
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezlepkové pekařství Kocman, Třída 1. máje 504/7, Břeclav, 690 02 

                                      

                                    Katalog bezlepkových dortů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výrobce: Bezlepkové pekařství Kocman, Třída 1. máje 504/7, Břeclav, 690 02 

 

Míša klínek bezlepkový 90 g 

 

Speciální pečivo – Cukrářský výrobek 

 

Složení: 

Voda, cukr, pšeničný škrob bez lepku, modifikovaný škrob (E1414), glukózový sirup, sušené 
vaječné bílky, rýžový škrob, kypřící látky (E450, E500), emulgátory (E475, E471), stabilizátor 
(E466 – carboxymethylcellulóza), barvivo (E160a - betakaroten), kakao 

Krém: tvaroh tučný – (sušina min. 22% hmot. Tuk 9% hmot.), Smetana (stabilizátory: celulóza 
E460, karboxymethylcelulóza E466, a sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin, 
hořčičnaté soli mastných kyselin E407, cukr), glukózový sirup (kukuřičný), potravinářská želatina 
(živočišná), maltodextrin 

Dekorace: čokoláda (cukr, rostlinný tuk neztužený (palmový), rostlinný olej neztužený 
(kokosový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, emulgátory: 
sójový lecitin (E322) a sorbitantristearat (E492), aroma vanilka), laktóza, triesterát sorbitolu 
(E492) 

Alergeny: vejce, sója, mléko 

Trvanlivost: 72 Hodin – uchovávejte při teplotě 5 – 8 stupňů 



 

 

 

 

 

 

 

Výrobce: Bezlepkové pekařství Kocman, Třída 1. máje 504/7, Břeclav, 690 02 

 

Pařížský klínek bezlepkový 70 g / 12 klínků 

 

Cukrářský výrobek 

Složení: 

Korpus: Voda, cukr, pšeničný škrob bez lepku, modifikovaný škrob (E1414), glukózový sirup, 
sušené vaječné bílky, rýžový škrob, kypřící látky (E450, E500), emulgátory (E475, E471), 
stabilizátor (E466 – carboxymethylcellulóza), barvivo (E160a - betakaroten), kakao 

Náplň: smetana ke šlehání, cukr, želatina (sušený glukózový sirup, jedlá želatina, 
maltodextrin) 

Dekorativní zdobení: čokoláda (cukr, rostlinné oleje a tuky, nízkotučný kakaový prášek, 
sušené mléčné složky, emulgátory (E322, E492) 

Alergeny: vejce, sója, mléko 

Trvanlivost: 48 hodin, uchovávejte při teplotě do 8 stupňů 

 



 

 

 

 

Výrobce: Bezlepkové pekařství Kocman, Třída 1. máje 504/7, Břeclav, 690 02 

 

Klínek s nugátovým krémem bezlepkový 80 g/ 12 klínků 

 

Cukrářský výrobek 

 

Složení: 

Korpus: Voda, cukr, pšeničný škrob bez lepku, modifikovaný škrob (E1414), glukózový sirup, 
sušené vaječné bílky, rýžový škrob, kypřící látky (E450, E500), emulgátory (E475, E471), 
stabilizátor (E466 – carboxymethylcellulóza), barvivo (E160a - betakaroten), mleté vlašské 
ořechy 

Náplň 22%: Kukuřičný škrob, cukr, máslo, vanilkový cukr, voda, lísko-oříškový krém (cukr, 
palmový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, lísko-oříšková 
pasta 3 %, emulgátor (lecitiny), aroma, jedlá sůl, antioxidant (alfa-tokoferol)) 

Alergeny: vejce, mléko, skořápkové plody 

Trvanlivost: 48 hodin, uchovávejte při teplotě do 8 stupňů 

 

 



Výrobce: Bezlepkové pekařství Kocman, Třída 1. máje 504/7, Břeclav, 690 02 

 

Koláč s malinami bezlepkový bez laktózy 90 g/12 klínků 

                                                                                          

                                                               Cukrářský výrobek   

Složení: 

Korpus: Škrob (kukuřičný, tapiokový, bramborový), rýžová mouka, cizrnová mouka, jáhlová 
mouka, sušené žloutky, stabilizátory (E415, E417), bramborová vláknina, hrachová bílkovina, 
sůl, máslo bez laktózy (laktóza méně než 0,01g/100 g) 

Náplň: kokosové mléko (85% kokosová dužina, voda), kukuřičný škrob, vanilkový extrakt 
0,5%, barviva (kurkumin, karoteny), cukr 

Dekorativní zdobení: maliny, cukr, modifikovaný škrob (E1451, bramborový), zahušťovadla 
(kolagen, karubín), regulátor kyselosti (citrát sodný), želatina - glukózový sirup (kukuřičný), 
potravinářská želatina (živočišná), maltrodextrin 

Obsah ovoce v dortu 20 % 

Alergeny: Vejce, sója, mléko (bez laktózy, laktóza méně než 0,01g/100 g) 

Trvanlivost: 72 hodin, uchovávejte při teplotě do 8 stupňů 

 

