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IZDELEK ŠIFRA EN ŠIFRA PG MASA EAN KODA

KOROŠEC 304988 112136 1kg 3830043043125

RŽENI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Ržena moka T 1250, voda, pšenično kislo testo (voda, pšenična 
polbela moka, mlečnokislinske bakterije), pšenična polbela moka, 
jodirana sol, kvas, sončnično olje, posneto mleko v prahu, pražena 
ržena moka, kumina v prahu.

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 978 kJ / 232 kcal
Maščobe 1,9 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 45,2 g
- od tega sladkorji 0,6 g
Prehranske vlaknine 5,3 g
Beljakovine 6,5 g
Sol 1,2 g

1. PEČENI PEKOVSKI IZDELKI
1.1. DNEVNO SVEŽI IZDELKI

1.1.1. KRUH

KRJAVELJ 220414 112143 1,00 kg 3830043041312

PŠENIČNI MEŠANI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, ržena moka T 1250, pšenično  
kislo testo (voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske 
bakterije), pšenična črna moka, kvas, jodirana sol, krompirjevi 
kosmiči, sončnično olje. 

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 939 kJ / 222 kcal
Maščobe 2,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 43,1 g
- od tega sladkorji 0,4 g
Prehranske vlaknine 4,2 g
Beljakovine 7,6 g
Sol 1,2 g

MATEVŽ 505793 112010 1,00 kg 3830040122137

PŠENIČNI ČRNI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična črna moka, voda, pšenična polbela moka, pšenično 
kislo testo (voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske 
bakterije), ržena moka T 1250, krompirjevi kosmiči, jodirana 
sol, kvas, sončnično olje, sladkor.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 971 kJ / 231 kcal
Maščobe 1,7 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 43,8 g
- od tega sladkorji 0,9 g
Prehranske vlaknine 5,1 g
Beljakovine 7,8 g
Sol 1,2 g

ČRNI HLEBEC TZ 
MERCATOR

238031 112007 1,00 kg 3838606526122

PŠENIČNI ČRNI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična črna moka, voda, pšenična polbela moka, pšenično  
kislo testo (voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske 
bakterije), kvas, jodirana sol, emulgator (E 472e), sojina moka, 
sredstvo za obdelavo moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 953 kJ / 226 kcal
Maščobe 1,2 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 44,5 g
- od tega sladkorji 0,6 g
Prehranske vlaknine 5,1 g
Beljakovine 8,3 g
Sol 1,2 g
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IZDELEK ŠIFRA EN ŠIFRA PG MASA EAN KODA

1. PEČENI PEKOVSKI IZDELKI
1.1. DNEVNO SVEŽI IZDELKI

1.1.1. KRUH

SKORJAVC TEMNI 653193 112049 1,00 kg 3830040125053

PŠENIČNI MEŠANI KRUH S KROMPIRJEM

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, ržena moka T 1250, pšenična 
bela moka, krompirjevi kosmiči 7,5 %, koruzni zdrob, 
sončnično olje, kvas, jodirana sol, pinjenec v prahu, emulgator 
(E 472e), sojina moka, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska 
kislina), konzervans (E 263).

Lahko vsebuje sledi sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen 
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1050 kJ / 248 kcal
Maščobe 2,5 g
- od tega nasičene maščobe 0,3 g
Ogljikovi hidrati 47,1 g
- od tega sladkorji 0,8 g
Prehranske vlaknine 3,1 g
Beljakovine 7,7 g
Sol 1,0 g

POLBELI HLEBEC 
TZ MERCATOR

397590 112032 1,00 kg 3838606704018

PŠENIČNI POLBELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, pšenično kislo testo (voda, 
pšenična polbela moka, mlečnokislinske bakterije), kvas, 
pšenični gluten, jodirana sol, krompirjevi kosmiči, emulgator 
(E 472e), sojina moka, sredstvo za obdelavo moke 
(askorbinska kislina), *konzervans (E 263).
*Dodan samo v poletnih mesecih.

Lahko vsebuje sledi sezama, mleka, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 948 kJ / 224 kcal
Maščobe 1,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,0 g
Ogljikovi hidrati 45,7 g
- od tega sladkorji 0,5 g
Prehranske vlaknine 3,5 g
Beljakovine 9,3 g
Sol 1,2 g

KRAJCAR POLBELI 313595 112009 0,50 kg 3830040121789

PŠENIČNI POLBELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, pšenična bela moka, krompirjevi 
kosmiči, jodirana sol, kvas, pražena ržena moka, pšenični 
gluten, posneto mleko v prahu, emulgator (E 472e), sojina 
moka, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska kislina), 
konzervans (E 263).

Lahko vsebuje sledi sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen 
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 937 kJ / 222 kcal
Maščobe 0,9 g
- od tega nasičene maščobe 0,0 g
Ogljikovi hidrati 45,7 g
- od tega sladkorji 0,8 g
Prehranske vlaknine 3,4 g
Beljakovine 8,6 g
Sol 1,4 g

BABIČIN TEMNI KRUH 186261 113004 0,85 kg 3830043042647

PŠENIČNI MEŠANI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična moka (polbela, črna, bela, polnozrnata), voda, ržena 
moka T 1250, sončnično olje, krompirjevi kosmiči, pšenični 
gluten, kvas, maslo, jodirana sol, pšenično kislo testo (voda, 
pšenična fermentirana moka), stabilizatorja (E 412, E 466), 
rastlinska maščoba (palmina), sladkor, emulgator (E 472e), 
glukozni sirup, ječmenov sladni ekstrakt, mlečne beljakovine, 
sredstvo za obdelavo moke (askorbinska kislina), encimi.

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1157 kJ / 274 kcal
Maščobe 4,9 g
- od tega nasičene maščobe 1,2 g
Ogljikovi hidrati 47,8 g
- od tega sladkorji 0,9 g
Prehranske vlaknine 3,4 g
Beljakovine 8,0 g
Sol 1,2 g
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IZDELEK ŠIFRA EN ŠIFRA PG MASA EAN KODA

1. PEČENI PEKOVSKI IZDELKI
1.1. DNEVNO SVEŽI IZDELKI

1.1.1. KRUH

SKORJAVC 653191 112048 1,00 kg 3830040125046

PŠENIČNI MEŠANI KRUH S KROMPIRJEM

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, krompirjevi kosmiči 7,4 %, ržena 
moka T 1250, koruzni zdrob, sončnično olje, kvas, jodirana 
sol, pinjenec v prahu, pšenična polbela moka, emulgator 
(E 472e), sojina moka, sredstvo za obdelavo moke 
(askorbinska kislina), konzervans (E 263).

Lahko vsebuje sledi sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen 
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1037 kJ / 245 kcal
Maščobe 2,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,3 g
Ogljikovi hidrati 47,6 g
- od tega sladkorji 0,8 g
Prehranske vlaknine 2,9 g
Beljakovine 7,0 g
Sol 0,9 g

MALNAR 220416 112212 1,00 kg 3830043041015

PŠENIČNI BELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, pšenično kislo testo (voda, pšenična 
polbela moka, mlečnokislinske bakterije), krompirjevi kosmiči, 
jodirana sol, sončnično olje, kvas. 

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1003 kJ / 237 kcal
Maščobe 2,1 g
- od tega nasičene maščobe 0,2 g
Ogljikovi hidrati 48,4 g
- od tega sladkorji 0,5 g
Prehranske vlaknine 2,9 g
Beljakovine 6,9 g
Sol 1,2 g

BABIČIN KRUH 92515 113003 0,85 kg 3830043042029

PŠENIČNI BELI KRUH 

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, krompirjevi kosmiči, sončnično 
olje, kvas, maslo, jodirana sol, pšenično kislo testo (voda, 
fermentirana pšenična moka), pšenični gluten, stabilizatorja 
(E 466, E 412), rastlinska maščoba (palmina), sladkor, emulgator 
(E 472e), glukozni sirup, ječmenov sladni ekstrakt, mlečne 
beljakovine, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska kislina). 

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1115 kJ / 265 kcal 
Maščobe 4,7 g
- od tega nasičene maščobe 1,1 g
Ogljikovi hidrati 48,7 g
- od tega sladkorji 0,8 g
Prehranske vlaknine 3,3 g
Beljakovine 7,0 g
Sol 1,1 g

KRAJCAR BELI 313596 112008 0,50 kg 3830040121796

PŠENIČNI BELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, krompirjevi kosmiči, jodirana 
sol, kvas, pšenični gluten, posneto mleko v prahu, pšenična 
polbela  moka, emulgator (E 472e), sojina moka, sredstvo za 
obdelavo moke (askorbinska kislina), konzervans (E 263).

