SLOŽENÍ NEBALENÝCH VÝROBKŮ
Číslo

Název výrobku, hmotnost

SEVAL spol. s r.o., IČ 41034431, Na Fojtství 1558/3, Ostrava-Hrabůvka

Druh výrobku

Minimální
trvanlivost
ve dnech

Složení výrobku
Alergeny jsou uvedeny u jednotlivých výrobků a ZVÝRAZNĚNY
Všechny výrobky mohou obsahovat stopové množství těchto alergenních složek a výrobků z nich: obiloviny obsahující LEPEK (tj. PŠENICE, ŽITO, JEČMEN, OVES,
ŠPALDA nebo jejich hybridní odrůdy), LUPINA, SÓJA, HOŘČICE, VEJCE, ARAŠÍDY, MLÉKO, SEZAM, SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, CELER, SO 2

101

Rohlík 45 g

Pečivo pšeničné

1

PŠENIČNÁ mouka světlá a sladová, voda, vepřové sádlo, sůl, droždí, emulgátory (E472e, E322SOJOVÝ), cukr, dextróza, stabilizátor (E341, E466).

102

Rohlík se solí 45 g

Pečivo pšeničné

1

PŠENIČNÁ mouka světlá a sladová, voda, vepřové sádlo, sůl, droždí, emulgátor (E472e, E322SOJOVÝ), cukr, dextróza, stabilizátor (E341, E466), sůl hrubá 2%.

110

Houska tuková 45 g

Pečivo pšeničné

1

PŠENIČNÁ mouka světlá a sladová, voda, řepkový olej 3%, droždí, sůl, emulgátor (E472e, řepkový lecitin), SOJOVÁ mouka, regulátor kyselosti kyselina citrónová.

116

Bulka hamburgerová 90 g

Pečivo pšeničné

1

PŠENIČNÁ mouka světlá a sladová, voda, řepkový olej, droždí, sůl, cukr, emulgátor (E472e, řepkový lecitin), SOJOVÁ mouka, regulátor kyselosti kyselina citrónová.

141

Veka tuková 250 g

Pečivo pšeničné

2

191

Ciabatta s cibulkou 80 g

Pečivo pšeničnožitné

1

210

Rohlík grahamový 50 g

Pečivo pšeničné

1

211

Graham 50 g

Pečivo pšeničné

1

233

Žitánek 80 g

Pečivo pšeničnožitné

1

261

Mamma mia 70 g

Pečivo vícezrnné

1

271

Tyčinky plundrové balené 55g

Jemné pečivo

14

278

Pivní rohlík 70 g

Pečivo pšeničné

1

280

Houska tmavá 42 g

Pečivo pšeničné

1

320

Chléb žitný se slunečnicí 500 g

Chléb žitnopšeničný

3

326

Chléb Prokorn 400 g

chléb vícezrnný

3

327

Miniprokorn 100 g

Pečivo vícezrnné

2

328

Chléb Probody 350 g

Chléb vícezrnný

4

360

Chléb Ostravský 800 g

Chléb pšeničnožitný

2

Voda, ŽITNÁ chlebová mouka, PŠENIČNÁ chlebová mouka, PŠENIČNÁ mouka světlá, sůl, droždí, pražená ŽITNÁ mouka, kyselina octová, kmín, kukuřičný škrob.

370

Chléb kvasový 750 g

Chléb pšeničnožitný

4

Voda, PŠENIČNÁ chlebová mouka, ŽITNÁ chlebová mouka, ŽITNÁ celozrnná mouka, droždí, sůl, PŠENIČNÁ vláknina, kukuřičný škrob.

373

Kvasový dalamánek 80 g

Pečivo pšeničnožitné

1

Voda, PŠENIČNÁ chlebová mouka, ŽITNÁ chlebová mouka, ŽITNÁ celozrnná mouka, droždí, sůl, PŠENIČNÁ vláknina, kmín.

