrudkující látka bramborový škrob
max. 3%), melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), voda, poleva
tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin
E322), vanilkový extrakt), krémový margarín (olej rostlinný
kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a palmový, emulgátory
E322 (slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant E202,
regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), směs na krém
(cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné sušené,
syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401, E516, regulátor
kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná
bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný),
kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový,
barvivo E160a, aroma), máslo (mléko), rostlinný tuk a částečně
hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 10-12%)

Řez Moka /
Řez Moka raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 65 g/
minim. 30g
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
voda, cukr, vaječný bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%,
regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520),
rostlinný olej slunečnicový, krémový margarín (olej rostlinný
kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a palmový, emulgátory
E322 (slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant E202,
regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), vaječný žloutek
(99,9%; kyselina citrónová), pšeničná mouka (lepek), směs na
krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné sušené,
syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401, E516, regulátor
kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná
bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný), kukuřičný
sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový, barvivo
E160a, aroma), máslo (mléko), kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku (obsah kakaového másla 10-12%), pražená káva
mletá, poleva tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
emulgátor (sójový lecitin E322), vanilkový extrakt), rostlinný tuk a
částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový)

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Oválek/
Oválek raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 45 g/
minim. 10g
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
pšeničná mouka (lepek), poleva tmavá extra (cukr, ztužený
rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku, emulgátor (sójový lecitin E322), vanilkový extrakt), margarín
(oleje rostlinné řepkový a slunečnicový v různém poměru, rostlinné
tuky – řepkový částečně hydrogenovaný, tuk na bázi palmového
oleje a plně hydrogenovaný palmový tuk, voda, kyselé mléko,
emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin, mono- a
diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou citrónovou,
slunečnicový lecitin,), sůl (0,24%), aromata, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, barvivo annato, vitamíny A a D3), voda, cukr
(protihrudkující látka bramborový škrob max. 3%, aroma
ethylvanilin), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk
(palmový), krémový margarín (olej rostlinný kokosový, voda, olej
rostlinný řepkový a palmový, emulgátory E322 (slunečnice), E471,
E475, sůl, konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo
E160a), směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko
plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401,
E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza,
mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný),
kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový,
barvivo E160a, aroma), melanž (vejce), vlašské ořechy, smetana
(mléko), přípravek pro aromatizaci (voda, glukózový sirup, cukr,
modofok. škrob E1422, kyselina citrónová, zahušťovadlo E466,
citrónové aroma, barvivo (E160a, E171), konzervant sorban
draselný)

přípravek pro aromatizaci může obsahovat
stopy obilovin obsahující lepek, vejce, jádra podzemnice, sójové boby,
mléko, suché skořápkové plody, celer, hořčici, sezam, oxid siřičitý,
semena bílé lupiny a výrobky z těchto surovin

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Způsob použití:
Určeno pro zvláštní výrobu:
Složení výrobku:

Košíček ovocný
Košíček ovocný raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 55 g/
minim. 20g
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
pšeničná mouka (lepek), máslo (mléko), cukr (protihrudkující látka
bramborový škrob max. 3%, aroma ethylvanilin), margarín (oleje
rostlinné řepkový a slunečnicový v různém poměru, rostlinné tuky
– řepkový částečně hydrogenovaný, tuk na bázi palmového oleje a
plně hydrogenovaný palkový tuk, voda, kyselé mléko, emulgátory
(mono- a diglyceridy mastných kyselin, mono- a diglyceridy
mastných kyselin esterifikované kyselinou citrónovou,
slunečnicový lecitin,), sůl (0,24%), aromata, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, barvivo annato, vitamíny A a D3), ovoce
kompotované (voda, cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová) ,
ovoce čerstvé, směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414,
mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky
E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek
(laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný
(mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný
palmový, barvivo E160a, aroma), melanž (vejce), agar E406 (voda,
cukr, mořská řasa, barvivo- (nosič E514, barviva E102, E110,
E124, E122, E122,E100, E132), alginát (cukr, voda, škrobový
sirup, želírující látka (alginan sodný 1,1%), regulátor kyselosti
E341 a E339, emulgátor E471, aroma višňové, barvivo E120, může
obsahovat stopy lepku), rumové aroma (rozpouštědla – voda,
glycerol (E422), propylenglycol E1520, aromatické složky –
aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma
benzo(a)pyren, konzervační látka – E202

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu ovoce
dle sezóny či dle přání zákazníka.