Lahko vsebuje sledi sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen 
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 993 kJ / 235 kcal
Maščobe 0,8 g
- od tega nasičene maščobe 0,0 g
Ogljikovi hidrati 50 g
- od tega sladkorji 0,8 g
Prehranske vlaknine 3,1 g
Beljakovine 7,6 g
Sol 1,4 g
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IZDELEK ŠIFRA EN ŠIFRA PG MASA EAN KODA

BELI HLEBEC TZ 
MERCATOR

381277 112029 1,00 kg 3838606698898

PŠENIČNI BELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, pšenično kislo testo (voda, pšenična 
polbela moka, mlečnokislinske bakterije), pšenična polbela moka, 
krompirjevi kosmiči, kvas, jodirana sol, pšenični gluten, pšenično 
kislo testo v prahu, stabilizatorja (E 412, E 466), rastlinska maščoba 
(palmina), sladkor, emulgator (E 472e), glukozni sirup, ječmenov 
sladni ekstrakt, mlečne beljakovine, sredstvo za obdelavo moke 
(askorbinska kislina), *konzervans (E 263).
*Dodan samo v poletnih mesecih.

Lahko vsebuje sledi sezama, soje, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 973 kJ / 230 kcal
Maščobe 0,9 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 48,5 g
- od tega sladkorji 0,6 g
Prehranske vlaknine 3,3 g
Beljakovine 7,2 g
Sol 1,1 g

1. PEČENI PEKOVSKI IZDELKI
1.1. DNEVNO SVEŽI IZDELKI

1.1.1. KRUH

DOMAČI AJDOV 827084 112026 0,80 kg 3830040123769

AJDOV MEŠANI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, ajdova moka, voda, pšenično kislo testo 
(voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske bakterije), 
sončnično olje, krompirjevi kosmiči, ajdov drobljenec, kvas, 
jodirana sol.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1069 kJ / 253 kcal
Maščobe 3,4 g
- od tega nasičene maščobe 0,3 g
Ogljikovi hidrati 50 g
- od tega sladkorji 0,3 g
Prehranske vlaknine 2,0 g
Beljakovine 7,7 g
Sol 1,1 g

DOMAČI KORUZNI 562406 112024 1,00 kg 3830040123622

KORUZNI MEŠANI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, koruzni zdrob, voda, pšenično kislo testo 
(voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske bakterije), kvas, 
krompirjevi kosmiči, sončnično olje, jodirana sol, pšenični 
durum zdrob. 

Lahko vsebuje sledi soje, mleka, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1047 kJ / 249 kcal
Maščobe 0,9 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 51,8 g
- od tega sladkorji 0,5 g
Prehranske vlaknine 3,3 g
Beljakovine 7,6 g
Sol 1,2 g

KORUZNI HLEBČEK TZ 
MERCATOR

381408 112030 0,50 kg 3838606699710

KORUZNI MEŠANI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, koruzni zdrob, koruzna moka, 
pšenični zdrob, pšenično kislo testo (voda, pšenična polbela 
moka, mlečnokislinske bakterije), sončnično olje, pšenični 
gluten, kvas, jodirana sol, sladkor, emulgator (E 472e), sojina 
moka, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1088 kJ / 259 kcal
Maščobe 6,6 g
- od tega nasičene maščobe 0,7 g
Ogljikovi hidrati 43,3 g
- od tega sladkorji 0,3 g
Prehranske vlaknine 2,1 g
Beljakovine 9,0 g
Sol 1,2 g
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IZDELEK ŠIFRA EN ŠIFRA PG MASA EAN KODA

HUD KRUHEK BREZ 
KVASA

318984 113000 0,35 kg 3830040129853

PŠENIČNI MEŠANI KRUH S SEMENI

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, ržena moka T 650, ajdova moka, 
koruzni zdrob, ovseni kosmiči, semena 5,2 % (sončnična, 
sezamova, lanena, drobljena bučna), pšenično kislo testo (voda, 
pšenična polbela moka, mlečnokislinske bakterije), sončnično 
olje, jodirana sol, sredstva za vzhajanje (E 575, E 500, E 450), 
emulgatorja (E 482, E 466), sredstvi za uravnavanje kislosti 
(E 170, E 341), grahove vlaknine, pšenična sladna moka, arome, 
sredstvo za obdelavo moke (E 300).

Lahko vsebuje sledi soje, mleka, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1139 kJ / 271 kcal
Maščobe 6,5 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 46,4 g
- od tega sladkorji 0,6 g
Prehranske vlaknine 3,0 g
Beljakovine 7,3 g
Sol 1,9 g

HUDA KORUZNA 
ŠTRUČKA BREZ KVASA

 397899 111034  0,40 kg  3830043049349

KORUZNI MEŠANI KRIH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, koruzni zdrob, sončnično olje, 
sladkor, jodirana sol, sredstva za vzhajanje (E 575, E 500, E 450), 
emulgator (E 482), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 170, E 
341), grahove vlaknine, sredstvo za zgostitev (E 466), pšenična 
sladna moka, pšenična polbela moka, pšenični gluten, dekstroza, 
krompirjev škrob, ekološki koncentrirani sok acerola višnje, 
aroma, sredstvo za obdelavo moke (E 300), encimi. 

Lahko vsebuje sledi soje, mleka, jajc, sezama, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste). 

Energijska vrednost  1100 kJ / 260 kcal
Maščobe 3,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,6 g
Ogljikovi hidrati 50 g
- od tega sladkorji 2,9 g
Prehranske vlaknine 1,7 g
Beljakovine 7,7 g
Sol 1,8 g

1. PEČENI PEKOVSKI IZDELKI
1.1. DNEVNO SVEŽI IZDELKI

1.1.1. KRUH

DOMAČA PEKA 536563 111017 0,80 kg 3830043043613

PŠENIČNI BELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, pšenično kislo testo (voda, pšenična 
polbela moka, mlečnokislinske bakterije), jodirana sol, kvas, 
pšenični gluten, stabilizator (E 412), pšenično kislo testo v 
prahu, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska kislina). 

Lahko vsebuje sledi soje, mleka, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1044 kJ / 246 kcal
Maščobe 0,8 g
- od tega nasičene maščobe 0,2 g
Ogljikovi hidrati 50,1 g
- od tega sladkorji 0,9 g
Prehranske vlaknine 3,0 g
Beljakovine 8,2 g
Sol 1,4 g

NOVO

DOMAČA PEKA TEMNI  647892 111018 0,80 kg 3830043043804

PŠENIČNI POLBELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, pšenično kislo testo (voda, 
pšenična polbela  moka, mlečnokislinske bakterije), pšenična 
črna moka, pšenična bela moka, ržena moka T 1250, jodirana 
sol, kvas, pšenični gluten, zgoščevalec (E 412), pšenično 
kislo testo v prahu, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska 
kislina), ržena polnozrnata moka, pražen ječmenov slad. 

Lahko vsebuje sledi soje, mleka, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1007 kJ / 238 kcal
Maščobe 1,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,2 g
Ogljikovi hidrati 46,5 g
- od tega sladkorji 0,8 g
Prehranske vlaknine 3,0 g
Beljakovine 9,2 g
Sol 1,3 g
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IZDELEK ŠIFRA EN ŠIFRA PG MASA EAN KODA

1. PEČENI PEKOVSKI IZDELKI
1.1. DNEVNO SVEŽI IZDELKI

1.1.1. KRUH

SOSED  220420  112159  0,70 kg  3830043041466

PŠENIČNI MEŠANI KRUH S SEMENI

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, semena 17,5 % (bučna semena 
8,7 %, sončnična, lanena, sezamova), pšenično kislo testo 
(voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske bakterije), 
ržena moka T 1250, pšenična bela moka, sončnično olje, 
pšenični gluten, pšenična polnozrnata moka, kvas, jodirana sol, 
pražena pšenična sladna moka, encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost  1277 kJ / 304 kcal
Maščobe 11,5 g
- od tega nasičene maščobe 1,6 g
Ogljikovi hidrati 35,3 g
- od tega sladkorji 2,1 g
Prehranske vlaknine 3,8 g
Beljakovine 13 g
Sol 1,0 g

PIRIN POLNOZRNATI 
KRUH

759232 111011 0,40 kg 3830040125725

PIRIN POLNOZRNATI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pirina polnozrnata moka, voda, pirini kosmiči, krompirjevi 
kosmiči, pirino polnozrnato kislo testo, sončnično olje, kvas, 
jodirana sol. 