PŠENIČNÁ mouka světlá a sladová, voda, rostlinné oleje (palmový,řepkový) 2,5%, droždí, sůl, cukr, emulgátor E471, kyselina citronová, barvivo annato, aroma, emulgátor
(E472e, řepkový lecitin), SOJOVÁ mouka.
PŠENIČNÁ mouka, voda, sůl, ŽITNÉ mouky (chlebová,celozrnná , bobtnavá), cibule 3 %, olivový olej, droždí, sůl, slunečnicový a palmový olej, emulgátory (E472e, E322),
JEČNÁ sladová mouka, regulátor kyselosti E341, kyselina mléčná a citrónová.
Voda, PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÁ grahamová mouka 25%, řepkový olej, sůl, droždí, emulgátory (E 471, E472e, E481, řepkový lecitin), cukr, PŠENIČNÁ sladová mouka,
protispékavá látka uhličitan vápenatý, dextróza, slunečnicový olej, SOJOVÁ mouka, kyselina citrónová.
Použité mouky : PŠENIČNÁ mouka 50%, PŠENIČNÁ grahamová mouka 50%
Voda, PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÁ grahamová mouka 25%, řepkový olej, sůl, droždí, emulgátory (E 471, E472e, E481, řepkový lecitin), cukr, PŠENIČNÁ sladová mouka,
protispékavá látka uhličitan vápenatý, dextróza, slunečnicový olej, SOJOVÁ mouka, kyselina citrónová.
Použité mouky : PŠENIČNÁ mouka 50%, PŠENIČNÁ grahamová mouka 50%
PŠENIČNÁ mouka, voda, ŽITNÁ mouka), SEZAM, PŠENIČNÁ mouka bobtnavá a sladová, droždí, sůl, emulgátory (E472e,E471), kyseliny mléčná a citrónová, rostlinné oleje
(palmový,řepkový), barvivo annato, aroma.
PŠENIČNÁ mouka, voda, pekařská směs ((PŠENICE (mouka, šrot, otruby, sladový šrot, LEPEK), lněná semena, slunečnicová semena, ŽITO (šrot, sušený kvásek), sůl,
SÓJA (šrot, mouka), JEČMEN (sladový extrakt, sladová mouka), směs vitaminů a minerálních látek, maltodextrin, cukr, emulgátor E472e, řepkový lecitin, stabilizátor guma
guar a E466, protispékavá látka fosforečnany vápenaté )), droždí, loupaná slunečnice, SEZAM.
PŠENIČNÁ mouka, voda, rostlinné oleje a tuky (palma, řepka), droždí, sůl, emulgátory: lecitiny, E471,E475, regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma, barvivo annato,
cukr, kmín, kukuřičná mouka, SYROVÁTKA.
PŠENIČNÁ mouka, voda, pivo 5%, ŽITNÉ SLADOVÉ vločky, droždí, kmín, sůl, jablečná vláknina, glukózový sirup, sušený SLAD (ŽITNÝ, JEČNÝ), směs zeleniny (cibule,
mrkev, CELER, květák), směs koření (petržel, libeček, CELEROVÉ listy), rostlinný tuk (slunečnicový, řepkový), cukr, škrob, palmový olej, emulgátor E472e; MLÉČNÁ
bílkovina .
PŠENIČNÁ mouka, voda, celozrnná PŠENIČNÁ mouka, slunečnicová semena, vločky PŠENIČNÉ-ŠPALDA, OVESNÉ vločky, SEZAM, sůl, řepkový olej, droždí, cukr,
PŠENIČNÁ SLADOVÁ mouka, emulgátor (E472e, řepkový lecitin), SOJOVÁ mouka, kyselina citrónová.
Voda, ŽITNÁ chlebová mouka, PŠENIČNÁ mouka, slunečnice (5%), OVESNÉ vločky, bramborové vločky, lněné semínko, droždí, sůl, regulátory kyselosti: kyselina citrónová
a octan sodný, JEČNÝ slad, zahušťovadlo xanthan, emulgátor: E472e, SÓJOVÁ mouka, glukóza.
PŠENIČNÁ mouka, voda, PŠENIČNÁ krupice (semolina), slunečnicová semínka, otruby PŠENIČNÉ, lněná semínka, SOJOVÉ boby, vločky SOJOVÉ, mouka PŠENIČNÁ
celozrnná, krupice kukuřičná, cukr třtinový, droždí, sůl, mouka JEČNÁ sladová, mouka ŽITNÁ sladová, mouka ŽITNÁ, emulgátor E322, koření.
PŠENIČNÁ mouka, voda, PŠENIČNÁ krupice (semolina), slunečnicová semínka, otruby PŠENIČNÉ, lněná semínka, SOJOVÉ boby, vločky SOJOVÉ, mouka PŠENIČNÁ
celozrnná, krupice kukuřičná, cukr třtinový, droždí, sůl, mouka JEČNÁ sladová, mouka ŽITNÁ sladová, mouka ŽITNÁ, emulgátor E322, koření.
Voda, PŠENIČNÝ LEPEK, lněné semínko, loupaná slunečnice, SEZAM, celozrnná PŠENIČNÁ mouka (ŠPALDA), SOJOVÁ mouka, droždí, PŠENIČNÁ mouka, SOJOVÝ
šrot, jablečná vláknina, PŠENIČNÉ klíčky, sůl, jodid draselný, JEČNÝ sladový extrakt, koření (koriandr).

PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, rostlinné oleje (palmový,řepkový), VAJEČNÁ melanž, mák, droždí, sůl, emulgátory (E471, E472e), kyseliny(citronová, mléčná a octová),
barvivo annato, ethylvanilin, stabilizátor sorbitol, glukózový sirup, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma.
PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, rostlinné oleje (palmový,řepkový, slunečnicový), VAJEČNÁ melanž, rozinky, droždí, sůl, emulgátory (E471, E472e, E475, slunečnicový
406
Jemné pečivo
3
lecitin), kyseliny(citronová, mléčná a octová), barvivo- karmíny, ethylvanilin, stabilizátor sorbitol, glukózový sirup, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový, citronové
Mikulášek, čert 165 g
aroma, SYROVÁTKA, glukóza, fruktóza, želírující látka alginát sodný, regulátor kyselosti (E341iii, E339iii), maltodextrin, ethylvanilin
Maková náplň 50% (mák, cukr, voda, glukózový sirup, PŠENIČNÁ krupička, PŠENIČNÉ klíčky, olej řepkový, sůl jedlá, jodičnan draselný, aroma), PŠENIČNÁ mouka, voda,
455
Jemné pečivo
5
cukr, rostlinné oleje (palmový, řepkový), droždí, emulgátory (slunečnicový lecitin, E471, E472e, E475), SYROVÁTKA, aroma, kyselina citronová, rumové aroma, glukózový
Závin s makovou náplní 400 g
sirup, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový, sladidlo sorbitol.
Je-li v sloupci „Druh výrobku“ uveden údaj o množství surovinové složky, jde o hmotnostní procento této složky před pečením. Veškeré pekařské výrobky SEVAL spol. s r.o. jsou vyráběny v podmínkách systémů managementu jakosti a systému kritických bodů
v potravinářství HACCP, ve shodě s normou ISO 9001:2015 a věstníkem Mze č. 2/2010. Oba tyto systémy pro výrobu jsou certifikovány u auditorské společnosti BOHEMIA CERTIFICATION. Toto složení nebalených výrobků je platné od 13. 7. 2018.
str. 1
401