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Panna Cotta
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
min. 150g netto
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
směs na přípravu dezertu (smetana (mléko), 87%, cukr, želatina,
maltodextrin, stabilizátory E407, E412, E450, aroma), smetana
(mléko), ovocná náplň – lesní ovoce 70% (borůvka, lesní jahoda,
ostružina, malina, jablko), glukózový sirup, cukr, voda,
modifikovaný škrob E1442, kyselina citrónová, konzervant sorban
draselný, zahušťovadlo E418, aroma).
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Dort Paříž
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
1 pc/ min. 50g
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
smetana ke šlehání (mléko), poleva tmavá extra (cukr, ztužený
rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322), vanilkový
extrakt), cukr, pšeničná mouka (lepek), melanž (vejce), rostlinný
tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový), kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 1012%)

Pochoutka/
Pochoutka raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
60 g/
25 g
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
melanž (vejce), voda, pšeničná mouka (lepek), cukr, krémový
margarín (olej rostlinný kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a
palmový, emulgátory E322 (slunečnice), E471, E475, sůl,
konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a),
máslo (mléko), směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414,
mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky
E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek
(laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný
(mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný
palmový, barvivo E160a, aroma), vlašské ořechy, poleva tmavá
extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný
rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem
tuku (obsah kakaového másla 10-12%)

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Koule pražská /
Koule pražská raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 70 g/
20g
do 7 dní ode dne dodání
do 8o C
máslo (mléko), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný
tuk (palmový), podzemnice, fondán (cukr, glukózový sirup, voda),
poleva tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový
lecitin E322), vanilkový extrakt), bílky vaječné (cukr, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, zahušťovadlo guar guma E412,
xanthan E415), pšeničná mouka (lepek), vaječný bílek
pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270,
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), cukr, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 10-12%),
rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový),
vaječný žloutek (žloutek 99,9%; kyselina citrónová), krémový
prášek (pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma ethylvanilin,
barvivo (riboflavin, směs karotenů)

Rakvička korpus
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
trvanlivé pečivo
ze šlehaných hmot
17 g
minimální trvanlivost na obalu
(dle data na obalu od výrobce)
cukr, vaječný žloutek, pšeničná mouka (lepek), rostlinný
slunečnicový olej, rostlinný tuk (částečně ztužený palmový tuk),
emulgátor slunečnicový lecitin

Rakvička se šlehačkou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
minim. 27g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)), cukr,
vaječný žloutek, pšeničná mouka (lepek), rostlinný slunečnicový
olej, rostlinný tuk (částečně ztužený palmový tuk), emulgátor
slunečnicový lecitin

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Roláda kokosová /
Roláda kokosová raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 55 g/
min. 30 g
kokos minim. 7%
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
voda, melanž (vejce), kokos strouhaný, cukr, pšeničná mouka
(lepek), džem ovocný (cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový
sirup, ovocný protlak (červený rybíz), ovocný protlak (aronie),
modifik. škrob E1422, kyselina citrónová, želírující látka E440(i),
přírodní aroma, voda), krémový margarín (olej rostlinný kokosový,
voda, olej rostlinný řepkový a palmový, emulgátory E322
(slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant E202, regul.kyselosti
E330, aroma, barvivo E160a), směs na krém (cukr, modifikovaný
škrob E1414, mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko),
želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený
mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový)
a živočišný (mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej
rostlinný palmový, barvivo E160a, aroma), máslo (mléko)
Roláda ořechová /
Roláda ořechová raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 55 g/
minim. 30 g
ořechy celkem minim. 7%
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
voda, melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), cukr, vlašské
ořechy, krémový margarín (olej rostlinný kokosový, voda, olej
rostlinný řepkový a palmový, emulgátory E322 (slunečnice), E471,
E475, sůl, konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo
E160a), směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko
plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401,
E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza,
mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný),
kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový,
barvivo E160a, aroma), máslo (mléko), lískooříškový krém (sekané
lískové oříšky 98%, rostlinný tuk ztužený)

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Roláda světlá s náhradním sladidlem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 50g
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
voda, sorbit (E420 - sorbitol), melanž (vejce), pšeničná mouka
(lepek), krémový margarín (olej rostlinný kokosový, voda, olej
rostlinný řepkový a palmový, emulgátory E322 (slunečnice),
E471, E475, sůl, konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma,
barvivo E160a), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný
tuk (palmový), krémový prášek (pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, aroma ethylvanilin, barvivo (riboflavin, směs karotenů)
dle přání zákazníka může obsahovat džem pro diabetiky

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Roláda tmavá s náhradním sladidlem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 50g
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
voda, sorbit (E420 - sorbitol), melanž (vejce), pšeničná mouka
(lepek), krémový margarín (olej rostlinný kokosový, voda, olej
rostlinný řepkový a palmový, emulgátory E322 (slunečnice),
E471, E475, sůl, konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma,
barvivo E160a), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný
tuk (palmový), krémový prášek (pšeničný škrob, kukuřičný
škrob, aroma ethylvanilin, barvivo (riboflavin, směs karotenů),
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (obsah kakaového
másla 10-12%)