Lahko vsebuje sledi soje, mleka, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost (kj/kcal) 1065/252
Maščobe (g) 3,7 g
od tega nasičene maščobe (g) 0,45 g
Ogljikovi hidrati (g) 41,4 g
od tega sladkorji (g) 4,7 g
Prehranske vlaknine (g) 6,9 g
Beljakovine (g) 9,9 g
sol (g) 1,13 g
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IZDELEK ŠIFRA EN ŠIFRA PG MASA EAN KODA

1. PEČENI PEKOVSKI IZDELKI
1.1. DNEVNO SVEŽI IZDELKI

1.1.2. PEKOVSKO PECIVO

PRIMORSKA ŽEMLJA 220302 121607 100 g 3830043041329

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, sladkor, rastlinske 
maščobe in olja (palmina, oljne ogrščice), emulgatorja (E 472e, E 
471), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 330, E 341), stabilizator 
(E 412), sredstvi za obdelavo moke (E 300, E 920), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1333 kJ / 315 kcal
Maščobe 2,4 g
- od tega nasičene maščobe 1,0 g
Ogljikovi hidrati 61,7 g
- od tega sladkorji 2,2 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,6 g

ŽEMLJA MALA 220239 121613 55 g 3830043041336

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO  PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, sladkor, rastlinske 
maščobe in olja (palmina, oljne ogrščice), emulgatorja (E 472e,  
E 471), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 330, E 341), stabilizator 
(E 412), sredstvi za obdelavo moke (E 300, E 920), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1338 kJ / 316 kcal
Maščobe 2,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 62,2 g
- od tega sladkorji 2,1 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,5 g

KAJZERICA 220241 121641 55 g 3830043043088

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, sladkor, rastlinske 
maščobe in olja (palmina, oljne ogrščice), emulgatorja (E 472e,  
E 471), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 330, E 341), stabilizator 
(E 412), sredstvi za obdelavo moke (E 300, E 920), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1338 kJ / 316 kcal
Maščobe 2,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 62,2 g
- od tega sladkorji 2,1 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,5 g
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IZDELEK ŠIFRA EN ŠIFRA PG MASA EAN KODA

1.2.1. PEKOVSKO PECIVO1. PEČENI PEKOVSKI IZDELKI
1.2. SEZONSKI IZDELKI

PARKELJ 853820 721009 100 g 3830040123882

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO Z  MASLOM

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, maslo (7,7 %), sladkor, posneto 
mleko v prahu, rozine (posušene grozdne jagode, sončnično 
olje), jodirana sol, kvas, pšenični gluten, dekstroza, emulgator  
(E 472e), sredstvo za obdelavo moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1318 kJ / 314 kcal
Maščobe 7,6 g
- od tega nasičene maščobe 4,6 g
Ogljikovi hidrati 56,3 g
- od tega sladkorji 4,2 g
Prehranske vlaknine 0,4 g
Beljakovine 9,4 g
Sol 1,2 g

PTIČEK 693575 721008 50 g 3830040123943

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO Z  MASLOM

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, maslo (7,8 %), sladkor, posneto 
mleko v prahu, kvas, jodirana sol, pšenični gluten, koriander v 
zrnu, emulgator (E 472e), sredstvo za obdelavo moke (E 300).

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1360 kJ / 323 kcal
Maščobe 7,3 g
- od tega nasičene maščobe 4,5 g
Ogljikovi hidrati 59 g
- od tega sladkorji 9,6 g
Prehranske vlaknine 0,3 g
Beljakovine 9,4 g
Sol 1,2 g

ROČNO 
IZDELANO

ROČNO 
IZDELANO
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IZDELEK ŠIFRA EN ŠIFRA PG MASA EAN KODA

ŽEMLJE TZ MERCATOR 731793 124041 360 g
(8 x 45 g) 3838606706128

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, sladkor, rastlinske 
maščobe in olja (palmina, oljne ogrščice), emulgatorja (E 472e, 
E 471), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 330, E 341), stabilizator 
(E 412), sredstvi za obdelavo moke (E 300, E 920), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1338 kJ / 316 kcal
Maščobe 2,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 62,2 g
- od tega sladkorji 2,1 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,5 g

KAJZERICE  
TZ MERCATOR

600459 124047 550 g 
(10 x 55 g) 3838606759230

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, sladkor, rastlinske 
maščobe in olja (palmina, oljne ogrščice), emulgatorja (E 472e,  
E 471), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 330, E 341), 
stabilizator (E 412), sredstvi za obdelavo moke (E 300, E 920), 
encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1338 kJ / 316 kcal
Maščobe 2,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 62,2 g
- od tega sladkorji 2,1 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,5 g

1. PEČENI PEKOVSKI IZDELKI
1.3. PAKIRANI IZDELKI

1.3.1. PEKOVSKO PECIVO
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IZDELEK ŠIFRA EN ŠIFRA PG MASA EAN KODA

POLBELI HLEBČEK 228554 212511 0,50 kg 3830043041039

PŠENIČNI POLBELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, kvas, jodirana sol, krompirjevi 
kosmiči, emulgator (E 472e), sojina moka, sredstvo za obdelavo 
moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 997 kJ / 236 kcal
Maščobe 1,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 48,6 g
- od tega sladkorji 0,5 g
Prehranske vlaknine 3,7 g
Beljakovine 8,8 g
Sol 1,2 g

2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.1. NEVZHAJANI OHLAJENI IZDELKI

2.1.1. KRUH

GROSUPELJSKA ČRNA 
ŠTRUČKA

228390 211509 0,50 kg 3830043043095 

PŠENIČNI ČRNI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična črna moka, voda, pšenična polbela moka, pšenično 
kislo testo (voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske 
bakterije), kvas, jodirana sol, pšenični gluten, pšenično kislo 
testo v prahu, stabilizatorja (E 412, E 466), rastlinska maščoba 
(palmina), sladkor, emulgator (E 472e), glukozni sirup, 
ječmenov sladni ekstrakt, mlečne beljakovine, sojina moka, 
sredstvo za obdelavo moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen 
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 992 kJ / 235 kcal
Maščobe 1,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 45,3 g
- od tega sladkorji 0,7 g
Prehranske vlaknine 6,1 g
Beljakovine 8,8 g
Sol 1,2 g

TABORSKA ŠTRUČKA 228386 211515 0,50 kg 3830043041053

PŠENIČNI POLBELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, kvas, jodirana sol, krompirjevi 
kosmiči, emulgator (E 472e), sojina moka, sredstvo za obdelavo 
moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 997 kJ / 236 kcal
Maščobe 1,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 48,6 g
- od tega sladkorji 0,5 g
Prehranske vlaknine 3,7 g
Beljakovine 8,8 g
Sol 1,2 g

GROSUPELJSKA BELA 
ŠTRUČKA

305311 211525 0,50 kg 3830043040971

PŠENIČNI BELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, krompirjevi 
kosmiči, emulgator (E 472e), sojina moka,  sredstvo za 
obdelavo moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1029 kJ / 243 kcal
Maščobe 0,9 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 51,8 g
- od tega sladkorji 0,5 g
Prehranske vlaknine 3,2 g
Beljakovine 7,5 g
Sol 1,2 g
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2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.1. NEVZHAJANI OHLAJENI IZDELKI

2.1.1. KRUH

BELI HLEBČEK 228555 212512 0,50 kg 3830043041046

PŠENIČNI BELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, krompirjevi 
kosmiči, emulgator (E 472e), sojina moka,  sredstvo za 
obdelavo moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1029 kJ / 243 kcal
Maščobe 0,9 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 51,8 g
- od tega sladkorji 0,5 g
Prehranske vlaknine 3,2 g
Beljakovine 7,5 g
Sol 1,2 g
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ŽEMLJA Z GRAHAM MOKO 379510 221018 55 g 3830040123998

PŠENIČNO PEKOVSKO PECIVO 
S POLNOZRNATO MOKO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polnozrnata moka 34,9 %, pšenična bela moka,  
voda, sončnično olje, kvas, jodirana sol, pšenični gluten, sojina 
moka, pšenični otrobi, pšenična polbela moka, pšenična 
sladna moka, sladkor, rastlinske maščobe (palmova, kokosova, 
sojino olje), emulgatorja (E 472e, E 322), dekstroza, sredstvo 
za obdelavo moke (askorbinska kislina), sredstvo za uravnavanje 
kislosti (E 170).

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1276 kJ / 303 kcal
Maščobe 6,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,7 g
Ogljikovi hidrati 51,9 g
- od tega sladkorji 0,7 g
Prehranske vlaknine 5,7 g
Beljakovine 9,3 g
Sol 1,7 g

ŽEMLJA MALA 770205 221013 55 g 3830043041374

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, rastlinska maščoba 
(palmina in kokosova, sojino olje), sladkor, pšenična sladna 
moka, emulgatorji (E 472e, E 471, E 322), dekstroza, sojina 
moka, sredstvo za uravnavanje kislosti (E 170), sredstvo za 
obdelavo moke (E 300), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1327 kJ / 313 kcal
Maščobe 1,4 g
- od tega nasičene maščobe 0,4 g
Ogljikovi hidrati 63 g
- od tega sladkorji 1,4 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 10 g
Sol 1,5 g

2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.1. NEVZHAJANI OHLAJENI IZDELKI

2.1.2. PEKOVSKO PECIVO

KAJZERICA 770204 221014 55 g 3830043041398

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, rastlinska 
maščoba (palmina in kokosova, sojino olje), sladkor, pšenična 
sladna moka, emulgatorji (E 472e, E 471, E 322), dekstroza, 
sojina moka, sredstvo za uravnavanje kislosti (E 170), sredstvo 
za obdelavo moke (E 300), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1327 kJ / 313 kcal
Maščobe 1,4 g
- od tega nasičene maščobe 0,4 g
Ogljikovi hidrati 63 g
- od tega sladkorji 1,4 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 10 g
Sol 1,5 g