Trojlístek 80 g

Jemné pečivo

2

SLOŽENÍ NEBALENÝCH VÝROBKŮ
Číslo

Název výrobku, hmotnost

SEVAL spol. s r.o., IČ 41034431, Na Fojtství 1558/3, Ostrava-Hrabůvka

Druh výrobku

Minimální
trvanlivost
ve dnech

483

Koláč s jablky 100 g

Jemné pečivo

2

484

Koláč se švestkami 100 g

Jemné pečivo

2

492

Kulička z tvarohového těsta 25 g

Jemné pečivo
smažené

2

522

Hřeben s tvarohovou náplní 65 g

Jemné pečivo

2

523

Hřeben s makovou náplní 65 g

Jemné pečivo

2

532

Muffin čoko 80 g

Jemné pečivo ze
třených hmot

5

535

Muffin jablečný s chia semínky
80 g

Jemné pečivo ze
třených hmot

5

556

Koláč s povidlovou náplní 60 g

Jemné pečivo

2

557

Koláč s makovou náplní 60 g

Jemné pečivo

2

558

Koláč s tvarohovou náplní 60 g

Jemné pečivo

2

559

Koláč s ořechovou náplní 60 g

Jemné pečivo

2

561

Koláč svatební s povidlovou
náplní 60 g

Jemné pečivo

2

562

Koláč svatební s makovou náplní
60 g

Jemné pečivo

2

563

Koláč svatební s tvarohovou
náplní 60 g

Jemné pečivo
s náplní do 150 g

2

Složení výrobku
Alergeny jsou uvedeny u jednotlivých výrobků a ZVÝRAZNĚNY
Všechny výrobky mohou obsahovat stopové množství těchto alergenních složek a výrobků z nich: obiloviny obsahující LEPEK (tj. PŠENICE, ŽITO, JEČMEN, OVES,
ŠPALDA nebo jejich hybridní odrůdy), LUPINA, SÓJA, HOŘČICE, VEJCE, ARAŠÍDY, MLÉKO, SEZAM, SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, CELER, SO 2
Jablečná náplň 44% (jablka, cukr, stabilizátor-guarová guma, regulátor kyselosti-kyselina citrónová, konzervační látka-sorban draselný), PŠENIČNÁ mouka, MLÉKO,
rostlinné oleje (palmový, řepkový), VAJEČNÁ melanž, droždí, sůl, vepřové sádlo, emulgátory (slunečnicový lecitin, E471, E472, E322-sójový, E475), SYROVÁTKA, aroma,
protihrudkující látky, dextróza, stabilizátor (E341, E466), barvivo annato, SOJOVÁ mouka.
Švestky půlené 45%, PŠENIČNÁ mouka, MLÉKO, rostlinné oleje(palmový, řepkový), cukr, droždí, řepkový olej, VAJEČNÁ melanž, sůl, emulgátory (slunečnicový lecitin,
E472, E475), SYROVÁTKA, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, protihrudkující látky.
PŠENIČNÁ mouka, voda, TVAROH 25%, cukr, tuk palmový, PŠENIČNÝ škrob a lepek, sušený TVAROH, sušená VEJCE, kypřidla (difosfáty, uhličitan sodný), emulgátor
E472e, sůl, skořice, aroma, barvivo karamel.
TVAROHOVÁ náplň 48% (TVAROH, cukr, mouka bobtnavá kukuřičná, MÁSLO, kukuřičný škrob, SYROVÁTKA, VAJEČNÁ melanž, citronová šťáva, aroma, konzervant
E202), PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, rostlinné oleje (palmový, řepkový), VAJEČNÁ melanž, droždí, sůl jemná, emulgátory (slunečnicový lecitin, E471, E472e, E475),
SYROVÁTKA, aroma, kyseliny (citronová, octová, mléčná), regulátor kyselosti mléčnan sodný, sladidlo sorbitol, glukózový sirup, jablečná dřeň, modifikovaný škrob
bramborový, citronové aroma.
Maková náplň 44% ((mák, glukózový sirup, cukr, PŠENIČNÉ klíčky, švestky, VLAŠSKÉ OŘECHY, ARAŠÍDY, PŠENIČNÁ krupička, voda, rostlinný olej řepkový, skořice,
aroma)), PŠENIČNÁ mouka, voda, cukr, rostlinné oleje (palmový, řepkový), VAJEČNÁ melanž, droždí, sůl, emulgátory (slunečnicový lecitin, E471, E472e, E475),
SYROVÁTKA, aroma, kyseliny (citronová, octová, mléčná), regulátor kyselosti mléčnan sodný, sladidlo sorbitol, glukózový sirup, jablečná dřeň, modifikovaný škrob
bramborový, citronové aroma, barvivo annato, protihrudkující látky.
Cukr, řepkový olej, VAJEČNÁ melanž, PŠENIČNÁ mouka, voda, PŠENIČNÝ škrob, SYROVÁTKA, kukuřičný škrob, kypřidla (uhličitan sodný, difosfáty), sůl, emulgátor E471,
aroma, slunečnicový olej, zahušťovadlo xanthan, koření, kyselina citrónová, tuková poleva 6% ((cukr, ztužené rostlinné tuky (palmový, kokosový), nízkotučný kakaový
prášek, emulgátor SOJOVÝ lecitin, aroma)).
Cukr, řepkový olej, VAJEČNÁ melanž, PŠENIČNÁ mouka, voda, PŠENIČNÝ škrob, SYROVÁTKA, kukuřičný škrob, kypřidla (uhličitan sodný, difosfáty), sůl, emulgátor E471,
