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ÖSSZETÉTEL/ALLERGÉN JELÖLÉS
Minőség-
megőrzési 

időtartam (nap)

Fehér kenyér 1 kg, 0,75 
kg; 0,5 kg;

Búzaliszt (BL 80), Víz, Kovász(víz, liszt, élesztõ), Élesztõ, Só, Sütõszer(Magimix brown: búzaliszt, stabilizátor, kálcium-
karbonát(E-170), lisztkezelõszer, aszkorbinsav(E-300), enzimek, alfa amiláz, maltogenic amiláz, amilo-glükozidáz, 
glükóz-oxidáz, hemicelluláz, lipáz)

Szeletelt fehér kenyér 1 
kg; 0,5 kg;

Búzaliszt (BL 80), Víz, Kovász(víz, liszt, élesztõ), Élesztõ, Só, Sütõszer(Magimix brown: búzaliszt, stabilizátor, kálcium-
karbonát(E-170), lisztkezelõszer, aszkorbinsav(E-300), enzimek, alfa amiláz, maltogenic amiláz, amilo-glükozidáz, 
glükóz-oxidáz, hemicelluláz, lipáz)

Korpás kenyér 0,5 kg

Búzaliszt (BL 80), Víz, Búzakorpa, Kovász(víz, liszt, élesztő), Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevők: növényi 
zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), Élesztő, Cukor, Só, 
Sütőszer(Magimix brown:stabilizátor, kálcium-karbonát(E-170), lisztkezelőszer, aszkorbinsav(E-300), technológiai 
segédanyagok;enzimek),

Vizes  zsemle, Vágott 
zsemle  55 g

Búzaliszt( BL 55), Víz,  Élesztõ, Só, Cukor,  Sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium 
karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, 
aszkorbinsav E300)

Tejes kifli sós, hot-dog 
kifli, francia bagett

Búzaliszt( BL 55), Víz,  Tejpor, Élesztõ, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, 
emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék),  Cukor, Só,   Sütõszer Magimix red 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek 
diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), Köménymag,

Korpás zsemle, kifli  70 
g

Búzaliszt( BL 55), Víz, Búzakorpa, Élesztõ, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, 
víz, emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), Cukor, Só, Sütõszer Magimix red 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek 
diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300)

Sajttal szórt egyenes 
kifli 45 g

Búzaliszt( BL 55), Víz, Sajt, Tejpor, Élesztõ, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, 
víz, emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék),  Cukor, Só,   Sütõszer Magimix red 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek 
diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), 

Magkeverékkel szórt 
egyenes kifli 45 g

Búzaliszt( BL 55), Víz, Magkeverék (sötét lenmag, napraforgómag, szezámmag), Tejpor, Élesztõ, Margarin Ecobeck 80% 
zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B 
karotin színezék),  Cukor, Só,   Sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, 
emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300),

Almás rétes  75 -80 g

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék),,kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED (összetevõk: 
búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil 
borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: Almacsík, búzadara, kr.cukor, fahéj

Mákos rétes  75 -80 g

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék),,kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED (összetevõk: 
búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil 
borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: Terla máktöltelék  (összetevõk: hõkezelt mák 
40%, finomított kr. cukor, duzzasztóliszt, fahéj, természetes aroma antioxidáns, aszkorbinsav E300)

Meggyes rétes 75-80g

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék),,kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED (összetevõk: 
búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil 
borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: Meggy, búzadara, kr.cukor,

Túrós rétes 75-80g

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevők: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék),,kr.cukor, só, sütőszer MAGIMIX RED (összetevők: 
búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil 
borkősav, észterek E472, lisztkezelő szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe:   tehéntúró, Búzadara, Kr. cukor, mazsola

Vajas pogácsa sós 80g

Búzaliszt  Bl55, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, E471, 
só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), víz, élesztõ, konyhasó, tejpor, tojáspor(összetvõk: teljes tojáspor, 
szárított fehérje max.: 20%), sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, 
emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), 
Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék Bétakarotin)