ČRNA KAJZERICA 360154 221019 60 g 3830043043224

PŠENIČNO ČRNO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična črna moka, voda, pšenična polbela moka, ržena moka 
T 650, pšenično kislo testo (voda, pšenična polbela moka, 
mlečnokislinske bakterije), kvas, jodirana sol, pšenična sladna 
moka, sladkor, emulgatorji (E 472e, lecitin oljne ogrščice,  
E 471), rastlinska olja (palmino, kokosovo), sojino olje, sredstvo 
za obdelavo moke (askorbinska kislina), dekstroza, sojina moka, 
sredstvo za uravnavanje kislosti (kalcijev karbonat), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1270 kJ / 300 kcal
Maščobe 2,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,7 g
Ogljikovi hidrati 59,8 g
- od tega sladkorji 1,0 g
Prehranske vlaknine 2,4 g
Beljakovine 9,4 g

Sol 1,4 g
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2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.1. NEVZHAJANI OHLAJENI IZDELKI

2.1.2. PEKOVSKO PECIVO

TEMNA KAJZERICA  
S SEMENI

766191 221022 60 g 3830043048465

PŠENIČNO ČRNO PEKOVSKO PECIVO S SEMENI

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična črna moka, pšenična polbela moka, voda, semena  
9 % (sončnična, bučna), ržena moka T 650, pšenično kislo 
testo (voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske bakterije), 
kvas, jodirana sol, pšenični gluten, pšenična sladna moka, 
sladkor, emulgatorji (E 472e, lecitin oljne ogrščice, E 471), 
rastlinsko olje (palmino), sredstvo za obdelavo moke (E 300), 
dekstroza, sojina moka, sredstvo za uravnavanje kislosti (E 170), 
sredstvo za zgostitev (E 412), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1418 kJ / 336 kcal
Maščobe 6,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 56 g
- od tega sladkorji 1,1 g
Prehranske vlaknine 2,8 g
Beljakovine 12 g

Sol 1,3 g

ŽEMLJA PRIMORSKA 228527 221549 100 g 3830043041091

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, rastlinska 
maščoba (palmina in kokosova, sojino olje), sladkor, pšenična 
sladna moka, emulgatorji (E 472e, E 471, E 322), dekstroza, 
sojina moka, sredstvo za uravnavanje kislosti (E 170), sredstvo 
za obdelavo moke (askorbinska kislina), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1327 kJ / 313 kcal
Maščobe 1,4 g
- od tega nasičene maščobe 0,4 g
Ogljikovi hidrati 63 g
- od tega sladkorji 1,4 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 10 g
Sol 1,5 g

ŠTRUČKA BELA ZA 
IZDELAVO SIROVE

770203 221015 80 g 3830043041411

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, rastlinska maščoba 
(palmina in kokosova, sojino olje), sladkor, pšenična sladna 
moka, emulgatorji (E 472e, E 471, E 322), dekstroza, sojina 
moka, sredstvo za uravnavanje kislosti (E 170), sredstvo za 
obdelavo moke (E 300), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1327 kJ / 313 kcal
Maščobe 1,4 g
- od tega nasičene maščobe 0,4 g
Ogljikovi hidrati 63 g
- od tega sladkorji 1,4 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 10 g
Sol 1,5 g

ITALIJANSKO PECIVO 228550 221642  60 g 3838900262252

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, pšenično kislo testo, sončnično 
olje, kvas, jodirana sol, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska  
kislina).

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, jajc, sezama, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1539 kJ / 365 kcal
Maščobe 7,7 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 62 g
- od tega sladkorji 1,2 g
Prehranske vlaknine 4,0 g
Beljakovine 9,9 g
Sol 1,7 g

NOVO
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2.1.2. PEKOVSKO PECIVO2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.1. NEVZHAJANI OHLAJENI IZDELKI

ITALIJANSKO PECIVO  
S SEMENI

766189 221023 60 g 3830043048472

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO  
S SEMENI

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, semena 7,8 % (lanena, sezamova, 
makova), sončnično olje, voda, kvas, jodirana sol, pšenično 
kislo testo v prahu (pšenični zdrob, voda, starter kultura), 
sredstvo za obdelavo moke (E 300), sredstvo za zgostitev  
(E 412), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, soje, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1603 kJ / 381 kcal
Maščobe 11 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 59 g
- od tega sladkorji 1,1 g
Prehranske vlaknine 5,2 g
Beljakovine 11 g
Sol 1,6 g

HOT DOG - 221017 120 g 3838900262146

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, pšenična sladna 
moka, sladkor, emulgatorji (E 471, E 472e, lecitin oljne 
ogrščice), dekstroza, sojina moka, rastlinska maščoba (palmina), 
sredstvo za uravnavanje kislosti (E 170), sredstvo za obdelavo 
moke (E 300), encimi. 

Lahko vsebuje sledi soje, mleka, jajc, sezama, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1183 kJ / 279 kcal
Maščobe 1,7 g
- od tega nasičene maščobe 0,6 g
Ogljikovi hidrati 55 g
- od tega sladkorji 1,7 g
Prehranske vlaknine 2,7 g
Beljakovine 10 g
Sol 1,4 g

MAKOVA ŠTRUČKA 730071 221009 80 g 3830040129228

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO 

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, sladkor, kvas, makova semena 2,2 
%, jodirana sol, pšenična sladna moka, emulgatorja (E 472e, 
lecitin oljne ogrščice), dekstroza, sojina moka, vanilin sladkor, 
rastlinsko olje (palmino), sredstvo za uravnavanje kislosti (E 
170), sredstvo za obdelavo moke (E 300), encimi. 

Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, sezama, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1329 kJ / 314 kcal
Maščobe 2,6 g
- od tega nasičene maščobe 0,5 g
Ogljikovi hidrati 60 g
- od tega sladkorji 6,9 g
Prehranske vlaknine 3,3 g
Beljakovine 11 g
Sol 1,8 g

SOSEDOVO PECIVO 280324 221024 70 g 3830043049110

PŠENIČNO MEŠANO PEKOVSKO PECIVO 
S SEMENI

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, semena 26,7 % (sončnična, bučna, 
lanena), pšenična polbela moka, ržena moka tip 1250, 
voda, pšenično kislo testo (voda, pšenična polbela moka, 
mlečnokislinske bakterije), sončnično olje, pšenični gluten, 
pražena pšenična sladna moka, kvas, jodirana sol, sladkor, 
emulgatorja (E 472e, lecitin oljne ogrščice), dekstroza, sojina 
moka, pšenična polnozrnata moka, sredstvo za uravnavanje 
kislosti (E 170), sredstvo za obdelavo moke (E 300), gostilo  
(E 412), encimi. 

Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, sezama, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1704 kJ / 407 kcal
Maščobe 17 g
- od tega nasičene maščobe 1,5 g
Ogljikovi hidrati 44 g
- od tega sladkorji 1,4 g
Prehranske vlaknine 4,9 g
Beljakovine 17 g
Sol 1,0 g

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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2.2.1.  TESTO ZA PIZZE2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.2. NEVZHAJANI HITRO ZAMRZNJENI IZDELKI

TESTO ZA PIZZO 245644 250001 0,29 kg 3830040129556

TESTO IZ PŠENIČNE BELE MOKE

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, sončnično olje, jodirana sol, 
kvas, pšenično durum kislo testo, sredstvo za obdelavo moke 
(askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi soje, mleka, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1088 kJ / 258 kcal
Maščobe 4,2 g
- od tega nasičene maščobe 0,4 g
Ogljikovi hidrati 48,8 g
- od tega sladkorji 0,5 g
Prehranske vlaknine 2,8 g
Beljakovine 6,8 g
Sol 1,4 g

TESTO ZA PIZZO 228569 551597 1,00 kg 3830043041299

TESTO IZ PŠENIČNE BELE MOKE

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, sončnično olje, jodirana sol, 
pšenično durum kislo testo v prahu, sredstvo za obdelavo moke 
(askorbinska kislina), enicmi.

Lahko vsebuje sledi soje, mleka, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 976 kJ / 231 kcal
Maščobe 3,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,3 g
Ogljikovi hidrati 44,5 g
- od tega sladkorji 0,7 g
Prehranske vlaknine 3,0 g
Beljakovine 7,1 g
Sol 1,0 g
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KRJAVELJ 367767 312014 0,50 kg 3830043047338

PŠENIČNI MEŠANI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, ržena moka T 1250, pšenično 
kislo testo (voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske 
bakterije), pšenična črna moka, fermentirana pšenična moka, 
jodirana sol, krompirjevi kosmiči, sončnično olje, kvas.  

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 939 kJ / 222 kcal
Maščobe 2,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 43,1 g
- od tega sladkorji 0,4 g
Prehranske vlaknine 4,2 g
Beljakovine 7,6 g
Sol 1,2 g

2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.3. DELNO PEČENI NEZAMRZNJENI IZDELKI

2.3.1. KRUH DOMAČA DOPEKA / 

SKORJAVC 386962 312016 0,50 kg 3830043047390

PŠENIČNI MEŠANI KRUH S KROMPIRJEM

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, krompirjevi kosmiči 7,8 %, ržena 
moka T 1250, koruzni zdrob, sončnično olje, kvas, fermentirana 
pšenična moka, jodirana sol, pinjenec v prahu, pšenična polbela 
moka, emulgator (E 472e), sojina moka, sredstvo za obdelavo moke 
(askorbinska kislina), konzervans (E 263). 