aroma, slunečnicový olej, zahušťovadlo xanthan, koření, jablečná náplň 6% (jablka, voda, kyselina citronová), loupaná slunečnice, chia semínka 2%
Švestková povidla náplň 30% (švestkový protlak, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422, voda, kyselina citrónová, aroma),
PŠENIČNÁ mouka, MLÉKO, cukr, VAJEČNÁ melanž, rostlinné oleje palmový a řepkový, voda, emulgátory (slunečnicový lecitin, E471, E475, E325), SYROVÁTKA, aroma,
kyseliny (citronová, octová a mléčná), protihrudkující látky, sůl, MÁSLO, MANDLE, barvivo karamel, droždí.
Maková náplň 30 %) (mák, cukr, voda, glukózový sirup, PŠENIČNÁ krupička, PŠENIČNÉ klíčky, olej řepkový, sůl, jodičnan draselný), aroma), PŠENIČNÁ mouka, MLÉKO,
cukr, VAJEČNÁ melanž, rostlinné oleje palmový a řepkový, droždí, voda, emulgátory (slunečnicový lecitin, E471, E475, E325), SYROVÁTKA, aroma, kyseliny (citronová,
octová a mléčná), protihrudkující látky, sůl, MÁSLO, barvivo karamel.
Tvarohová náplň 30% (tvaroh, cukr, rozinky, slunečnicový olej, ethylvanilin, jablečná dřeň, voda, glukózový sirup, modifikovaný škrob, kyselina citrónová, aroma), PŠENIČNÁ
mouka, MLÉKO, cukr, VAJEČNÁ melanž, rostlinné oleje palmový a řepkový, švestková povidla (švestkový protlak, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr,
modifikovaný škrob, voda, kyselina citrónová, aroma), droždí, voda, emulgátory (slunečnicový lecitin, E471, E475, E325), SYROVÁTKA, aroma, kyseliny (citronová, octová
a mléčná), protihrudkující látky, sůl, MÁSLO, barvivo karamel.
Ořechová náplň 30% (VLAŠSKÉ OŘECHY, cukr, MLÉKO, aroma, skořice mletá, protihrudkující látky, ethylvanilin, PŠENIČNÁ mouka světlá a sladová, voda, vepřové sádlo,
rostlinné oleje (palmový,řepkový), sůl, droždí, emulgátory E472e a E322SOJOVÝ, cukr, dextróza, stabilizátory E341a E466, kyselina citronová, barvivo annato, aroma,
SOJOVÁ mouka), PŠENIČNÁ mouka, MLÉKO, cukr, VAJEČNÁ melanž, rostlinné oleje palmový a řepkový, LÍSKOVÉ OŘECHY, droždí, voda, emulgátory (slunečnicový
lecitin, E471, E475, E325), SYROVÁTKA, aroma, kyseliny (citronová, octová a mléčná), protihrudkující látky, sůl, MÁSLO, barvivo karamel.
Švestková povidla náplň 32 % (švestkový protlak, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob E1422, voda, kyselina citrónová, aroma),
PŠENIČNÁ mouka, MLÉKO, cukr, MÁSLO, oleje palmový a řepkový, VAJEČNÁ melanž, voda, emulgátory (slunečnicový lecitin, E471, E475, E325), SYROVÁTKA, aroma,
kyseliny (citronová, octová a mléčná), protihrudkující látky, MANDLE, droždí, dextroza, stearan hořečnatý, modifikovaný bramborový škrob, barvivo karamel, sůl.
Maková náplň 22% (mák, glukózový sirup, cukr, PŠENIČNÉ klíčky, sušené švestky, PŠENIČNÁ krupička, švestkový protlak, voda, olej řepkový, skořice, aroma), PŠENIČNÁ
mouka, MLÉKO, cukr, MÁSLO, oleje palmový a řepkový, VAJEČNÁ melanž, voda, třešně, emulgátory (slunečnicový lecitin, E471, E475, E325), SYROVÁTKA, aroma,
kyseliny (citronová, octová a mléčná), protihrudkující látky, droždí, skořice, dextroza, stearan hořečnatý, modifikovaný bramborový škrob, barvivo karamel, sůl, náhradní
sladidlo E954, ethylvanilin).
Tvarohová náplň 35% (TVAROH, cukr, glukózový sirup, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, ethylvanilin, rozinky, kyselina citronová),
PŠENIČNÁ mouka, cukr, MLÉKO, MÁSLO, oleje palmový a řepkový, VAJEČNÁ melanž, droždí, sůl, protlaky jablkový a višňový a aronie, glukózový sirup, želírující látka
E440(i), protihrudkující látky, emulgátory (slunečnicový lecitin, E471, E475, E325), SYROVÁTKA, kyseliny (citrónová, octová a mléčná), olej slunečnicový, dextroza, stearan
hořečnatý, modifikovaný bramborový škrob, glukóza, fruktóza, voda, želírující látka alginát sodný, regulátory kyselosti (E341iii, E339iii), barviva košenila a karamel, kukuřičný
škrob, rumové aroma.