Tepertős pogácsa 80g

Búzaliszt Bl55,Víz, Tepertõ,  Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), élesztõ, konyhasó, õrölt bors sütõszer Magimix red 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek 
diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav 
kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék Bétakarotin)

Sós perec 50 g

Búzaliszt  Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: teljes tojáspor, 
szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát 
E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav 
E300), Töltelékbe:  Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, 
színezék Bétakarotin), víz, só, liszt
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TERMÉK NEVE ÖSSZETÉTEL/ALLERGÉN JELÖLÉS
Minőség-
megőrzési 

időtartam (nap)
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Lekváros bukta 100 g 1

Magvas cipó 0,5 kg 3

3

Pizza szelet 130 g

Búzaliszt( BL 55), Víz, Pizza szósz (összetevõk: paradicsompor, cukor, stabilizátor, módosított keményítõ, konyhasó, 
maltodextrin,õrölt fûszerek és zöldség szárítmányok, természetes aroma, étkezési sav, E330), Sajt, Pizza sonka , Csemege 
kukorica, Tejpor, Élesztõ, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék),  Cukor, Só,   Sütõszer Magimix red (összetevõk: 
búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav 
észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300),

Pizzás csavart rúd    60-
75 g, pizzás csiga

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED (összetevõk: 
búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil 
borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: víz, pizzaszósz alap (összetevõk: 
paradicsompor, cukor, stabilizátor, módosított keményítõ, konyhasó, maltodextrin,õrölt fûszerek és zöldség 
szárítmányok, természetes aroma, étkezési sav, E330)  Felületre: sajt, víz

Hagymás bagett     125 
gr, 250 gr

Búzaliszt  (BL 55), Víz, Szárított hagyma, Dekorsó, Élesztõ, Tejpor, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: 
növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), Cukor, Só, 
Sütõszer (Magimix red összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300)

Magkeverékkel szórt 
hagymás bagett 125gr, 
250 gr

Búzaliszt  (BL 55), Víz, Szárított hagyma, Magkeverék  (sötét lenmag, napraforgómag, szezámmag), Élesztő, Tejpor, 
Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevők: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, E471, só, szabályzó 
E330,E331, aroma, B karotin színezék), Cukor, Só, Sütőszer (Magimix red összetevők: búzaliszt, csomósodásgátló, 
kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkősav észterek E472, 
lisztkezelőszer, aszkorbinsav E300)

Nagy briós 90-100 g

Búzaliszt  Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: teljes tojáspor, 
szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát 
E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav 
E300), Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék 
Bétakarotin), víz, kr. Cukor

Finom fonott kalács  
250 g, 500 gr

Búzaliszt  Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevők: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztő, tejpor, tojáspor (összetevők: teljes tojáspor, 
szárított fehérje max.: 20%) konyhasó, sütőszer Magimix red (összetevők: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát 
E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkősav észterek E472, lisztkezelőszer, aszkorbinsav 
E300), Felületre: Kalácsfény (összetevők: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék 
Bétakarotin)

Diós búrkifli 80 g

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED (összetevõk: 
búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil 
borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: dióízű olajosmag őrlemény: pörkölt 
napraforgóbél, pörkölt búzacsíra, cukor, aroma, antioxidáns(citromsav), víz

Mákos búrkifli 80 g

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED (összetevõk: 
búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil 
borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: Terla máktöltelék  (összetevõk: hõkezelt mák 
40%, finomított kr. cukor, duzzasztó liszt, fahéj, természetes aroma antioxidáns, aszkorbinsav E300), víz