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Řez jablečný
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
minim. 100g
jablko minim.38%
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
ovocná náplň jablečná (ovoce (jablka 90%), glukózový sirup, voda,
modifikovaný škrob E1442, antioxidant E300, kyselina citrónová,
konzervant sorban draselný, aroma), melanž (vejce), pšeničná
mouka (lepek), směs na fixační želé (cukr, voda, glukózový sirup,
želírující látka E440, kyselina citrónová, aroma), smetana ke
šlehání (mléko), ztužovač šlehačky jogurt (cukr, dextróza,
modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt (mléko), želatina,
kyselina citrónová, aroma, sůl), rostlinný krém ke šlehání (voda,
plně ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná
bílkovina, stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463,
emulgátor E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné,
mono a diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo
E160a(ii)), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (obsah
kakaového másla 10-12%)

Řez jahodový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
min. 90 g
jahody minim. 10%
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
voda, cukr, vaječná melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek),
krémový margarín (olej rostlinný kokosový, voda, olej rostlinný
řepkový a palmový, emulgátory E322 (slunečnice), E471, E475,
sůl, konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a),
směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné
sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401, E516,
regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná
bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný), kukuřičný
sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový, barvivo
E160a, aroma), máslo (mléko), džem ovocný (cukr, ovocný protlak
(jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz), ovocný
protlak (aronie), modifik. škrob E1422, kyselina citrónová,
želírující látka E440(i), přírodní aroma, voda), jahody čerstvé,
želatina (agar E406, voda, cukr, mořská řasa, barvivo- nosič E514,
barviva E102, E110, E124)

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Řez s punčovou příchutí/
Řez s punčovou příchutí raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
ostatní
minim. 75 g/
minim. 45g
punčové aroma minim. 1%
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
fondánová poleva (cukr, glukózový sirup, voda), cukr, voda, džem
ovocný (cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný
protlak (červený rybíz), ovocný protlak (aronie), modifik. škrob
E1422, kyselina citrónová, želírující látka E440(i), přírodní aroma,
voda), melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), punčové aroma
(rozpouštědla – voda, glycerol (E422), propylenglycol E1520,
aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky;
konzervační látka – E202), rumové aroma (rozpouštědla – voda,
glycerol (E422), propylenglycol E1520, aromatické složky –
aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma
benzo(a)pyren, konzervační látka – E202), poleva tmavá extra
(cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný
rostlinný tuk (palmový)

Řez višňový
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
minim. 80 g
obsah ovocné náplně minim. 9%
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
směs na fixační želé (cukr, voda, glukózový sirup, želírující látka
E440, kyselina citrónová, aroma), smetana ke šlehání (mléko),
rostlinný krém ke šlehání (voda, plně ztužený palmojádrový olej,
rostlinná vláknina, mléčná bílkovina, stabilizátor (E420ii),
hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor E472e, sojový lecitin E322,
estery kyseliny mléčné, mono a diglyceridy mastných kyselin, sůl,
aroma, barvivo E160a(ii)), ovocná náplň višňová (ovoce (višně,
jablečný koncentrát) 70%, glukózový sirup, voda, cukr,
modifikovaný škrob E1442, antioxidant E300, kyselina citrónová,
konzervant sorban draselný, zahušťovadlo E418, aroma), melanž
(vejce), pšeničná mouka (lepek), cukr, ztužovač šlehačky jogurt
(cukr, dextróza, modifikovaný škrob E1414, sušený jogurt (mléko),
želatina, kyselina citrónová, aroma, sůl), kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 10-12%)

Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Sachr dort korpus
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s tukovou polevou
pc 1/24 je 50g, celý dort 1200g
do 7 dnů ode dne dodání
do 8o C
vaječný bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor
kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), cukr, džem
ovocný (cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný
protlak (červený rybíz), ovocný protlak (aronie), modifik. škrob
E1422, kyselina citrónová, želírující látka E440(i), přírodní aroma,
voda), pšeničná mouka (lepek), vaječný žloutek (žloutek 99,9%;
kyselina citrónová), rostlinný olej slunečnicový, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 10-12%), poleva
tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný
rostlinný tuk (palmový)

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:

Sachr se šlehačkou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
minim. 75 g
šlehačka 20%
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)), cukr,
vaječný bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor
kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), džem
ovocný (cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný
protlak (červený rybíz), ovocný protlak (aronie), modifik. škrob
E1422, kyselina citrónová, želírující látka E440(i), přírodní aroma,
voda), pšeničná mouka (lepek), vaječný žloutek (žloutek 99,9%;
kyselina citrónová), rostlinný olej slunečnicový, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 10-12%), poleva
tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný
rostlinný tuk (palmový), alginát (cukr, voda, škrobový sirup,
želírující látka (alginan sodný 1,1%), regulátor kyselosti E341 a
E339, emulgátor E471, aroma višňové, barvivo E120, může
obsahovat stopy lepku)

Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:
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Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
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Střecha
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 65 g
do 3 dny ode dne dodání
do 8o C
voda, krémový margarín (olej rostlinný kokosový, voda, olej
rostlinný řepkový a palmový, emulgátory E322 (slunečnice), E471,
E475, sůl, konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo
E160a), melanž (vejce), směs na krém (cukr, modifikovaný škrob
E1414, mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko),
želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený
mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový)
a živočišný (mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej
rostlinný palmový, barvivo E160a, aroma), máslo (mléko), cukr,
poleva tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový
lecitin E322), vanilkový extrakt), pšeničná mouka (lepek), alginát
červeno-žlutý (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka (alginan
sodný 1,1%), regulátor kyselosti E341, E339, emulgátor E471,
aroma višňové a pomerančové, barviva E120, E100), rostlinný tuk
a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový), kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 10-12%)
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

koláčky tvarohové dále obsahují:

koláčky hruškové dále obsahují:
koláčky makové dále obsahují:

koláčky švestkové dále obsahují:

koláčky ořechové dále obsahují:

Koláčky svatební
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
Z kynutého těsta
do 10 dnů při uchování do 80C ode dne dodání
do 5 dnů při pokojové teplotě ode dne dodání

pšeničná mouka (lepek), margarín (oleje rostlinné řepkový a
slunečnicový v různém poměru, rostlinné tuky – řepkový částečně
hydrogenovaný, tuk na bázi palmového oleje a plně hydrogenovaný
palmový tuk, voda, kyselé mléko, emulgátory (mono- a diglyceridy
mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin
esterifikované kyselinou citrónovou, slunečnicový lecitin,), sůl
(0,24%), aromata, regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo
annato, vitamíny A a D3), margarín (olej rostlinný palmový,
částečně ztužený olej rostlinný řepkový, voda, olej rostlinný
řepkový, emulgátory E322 (slunečnice), E471, mléko odstředěné,
aroma, konzervant sorban draselný, antioxidanty E320, E310,
regulátor kyselosti kyselina citrónová, barvivo E160a, vitamin A),
rum (líh, obilný cukr, aroma, barvivo karamel), melanž (vejce),
mléko, cukr (protihrudkující látka bramborový škrob max. 3%,
aroma ethylvanilin)
tvarohová náplň (tvaroh odstředěný, cukr, bobtnavá mouka, vaječná
melanž pasterovaná, sušená syrovátka, citrónová šťáva, aroma,
konzervant sorban draselný)
hrušková povidla (jablečný protlak, hrušky sušené (70%),
glukózový sirup, cukr, voda, kyselina citrónová, aroma)
maková náplň (mák (36%), cukr, glukózový sirup, voda, pšeničná
krupička, pšeničné klíčky, olej rostlinný řepkový, konzervant
sorban draselný, sůl jedlá jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný),
aroma)
švestková povidla (švestkový protlak 48%, jablečný protlak 23%,
sušené švestky 22%, glukózový sirup, cukr, voda, kyselina
citrónová, aroma)
vlašsko-ořechová náplň (glukózový sirup, cukr, vlašské ořechy
20%, arašídy, voda, pšeničné klíčky, pšeničná krupička, konzervant
sorban draselný, aroma)
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Svěženka
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
ostatní s náplní šlehačkovou
minim. 100g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
pšeničná mouka (lepek), melanž (vejce), cukr, smetana ke šlehání
(mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně ztužený
palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
džem ovocný (cukr, ovocný protlak (jablko), glukózový sirup,
ovocný protlak (červený rybíz), ovocný protlak (aronie), modifik.
škrob E1422, kyselina citrónová, želírující látka E440(i), přírodní
aroma, voda), rumové aroma (rozpouštědla – voda, glycerol
(E422), propylenglycol E1520, aromatické složky – aromatické
látky, aromatické přípravky, kouřové aroma benzo(a)pyren,
konzervační látka – E202), alginát (cukr, voda, škrobový sirup,
želírující látka (alginan sodný 1,1%), regulátor kyselosti E341 a
E339, emulgátor E471, aroma višňové, barvivo E120, může
obsahovat stopy lepku), barvivo (nosič E514, barviva E102,
E110, E124)