Je-li v sloupci „Druh výrobku“ uveden údaj o množství surovinové složky, jde o hmotnostní procento této složky před pečením. Veškeré pekařské výrobky SEVAL spol. s r.o. jsou vyráběny v podmínkách systémů managementu jakosti a systému kritických bodů
v potravinářství HACCP, ve shodě s normou ISO 9001:2015 a věstníkem Mze č. 2/2010. Oba tyto systémy pro výrobu jsou certifikovány u auditorské společnosti BOHEMIA CERTIFICATION. Toto složení nebalených výrobků je platné od 13. 7. 2018.
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SLOŽENÍ NEBALENÝCH VÝROBKŮ
Číslo

564

565
566

Název výrobku, hmotnost

Koláč svatební s ořechovou
náplní 60 g

SEVAL spol. s r.o., IČ 41034431, Na Fojtství 1558/3, Ostrava-Hrabůvka

Druh výrobku

Jemné pečivo
s náplní do 150g

Koláč tlačený s povidlovou náplní Jemné pečivo
s náplní do 150g
70 g
Koláč tlačený s makovou náplní
Jemné pečivo
70 g

Minimální
trvanlivost
ve dnech

2

2
2

567

Koláč tlačený s tvarohovou
náplní 70 g

Jemné pečivo

2

574

Minipizza 70 g

Pečivo pšeničné

1

575

Rohlík se slaninou 80 g

Pečivo pšeničné

1

601

Loupák 45 g

610

Croissant se sýrem 80 g

611

Croissant s čoko náplní 80 g

614

Croissant s nivou 80 g

Jemné pečivo
z kynutého l.těst
Jemné pečivo
z kynutého l.těst
Jemné pečivo
z kynutého l.těst
Jemné pečivo
z kynutého l.těst