Kukoricás csavart rúd  
60-75 g, kukoricás mini 
buci

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), maistermix (összetevõk: kukoricaliszt, napraforgómag, 
lenmag, étkezési só, szárított rozskovász, stabilizátor E412, szójaliszt, rozsmaláta, emulgátor E472e, repce lecitin, 
fûszerek, lisztkezelõ javítószer E300, enzimek),kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED (összetevõk: búzaliszt, csomósodás 
gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, 
lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe:   Felületre: szezámmag, víz

Búzaliszt Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: 
teljes tojáspor, szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, 
csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav 
észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), Töltelékbe: Kajszibarack ízesítésű gyümölcs készítmény 
Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék 
Bétakarotin)

Búzaliszt  (BL 80), Víz, Magkeverék  ( sötét lenmag, napraforgómag, szezámmag), Kovász(víz, liszt, élesztõ), Élesztõ, Só, 
Sütõszer(Magimix brown:stabilizátor, kálcium-karbonát(E-170), lisztkezelõszer, aszkorbinsav(E-300), technológiai 
segédanyagok;enzimek)

Magvas rozskenyér 0,5 
kg

Búzaliszt  (BL 80), Rozsliszt  (RL 90), Víz, Kovász(víz, liszt, élesztõ),  Élesztõ, Só, Sütõszer(Magimix 
brown:stabilizátor, kálcium-karbonát(E-170), lisztkezelõszer, aszkorbinsav(E-300), technológiai 
segédanyagok;enzimek) Felületre:Magkeverék ( sötét lenmag, napraforgómag, szezámmag)
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TERMÉK NEVE ÖSSZETÉTEL/ALLERGÉN JELÖLÉS
Minőség-
megőrzési 

időtartam (nap)

Mákos  bejgli  500 g 7

Korpás kifli, zsemle  70 g 1

1

Tepertős pogácsa 80g 1

1

1

7

Csokis csiga 80 g 1

Kakaós csiga 80 g 1

Ízvarázs 80 g 1

1

Búzalisz (BL 55), margarin (Eco Back 80 % zsírtartalom, összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor,  
E322, E 471, só, szabályzó:E330, E331, aroma, B karotin színezék), Víz, Terla mák töltelék 
(összetevõk:hõkezelt mák 40%, finomított kristálycukor, duzzasztóliszt, természetes aroma, antioxidáns, 
aszkorbinsavE300, fahéj), cukor, élesztõ, tejpor(teljes tojáspor, szárított fehérje), kalácsfény (tejsavkazein, teljes 
tojáspor, emulgeálószer E339, vanilin aroma, színezék : béta-karotin, tojáspor),  só, Magimix Red 
sütõszer( búzaliszt, csomósodást gátló szer, kalcium karbonát E170, emulgálószer;mono és digliceridjeinek 
dextil borkõsav észtere E472e,  lisztkezelõszer; aszkorbinsavE300, technológiai segédanyagok, enzimek

Búzaliszt( BL 55), Víz, Búzakorpa, Élesztõ, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és 
olajok, víz, emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), Cukor, Só, Sütõszer 
Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono 
és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300)

Szerelmes levél  80 g

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300) Töltelékbe: 
Kajszibarack ízesítésű gyümölcs készítmény

Búzaliszt  Bl55,Víz, Tepertõ,  Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, 
emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), élesztõ, konyhasó, õrölt bors 
sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, 
zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), 
Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav kazein, teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék 
Bétakarotin)

Vaníliás croissant  80 g

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300) Töltelékbe:  hideg 
krémpor (összetevõi: kr. cukor, módosított keményítõ E401, keményítõ szirup, emulgáló szer E472, színezék 
E160B, E101), víz

Virslis croissant  80 g

Tésztába: búzaliszt BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: Virsli 
Felületre: szezámmag