dále může výrobek obsahovat tyto složky
v různém poměru či ve stopovém množství kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (obsah kakaového
másla 10-12%), vlašské ořechy, podzemnice, kokos, vaječný
bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti
E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), vaječný bílek
(cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, zahušťovadlo guar
guma E412, xanthan E415), vaječný žloutek (žloutek 99,9%;
kyselina citrónová), cukr (protihrudkující látka bramborový škrob
max. 3%, aroma ethylvanilin), margarín (oleje rostlinné řepkový
a slunečnicový v různém poměru, rostlinné tuky – řepkový
částečně hydrogenovaný, tuk na bázi palmového oleje a plně
hydrogenovaný palmový tuk, voda, kyselé mléko, emulgátory
(mono- a diglyceridy mastných kyselin, mono- a diglyceridy
mastných kyselin esterifikované kyselinou citrónovou,
slunečnicový lecitin,), sůl (0,24%), aromata, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, barvivo annato, vitamíny A a D3), margarín
(rostlinné tuky (palma), rostlinné oleje (slunečnice, řepka), jedlá
sůl (0,1%), emulgátor (ester kyseliny citrónové z mono- a
diglyceridů kyselin z jedlého tuku E472c), regulátor kyselosti
(kyselina citrónová, citrát sodný); aroma, barvivo betakarotén),
krémový prášek (pšeničný škrob, kukuřičný škrob, aroma
ethylvanilin, barvivo (riboflavin, směs karotenů), přípravek pro
aromatizaci (voda, glukózový sirup, cukr, modofok. škrob E1422,
kyselina citrónová, zahušťovadlo E466, citrónové aroma, barvivo
(E160a, E171), konzervant sorban draselný. Přípravek pro
aromatizaci může obsahovat stopy obilovin obsahující lepek,
vejce, jádra podzemnice, sójové boby, mléko, suché skořápkové
plody, celer, hořčici, sezam, oxid siřičitý, semena bílé lupiny a
výrobky z těchto surovin.), směs na přípravu makronek (cukr,
mandle, pšeničný škrob, vaječný bílek, rostlinný olej řepkový,
emulgátory E472b, E477, glukózový sirup, mléko sušené,
zahušťovadlo E415, sůl), krémový margarín (olej rostlinný
kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a palmový, emulgátory
Pro odběratele aktualizováno dne ..........21. dubna 2015...........................

Svěženka

E322 (slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant E202,
regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), směs na krém
(cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné sušené,
syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401, E516, regulátor
kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná
bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný),
kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový,
barvivo E160a, aroma), tuková pasta kávová (rostlinný tuk
(palmový a částečně ztužený palmový), pražená káva, cukr,
aroma), lískooříškový krém (sekané lískové oříšky 98%, rostlinný
tuk ztužený), poleva (poleva tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný
tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
emulgátor (sójový lecitin E322), vanilkový extrakt), rostlinný tuk
a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový)), fondán
(cukr, glukózový sirup, voda), punčové aroma (rozpouštědla –
voda, glycerol (E422), propylenglycol E1520, aromatické složky
- aromatické látky, aromatické přípravky; konzervační látka –
E202), sušená směs (sušené mléko plnotučné, cukr, emulgátor
E472b, stabilizátor E466, sušené mléko odstředěné, barvivo
E100, ethylvanilin, barvivo E101), Sojová mouka (z geneticky
nemodifikovaných sojových bobů), margarín (neztužené a
částečně ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový),
voda, emulgátory (polyglycerolové estery mastných kyselin,
mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin),
jedlá sůl, konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor
kyselosti kyselina citrónová, barvivo betakarotén), agar E406
(voda, cukr, mořská řasa, barvivo- nosič E514, barviva E102,
E110, E124)
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Šáteček listový se šlehačkou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
45 g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
pšeničná mouka (lepek), margarín (rostlinné tuky (palma), rostlinné
oleje (slunečnice, řepka), jedlá sůl (0,1%), emulgátor (ester
kyseliny citrónové z mono- a diglyceridů kyselin z jedlého tuku
E472c), regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný);
aroma, barvivo betakarotén), melanž (vejce), ocet kvasný lihový
(barvivo amoniakový karamel), cukr (protihrudkující látka
bramborový škrob max. 3%, aroma ethylvanilin)

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Šáteček listový se šleh. s náhrad. sladidlem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
minim. 40 g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
pšeničná mouka (lepek), margarín (rostlinné tuky (palma), rostlinné
oleje (slunečnice, řepka), jedlá sůl (0,1%), emulgátor (ester
kyseliny citrónové z mono- a diglyceridů kyselin z jedlého tuku
E472c), regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný);
aroma, barvivo betakarotén), melanž (vejce), ocet kvasný lihový
(barvivo amoniakový karamel), sorbit (E420 - sorbitol)