660

Zelňák 70 g

Jemné pečivo
z kynutého l.těst

2

670

Šnek skořicový 65 g

Jemné pečivo
z kynutého l.těst

2

690

Plundrové s párkem 90 g

Jemné pečivo
z kynutého l.těst

2

694

Tyčinky plundrové 9 g

Jemné pečivo

10

701

Šáteček listový s tvarohovou
náplní 40 g

Jemné pečivo
z listového těsta

2

702

Šáteček listový s povidlovou
náplní 40 g

Jemné pečivo
z listového těsta

2

730

Kapsa s pizza omáčkou 50 g

Jemné pečivo
z listového těsta

2

742

Listové s balkánským sýrem 60 g

Jemné pečivo
z listového těsta

2

2
2
2
2

Složení výrobku
Alergeny jsou uvedeny u jednotlivých výrobků a ZVÝRAZNĚNY
Všechny výrobky mohou obsahovat stopové množství těchto alergenních složek a výrobků z nich: obiloviny obsahující LEPEK (tj. PŠENICE, ŽITO, JEČMEN, OVES,
ŠPALDA nebo jejich hybridní odrůdy), LUPINA, SÓJA, HOŘČICE, VEJCE, ARAŠÍDY, MLÉKO, SEZAM, SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, CELER, SO 2
Ořechová náplň 20% (VLAŠSKÉ OŘECHY, cukr, MLÉKO, aroma, skořice mletá, protihrudkující látky, ethylvanilin, PŠENIČNÁ mouka světlá a sladová, voda, vepřové sádlo,
oleje palmový a řepkový, sůl, droždí, emulgátory E472e a E322SOJOVÝ, cukr, dextróza, stabilizátory E341a E466, kyselina citronová, barvivo annato, aroma, SOJOVÁ
mouka),PŠENIČNÁ mouka, MLÉKO, cukr, MÁSLO, oleje palmový a řepkový, VAJEČNÁ melanž, voda, emulgátory (slunečnicový lecitin, E471, E475, E325), SYROVÁTKA,
aroma, kyseliny (citronová, octová a mléčná), protihrudkující látky,VLAŠSKÉ OŘECHY , droždí, dextroza, stearan hořečnatý, modifikovaný bramborový škrob, barvivo
karamel, sůl.
Náplň povidlová 45% (švestkový protlak, švestky sušené, jablkový protlak, glukózový sirup, cukr, vláknina PŠENIČNÁ, kyselina citrónová, aroma), PŠENIČNÁ mouka, cukr,
VAJEČNÁ melanž, řepkový olej, vepřové sádlo, droždí, kyseliny mléčná a octová, emulgátory (E325, E472e, E322SOJOVÝ), dextróza, stabilizátor (E341, E466), sůl.
Maková náplň 30%(mák, glukózový sirup, cukr, PŠENIČNÉ klíčky, sušené švestky, PŠENIČNÁ krupička, švestkový protlak, voda, olej řepkový, skořice, aroma), PŠENIČNÁ
mouka, cukr, VAJEČNÁ melanž, řepkový olej, vepřové sádlo, droždí, kyseliny mléčná a octová, emulgátory (E325, E472e, E322SOJOVÝ), dextróza, stabilizátor (E341,
E466), sůl.
TVAROHOVÁ náplň 40% (TVAROH, cukr, mouka kukuřičná, MÁSLO, kukuřičný škrob, SYROVÁTKA, VAJEČNÁ melanž, citronová šťáva, aroma, konzervant E202),
PŠENIČNÁ mouka, cukr, VAJEČNÁ melanž, řepkový olej, vepřové sádlo, droždí, kyseliny mléčná a octová, emulgátory (E325, E472e, E322SOJOVÝ), dextróza, stabilizátor
(E341, E466), sůl.
Mouka PŠENIČNÁ, voda, SÝR eidam, rajčatový protlak, cukr, řepkový olej, droždí, vločky bramborové,sůl, částečně ztužený olej palmový, kukuřičný sirup, emulgátor E471,
vláknina řepná, modifikovaný škrob, ocet kvasný lihový, cibule sušená, směs koření, chilli mleté, jodičnan draselný
PŠENIČNÁ mouka, anglická slanina 35% (vepřový bok, sůl, cukr, stabilizátory E450 a E451, modifikované škroby, barvivo kulér), voda, vepřové sádlo, sůl, droždí,
emulgátory (E472e, E322SOJOVÝ), cukr, dextróza, stabilizátor (E341, E466), HOŘČIČNÉ semeno, ocet kvasný lihový, barvivo kurkuma, výtažek koření.
PŠENIČNÁ mouka, voda, olej palmový a řepkový, droždí, cukr, emulgátory (E471, E472e, E475), kyselina citronová, aroma, barvivo betakaroten, SYROVÁTKA, sůl,
PŠENIČNÁ SLADOVÁ mouka, dextróza, regulátor kyselosti fosforečnan sodný.
PŠENIČNÁ mouka, voda, olej palmový a řepkový, SÝR EIDAM 25%, droždí, cukr, emulgátory (E471, E472e, E475), kyselina citronová, aroma, barvivo betakaroten,
SYROVÁTKA, sůl, PŠENIČNÁ SLADOVÁ mouka, dextróza, regulátor kyselosti fosforečnan sodný
PŠENIČNÁ mouka, voda, olej palmový a řepkový, čokonáplň 25% (cukr, ztužený palmový olej, kakaový prášek, lecitin SÓJOVÝ, aroma), cukr, droždí, emulgátory (E471,
E472e, E475), kyselina citronová, aroma, barvivo betakaroten, SYROVÁTKA, sůl, PŠENIČNÁ SLADOVÁ mouka, dextróza, regulátor kyselosti fosforečnan sodný
PŠENIČNÁ mouka, voda, olej palmový a řepkový, SÝR NIVA 20%, SEZAM, droždí, cukr, emulgátory (E471, E472e, E475), kyselina citronová, aroma, barvivo betakaroten,
SYROVÁTKA, sůl, PŠENIČNÁ SLADOVÁ mouka, dextróza, regulátor kyselosti fosforečnan sodný
Náplň 30% (kysané zelí, voda, sůl, kmín, HOŘČIČNÉ semínko, cibule, řepkový olej, PŠENIČNÁ mouka, sůl, anglická slanina (vepřový bok), konzervant E250, cukr,
stabilizátory E450, E451, modifikované škroby, barvivo kulér), PŠENIČNÁ mouka, voda, olej palmový a řepkový, droždí, cukr, kmín, emulgátory (E471, E472e, E475),
kyselina citronová, aroma, barvivo betakaroten, SYROVÁTKA, sůl, PŠENIČNÁ SLADOVÁ mouka, dextróza, regulátor kyselosti fosforečnan sodný
PŠENIČNÁ mouka, voda, olej palmový a řepkový, droždí, cukr, emulgátory (E471, E472e, E475, E322SOJOVÝ), kyselina citronová, aroma, barvivo annato, SYROVÁTKA,
sůl, PŠENIČNÁ SLADOVÁ mouka, dextróza, regulátor kyselosti fosforečnan sodný, dextróza, stabilizátor (E341, E466), SOJOVÁ mouka, skořice 0,5%
Párek 44% (drůbeží maso, pitná voda, vepřové kůže, bambusová vláknina, PŠENIČNÁ mouka, kuřecí kůže, hovězí maso, bramborový škrob, sůl, stabilizátory E338, E450,
E451, E250, zahušťovadla E412, E500, E1422, dextróza, koření, emulgátor E471, aroma, extrakty koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, barvivo E120), PŠENIČNÁ
mouka, voda, olej palmový a řepkový, droždí, cukr, emulgátory (E471, E472e, E475), kyselina citronová, aroma, barvivo betakaroten, SYROVÁTKA, sůl, PŠENIČNÁ
SLADOVÁ mouka, dextróza, regulátor kyselosti fosforečnan sodný.
PŠENIČNÁ mouka, voda, olej palmový a řepkový, sůl, cukr, kmín, droždí, kukuřičná mouka, SYROVÁTKA, emulgátory (E471,E475, lecitin slunečnicový), kyselina citronová,
aroma, barvivo betakaroten
PŠENIČNÁ mouka, TVAROHOVÁ náplň 25% (TVAROH, cukr, mouka bobtnavá kukuřičná, máslo, kukuřičný a bramborový škrob, SYROVÁTKA, VAJEČNÁ melanž, sušený
BÍLEK, kyselina citrónová, sůl, citronová šťáva, aroma), voda, oleje (palmový-částečně ztužený, řepkový), emulgátory E471a E322, sůl, aroma, barvivo annato
a betakaroten, kukuřičná mouka, SYROVÁTKA, ocet, sůl, bílkovina MLÉČNÁ, cukr, kypřidlo pyrofosforečnan disodný),
PŠENIČNÁ mouka, povidlová náplň 25% (švestkový protlak, sušené švestky, jablečný protlak, glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob, voda, kyselina citrónová, aroma),
voda, oleje (palmový-částečně ztužený, řepkový), emulgátory E471a E322, aroma, barvivo annato a betakaroten, kukuřičná mouka, SYROVÁTKA, ocet, sůl, bílkovina
MLÉČNÁ, cukr, kypřidlo pyrofosforečnan disodný).
PŠENIČNÁ mouka, voda, oleje (palmový-částečně ztužený, řepkový), pizza náplň 7% (sacharóza, kukuřičný škrob, rajčata, látka zvýrazňující chuť: mononatriumglutamát;
sůl, koření (CELER, HOŘČICE), dextróza, kyselina citronová; bylinky, aromata, koření, výtažky z koření, cibulka, palmový olej. PŠENIČNÁ mouka, sůl), kukuřičná mouka,
SYROVÁTKA, ocet, emulgátory E471 a E322, kyselina citrónová, aroma, barvivo karoteny, sůl, bílkovina MLÉČNÁ, cukr, kypřidlo pyrofosforečnan disodný).
PŠENIČNÁ mouka, voda, oleje (palmový-částečně ztužený, řepkový), balkánský sýr 16%, pór, SEZAM, ocet, bílkovina MLÉČNÁ, cukr, regulátor kyselosti: pyrofosforečnan
disodný, kukuřičný škrob, kukuřičná mouka, SYROVÁTKA, emulgátory E471 a E322, kyselina citrónová, aroma, barvivo karoteny, sůl