Lahko vsebuje sledi sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen 
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 987 kJ / 233 kcal
Maščobe 2,6 g
- od tega nasičene maščobe 0,4 g
Ogljikovi hidrati 44 g
- od tega sladkorji 1,1 g
Prehranske vlaknine 2,4 g
Beljakovine 7,7 g
Sol 1,1 g

DOPEKA NA PRODAJNEM MESTU
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2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.3. DELNO PEČENI NEZAMRZNJENI IZDELKI

KRAJCAR POLBELI 413887 312019 0,50 kg 3830043047437

PŠENIČNI POLBELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, krompirjevi kosmiči, jodirana 
sol, fermentirana pšenična moka, pšenični gluten, kvas, ržena 
moka T 1250, posneto mleko v prahu, emulgator (E 472e), 
sojina moka, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska kislina), 
konzervans (E 263). 

Lahko vsebuje sledi sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen 
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 937 kJ / 222 kcal
Maščobe 0,9 g
- od tega nasičene maščobe 0,0 g
Ogljikovi hidrati 46 g
- od tega sladkorji 0,8 g
Prehranske vlaknine 3,4 g
Beljakovine 8,6 g
Sol 1,4 g

KRAJCAR BELI 413907 312018 0,50 kg 3830043047420

PŠENIČNI BELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, krompirjevi kosmiči, jodirana sol, 
fermentirana pšenična moka, kvas, pšenični gluten, posneto 
mleko v prahu, pšenična polbela moka, emulgator (E 472e), 
sojina moka, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska kislina), 
konzervans (E 263).

Lahko vsebuje sledi sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen 
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 993 kJ / 235 kcal
Maščobe 0,8 g
- od tega nasičene maščobe 0,0 g
Ogljikovi hidrati 50 g
- od tega sladkorji 0,8 g
Prehranske vlaknine 3,1 g
Beljakovine 7,6 g
Sol 1,4 g

2.3.1. KRUH DOMAČA DOPEKA / 

DOPEKA NA PRODAJNEM MESTU

SKORJAVKA TEMNA 475367 312024 0,53 kg 3830043049356

PŠENIČNI MEŠANI KRUH S KROMPIRJEM

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, ržena moka T 1250, krompirjevi 
kosmiči 8,3 %, pšenična bela moka, koruzni zdrob, kvas, 
fermentirana pšenična moka, sončnično olje, jodirana sol, 
pinjenec v prahu, emulgator (E 472e), sojina moka, sredstvo za 
obdelavo moke (E 300), konzervans (E 263), encimi. 

Lahko vsebuje sledi sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen 
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1050 kJ / 248 kcal
Maščobe 2,5 g
- od tega nasičene maščobe 0,3 g
Ogljikovi hidrati 47,1 g
- od tega sladkorji 0,8 g
Prehranske vlaknine 3,1 g
Beljakovine 7,7 g
Sol 1,0 g

CRAFT BELI 144251 312023 0,53 kg 3830043048922

PŠENIČNI BELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, ržena moka T 1250, pšenično durum 
kislo testo v prahu (pšenična durum moka, starter kultura), 
kvas, jodirana sol, sončnično olje, sredstvo za obdelavo moke 
(askorbinska kislina), encimi

Lahko vsebuje sledi sezama, soje, mleka, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1014 kJ / 239 kcal
Maščobe 1,8 g
- od tega nasičene maščobe 0,4 g
Ogljikovi hidrati 46 g

- od tega sladkorji 1,0 g
Prehranske vlaknine 2,6 g
Beljakovine 8,6 g
Sol 1,2 g

NOVO

NOVO
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KAJZERICA 676836 321020 55 g 3830040129235

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, sladkor, rastlinske 
maščobe in olja (palmina, oljne ogrščice), emulgatorja (E 472e,  
E 471), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 330, E 341), stabilizator 
(E 412), sredstvi za obdelavo moke (E 300, E 920), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1338 kJ / 316 kcal
Maščobe 2,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 62 g
- od tega sladkorji 2,1 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,5 g

2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.3. DELNO PEČENI NEZAMRZNJENI IZDELKI

ŽEMLJA 392145 321023 55 g 3830043045723

PŠENIČNO MEŠANO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, sladkor, rastlinske 
maščobe in olja (palmina, oljne ogrščice), emulgatorja (E 472e, E 
471), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 330, E 341), stabilizator 
(E 412), sredstvi za obdelavo moke (E 300, E 920), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1338 kJ / 316 kcal
Maščobe 2,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 62 g
- od tega sladkorji 2,1 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,5 g

2.3.2. PEKOVSKO PECIVO DOMAČA DOPEKA / 

DOPEKA NA PRODAJNEM MESTU

KAJZERICE  
DOMAČA DOPEKA

368360 321022 360 g  
(6 x 60 g) 3830043047345

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, sladkor, rastlinske 
maščobe in olja (palmina, oljne ogrščice), emulgatorja (E 472e, E 
471), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 330, E 341), stabilizator 
(E 412), sredstvi za obdelavo moke (E 300, E 920), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1338 kJ / 316 kcal
Maščobe 2,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 62 g
- od tega sladkorji 2,1 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,5 g

ŽEMLJE  
DOMAČA DOPEKA

594035 321024 360 g  
(6 x 60 g) 3830043047826

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, sladkor, rastlinske 
maščobe in olja (palmina, oljne ogrščice), emulgatorja (E 472e, E 
471), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 330, E 341), stabilizator 
(E 412), sredstvi za obdelavo moke (E 300, E 920), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1338 kJ / 316 kcal
Maščobe 2,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 62 g
- od tega sladkorji 2,1 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,5 g
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2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.4. DELNO PEČENI HITRO ZAMRZNJENI IZDELKI

2.4.1. KRUH

GROSUPELJSKA ČRNA 
ŠTRUČKA

228678 411409 0,50 kg 3830043041107

PŠENIČNI ČRNI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična črna moka, voda, pšenična polbela moka, pšenično 
kislo testo (voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske 
bakterije), kvas, jodirana sol, pšenični gluten, pšenično kislo 
testo v prahu, stabilizatorja (E 412, E 466), rastlinska maščoba 
(palmina), sladkor, emulgator (E 472e), glukozni sirup, 
ječmenov sladni ekstrakt, mlečne beljakovine, sojina moka, 
sredstvo za obdelavo moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen 
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 992 kJ / 235 kcal
Maščobe 1,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 45,3 g
- od tega sladkorji 0,7 g
Prehranske vlaknine 6,1 g
Beljakovine 8,8 g
Sol 1,2 g

TABORSKA ŠTRUČKA 228628 411415 0,50 kg 3830043041121

PŠENIČNI POLBELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, kvas, jodirana sol, krompirjevi 
kosmiči, emulgator (E 472e), sojina moka, sredstvo za obdelavo 
moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 997 kJ / 236 kcal
Maščobe 1,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 48,6 g
- od tega sladkorji 0,5 g
Prehranske vlaknine 3,7 g
Beljakovine 8,8 g
Sol 1,2 g

POLBELI HLEBČEK 228626 412411 0,50 kg 3830043041114

PŠENIČNI POLBELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, kvas, jodirana sol, krompirjevi 
kosmiči, emulgator (E 472e), sojina moka, sredstvo za obdelavo 
moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 997 kJ / 236 kcal
Maščobe 1,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 48,6 g
- od tega sladkorji 0,5 g
Prehranske vlaknine 3,7 g
Beljakovine 8,8 g
Sol 1,2 g

GROSUPELJSKA BELA 
ŠTRUČKA

570709 411428 0,50 kg 3830043040988

PŠENIČNI BELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, krompirjevi 
kosmiči, emulgator (E 472e), sojina moka, sredstvo za obdelavo 
moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1029 kJ / 243 kcal
Maščobe 0,9 g
- od tega nasičene maščobe 0,1 g
Ogljikovi hidrati 51,8 g
- od tega sladkorji 0,5 g
Prehranske vlaknine 3,2 g
Beljakovine 7,5 g
Sol 1,2 g
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PIKNIK CIABATTA 650906 411025 0,50 kg 3830040125213

PŠENIČNI BELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, pšenični gluten, jodirana sol, 
sončnično olje, kvas, sladkor, stabilizatorja (E 412, E 466), 
pšenično kislo testo v prahu, rastlinska maščoba (palmina), 
emulgator (E 472e), glukozni sirup, ječmenov sladni ekstrakt, 
mlečne beljakovine, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska 
kislina).

