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FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ 

VÝROBKY 

 

KA 2210/up_4_14 



Bílý jogurt – Klasik 

Složení: 

• mléko, mléčná bílkovina, 

živé jogurtové kultury. 



Bílý jogurt – klasický 

Složení: 

• mléko, mléčná bílkovina, 

jogurtová kultura. 

 



Bílý jogurt - Bifido 

Složení: 

• mléko, mléčná bílkovina, 

jogurtová kultura, 

probiotická kultura 

Bifidobacterium a 

Lactobacillus acidophilus. 

 



Selský jogurt bílý 

Složení: 

• mléko, mléčná bílkovina, 

jogurtová kultura, 

probiotická kultura 

Bifidobacterium BB12 a 

Lactobacilius acidophilus 

LA 5 . 



Smetanový jogurt – Florian (višeň) 

Složení: 

• smetana (10 % tuku), 

ovocná složka 15 % 

(cukr, višně 27 %, 

zahušťovadla: modif. 

škrob a pektin, barvivo 

betanin, aroma), živé 

jogurtové kultury. 



Smetanový jogurt – Florian 

(čokoláda a kokos) 

Složení: 

• smetana (10 % tuku), 

ochucující složka 15 % 

(cukr, kokos 10 %, 

kakaový prášek 6 % 

zahušťovadlo modif. 

škrob), živé jogurtové 

kultury. 



Smetanový jogurt – Florian           

(s čokoládovými vločkami)  

Složení: 

• smetana (10 % tuku), 

ochucující složka 17 % 

(cukr, čokoládové vločky 

11 %, glukózo-fruktózový 

sirup, zahušťovadla: 

modif. škrob a xantan, 

aroma), živé jogurtové 

kultury. 



Smetanový jogurt – Florian   

(vanilka s čokoládovými kuličkami ) 

Složení: 

• smetana (10 % tuku), 

ochucující složka 18 % 

(cukr, cereální kuličky v 

čokoládovém obalu 18 %, 

glukózo-fruktózový sirup, 

zahušťovadla: modif. 

škrob a xantan, barvivo 

beta-karoten, vanilkové 

aroma), živé jogurtové 

kultury. 

 



Jogurt borůvkový – Beskydský 

Složení: 

• mléko, glukózofruktózový 

sirup, cukr, borůvky 3,7 

%, sušené odstředěné 

mléko, jablečný 

koncentrát, mléčná 

bílkovina (mléko), 

modifikovaný škrob, 

barvivo: antokyan, aroma, 

pektin, jogurtová kultura. 



Jogurt s jahodami - Fantasia 

Složení: 

• mléko, smetana, cukr, 
sušené odtučněné mléko, 
jogurtové kultury, 
jahodová složka 22 %: 
jahody 60 %, cukr, 
zahušťovadla: kukuřičný 
modifikovaný škrob, 
karagenan, xantan, 
barvící koncentrát z černé 
mrkve, regulátory 
kyselosti: citrát sodný, 
kyselina citronová 
přírodní aroma. 



Čokoládový jogurt – Avengers 

Složení: 

• mléko, čokoládová složka 

8 % (cukr, mléčná 

čokoláda 10 % - obsah 

kakaové sušiny min. 25 

%, kakao 7,5 %, aroma, 

karameloví sirup), cukr, 

jogurtové kultury. 



Jogurt s jablky a hrozinkami - 

Jogobella 

Složení: 

• mléko, ovoce (jablka a 

jablečná šťáva z 

koncentrátu, hrozinky), 

cukr, glukózofruktózový 

sirup, karamelový sirup, 

mléčné bílkoviny, 

zahuštěné mléko, 

skořice, aroma, jogurtová 

kultura.  



Smetanový jogurt s fíky - Sanée 

Složení: 

• smetana (10 % tuk), 
ovoce (fíky a fíkové pyré 
z koncentrátu, sušené 
fíky), cukr, 
glukózofruktózový sirup, 
mléčné bílkoviny, přírodní 
fíkové aroma, barvivo: 
karmín, jogurtová kultura. 



Smetanový jogurt s medem - 

Saneé 
Složení: 

• smetana (10 % tuk), 
voda, med (6 %), cukr, 
glukózofruktózový sirup, 
modifikovaný škrob, 
mléčné bílkoviny, 
karamelový sirup, 
zahušťovadlo karubin, 
přírodní aroma, regulátor 
kyselosti: kyselina 
citrónová,  jogurtová 
kultura. 