Je-li v sloupci „Druh výrobku“ uveden údaj o množství surovinové složky, jde o hmotnostní procento této složky před pečením. Veškeré pekařské výrobky SEVAL spol. s r.o. jsou vyráběny v podmínkách systémů managementu jakosti a systému kritických bodů
v potravinářství HACCP, ve shodě s normou ISO 9001:2015 a věstníkem Mze č. 2/2010. Oba tyto systémy pro výrobu jsou certifikovány u auditorské společnosti BOHEMIA CERTIFICATION. Toto složení nebalených výrobků je platné od 13. 7. 2018.
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SLOŽENÍ NEBALENÝCH VÝROBKŮ
Číslo

Název výrobku, hmotnost

SEVAL spol. s r.o., IČ 41034431, Na Fojtství 1558/3, Ostrava-Hrabůvka

Druh výrobku

Minimální
trvanlivost
ve dnech

756

Štrúdl fojtský jablečný 100 g

Jemné pečivo
z taženého těsta

3

801

Kobliha s povidlovou náplní 50 g

Jemné pečivo
smažené

2

810

Kobliha s ovocnou náplní 50 g

Jemné pečivo
smažené

2

822

Kobliha s nutelkou 50 g

Jemné pečivo
smažené

2

830

Bavorský vdolek 55 g

Cukrářský výrobek

2

900

Tvarožník 130 g

Jemné pečivo ze
šlehaných hmot

5

920

Koláč třený s tvarohovou náplní
100 g

Jemné pečivo ze
třených hmot

2

927

Makovník 95 g

Jemné pečivo ze
třených hmot

5

930

Mrkvový řez tety Lenky 100 g

Jemné pečivo ze
třených hmot

5

950

Linecké kolečko 45 g

Trvanlivé pečivo

21

954

Linecký zajíček 35 g

Trvanlivé pečivo

21

955

Linecký stromeček čoko 45g

Trvanlivé pečivo

21

956

Linecké vajíčko 45 g

Trvanlivé pečivo

21

958

Třená tyčinka 50 g

Trvanlivé pečivo

21

959

Marokánka 45 g

Trvanlivé pečivo

21

960

Kokosový kmen 50 g

Cukrovinka

21

970

Kokosový kmen 80 g

Cukrovinka

21

Složení výrobku
Alergeny jsou uvedeny u jednotlivých výrobků a ZVÝRAZNĚNY
Všechny výrobky mohou obsahovat stopové množství těchto alergenních složek a výrobků z nich: obiloviny obsahující LEPEK (tj. PŠENICE, ŽITO, JEČMEN, OVES,
ŠPALDA nebo jejich hybridní odrůdy), LUPINA, SÓJA, HOŘČICE, VEJCE, ARAŠÍDY, MLÉKO, SEZAM, SUCHÉ SKOŘÁPKOVÉ PLODY, CELER, SO 2
Jablečná náplň 60% (jablka, MÁSLO, rozinky, VLAŠSKÉ OŘECHY, cukr, voda, kyselina citronová, skořice, ethylvanilin, PŠENIČNÁ mouka, vepřové sádlo, rostlinné olejepalmový a řepkový), sůl, droždí, emulgátory (E472e, E322SOJOVÝ), dextróza, stabilizátor (E341, E466), barvivo annato, aroma, SOJOVÁ mouka), MÁSLO, VAJEČNÁ
melanž , sůl jemná, ocet.
PŠENIČNÁ mouka, náplň povidlová 22% (protlak švestkový, švestky sušené, protlak jablkový, glukózový sirup, cukr, vláknina PŠENIČNÁ, kyselina citrónová, aroma), voda,
olej palmový a řepkový, cukr, , droždí, VAJEČNÁ melanž, SYROVÁTKA, sůl, jodičnan draselný, mouka SOJOVÁ, emulgátory (E471, E472e, E 322), aroma, barvivo karoten,
zahušťovadlo guma guar, dextroza, stearan hořečnatý, modifikovaný bramborový škrob.
PŠENIČNÁ mouka, ovocná náplň 20% (cukr, směs ovocných dření , želírující látka pektin, kyselina citronová, aroma, barvivo paprikový extrakt), voda, olej palmový
a řepkový, cukr, droždí, VAJEČNÁ melanž, SYROVÁTKA, sůl, jodičnan draselný, mouka SOJOVÁ, emulgátory (E471, E472e, E 322), aroma, barvivo karoten, zahušťovadlo
guma guar, dextroza, stearan hořečnatý, modifikovaný bramborový škrob.
PŠENIČNÁ mouka, nugátový krém 23% (cukr, oleje slunečnicový a palmový, kakaový prášek, LÍSKOVÉ OŘECHY, MLÉKO, emulgátor: SOJOVÝ lecitin, aroma), voda, olej
palmový a řepkový, cukr, droždí, VAJEČNÁ melanž, SYROVÁTKA, sůl, jodičnan draselný, mouka SOJOVÁ, emulgátory (E471, E472e, E 322), aroma, barvivo karoten,
zahušťovadlo guma guar, ztužený palmový olej, kakaový prášek, emulgátor lecitin SÓJOVÝ, aroma.
PŠENIČNÁ mouka, tvarohová náplň (TVAROH, cukr, mouka bobtnavá kukuřičná, MÁSLO, kukuřičný škrob, SYROVÁTKA, VAJEČNÁ melanž, citronová šťáva, aroma),
náplň povidlová (protlak švestkový, švestky sušené, protlak jablkový, glukózový sirup, cukr, vláknina PŠENIČNÁ, kyselina citrónová, aroma), voda, olej palmový a řepkový,
cukr, droždí, VAJEČNÁ melanž, SYROVÁTKA, sůl, jodičnan draselný, mouka SOJOVÁ, emulgátory (E471, E472e, E 322), aroma, barvivo karoten, zahušťovadlo guma guar,
dextroza, stearan hořečnatý, modifikovaný bramborový škrob.
Skladovat do 8 °C
TVAROH 30%, voda, PŠENIČNÁ mouka, cukr, modifikovaný škrob bramborový, SYROVÁTKA, tuk palmový, PŠENIČNÝ škrob, glukózový sirup, dextróza, MLÉKO,
VAJEČNÝ BÍLEK, zahušťovadla: E401, E407; stabilizátory: E450, E339; emulgátory: E475, E471; sůl, aroma, VAJEČNÁ melanž, kyselina citronová, olej palmový a řepkový,
barvivo annato, cukr, protihrudkující látky, ethylvanilin, glukózový sirup, jablečná dřeň, modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma
Cukr, PŠENIČNÁ mouka, voda, TVAROHOVÁ náplň 20% (TVAROH, cukr, mouka bobtnavá kukuřičná, MÁSLO, kukuřičný škrob, SYROVÁTKA, VAJEČNÁ melanž,