Diós bejgli  500 g

Búzaliszt (BL 55), margarin (Eco Back 80 % zsírtartalom, összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor, 
 E322, E 471, só, szabályzó:E330, E331, aroma, B karotin színezék), Víz, Terla dió töltelék (összetevõk: 
hõkezelt darált dió  44%, cukor, dextróz, sovány tejpor, tejsavópor, duzzasztóliszt, állományjavító, módosított 
keményítõ, Szentjános magliszt, antioxidáns, aszkorbinsav, étkezési sav, citromsav, fahéj), cukor, élesztõ, 
tejpor(teljes tojáspor, szárított fehérje), kalácsfény (tejsavkazein, teljes  tojáspor, emulgeálószer E339, vanilin 
aroma, színezék : béta-karotintojáspor), mazsola, só, Magimix Red sütõszer( búzaliszt, csomósodást gátló szer, 
kalcium karbonát E170, emulgálószer;mono és digliceridjeinek dextil borkõsav észtere E472e,  lisztkezelõszer; 
aszkorbinsavE300, technológiai segédanyagok, enzimek

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: Kr.cukor, 
Kakópor Felületre: bevonómassza (összetevõk: kr.cukor, növényi zsír, édes tejsavópor, sovány tejpor, emulgáló 
szer, szója lecitin, aroma (csokoládé ízû))

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: Kr.cukor, 
Kakópor 

Búzaliszt Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: 
teljes tojáspor, szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, 
csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav 
észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), Töltelékbe: hideg krémpor (összetevõk: kr.cukor, 
módosított keményítõ E401, keményítõ szirup, emulgáló szer E472, Színezék E160B, E101),víz, Kajszibarack 
ízesítésű gyümölcs készítmény,  Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer 
E339, vanília aroma, színezék Bétakarotin)

Kakaós croissant  80 g

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: hideg 
krémpor (összetevõi: kr. cukor, módosított keményítõ E401, keményítõ szirup, emulgáló szer E472, színezék 
E160B, E101),kakaópor, víz Felületre: ét csokibevonó (összetétele: kr. cukor,növényi zsír,zsírszegény 
kakaópor, emulgáló szer, szójalecitin, aroma)
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TERMÉK NEVE ÖSSZETÉTEL/ALLERGÉN JELÖLÉS
Minőség-
megőrzési 

időtartam (nap)

1

Hamburger zsemle 1

Túrós táska 80 g 1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

Sajtos croissant  80 g

Tésztába: búzaliszt BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: Sajt

Búzaliszt Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: 
teljes tojáspor, szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, 
csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav 
észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), Töltelékbe:  Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav 
kazein, teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék Bétakarotin), víz, Felületre:Magkeverék ( sötét 
lenmag, napraforgómag, szezámmag)

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: Tehéntúró, 
búzadara, kr.cukor, mazsola

Hajdinás sajtos bagett 
105 g

Búzaliszt( BL 55), Víz,  Hajdina keverék  (hajdina pehely(33%)búzafehérje, búzaliszt, köles pehely(11%) 
lenmag(10%) teljes liörlésû rozsliszt, árpamaláta, emulgeálószer:zsírsava kmono-és digliceridjeinek mono- és 
diacetil borkõsav – észtere E472e;savanyúság szabályozó anyag: tejsav E270; lisztjavítószer; aszkorbinsav E 
300; enzimek)Élesztõ, Só, Trappista sajt

Hajdinás pizzás zsemle 
80 g

Búzaliszt( BL 55), Víz,  Hajdina keverék  (hajdina pehely(33%)búzafehérje, búzaliszt, köles pehely(11%) 
lenmag(10%) teljes liörlésû rozsliszt, árpamaláta, emulgeálószer:zsírsava kmono-és digliceridjeinek mono- és 
diacetil borkõsav – észtere E472e;savanyúság szabályozó anyag: tejsav E270; lisztjavítószer; aszkorbinsav E 
300; enzimek)Élesztõ, Só, Felületre: pizzaszósz alap (összetevõk: paradicsompor, cukor, stabilizátor, módosított 
keményítõ, konyhasó, maltodextrin,õrölt fûszerek és zöldség szárítmányok, természetes aroma, étkezési sav, E330), sajt