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1087 kJ / 258 kcal
Maščobe 3,7 g
- od tega nasičene maščobe 1,5 g
Ogljikovi hidrati 49,2 g
- od tega sladkorji 1,0 g
Prehranske vlaknine 3,3 g
Beljakovine 7,1 g
Sol 1,1 g

2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.4. DELNO PEČENI HITRO ZAMRZNJENI IZDELKI

2.4.1. KRUH

PISANA KORENINA 743403 411026 0,40 kg 3830040125718

PŠENIČNI MEŠANI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, ajdova moka, koruzna moka, 
pšenični zdrob, sončnično olje, pšenično kislo testo (voda, 
pšenična polbela moka, mlečnokislinske bakterije), pšenični 
gluten, kvas, jodirana sol.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1128 kJ / 268 kcal
Maščobe 4,4 g
- od tega nasičene maščobe 0,4 g
Ogljikovi hidrati 49,6 g
- od tega sladkorji 0,6 g
Prehranske vlaknine 2,6 g
Beljakovine 9,7 g
Sol 1,2 g

KORENINA S ČEBULO 715027 411021 0,40 kg 3830040123721

PŠENIČNI BELI KRUH S ČEBULO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, pražena čebula 7,5 % (čebula, 
palmova maščoba, pšenična moka, sol), pšenični gluten, 
pšenično kislo testo v prahu (pšenična moka, voda), jodirana 
sol, kvas, ječmenova sladna moka, ržena sladna moka, 
pšenična sladna moka, ržena moka, dekstroza, sredstvo  
za obdelavo moke (askorbinska kislina). 

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1164 kJ / 275 kcal
Maščobe 4,1 g
- od tega nasičene maščobe 1,7 g
Ogljikovi hidrati 48 g
- od tega sladkorji 1,9 g
Prehranske vlaknine 2,9 g
Beljakovine 9,7 g
Sol 1,5 g

HRUSTEK 577820 411413 0,30 kg 3830043047987

PŠENIČNI BELI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, pšenično kislo 
testo v prahu (pšenična moka T 1050, starter kultura), 
neaktivni kvas, pšenična sladna moka, ekstrakt kvasa, sladni 
ekstrakt (ječmenov slad, voda), pšenična durum moka, 
pšenični gluten, dekstroza, encimi, sredstvo za obdelavo moke 
(askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1092 kJ / 258 kcal
Maščobe 1,1 g
- od tega nasičene maščobe 0,2 g
Ogljikovi hidrati 51 g
- od tega sladkorji 1,3 g
Prehranske vlaknine 2,4 g
Beljakovine 9,5 g
Sol 1,4 g
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ŽEMLJA Z GRAHAM MOKO 379509 421072 55 g 3830040123981

PŠENIČNO PEKOVSKO PECIVO S POLNOZRNATO MOKO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polnozrnata moka 34,9 %, pšenična bela moka, 
voda, sončnično olje, kvas, jodirana sol, pšenični gluten, sojina 
moka, pšenični otrobi, pšenična polbela moka, pšenična 
sladna moka, sladkor, rastlinske maščobe (palmova, kokosova, 
sojino olje), emulgatorja (E 472e, E 322), dekstroza, sredstvo 
za obdelavo moke (askorbinska kislina), sredstvo za uravnavanje 
kislosti (E 170).

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1276 kJ / 303 kcal
Maščobe 6,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,7 g
Ogljikovi hidrati 51,9 g
- od tega sladkorji 0,7 g
Prehranske vlaknine 5,7 g
Beljakovine 9,3 g
Sol 1,7 g

ČRNA ŽEMLJA 563108 421070 100 g 3830040123639

PŠENIČNO ČRNO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična črna moka, voda, pšenična polbela moka, ržena moka 
T 650, pšenično kislo testo (voda, pšenična polbela moka, 
mlečnokislinske bakterije), kvas, jodirana sol, sladkor, pšenična 
sladna moka, pšenični gluten, acerola v prahu.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1052 kJ / 249 kcal
Maščobe 1,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,0 g
Ogljikovi hidrati 47,7 g
- od tega sladkorji 1,1 g
Prehranske vlaknine 7,1 g
Beljakovine 9,0 g
Sol 1,3 g

CIABATTA 1206 421056 100 g 3830040123103

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, pšenični gluten, jodirana sol, 
sončnično olje, kvas, sladkor, stabilizatorja (E 412, E 466), 
pšenično kislo testo v prahu, rastlinska maščoba (palmina), 
emulgator (E 472e), glukozni sirup, ječmenov sladni ekstrakt, 
mlečne beljakovine, sredstvo za obdelavo moke (E 300). 

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1087 kJ / 258 kcal
Maščobe 3,7 g
- od tega nasičene maščobe 1,5 g
Ogljikovi hidrati 49,2 g
- od tega sladkorji 1,0 g
Prehranske vlaknine 3,3 g
Beljakovine 7,1 g
Sol 1,1 g

2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.4. DELNO PEČENI HITRO ZAMRZNJENI IZDELKI

2.4.2. PEKOVSKO PECIVO

ŽEMLJA MALA 228658 421413 55 g 3830043041138

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, sladkor, rastlinske 
maščobe in olja (palmina, oljne ogrščice), emulgatorja (E 472e,  
E 471), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 330, E 341), stabilizator 
(E 412), sredstvi za obdelavo moke (E 300, E 920), encimi. 

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1338 kJ / 316 kcal
Maščobe 2,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 62,2 g
- od tega sladkorji 2,1 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,5 g
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2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.4. DELNO PEČENI HITRO ZAMRZNJENI IZDELKI

2.4.2. PEKOVSKO PECIVO

KAJZERICA 228663 421471 55 g 3830043041145

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, sladkor, rastlinske 
maščobe in olja (palmina, oljne ogrščice), emulgatorja (E 472e, 
E 471), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 330, E 341), stabilizator 
(E 412), sredstvi za obdelavo moke (E 300, E 920), encimi. 

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1333 kJ / 315 kcal
Maščobe 2,4 g
- od tega nasičene maščobe 1,0 g
Ogljikovi hidrati 61,7 g
- od tega sladkorji 2,2 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,6 g

PRIMORSKA ŽEMLJA 584194 421449 100 g 3830043041152

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, sladkor, rastlinske 
maščobe in olja (palmina, oljne ogrščice), emulgatorja (E 472e,  
E 471), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 330, E 341), stabilizator 
(E 412), sredstvi za obdelavo moke (E 300, E 920), encimi. 

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1338 kJ / 316 kcal
Maščobe 2,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 62,2 g
- od tega sladkorji 2,1 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,5 g

SOSEDOVO PECIVO 242131 421420 60 g 3838900264560 

PŠENIČNO MEŠANO PEKOVSKO PECIVO S SEMENI

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, semena 22,6 % (sončnična, bučna 
in lanena), ržena moka T 1250, pražena pšenična sladna moka, 
sončnično olje, pšenični gluten, kvas, jodirana sol, pšenična 
polnozrnata moka, sladkor, pšenično kislo testo v prahu, 
stabilizatorja (E 412, E 466), rastlinska maščoba (palmina), 
emulgator (E 472e), glukozni sirup, ječmenov sladni ekstrakt, 
mlečne beljakovine, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska 
kislina). 

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).  

Energijska vrednost 1661 kJ / 398 kcal
Maščobe 17,9 g
- od tega nasičene maščobe 2,6 g
Ogljikovi hidrati 45,9 g
- od tega sladkorji 2,2 g
Prehranske vlaknine 5,8 g
Beljakovine 14,9 g
Sol 1,1 g

KORENINICA S SEMENI 359822 421061 120 g 3830040123394

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO S SEMENI  

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, semena 9,7 % (sončnična, lanena, 
sezamova v spremenljivih deležih), ovseni kosmiči, krompirjevi 
kosmiči, jodirana sol, kvas, pražena ržena moka, sladkor, 
posneto mleko v prahu, pšenični gluten, pšenična polbela 
moka, emulgator (E 472e), sojina moka, sredstvo za obdelavo 
moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi jajc, volčjega boba, gorčičnih semen in 
oreškov (vse vrste). 

Energijska vrednost 1161 kJ / 276 kcal
Maščobe 5,6 g
- od tega nasičene maščobe 0,9 g
Ogljikovi hidrati 48,5 g
- od tega sladkorji 1,3 g
Prehranske vlaknine 3,4 g
Beljakovine 9,0 g
Sol 1,4 g
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2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.4. DELNO PEČENI HITRO ZAMRZNJENI IZDELKI

2.4.2. PEKOVSKO PECIVO

ŠTRUČKA ZA IZDELAVO 
SIROVE

228579 421647  60 g 3838900264607

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, jodirana sol, rastlinska 
maščoba (palmina in kokosova, sojino olje), sladkor, pšenična 
sladna moka, emulgatorji (E 471, E 472e, E 322), dekstroza, 
sojina moka, sredstvo za uravnavanje kislosti (E 170), sredstvo 
za obdelavo moke (askorbinska kislina), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1327 kJ / 313 kcal
Maščobe 1,4 g
- od tega nasičene maščobe 0,4 g
Ogljikovi hidrati 63 g
- od tega sladkorji 1,4 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 10 g
Sol 1,6 g

CIABATTA S ČEBULO 335147 421058 100 g 3830040123301

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO S ČEBULO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, pražena čebula 7,8 % (čebula, palmina 
maščoba, pšenična moka, sol), pšenični gluten, pšenično kislo 
testo v prahu, jodirana sol, sončnično olje, kvas, posneto mleko v 
prahu, sladkor, stabilizatorja (E 412, E 466), palmina maščoba, 
emulgator (E 472e), glukozni sirup, ječmenov sladni ekstrakt, 
mlečne beljakovine, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska 
kislina).