 



Ochucený tvaroh – čokoládový 

Složení: 

• tvaroh, ochucující složka 

20 % (sacharóza, 

glukózo-fruktózový sirup, 

čokoládový prášek 15 %, 

stabilizátor: modifikovaný 

kukuřičný škrob, sušené 

mléko, aroma), syrovátka, 

smetana, vláknina 1,5 % 

(inulin). 



Smetana (12 % tuku) 

Složení: 

• smetana. 

 



Smetana ke šlehání (31 % tuku) 

Složení: 

• smetana, stabilizátor: 

karagenan. 



Smetana na vaření (10 % tuku) 

Složení: 

• složení neuvedeno. 



Smetana zakysaná (12 % tuku) 

Složení: 

• smetana, modifikovaný 

kukuřičný škrob, 

smetanová kultura. 



Zakysaná smetana – Natura (15 % 

tuku) 

Složení: 

• smetana, bakterie 

mléčného kvašení. 



Kysaná smetana (min. 12 % tuku) 

Složení: 

• smetana, kukuřičný 

škrob, bakterie mléčného 

kysání. 



Kysaná smetana  (16 % tuku) 

Složení: 

• smetana, mléčné 

bílkoviny, mlékařské 

kultury. 



Kefírové mléko - jahoda 

Složení: 

• mléko, 14% jahodový 
sirup (cukr, jahody 30 %, 
glukózo-fruktózový sirup, 
zahušťovadla: 
modifikovaný kukuřičný 
škrob a pektin, barvící 
koncentrát šťávy z 
červené řepy, barvivo: 
karoteny, aroma), 
mlékařská a kvasinková 
kultura. 



Nízkotučné kefírové mléko - 

višňové 
Složení: 

• mléko, ovocná složka 12 % 
(glukózo-fruktózový sirup, 
cukr, višňová dřeň a 
višňový koncentrát 25 %, 
zahušťovadla: modif. 
kukuřičný škrob, guma tara; 
barviva: koncentráty 
červené řepy, ibišku, černé 
mrkve; aroma, regulátory 
kyselosti: citrát sodný, 
kyselina citrónová), mléčné 
kultury, probiotická kultura 
ABT (Lactobacillus 
acidophilus 106/g, 
Streptococcus thermophilus 
106/g, Bifidobacteria 106/g). 



Kysaný mléčný výrobek 

Složení: 

• podmáslí, aktivní 

mlékařská kultura 

(obsahuje Lactobacillus 

acidophilus, 

Streptococcus 

thermophilus, 

Bifidobacterium lactis 

106/g). 

 



Kysaný mléčný nápoj - malina 

Složení: 

• mléko, ochucující složka 

16 % (cukr, maliny 35 %, 

zahušťovadla: modif. 

škrob, pektin, fosforečnan 

vápenatý, koncentrát z 

červené řepy a arónie, 

aroma), živé kultury. 



Jogurtové mléko ochucené - 

jahoda 

Složení: 

• mléko, ovocná složka 15 

% (cukr, jahody 36 %, 

zahušťovadlo modif. 

škrob, barvivo karmín, 

aroma), živá kultura. 



Ochucený jogurtový nápoj – 

brusinka – černý rybíz 
Složení: 

• mléko, ovocná složka 17 
% (cukr, brusinky 20 %, 
černý rybíz 15 %, 
zahušťovadla: karubin a 
pektin, barvivo koncentrát 
z červené řepy, přírodní 
aroma), živé jogurtové a 
probiotické kultury. 



Acidofilní mléko - jahodové 

Složení: 

• mléko, cukr, jahody 4,5 

%, glukózo-fruktózový 

sirup, modif. kukuřičný 

škrob, barvící koncentrát 

z červené řepy a mrkve, 

barvivo: karmín; aroma, 

mléčná kultura. 



Mléko plnotučné (3,5 % tuku) 

Složení: 

• složení neuvedeno. 



Mléko plnotučné (min. 3,5 % tuku) 

Složení: 

• složení neuvedeno. 



Mléko plnotučné (min. 3,5 % tuku) 

Složení: 

• složení neuvedeno. 



Mléko polotučné (1,5 % tuku) 

Složení: 

• složení neuvedeno. 