citronová šťáva, aroma, kukuřičný škrob, PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, kakaový prášek, kypřidlo E450, sůl, aroma), řepkový olej, VAJEČNÁ melanž, kyselina citronová.
Cukr, PŠENIČNÁ mouka, voda, řepkový olej, VAJEČNÁ melanž , mák 10%, PŠENIČNÝ škrob,kukuřičný škrob, PŠENIČNÁ bobtnavá mouka, SYROVÁTKA, kypřidlo E450,
sůl, barviva betakaroten a kurkumin, modifikovaný škrob, glukózo-fruktózový sirup, želírující látka pektin, kyselina citronová, ovocné a rostlinné koncentráty (mrkev,
ředkvička, rybíz), jahodové aroma, barviva košenila a annato, vepřové sádlo, olej palmový, droždí, emulgátory (E472e, E322SOJOVÝ), cukr, dextróza, stabilizátor (E341,
E466), aroma, SOJOVÁ mouka.
Mrkev 24%, cukr, PŠENIČNÁ mouka, VAJEČNÁ melanž, řepkový olej, VLAŠSKÉ OŘECHY, ethylvanilin), emulgátory (lecitin slunečnice a SÓJOVÝ), strouhanka, ztužený
palmový olej, kakaový prášek, aroma, kypřidlo E450, kukuřičný škrob, skořice, kyselina citrónová, vepřové sádlo, sůl, droždí, dextróza, stabilizátor (E341, E466), barvivo
annato, SOJOVÁ mouka.
PŠENIČNÁ mouka, oleje (palmový,řepkový), cukr, VAJEČNÁ melanž, ovocný protlak (jablko, višeň, aronie), glukózový sirup, emulgátor E471, sůl, barvivo annato, želírující
látka E440(i), voda), protihrudkující látky, kyseliny (citrónová, octová, mléčná), modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, ethylvanilin.
PŠENIČNÁ mouka, oleje (palmový,řepkový), cukr, VAJEČNÁ melanž, ovocný protlak (jablko, višeň, aronie), glukózový sirup, emulgátor E471, sůl, barvivo annato, želírující
látka E440(i), voda), protihrudkující látky, kyseliny (citrónová, octová, mléčná), modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, ethylvanilin.
PŠENIČNÁ mouka, oleje (palmový,řepkový), cukr, VAJEČNÁ melanž, ztužený palmový olej, kakaový prášek, ovocný protlak (jablko, višeň, aronie), glukózový sirup,
emulgátor E471, sůl, barvivo annato, želírující látka E440(i), voda), protihrudkující látky, kyseliny (citrónová, octová, mléčná), modifikovaný škrob bramborový, citronové
aroma, ethylvanilin, emulgátor (lecitin SÓJOVÝ), aroma, kokos strouhaný, barevný posyp (cukr, glukozový sirup, dextroza, barvivo: E100, E120, E160a, E133, E171, aroma).
PŠENIČNÁ mouka, oleje (palmový,řepkový), cukr, VAJEČNÁ melanž, ovocný protlak (jablko, višeň, aronie), glukózový sirup, emulgátor E471, sůl, barvivo annato, želírující
látka E440(i), voda), protihrudkující látky, kyseliny (citrónová, octová, mléčná), modifikovaný škrob bramborový, citronové aroma, ethylvanilin.
PŠENIČNÁ mouka, oleje (palmový,řepkový), cukr, VAJEČNÁ melanž, ztužený palmový olej, kakaový prášek, ovocný protlak (jablko, višeň, aronie), glukózový sirup,
emulgátor E471, sůl, barvivo annato, želírující látka E440(i), voda), protihrudkující látky, kyseliny (citrónová, octová, mléčná), modifikovaný škrob bramborový, ethylvanilin,
emulgátor (lecitin SÓJOVÝ), aroma, sušené MLÉKO a SYROVÁTKA, zahušťovadlo: alginát vápenatý, barviva: beta karoten E160a(ii), kurkumin E100, titanová běloba E171.
Kakaová poleva (cukr, ztužený olej palmový, kakaový prášek, emulgátor lecitin SÓJOVÝ, aroma), cukr, VLAŠSKÉ OŘECHY, PŠENIČNÁ mouka, voda, kandovaný tuřín
(oranžový, zelený, červený), rozinky, kandovaná pomerančová kůra, glukózo-fruktózový sirup, kyselina citrónová, olej slunečnicový, barviva (E124, E102, E131, annato,
karoten), oleje (palmový,řepkový), emulgátor E471, sůl, aroma, rozinky, SYROVÁTKA, glukózový sirup, stabilizátory (E340ii,E452i), emulgátory (E471, E472c).
Cukr, kokos, glukózový sirup, sušené MLÉKO, voda, ztužený olej palmový, kakaový prášek, emulgátor (lecitin SÓJOVÝ), protihrudkující látky, aroma, ethylvanilin, barviva
E124, E122 (mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí) a E160a, stabilizátory (E340ii,E452i), emulgátory (E471, E472c).
Cukr, kokos, glukózový sirup, sušené MLÉKO, voda, ztužený olej palmový, kakaový prášek, emulgátor (lecitin SÓJOVÝ), protihrudkující látky, aroma, ethylvanilin, barviva
E124, E122 (mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí) a E160a, stabilizátory (E340ii,E452i), emulgátory (E471, E472c).

Je-li v sloupci „Druh výrobku“ uveden údaj o množství surovinové složky, jde o hmotnostní procento této složky před pečením. Veškeré pekařské výrobky SEVAL spol. s r.o. jsou vyráběny v podmínkách systémů managementu jakosti a systému kritických bodů
v potravinářství HACCP, ve shodě s normou ISO 9001:2015 a věstníkem Mze č. 2/2010. Oba tyto systémy pro výrobu jsou certifikovány u auditorské společnosti BOHEMIA CERTIFICATION. Toto složení nebalených výrobků je platné od 13. 7. 2018.
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