Amerikai hot-dog 80 g

Búzaliszt Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: 
teljes tojáspor, szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, 
csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav 
észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), Töltelékbe: Virsli, szárított hagyma, mustár Felületre: 
Kalácsfény (összetevõk: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék Bétakarotin) 
Magkeverék ( sötét lenmag, napraforgómag, szezámmag)

Vaníliás meggyes 
párna 80 g

Búzaliszt Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: 
teljes tojáspor, szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, 
csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav 
észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), Töltelékbe: hideg krémpor (összetevõk: kr.cukor, 
módosított keményítõ E401, keményítõ szirup, emulgáló szer E472, Színezék E160B, E101),víz, magozott 
meggy,  Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, 
színezék Bétakarotin), 

Félbarna kenyér 1 kg, 
0,75 kg

Búzaliszt  (BL 112), Rozsliszt  (RL112), Víz, Kovász(víz, liszt, élesztõ), Élesztõ, Só, Sütõszer(Magimix 
brown:stabilizátor, kálcium-karbonát(E-170), lisztkezelõszer, aszkorbinsav(E-300), technológiai 
segédanyagok;enzimek),

Graham zsemle, 
Graham kenyér

Búzaliszt BL55, Graham liszt, víz, Élesztő, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és 
olajok, víz, emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), só, sütõszer Magimix 
red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300),

Sokmagvas graham 
zsemle

Búzaliszt BL55, Graham liszt, víz, Élesztő, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és 
olajok, víz, emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), só, sütõszer Magimix 
red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), Felületre:Magkeverék 
( sötét lenmag, napraforgómag, szezámmag)

Kornspitz kifli, Barna 
magvas rúd 55 g

Búzaliszt  BL55, Korn keverék(búzaliszt, szója örlemény(14%), lenmag (13%), rozsliszt, napraforgómag (8%), 
jódozott só, kukoricaliszt,  búza keményítő, pörkölt árpamaláta, savanyítószer:(búzaliszt, citromsav E330, 
emulgeálószer, licitinek E322, színezék: kalcium-karbonát E170, sűrítőanyag guarmagliszt E412, enzimek)víz, 
élesztő, só, sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, 
emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, 
aszkorbinsav E300), víz

Kulmbacher kenyér 
0,5 kg

Búzaliszt  BL55, Kulmbacher keverék(szójatöret, búzafehérje, napraforgómag, búzakorpa, maláta 
kivonat(árpamaláta, víz) lenmag, szezámmag, só, szárított búzakovász(búzaliszt,kovászmag) zabpehely, pörkölt 
búzamalátaliszt, emulgeálószerek:zsírsavak mono és digliceridjei E471, kálcium- szteraoil-2-laktilát(E482)
(0,56%) daxtóz, tejsavópor, cukor, növényi zsír, szójaliszt, lisztjavítószer: aszkorbinsav(E300), enzimek(alfa-
amiláz,hemmicelluláz, xilamáz), Magimix brown:stabilizátor, kálcium-karbonát(E-170), lisztkezelõszer, 
aszkorbinsav(E-300), technológiai segédanyagok;enzimek), sütőélesztő, víz Felületre:Magkeverék  ( sötét 
lenmag, napraforgómag, szezámmag)
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TERMÉK NEVE ÖSSZETÉTEL/ALLERGÉN JELÖLÉS
Minőség-
megőrzési 

időtartam (nap)

3

Hagymás zsemle

Áfonyás táska

Fatörzs kifli

Sajtos trió

Mandulás pogácsa

Teljes kiőrlésű gabonás 
kenyér

Teljes kiőrlésű búzaliszt, búzaliszt BL55, élesztő, sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, 
kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, 
lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), só