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1314 kJ / 312 kcal
Maščobe 5,8 g
- od tega nasičene maščobe 1,9 g
Ogljikovi hidrati 56,3 g
- od tega sladkorji 1,7 g
Prehranske vlaknine 3,7 g
Beljakovine 9,8 g
Sol 1,4 g

KORUZNA PALČKA 516291 421068 70 g 3830040124377

KORUZNO MEŠANO PEKOVSKO PECIVO

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, koruzna moka, voda, pšenično kislo testo 
(voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske bakterije), 
pšenični gluten, sončnično olje, jodirana sol, kvas, stabilizatorja  
(E 412, E 466), palmina maščoba, emulgator (E 472e), glukozni 
sirup, ječmenov sladni ekstrakt, mlečne beljakovine, sredstvo za 
obdelavo moke (askorbinska kislina).

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1201 kJ / 284 kcal
Maščobe 2,6 g
- od tega nasičene maščobe 1,0 g
Ogljikovi hidrati 58,4 g
- od tega sladkorji 0,5 g
Prehranske vlaknine 2,6 g
Beljakovine 8,6 g
Sol 1,4 g

HUDO PECIVO BREZ KVASA 435348 421088 70 g 3830011169987

MEŠANO PEKOVSKO PECIVO S SEMENI

Sestavine

Pšenična bela moka, voda, ajdova moka, ržena bela moka  
T 650, koruzni zdrob, ovseni kosmiči, semena 5,8 % (bučna, 
lanena, sezamova, sončnična v spremenljivih deležih), pšenično 
polbelo kislo testo (voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske 
bakterije), sončnično olje, pšenični gluten, jodirana sol, sredstva 
za vzhajanje (E 575, E 500, E 450), stabilizatorja (E 412, E 466), 
emulgatorja (E 472e, E 482), rastlinska maščoba (palmina), 
sladkor, glukozni sirup, ječmenov sladni ekstrakt, mlečne 
beljakovine, sredstvo za obdelavo moke 
(E 300), sredstvi za uravnavanje kislosti (E 170, E 341), grahove 
vlaknine, pšenična sladna moka. 

Lahko vsebuje sledi soje, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen in 
oreškov (vse vrste).

Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Energijska vrednost 1327 kJ/ 316 kcal 
Maščobe 7,5 g
- od tega nasičene maščobe 1,2 g
Ogljikovi hidrati 52,9 g
- od tega sladkorji 0,7 g
Prehranske vlaknine 3,9 g
Beljakovine 10,6 g
Sol 2,1 g
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2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.4. DELNO PEČENI HITRO ZAMRZNJENI IZDELKI

2.4.2. PEKOVSKO PECIVO

PROTEINSKA CIABATTA 841295 421115 130 g 3830043044603

PŠENIČNO MEŠANO PEKOVSKO PECIVO S SEMENI

Sestavine Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, ovsena polnozrnata moka, semena 
8,1 % (drobljena bučna in lanena semena), pšenično kislo testo 
(voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske bakterije), ajdova 
moka, ovseni kosmiči, pirini kosmiči, posneto mleko v prahu, 
pšenični gluten, kvas, sončnično olje, jodirana sol, manj masten 
kakavov prah 0,9 %, stabilizatorja (E 412, E 466), rastlinska 
maščoba (palmova), sladkor, emulgator (E 472e), glukozni 
sirup, ječmenov sladni ekstrakt, mlečne beljakovine, sredstvo za 
obdelavo moke (askorbinska kislina), encimi.

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1084 kJ / 258 kcal
Maščobe 6,1 g
- od tega nasičene maščobe 1,1 g
Ogljikovi hidrati 33,6 g
- od tega sladkorji 4,9 g
Prehranske vlaknine 8,2 g
Beljakovine 13,0 g
Sol 1,1 g

SONČNIČNO PECIVO 424451 421117 60 g 3830043047444

PŠENIČNO MEŠANO PEKOVSKO PECIVO S SONČNIČNIMI SEMENI   

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, ržena moka T 1250, sončnična 
semena 7,7 %, pražena pšenična sladna moka, sončnično olje, 
pšenični gluten, kvas, jodirana sol, sladkor, pšenično kislo 
testo v prahu, stabilizatorja (E 412, E 466), rastlinska maščoba 
(palmina), emulgator (E 472e), glukozni sirup, ječmenov 
sladni ekstrakt, mlečne beljakovine, sredstvo za obdelavo moke 
(askorbinska kislina). 
 

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1286 kJ / 305 kcal
Maščobe 7,6 g
- od tega nasičene maščobe 0,6 g
Ogljikovi hidrati 46 g
- od tega sladkorji 1,7 g
Prehranske vlaknine 3,7 g
Beljakovine 11 g
Sol 1,0 g

KORUZNO PECIVO 424455 421118 60 g 3830043047451

KORUZNO MEŠANO PEKOVSKO PECIVO   

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, koruzna moka, voda, pšenično kislo 
testo (voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske 
bakterije), ekstrudiran koruzni zdrob, pšenični gluten, 
pšenična polbela moka, sončnično olje, jodirana sol, kvas, 
stabilizatorja (E 412, E 466), palmina maščoba, emulgator 
(E 472e), glukozni sirup, ječmenov sladni ekstrakt, mlečne 
beljakovine, sredstvo za obdelavo moke (askorbinska kislina). 

Lahko vsebuje sledi soje, sezama jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1238 kJ / 292 kcal
Maščobe 3,1 g
- od tega nasičene maščobe 0,6 g
Ogljikovi hidrati 55 g
- od tega sladkorji 1,4 g
Prehranske vlaknine 2,0 g
Beljakovine 10 g
Sol 1,3 g

ZRNATO PECIVO 448141 421119 120 g 3830043047543

PŠENIČNO PEKOVSKO PECIVO S SEMENI  

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, semena 12,2 % (prosena, lanena, 
sezamova, sončnična, makova), koruzna moka, sojin 
drobljenec, koruzni kosmiči, kvas, jodirana sol, pšenični gluten, 
pšenična sladna moka, sladkor, ječmenov sladni ekstrakt,  
emulgatorja (E 472e, E 322), sredstvo za obdelavo moke  
(E 300), dekstroza, sojina moka, sredstvo za uravnavanje  
kislosti (E 170).

Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen 
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1279 kJ / 303 kcal
Maščobe 6,2 g
- od tega nasičene maščobe 0,7 g
Ogljikovi hidrati 48 g
- od tega sladkorji 1,7 g
Prehranske vlaknine 5,3 g
Beljakovine 12 g
Sol 1,2 g
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2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.4. DELNO PEČENI HITRO ZAMRZNJENI IZDELKI

2.4.2. PEKOVSKO PECIVO

MAKOVO PECIVO 448146 421120 80 g 33830043047567

PŠENIČNO BELO PEKOVSKO PECIVO Z MAKOM  

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, kvas, mak 3,6 %, sladkor, jodirana 
sol, vanilin sladkor, pšenična sladna moka, rastlinske maščobe 
in olja (palmina, kokosova, sojino olje), emulgatorja (E 472e,  
E 322), dekstroza, sojina moka, sredstvo za uravnavanje kislosti 
(E 170), sredstvo za obdelavo moke (E 300), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste). 

Energijska vrednost 1318 kJ / 311 kcal
Maščobe 3,0 g
- od tega nasičene maščobe 0,5 g
Ogljikovi hidrati 60 g
- od tega sladkorji 5,1 g
Prehranske vlaknine 3,6 g
Beljakovine 9,7 g
Sol 1,3 g
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2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.5. PEČENI HITRO ZAMRZNJENI IZDELKI

2.5 .1. KRUH

PROTEINC 150327 711010 0,40 kg 3830043045907

PŠENIČNI MEŠANI KRUH S SEMENI

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična polbela moka, voda, ovsena moka, semena 7,7 % 
(bučna, lanena, sončnična, sezamova), pšenično kislo testo 
(voda, pšenična polbela moka, mlečnokislinske bakterije), 
ovseni kosmiči, pirini kosmiči, ajdova moka, posneto mleko 
v prahu, pšenični gluten, kvas, sončnično olje, jodirana sol, 
manj masten kakavov prah 0,9 %, encimi.