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Šáteček listový korpus
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
pekařský výrobek
z listového těsta
minim. 15 g
do 4 dnů ode dne dodání
při pokojové teplotě
pšeničná mouka (lepek), margarín (rostlinné tuky (palma), rostlinné
oleje (slunečnice, řepka), jedlá sůl (0,1%), emulgátor (ester
kyseliny citrónové z mono- a diglyceridů kyselin z jedlého tuku
E472c), regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný);
aroma, barvivo betakarotén), melanž (vejce), ocet kvasný lihový
(barvivo amoniakový karamel)
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Šáteček listový s krémem
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 70 g
do 2 hodin ode dne dodání
do 8o C
máslo (mléko), směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414,
mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky
E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek
(laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný
(mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný
palmový, barvivo E160a, aroma), pšeničná mouka (lepek),
margarín (rostlinné tuky (palma), rostlinné oleje (slunečnice,
řepka), jedlá sůl (0,1%), emulgátor (ester kyseliny citrónové z
mono- a diglyceridů kyselin z jedlého tuku E472c), regulátor
kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný); aroma, barvivo
betakarotén), melanž (vejce), ocet kvasný lihový (barvivo
amoniakový karamel), rumové aroma (rozpouštědla – voda,
glycerol (E422), propylenglycol E1520, aromatické složky –
aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma
benzo(a)pyren, konzervační látka – E202), cukr (protihrudkující
látka bramborový škrob max. 3%, aroma ethylvanilin)
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Špička/
Špička raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 50 g/
minim. 15g
do 6 dnů ode dne dodání
do 8o C
poleva tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový,
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový
lecitin E322), vanilkový extrakt), margarín (neztužené a částečně
ztužené rostlinné tuky a oleje (palmový a řepkový), voda,
emulgátory (polyglycerolové estery mastných kyselin, mono- a
diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin), jedlá sůl,
konzervant kyselina sorbová, máslové aroma, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, barvivo betakarotén), voda, cukr, vaječný bílek
(cukr, regulátor kyselosti kyselina citrónová, zahušťovadlo guar
guma E412, xanthan E415), pšeničná mouka (lepek), sušená směs
(sušené mléko plnotučné, cukr, emulgátor E472b, stabilizátor E466,
sušené mléko odstředěné, barvivo E100, ethylvanilin, barvivo
E101), vaječný bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor
kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku (obsah kakaového másla 1012%), sojová mouka (z geneticky nemodifikovaných sojových
bobů), vaječný žloutek (žloutek 99,9%; kyselina citrónová), fondán
(cukr, glukózový sirup, voda), krémový prášek (pšeničný škrob,
kukuřičný škrob, aroma ethylvanilin, barvivo (riboflavin, směs
karotenů), rumové aroma (rozpouštědla – voda, glycerol (E422),
propylenglycol E1520, aromatické složky – aromatické látky,
aromatické přípravky, kouřové aroma benzo(a)pyren, konzervační
látka – E202)
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Štafetka/
Štafetka raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 65 g/
minim. 20 g
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
vaječný bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor
kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), voda, cukr
(protihrudkující látka bramborový škrob max. 3%), pšeničná
mouka (lepek), krémový margarín (olej rostlinný kokosový, voda,
olej rostlinný řepkový a palmový, emulgátory E322 (slunečnice),
E471, E475, sůl, konzervant E202, regul.kyselosti E330, aroma,
barvivo E160a), směs na krém (cukr, modifikovaný škrob E1414,
mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko), želírující látky
E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek
(laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný
(mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný
palmový, barvivo E160a, aroma), máslo (mléko)), poleva (poleva
tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový
prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný
rostlinný tuk (palmový)), podzemnice olejná, tuková pasta kávová
(rostlinný tuk (palmový a částečně ztužený palmový), pražená
káva, cukr, aroma), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný
rostlinný tuk (palmový)

Tatran korpus
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
ze šlehaných hmot
minim. 100g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
cukr (protihrudkující látka bramborový škrob max. 3%), vaječný
bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270,
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), džem ovocný (cukr, ovocný
protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz),
ovocný protlak (aronie), modifik. škrob E1422, kyselina citrónová,
želírující látka E440(i), přírodní aroma, voda), pšeničná mouka
(lepek), vaječný žloutek (žloutek 99,9%; kyselina citrónová)
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Tatran se šlehačkou
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
minim. 150g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
cukr (protihrudkující látka bramborový škrob max. 3%), vaječný
bílek pasterizovaný (vaječný bílek 99,3%, regulátor kyselosti E270,
zahušťovadlo E415, stabilizátor E520), džem ovocný (cukr, ovocný
protlak (jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz),
ovocný protlak (aronie), modifik. škrob E1422, kyselina citrónová,
želírující látka E440(i), přírodní aroma, voda), smetana ke šlehání
(mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně ztužený
palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
pšeničná mouka (lepek), vaječný žloutek (žloutek 99,9%; kyselina
citrónová), alginát (cukr, voda, škrobový sirup, želírující látka
(alginan sodný 1,1%), regulátor kyselosti E341 a E339, emulgátor
E471, aroma višňové, barvivo E120, může obsahovat stopy lepku)

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Tiramisu kelímek
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
65g
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
rostlinný krém ke šlehání (voda, plně ztužený palmojádrový olej,
rostlinná vláknina, mléčná bílkovina, stabilizátor (E420ii),
hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor E472e, sojový lecitin
E322, estery kyseliny mléčné, mono a diglyceridy mastných
kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)), voda, cukr, melanž (vejce),
pšeničná mouka (lepek), Tiramissu fond (cukr, mascarpone prášek
(odpovídá 32% mascarpone), maltodextrin, želatina, aroma
(obsahuje soju), barveno ovocným a rostlinným extraktem, sůl),
pasta (cukr, voda, kávový extrakt (19%), karamelizovaný cukrový
sirup, propylen-glycol)
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Tiramisu
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
min. 65g
do 3 dnů ode dne dodání
do 8o C
rostlinný krém ke šlehání (voda, plně ztužený palmojádrový olej,
rostlinná vláknina, mléčná bílkovina, stabilizátor (E420ii),
hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor E472e, sojový lecitin
E322, estery kyseliny mléčné, mono a diglyceridy mastných
kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)), cukr, voda, melanž (vejce),
pšeničná mouka (lepek), Tiramissu fond (cukr, mascarpone prášek
(odpovídá 32% mascarpone), maltodextrin, želatina, aroma
(obsahuje soju), barveno ovocným a rostlinným extraktem, sůl),
pasta (cukr, voda, kávový extrakt (19%), karamelizovaný cukrový
sirup, propylen-glycol)