Kukoricás kenyér       1 
kg

Búzaliszt  (BL 80), kukoricaliszt, Víz, Kovász(víz, liszt, élesztõ), Élesztõ, Só, Sütõszer(Magimix brown: búzaliszt, 
stabilizátor, kálcium-karbonát(E-170), lisztkezelõszer, aszkorbinsav(E-300), enzimek, alfa amiláz, maltogenic amiláz, 
amilo-glükozidáz, glükóz-oxidáz, hemicelluláz, lipáz)

Búzaliszt( BL 55), Víz, szárított hagyma, Élesztõ, Só, Cukor,  Sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, 
csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek 
E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300)

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: Áfonya 
ízesítésű gyümölcs készítmény

Fahéjas rúd, fahéjas 
csiga, fahéjas masni

Búzaliszt  Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: teljes tojáspor, 
szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát 
E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav 
E300), Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék 
Bétakarotin), víz, kr. Cukor, fahéj

Búzaliszt  Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: teljes tojáspor, 
szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát 
E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav 
E300), Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék 
Bétakarotin), víz, kakaópor

Búzaliszt  Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: teljes tojáspor, 
szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát 
E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav 
E300), Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék 
Bétakarotin), víz, trappista sajt

Gesztenyés bejgli 500 
gr

Búzalisz (BL 55), margarin (Eco Back 80 % zsírtartalom, összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor,  
E322, E 471, só, szabályzó:E330, E331, aroma, B karotin színezék), Víz, gesztenye massza, kalácsfény 
(tejsavkazein, teljes tojáspor, emulgeálószer E339, vanilin aroma, színezék : béta-karotin, tojáspor),  só, 
Magimix Red sütõszer( búzaliszt, csomósodást gátló szer, kalcium karbonát E170, emulgálószer;mono és 
digliceridjeinek dextil borkõsav észtere E472e,  lisztkezelõszer; aszkorbinsavE300, technológiai segédanyagok, 
enzimek

Rozskenyér, rozsos 
kifli, rozsos zsemle

Búzaliszt  (BL 80), Rozsliszt  (RL 90), Víz, Kovász(víz, liszt, élesztõ), Élesztõ, Só, Sütõszer(Magimix 
brown:stabilizátor, kálcium-karbonát(E-170), lisztkezelõszer, aszkorbinsav(E-300), technológiai 
segédanyagok;enzimek)

Hajdinás kifli, 
hajdinás zsemle

Búzaliszt( BL 55), Víz,  Hajdina keverék  (hajdina pehely(33%)búzafehérje, búzaliszt, köles pehely(11%) 
lenmag(10%) teljes liörlésû rozsliszt, árpamaláta, emulgeálószer:zsírsava kmono-és digliceridjeinek mono- és 
diacetil borkõsav – észtere E472e;savanyúság szabályozó anyag: tejsav E270; lisztjavítószer; aszkorbinsav E 
300; enzimek)Élesztõ, Só,

Búzaliszt  Bl55, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, E471, 
só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), víz, élesztõ, konyhasó, tejpor, tojáspor(összetvõk: teljes tojáspor, 
szárított fehérje max.: 20%), sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, 
emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), 
Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék Bétakarotin), 
Felületre: mandula

Tökmagos kifli, 
tökmagos zsemle

Búzaliszt( BL 55), Víz,  Tejpor, Élesztõ, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, 
emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék),  Cukor, Só,   Sütõszer Magimix red 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek 
diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), Tökmag,

Magvas- 
szezámmagvas- kifli, 
zsemle

Búzaliszt( BL 55), Víz,  Tejpor, Élesztõ, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, 
emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék),  Cukor, Só,   Sütõszer Magimix red 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek 
diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), szezámmag,

Sokmagvas kifli, 
zsemle

Búzaliszt( BL 55), Víz,  Tejpor, Élesztõ, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, 
emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék),  Cukor, Só,   Sütõszer Magimix red 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek 
diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), Felületre: Magkeverék  ( sötét lenmag, 
napraforgómag, szezámmag),
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Kuglóf

