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AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ LÁZE ŇSKÝCH OPLATK Ů 

 

Tradi ční sypané oplatky 

SPOLEČNÉ SLOŽENÍ 

cukr, PŠENIČNÁ MOUKA* , plně ztužený palmový tuk, kukuřičná mouka, suš. MLÉKO* , 
suš. MLÉČNÁ SYROVÁTKA* , suš. VAJEČNÉ ŽLOUTKY* , aroma ethylvanilin, jedlá sůl 

s jódem (jedlá sůl,jodičnan draselný). 

ostatní složky podle druhu: 

OŘÍŠKOVÉ  

LÍSKOVÁ JÁDRA*  (4,3%), ARAŠÍDY*  (4,2%), skořice mletá, aroma lískooříškové 

KAKAOVÉ 

Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (2,8%), aroma rumové 

VANILKOVÉ 

aroma vanilkové  

KOKOSOVÉ 

Strouhaný KOKOS*  (9%), aroma kokosové 

OŘÍŠKOVO-KAKAOVÉ 

LÍSKOVÁ JÁDRA*  (3,8%), ARAŠÍDY*  (3,2%), kakaový prášek se sníženým obsahem 
tuku (1,2%), skořice mletá, aroma čokoládové 

JABLEČNÉ 

suš. jablka (3,6%), skořice mletá, regulátor kyselosti: kys. citronová, aroma vanilkové a 
jablkové 

CITRONOVÉ 

Regulátor kyselosti: kys. citronová, aroma citronové 
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PERNÍKOVÉ 

Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, perníkové koření 0,4% (skořice mletá, 
muškátový oříšek, koriandr, zázvor, fenykl, hřebíček, nové koření, anýz, pepř, kardamonová 
semínka), aroma vanilkové 

ČOKO-KOKOS 

Strouhaný KOKOS*  (6%), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (1,8%), emulgátor 
(SÓJOVÝ LECITIN* , E476), barva E153, aroma kokosové a čokoládové 

SKOŘICOVÉ  

skořice mletá (3,3%), aroma vanilkové 

VANILKA ČOKO 

Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (0,5%), emulgátor (SÓJOVÝ LECITIN * , 
E476), barva E153, aroma vanilkové a čokoládové 

ARAŠÍDOVÉ LIGHT 

ARAŠÍDY*  (15,9%), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 

CEREÁLNÍ S OŘÍŠKY 

CEREÁLNÍ SM ĚS* 8,4% (vločky žitné*, pšeničné* a ovesné*, semeno slunečnicové a 
lněné), LÍSKOVÁ JÁDRA*  (1,5%), ARAŠÍDY*  (1,4%), skořice mletá, aroma 
lískooříškové 

 

u označení „light“ je místo cukru fruktóza 

* ALERGENY 
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Krémové a potahované oplatky, trojhránky 

SPOLEČNÉ SLOŽENÍ 

plně ztužený palmový tuk, cukr, PŠENIČNÁ MOUKA* , kukuřičná mouka, suš. MLÉKO* , 
suš. MLÉČNÁ SYROVÁTKA* , suš. VAJEČNÉ ŽLOUTKY* , emulgátor (SÓJOVÝ 
LECITIN * , E476), barva E153, aroma ethylvanilin, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl,jodičnan 
draselný),  

ostatní složky podle druhu: 

OŘÍŠKOVÉ TROJHRÁNKY 

LÍSKOVÁ JÁDRA*  (3,7%), ARAŠÍDY*  (3,6%), lískooříškové aroma 

ČOKOLÁDOVÉ TROJHRÁNKY 

Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (7,8%), čokoládové aroma 

BAILEYS 

Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (2,6%), aroma rumové a karamelové 

VAJEČNÝ LIKÉR 

barvivo kurkumin, aroma vaj.likér 

NUGÁTOVÉ  

ARAŠÍDY*  (5,4%), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (2,6%), aroma nugátové 

JOGURTOVÉ 

SUŠENÝ JOGURT* (2,9%), aroma jogurtové 

ČOKO MLÉ ČNÁ 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (2,5%) 

ČOKO TMAVÁ 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (5,8%) 

ČOKO TMAVÁ CHERRY 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (5,6%), aroma višňové  



Verze 5.1 

 

 

 

ČOKO TMAVÁ CHILLI 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (5,6%), chilli  (0,2%) 

ČOKO TMAVÁ MOCHITO 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (5,6%), aroma peprnomátové  

ČOKO TMAVÁ O ŘECH 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (5,3%), LÍSKOVÁ JÁDRA*  (3,3%), 
ARAŠÍDY*  (3,2%), aroma lískooříškové 

DUO OPLATKY 

kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (2,5%), LÍSKOVÁ JÁDRA*  (2,1%), 
ARAŠÍDY*  (1,9%), aroma lískooříškové 

 

Neplněné oplatky 

SPOLEČNÉ SLOŽENÍ 

cukr, PŠENIČNÁ MOUKA* , plně ztužený palmový tuk, kukuřičná mouka, suš. MLÉKO* , 
suš. MLÉČNÁ SYROVÁTKA* , suš. VAJEČNÉ ŽLOUTKY* , jedlá sůl s jódem (jedlá 

sůl,jodičnan draselný), 

ostatní složky podle druhu: 

ČESNEKOVÉ 

česnek granulovaný, aroma česnekové 

 

u označení „light“ je místo cukru fruktóza 

* ALERGENY 

 