Lahko vsebuje sledi soje, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen in 
oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1149 kJ /273 kcal
Maščobe 7,0 g
- od tega nasičene maščobe 1,0 g
Ogljikovi hidrati 37 g
- od tega sladkorji 3,1 g
Prehranske vlaknine 7,1 g
Beljakovine 12 g
Sol 1,1 g

BABIČIN PISANI KRUH 365768 711002 0,40 kg 3830043043163

PŠENIČNI MEŠANI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, ajdova moka, koruzna moka, 
pšenični zdrob, sončnično olje, pšenično kislo testo (voda, 
pšenična polbela moka, mlečnokislinske bakterije), pšenični 
gluten, kvas, jodirana sol.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, sezama, jajc, volčjega boba, 
gorčičnih semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1128 kJ / 268 kcal
Maščobe 4,4 g
- od tega nasičene maščobe 0,4 g
Ogljikovi hidrati 49,6 g
- od tega sladkorji 0,6 g
Prehranske vlaknine 2,6 g
Beljakovine 9,7 g
Sol 1,2 g

BIO BABIČIN KRUH 744664 713001 0,35 kg 3830043048458

BIO PŠENIČNI MEŠANI KRUH S SEMENI

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka*, voda, ržena polnozrnata moka*, pšenična 
črna moka*, semena* 12,7% (sončnična*, lanena*, sezamova*), 
pšenični gluten*, ovsena kaša*, ovsena moka*, ječmenova 
sladna moka*, ječmenov sladni ekstrakt* (ječmenov slad*, 
voda), kvas, jodirana sol, kislina (E 270), sredstvo za obdelavo 
moke (E 300), sredstvo za zgostitev (E 412), encimi. *iz 
ekološke pridelave

Lahko vsebuje sledi soje, mleka, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1234 kJ / 293 kcal
Maščobe 8,3 g
- od tega nasičene maščobe 0,6 g
Ogljikovi hidrati 43 g
- od tega sladkorji 1,0 g
Prehranske vlaknine 4,1 g
Beljakovine 9,6 g
Sol 1,3 g

HUDA ŠTRUČKA  
BREZ KVASA

 730032 711016  0,35 kg  3830043049448

PŠENIČNI MEŠANI KRUH S SEMENI

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, sezamova semena 2,8 %, sončnično 
olje, sladkor, jodirana sol, sredstva za vzhajanje (E 575, E 500,  
E 450), emulgator (E 482), sredstvi za uravnavanje kislosti  
(E 170, E 341), grahove vlaknine, gostilo (E 466), pšenična 
sladna moka, aroma, sredstvo za obdelavo moke (E 300), encimi.

Lahko vsebuje sledi mleka, soje, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost  1181 kJ / 279 kcal
Maščobe 4,2 g
- od tega nasičene maščobe 0,6 g
Ogljikovi hidrati 50 g
- od tega sladkorji 2,3 g
Prehranske vlaknine 2,6 g
Beljakovine 9,3 g
Sol 1,8 g
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2. IZDELKI ZA PEKO NA PRODAJNEM MESTU
2.5. PEČENI HITRO ZAMRZNJENI IZDELKI

2.5 .1. KRUH

BABIČIN KORUZNI KRUH 495220 113005 0,50 kg 3830043043491

KORUZNI MEŠANI KRUH

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, koruzni zdrob, koruzna moka, 
pšenični zdrob, pšenično kislo testo (voda, pšenična polbela 
moka, starter kultura), sončnično olje, pšenični gluten, maslo, 
kvas, pšenično kislo testo v prahu (pšenični zdrob, starter 
kultura), jodirana sol, stabilizatorja (E 412, E 466), rastlinska 
maščoba (palmina), sladkor, emulgator (E 472e), glukozni 
sirup, ječmenov sladni ekstrakt, mlečne beljakovine, sredstvo za 
obdelavo moke (askorbinska kislina), encimi.

Lahko vsebuje sledi soje, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1215 kJ / 288 kcal
Maščobe 6,0 g
- od tega nasičene maščobe 1,7 g
Ogljikovi hidrati 49 g
- od tega sladkorji 1,3 g
Prehranske vlaknine 2,1 g
Beljakovine 9,0 g
Sol 1,1 g

SUPER KRUH VITAMIN+ 743419 111021 0,40 kg 3830043044276

PŠENIČNI BELI KRUH S SEMENI  
IN DODANIMI VITAMINI

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, semena 13 % (sončnična, lanena, bučna, 
sezamova, semena oljne kadulje (Salvia hispanica) – chia, kvinoje), sončnično 
olje, sladni moki (ječmenova, pšenična), kvas, škrob, grahove luščine, ržena 
moka T 1250, pšenični gluten, pšenično kislo testo v prahu (pšenična moka 
T 1050, starter kultura), drobljenec pšeničnega slada, prosena kaša, ovseni 
kosmiči, koruzni zdrob, jodirana sol, dekstroza, rženi drobljenec, krompirjeva 
moka, sladni ekstrakt (ječmenov slad, voda), ječmenov zdrob, rastlinska 
maščoba (palmina), sladkor, špinača v prahu, matcha – listi zelenega čaja v 
prahu, alga spirulina v prahu, kurkuma v prahu, sredstvo za obdelavo moke 
(E 300), stabilizatorja (E 412, E 466), emulgator (E 472e), glukozni sirup, 
mlečne beljakovine, encimi, železo (železov fumarat), niacin (nikotinamid), 
biotin (D-biotin), vitamin D3 (holekalciferol), vitamin B6 (piridoksin 
hidroklorid), tiamin (tiamin mononitrat).

Lahko vsebuje sledi soje, mleka, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen  
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1390 kJ / 332 kcal
Maščobe 12 g
- od tega nasičene maščobe 1,5 g
Ogljikovi hidrati 41 g
- od tega sladkorji 3,3 g
Prehranske vlaknine 8,7 g
Beljakovine 11 g
Sol 1,34 g

Vitamin D: 1,16 µg   
Železo: 4,8 mg
Tiamin: 0,58 mg   

Niacin: 3,53 mg
Biotin: 12,2 µg 
Vitamin B6: 0,61 mg

KRUHEK ZDRAVKO 114468 113009 0,40 kg 3830043045921

KRUH S SEMENI

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Semena 38 % (bučna, sončnična, lanena, sezamova, semena 
oljne kadulje (Salvia hispanica) – chia semena), voda, ovseni 
kosmiči, sojin drobljenec, polnozrnato pirino kislo testo, 
semena indijskega trpotca, sončnično olje, glukozni sirup, 
jabolčne vlaknine, ekspandirana pšenica dvozrnica, pražena 
sojina zrna, sladkor, jodirana sol, ekspandirana kvinoja, rženi 
slad.

Lahko vsebuje sledi mleka, jajc, volčjega boba, gorčičnih semen 
in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1462 kJ / 352 kcal
Maščobe 23 g
- od tega nasičene maščobe 2,8 g
Ogljikovi hidrati 18 g
- od tega sladkorji 5,3 g
Prehranske vlaknine 8,3 g
Beljakovine 14 g
Sol 1,5 g

Enkrat nasičene maščobe 8,3 g
Večkrat nenasičene maščobe  g11
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3.  OZNAČEVANJE NA PRODAJNEM MESTU
3.1.  NAVODILO ZA PRIPRAVO OZNAČEVALCA ZA PRODAJNO MESTO

MARTINC 734162 112051 0,50 kg 3830040125732

PŠENIČNI MEŠANI KRUH Z JABOLKI

Sestavine
Povprečna hranilna
vrednost

na 100 g
izdelka

Pšenična bela moka, voda, suhi jabolčni krhlji 8,7 %, ajdova 
moka, sončnična semena, krompirjevi kosmiči, kvas, koruzni 
zdrob, ovsena moka, sončnično olje, jodirana sol, pšenični 
gluten, sladna drobljenca (pšenični, ječmenov), ržena moka, 
sladna moka (pšenična, ržena), koncentrat grozdja, kislina 
(E 270), sredstvo za zgostitev (E 412), rženi polnozrnati 
drobljenec, sredstvi za obdelavo moke (E 341, E 300), ekstrakt 
slada (ječmenov slad, voda), sredstvo za uravnavanje kislosti 
(E 504), emulgator (E 472e), sojina moka.

Lahko vsebuje sledi mleka, sezama, jajc, volčjega boba, gorčičnih 
semen in oreškov (vse vrste).

Energijska vrednost 1070 kJ / 253 kcal
Maščobe 4,1 g
- od tega nasičene maščobe 0,7 g
Ogljikovi hidrati 44 g
- od tega sladkorji 6,1 g
Prehranske vlaknine 2,1 g
Beljakovine 9,0 g
Sol 0,8 g

IME IZDELKA

Primeri označevalcev:

Kruh:

Pecivo:

IME IZDELKA

MARTINC

KAJZERICA           

Proizvajalec: 

Proizvajalec: Don Don d.o.o., PE Pekarna Grosuplje, Gasilska c. 2, 
1290 Grosuplje, Slovenija  

Proizvajalec: Don Don d.o.o., PE Pekarna Grosuplje, Gasilska c. 2, 
1290 Grosuplje, Slovenija

Skupina po pravilniku

Skupina po pravilniku

Pšenični mešani kruh z jabolki

Pšenično belo pekovsko pecivo

Masa izdelka
Na označevalcu vedno uporabljaj 
podatek za pečen izdelek

Masa izdelka

0,50 kg

55 g
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