Mákos hajtott

Diós hajtott

Kakaós hajtott

Túrós rúd

Sajtos kifli, sajtos rúd, 

Kókuszos csiga

Almás linzer

Búzaliszt  Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: teljes tojáspor, 
szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát 
E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav 
E300), Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék 
Bétakarotin), víz,

Búzaliszt  Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: teljes tojáspor, 
szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát 
E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav 
E300), Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék 
Bétakarotin), víz, töltelékbe:Terla máktöltelék (összetevõk: hõkezelt mák 40%, finomított kr. cukor, duzzasztóliszt, fahéj, 
természetes aroma antioxidáns, aszkorbinsav E300)

Búzaliszt  Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: teljes tojáspor, 
szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát 
E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav 
E300), Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék 
Bétakarotin), víz, töltelékbe: dióízű olajosmag őrlemény: pörkölt napraforgóbél, pörkölt búzacsíra, cukor, aroma, 
antioxidáns(citromsav), víz

Búzaliszt  Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor E322, 
E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: teljes tojáspor, 
szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát 
E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav 
E300), Felületre: Kalácsfény (összetevõk: tejsav  kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék 
Bétakarotin), víz, töltelékbe: kakaópor, kristálycukor

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: Tehéntúró, 
búzadara, kr.cukor, mazsola, bevonómassza (összetevõk: kr.cukor, növényi zsír, édes tejsavópor, sovány tejpor, 
emulgáló szer, szója lecitin, aroma (csokoládé ízû),

Búzaliszt( BL 55), Víz,  Tejpor, Élesztõ, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, 
emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék),  Cukor, Só,   Sütõszer Magimix red 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek 
diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), trappista sajt,

Vanília pudingus batyu

Búzaliszt Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: 
teljes tojáspor, szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, 
csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav 
észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), Töltelékbe: hideg krémpor (összetevõk: kr.cukor, 
módosított keményítõ E401, keményítõ szirup, emulgáló szer E472, Színezék E160B, E101),víz, Felületre: 
Kalácsfény (összetevõk: tejsav kazein,teljes tojáspor, emulgálószer E339, vanília aroma, színezék Bétakarotin), 

Tésztába: búzaliszt  BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300)Töltelékbe: 
Kókuszreszelék, kristálycukor

Búzaliszt Bl55,Víz, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, élesztõ, tejpor,tojáspor (összetevõk: 
teljes tojáspor, szárított fehérje max.: 20%) konyhasó,sütõszer Magimix red (összetevõk: búzaliszt, 
csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek diacetil borkõsav 
észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), töltelékbe: Almacsík, búzadara, kr.cukor, fahéj

Köleses kifli, köleses 
zsemle

Búzaliszt( BL 55), Víz,  Tejpor, Élesztõ, Margarin Ecobeck 80% zsírtartalom (összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz, 
emulgátor E322, E471, só, szabályzó E330,E331, aroma, B karotin színezék),  Cukor, Só,   Sütõszer Magimix red 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodásgátló, kálcium karbonát E170, emulgálószer, zsírsavak, mono és digliceridjeinek 
diacetil borkõsav észterek E472, lisztkezelõszer, aszkorbinsav E300), köles,

Sajttal szórt felületű 
rúd

Tésztába: búzaliszt BL55, víz, margarin 80%zsírtartalom(összetevõk: növényi zsírok és olajok, víz,emulgátor 
E322, E471, só, szabályzó E330, E331, aroma, B karotin színezék), kr.cukor, só, sütõszer MAGIMIX RED 
(összetevõk: búzaliszt, csomósodás gátló, kálcium karbonát E170, emulgáló szer, zsírsavak, mono és 
digliceridjeinek diacetil borkõsav, észterek E472, lisztkezelõ szer, aszkorbinsav E300) Felületére: Sajt
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Debrecen, 2014-10-31. Csuha Mária sk.
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