COOL BERRY s.r.o. - složení výrobků a alergeny
Sladké koláče a dorty
Ořechový koláč „LOUSKÁČEK“ složení: vlašské ořechy 23%, třtinový cukr, pšeničná mouka, vejce,
máslo, smetana, cukr, přírodní aroma, jedlá sůl, pitná voda, kypřidlo vinný kámen, citronová šťáva
Alergeny: (1,3,7,8)

Mrkvový dort složení: mrkev 28%, slunečnicový olej, vejce, pšeničná mouka, třtinový cukr, vlašské
ořechy, rozinky, cukr, vanilková esence, sůl, kypřidlo E500 E450,kypřidlo jedlá soda; poleva (cukr,
máslo, citrón)
Alergeny: (1,3,7,8)

Cheesecake složení: tvaroh 27%, mléko, cukr, máslo, suchary, vejce, škrob, vanilkový cukr, rumová
esence, mandle, arašídy
Alergeny: (1,3,5,7,8)

Brownies složení: třtinový cukr, čokoláda 85%, máslo, vejce, pšeničná mouka, vanilkový cukr, sůl,
Kypřidlo E500 E450
Alergeny: (1,3,7)

Švestkový koláč složení: švestky 41%, vejce, máslo, cukr, pšeničná celozrnná mouka, skořice, škrob,
kypřidlo E450 E500
Alergeny: (1,3,7)

Ovocné koláče složení: korpus pšeničná mouka, máslo, smetana, vejce, cukr, bio kypřidlo vinný
kámen + náplň složení jako cheesecake
Alergeny: (1,3,7)

Makovec s náplní složení: mák 18%, vejce, cukr, máslo, mléko, švestková povidla, strouhanka,
pšeničná mouka skořice, citronová šťáva, kypřidlo E450 E500
Alergeny: 1,3,7)

Ovocné koláče na mandlovém krému s kešu ořechy složení: ovoce viz druh, mandle, kešu ořechy,
máslo, pšeničná mouka, vejce, cukr, smetana, škrob, vanilková esence, kypřidlo vinný kámen
Alergeny: (1,3,7,8)

Kakaovokokosový: tvaroh, borůvky, pšeničná mouka, mléko, třtinový cukr, cukr, kokos, skořice,
škrob, esence, vaječný žloutek, kypřidlo E450 E500
Alergeny: (1,3,7,8)

Tvarožník „Míša“: tvaroh 27%, máslo, cukr, pšeničná mouka, vejce, smetana, kakao, škrob, mandle
kypřidlo E450 E500
Alergeny: (1,3,5,7,8)

Slané koláče - QUICHE
Korpus u všech typů - pšeničná mouka, tuky 50% živočišné 50% rostlinné, pitná voda, sůl
Špenátový složení: špenát, cottage, smetana, vejce, tvrdý sýr, máslo, bazalka, sůl, česnek, pepř
Šunkový složení: směs tvrdých sýrů, dušená šunka, smetana, vejce, pepř, muškátový květ
Žampionový složení: žampiony, smetana, vejce, tvrdý sýr, petržel, máslo, česnek, pepř, sůl
Ančovičkový složení: tomaty, tvrdý sýr, smetana, vejce, ančovičky, tymián, pepř, sůl
Slaninový složení: směs tvrdých sýrů, slanina, šalotka, smetana, vejce, pepř, muškátový květ
Brokolicový složení: brokolice, žampiony, tvrdý sýr, kukuřice, smetana, vejce, pepř, sůl, česnek
Cibulovosýrový složení: cibule, tvrdý sýr, smetana, vejce, pepř, sůl
Lososovošpenátový složení: špenát, vejce, smetana, losos, pepř, sůl, česnek
Alergeny: (1,3,7) ančovička a losos ještě alergeny: (4)

Bezlepkový – může obsahovat stopy lepku Alergeny: (3,7,8)
Čoko-DUO: čokoláda 32%, smetana, máslo, čokoláda 70%, vlašské ořechy, mandle, vejce, cukr,
kakao