 

 

 



 

Výrobce: Bezlepkové pekařství Kocman, Třída 1. máje 504/7, Břeclav, 690 02 

 

Klínek s jahodami bezlepkový 80 g / 12 klínků 

 

Cukrářský výrobek 

 

Složení: 

Korpus: Voda, cukr, pšeničný škrob bez lepku, modifikovaný škrob (E1414), glukózový sirup, 
sušené vaječné bílky, rýžový škrob, kypřící látky (E450, E500), emulgátory (E475, E471), 
stabilizátor (E466 – carboxymethylcellulóza), barvivo (E160a – betakaroten) 

Náplň: Mascarpone (smetana, kyselina citrónová), šlehačka rostlinná (voda, rostlinný tuk 
plně ztužený, mléčná bílkovina, emulgátory (E472b), sójový lecitin, stabilizátory (celulóza, 
sodium carboxymethyl celulóza, fosfát draselný, betakaroten), smetana 31 %, mléko, 
želatina (sušený glukózový sirup, jedlá želatina, maltodextrin, cukr, modifikovaný škrob, 
zahušťovadla (karagenan, karubin, regulátor kyselosti, trinatriumcitrat)), voda 

Dekorativní zdobení: Čerstvé jahody, čokoládové hoblinky (cukr, kakaové máslo, plnotučné 
sušené mléko, mléčná bílkovina, laktóza, emulgátor (E322 – sójový lecitin), přírodní 
vanilkové aroma), želatina,  

Obsah ovoce v dortu 15 % 

Alergeny: Vejce, ryby, sója, mléko 

Trvanlivost: 48 hodin, uchovávejte při teplotě do 8 stupňů 

 

 



Výrobce: Bezlepkové pekařství Kocman, Třída 1. máje 504/7, Břeclav, 690 02 

 

Klínek s broskví bezlepkový 80 g / 12 klínků 

 

Speciální pečivo – cukrářský výrobek 

 

Složení: 

Korpus: Voda, cukr, pšeničný škrob bez lepku, modifikovaný škrob (E1414), glukózový sirup, 
sušené vaječné bílky, rýžový škrob, kypřící látky (E450, E500), emulgátory (E475, E471), 
stabilizátor (E466 – carboxymethylcellulóza), barvivo (E160a – beta-karoten) 

Náplň: mascarpone (smetana, kyselina citrónová), šlehačka rostlinná (voda, rostlinný tuk 
plně ztužený, mléčná bílkovina, emulgátory (E472b), sójový lecitin, stabilizátory (celulóza, 
sodium carboxymethyl celulóza, fosfát draselný, betakaroten)), smetana 31 %, mléko, 
želatina (sušený glukózový sirup, jedlá želatina, maltodextrin, cukr, modifikovaný škrob, 
zahušťovadla (karagenan, karubin, regulátor kyselosti, trinatriumcitrát)), voda 

Dekorativní zdobení: kompotované broskve (pitná voda, cukr, kyselina citrónová), 
čokoládové hoblinky (cukr, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, mléčná bílkovina, 
laktóza, emulgátor (E322 – sójový lecitin), přírodní vanilkové aroma), želatina. 
 
Obsah ovoce v dortu: 15 % 

Alergeny: Vejce, ryby, sója, mléko 

Trvanlivost: 48 hodin, uchovávejte při teplotě do 8 stupňů 

 

 



Výrobce: Bezlepkové pekařství Kocman, Třída 1. máje 504/7, Břeclav, 690 02 

                              Klínek s lesním ovocem bezlepkový 80 g /12 klínků 

 

 

Cukrářský výrobek 

 

Složení: 

Korpus: Voda, cukr, pšeničný škrob bez lepku, modifikovaný škrob (E1414), glukózový sirup, 
sušené vaječné bílky, rýžový škrob, kypřící látky (E450, E500), emulgátory (E475, E471), 
stabilizátor (E466 - carboxymethylcellulóza), barvivo (E160a - betakaroten) 

Náplň: mascarpone (smetana, kyselina citrónová), šlehačka rostlinná (voda, rostlinný tuk 
plně ztužený, mléčná bílkovina, emulgátory (E472b), sójový lecitin, stabilizátory (celulóza, 
sodium carboxymethyl celulóza, fosfát draselný, betakaroten)), smetana 31 %, mléko, 
želatina (sušený glukózový sirup, jedlá želatina, maltodextrin, cukr, modifikovaný škrob, 
zahušťovadla (karagenan, karubin, regulátor kyselosti, trinatriumcitrát)), voda 

Dekorativní zdobení: mražené lesní ovoce, čokoládové hoblinky ((cukr, kakaové máslo, 
plnotučné sušené mléko, mléčná bílkovina, laktóza, emulgátor (E322 – sójový lecitin), 
přírodní vanilkové aroma), želatina,  

Obsah ovoce v dortu 15 % 

Alergeny: Vejce, sója, mléko 

Trvanlivost: 48 hodin, uchovávejte při teplotě do 8 stupňů 



 

 

 