Název výrobku:

Rohlíček třený /
Rohlíček třený raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
jemné pečivo
z třené hmoty
minim. 40 g/
20g
7 dní ode dne dodání
v suchu při pokojové teplotě
pšeničná mouka (lepek), džem ovocný (cukr, ovocný protlak
(jablko), glukózový sirup, ovocný protlak (červený rybíz), ovocný
protlak (aronie), modifik. škrob E1422, kyselina citrónová,
želírující látka E440(i), přírodní aroma, voda), margarín (oleje
rostlinné řepkový a slunečnicový v různém poměru, rostlinné tuky
– řepkový částečně hydrogenovaný, tuk na bázi palmového oleje a
plně hydrogenovaný palmový tuk, voda, kyselé mléko, emulgátory
(mono- a diglyceridy mastných kyselin, mono- a diglyceridy
mastných kyselin esterifikované kyselinou citrónovou,
slunečnicový lecitin,), sůl (0,24%), aromata, regulátor kyselosti
kyselina citrónová, barvivo annato, vitamíny A a D3), poleva tmavá
extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), cukr (protihrudkující látka bramborový škrob
max. 3%, aroma ethylvanilin), krémový prášek (pšeničný škrob,
kukuřičný škrob, aroma ethylvanilin, barvivo (riboflavin, směs
karotenů), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk
(palmový), melanž (vejce)

Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:
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Název výrobku:

Tunel jahodový

Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní lehkou tukovou
minim. 60 g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
voda, ovocná náplň Jahoda (ovoce (jahody), ovocné protlaky
(višeň, aronie), glukoózový sirup, voda, cukr, modifikovaný
škrob E1442, kyselina citrónová, zahušťovadlo E418, konzervant
sorban draselný, barvivo rostlinný extrakt, aroma), melanž
(vejce), pšeničná mouka (lepek), cukr, krémový margarín (olej
rostlinný kokosový, voda, olej rostlinný řepkový a palmový,
emulgátory E322 (slunečnice), E471, E475, sůl, konzervant
E202, regul.kyselosti E330, aroma, barvivo E160a), poleva tmavá
extra (cukr, ztužený rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek
se sníženým obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322),
vanilkový extrakt), směs na krém (cukr, modifikovaný škrob
E1414, mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko),
želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený
mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk
palmový) a živočišný (mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně
ztužený olej rostlinný palmový, barvivo E160a, aroma), máslo
(mléko), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk
(palmový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (obsah
kakaového másla 10-12%)

Název výrobku:

Tyčky listové s kmínem

Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
pekařský výrobek
Z listového těsta
dodáváno na váhu
do 2 dnů ode dne dodání
v suchu při pokojové teplotě
pšeničná mouka (lepek), margarín (rostlinné tuky (palma),
rostlinné oleje (slunečnice, řepka), jedlá sůl (0,1%), emulgátor
(ester kyseliny citrónové z mono- a diglyceridů kyselin z jedlého
tuku E472c), regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citrát
sodný); aroma, barvivo betakarotén), voda, melanž (vejce), ocet
(voda, ocet kvasný lihový, barvivo: amoniakový karamel), sůl,
kmín mletý
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Název výrobku:

Tyčky listové se sýrem

Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
pekařský výrobek
Z listového těsta
dodáváno na váhu
do 2 dnů ode dne dodání
v suchu při pokojové teplotě
pšeničná mouka (lepek), margarín (rostlinné tuky (palma),
rostlinné oleje (slunečnice, řepka), jedlá sůl (0,1%), emulgátor
(ester kyseliny citrónové z mono- a diglyceridů kyselin z jedlého
tuku E472c), regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citrát
sodný); aroma, barvivo betakarotén), voda, melanž (vejce), ocet
(voda, ocet kvasný lihový, barvivo: amoniakový karamel), sýr
přírodní polotvrdý (mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury, syřidlo,
stabilizátor E509, barvivo E160b, konzervant E1105 (z vajec), sůl

Název výrobku:

Věneček/
Věneček raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
ostatní
minim. 60 g/
minim. 30 g
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
fondán (cukr, glukózový sirup, voda), voda, máslo (mléko),
melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), směs na krém (cukr,
modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné sušené, syrovátka
sušená (mléko), želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti
E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina,
rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný), kukuřičný sirup
sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový, barvivo E160a,
aroma), rostlinný olej slunečnicový, rumové aroma (rozpouštědla
– voda, glycerol (E422), propylenglycol E1520, aromatické
složky – aromatické látky, aromatické přípravky, kouřové aroma
benzo(a)pyren, konzervační látka – E202), sůl

Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Věneček se šlehačkou s náhrad. sladidlem/
Věneček se šlehačkou s náhrad. sladidlem raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
ostatní
minim. 40g/
minim. 15g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
melanž (vejce), voda, pšeničná mouka (lepek), rostlinný olej
slunečnicový, sorbit (E420 – sorbitol), sůl

Věneček s čoko-polevou/
Věneček s čoko-polevou raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
ostatní
minim. 55 g/
minim. 25 g
do 2 dnů ode dne dodání
do 8o C
poleva (poleva tmavá extra (cukr, ztužený rostlinný tuk
palmojádrový, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku,
emulgátor (sójový lecitin E322), vanilkový extrakt), rostlinný tuk a
částečně hydrogenovaný rostlinný tuk (palmový)), voda, máslo
(mléko), melanž (vejce), pšeničná mouka (lepek), směs na krém
(cukr, modifikovaný škrob E1414, mléko plnotučné sušené,
syrovátka sušená (mléko), želírující látky E401, E516, regulátor
kyselosti E450ii, sušený mléčný výrobek (laktóza, mléčná
bílkovina, rostlinný tuk palmový) a živočišný (mléčný), kukuřičný
sirup sušený, částečně ztužený olej rostlinný palmový, barvivo
E160a, aroma), rostlinný olej slunečnicový, rumové aroma
(rozpouštědla – voda, glycerol (E422), propylenglycol E1520,
aromatické složky – aromatické látky, aromatické přípravky,
kouřové aroma benzo(a)pyren, konzervační látka – E202), sůl
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Větrník/
Větrník raut
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
minim.120 g/
minim. 30g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
melanž (vejce), voda, fondán (cukr, glukózový sirup, voda),
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
pšeničná mouka (lepek), cukr, směs na krém (cukr, modifikovaný
škrob E1414, mléko plnotučné sušené, syrovátka sušená (mléko),
želírující látky E401, E516, regulátor kyselosti E450ii, sušený
mléčný výrobek (laktóza, mléčná bílkovina, rostlinný tuk palmový)
a živočišný (mléčný), kukuřičný sirup sušený, částečně ztužený olej
rostlinný palmový, barvivo E160a, aroma), rostlinný olej
slunečnicový, sůl

Košíček Wimbledon
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
90g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
smetana ke šlehání (mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně
ztužený palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
čerstvé jahody, košíček (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo,
emulgátor sojový lecitin E322, přírodní vanilkové aroma, může
obsahovat stopy mléčných složek, kakao minim. 50%),
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Název výrobku:
Obchodní jméno výrobce:
Název druhu:
Název skupiny:
Hmotnost výrobku:
Datum použitelnosti:
Datum min. trvanlivosti:
Způsob skladování:
Složení výrobku:

Řez Zebra
TRITON s.r.o., Smiřická 344, Hradec Králové, 503 41
cukrářský výrobek
s náplní šlehačkovou
70g
do 24 hodin ode dne dodání
do 8o C
pšeničná mouka (lepek), melanž (vejce), cukr, ovocná náplň višeň
(ovoce (višně, jablečný koncentrát), glukózový sirup, voda, cukr,
modifikovaný škrob E1442, kyselina citrónová, konzervant
sorban draselný, zahušťovadlo E418, aroma), smetana ke šlehání
(mléko), rostlinný krém ke šlehání (voda, plně ztužený
palmojádrový olej, rostlinná vláknina, mléčná bílkovina,
stabilizátor (E420ii), hyroxypropylcelulóza E463, emulgátor
E472e, sojový lecitin E322, estery kyseliny mléčné, mono a
diglyceridy mastných kyselin, sůl, aroma, barvivo E160a(ii)),
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (obsah kakaového
másla 10-12%), voda, poleva (poleva tmavá extra (cukr, ztužený
rostlinný tuk palmojádrový, kakaový prášek se sníženým
obsahem tuku, emulgátor (sójový lecitin E322), vanilkový
extrakt), rostlinný tuk a částečně hydrogenovaný rostlinný tuk
(palmový))
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UPOZORNĚNÍ!!!

Dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb. musíme své zákazníky informovat, že při přípravě
některých dortů na zakázku (zejména dětských – barvených dortů) jsou použita barviva (viz. seznam), která
mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Barvy do cukrářských krémů a hmot používáme výhradně na žádost zákazníka, který tím definuje své přání
ohledně vzhledu dortu.

Seznam barviv:
E102, E104, E110, E122, E124, E129, E133 a E155

Dále upozorňujeme, že všechny zákusky jsou vyrobeny ve výrobě, která zpracovává a používá suroviny,
které obsahují alergeny:
vlašské ořechy, lískové oříšky, podzemnici, mandle
mléko, lepek, vejce, sóju
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