
FRESH PRALINKY - složení 
 
Fresh pralinka BAILEYS NOVÁ 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
 
 
 

Složení: bílá čokoláda 55%(cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor:sójový lecitin E322, rostlinné 
oleje(palmový, řepkový), bezvodný mléčný tuk), hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor 
E322 sójový lecitin, přírodní vanilkový extrakt), Bayleis 7,5% (smetana 30%, whiskey blended irská, líh, cukr, kakako, 
vanilka), bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko, kakakové máslo, emulgátor: sójový lecithin, přírodní vanilkový 
extrakt),folie ( kakaové máslo, sacharózsa, barviva: E172 – Oxidy a hydroxidy železa )Mohou nepříznivě ovlivnit 
pozornost a koncentrací dětí. Mohou obsahovat sóju a mléko), vodka franz Joseph 37,5%(voda, líh(melasový, obilný), 
cukr). 
 
Fresh pralinka BANÁN NOVÁ 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
Složení: bílá čokoláda 55%(cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor:sójový lecitin E322, rostlinné 
oleje(palmový, řepkový), bezvodný mléčný tuk), hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor 
E322 sójový lecitin, přírodní vanilkový extrakt), bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko, kakakové máslo, emulgátor: 
sójový lecithin, přírodní vanilkový extrakt), Banánová ochucovací pasta(cuk, banány, glukózovo-fruktózový sirup, voda, 
modifikovaný škrob, aroma, okysovadlo E330, konzervant E202), rum(líh, rumové a vanilkové aroma, cukr, barvivo 
karamel E150a),bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko, kakakové máslo, emulgátor: sójový lecithin, přírodní 
vanilkový extrakt), cukrová perličky(cukr, pšeničný škrob, kukuřičný škrob, glukozový sirup, barvivo E100, stužený 
rostlinný tuk, potahovací látka E901). 
 
 
Fresh pralinka KÁVA  NOVÁ - mléčná 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
 
Složení: mléčná čokoláda 34%(cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, 
výtažek z vanilky), hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor sójový lecitin, vanilín),hořká 
čokoláda 58%(kakaová hmota 58,2%, cukr, emulgátor:sójový lecithin E322, přírodní vanilkové aroma, rostlinné 
oleje(palmový, řepkový), bezvodný mléčný tuk, živočišná smetana 32% (šlehaná smetana vysokotučná, emulgátor E471, 
stabilizátor E407 – karagenan), pražená zrnková káva 6%, pražená mletá káva, Bayleis 7,5% (smetana 30%, whiskey 
blended irská, líh, cukr, kakako, vanilka, invertní cukr(sušina 75%, invertní cukr 70%) 
 
 
Fresh pralinka MARCIPÁNOVÁ NOVÁ 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 



 
Složení:  hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor E322 sójový lecitin, poleva bílá(cukr, 
rostlinný tuk(palmový, kokosový), odtučněné sušené mléko, emulgátor E322-sójový lecitin, aromata), marcipán 2:1(cukr, 
mandle (35%), voda, glukózový sirup, invertní cukr-sirup, ethanol), glokoza:glukózový sirup) 

 
 

Fresh pralinka KŘUPAVÝ OŘÍŠEK 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
Složení: mléčná čokoláda (sušené plnotučné mléko, cukr, kakaové máslo, emulgátor E322 sójový lecitin, výtažek z 
vanilky), nugát tmavý(cukr 45%, lískové ořechy 40%, kakaová hmota, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, 
emulgátor:sójový lecitin, vanilín), oříšky loupané drcené, biskvit drcený:pšeničná mouka, cukr, rostlinny tuk 
(slunečnicový, řepkový), mléčný tuk, laktóza, sůl, sodík, slunečnicový lecitin, tokoferoly, maltodextrin) 
 
 
Fresh pralinka DIVOKÁ MANDARINKA 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
 
Složení: bílá čokoláda 55%(cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor:sójový lecitin E322, rostlinné 
oleje(palmový, řepkový), bezvodný mléčný tuk), hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor 
E322 sójový lecitin, přírodní vanilkový extrakt), bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko, kakakové máslo, emulgátor: 
sójový lecithin, přírodní vanilkový extrakt), vodka franz Joseph 37,5%(voda, líh(melasový, obilný), cukr), invertní 
cukr(sušina 75%, invertní cukr 70%), kakové máslo, mražené pyré mandarinka(mandarinka 90%, vod 10%), mléčná 
čokoláda 34%(cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, výtažek 
z vanilky), mandarinková ochucovací pasta(cuk, mandarinko glukózovo-fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, 
aroma, okysovadlo E330, konzervant E202), mražené pyré limeta(limeta 90%, vod 10%),  bílá čokoláda (cukr, plnotučné 
sušené mléko, kakakové máslo, emulgátor: sójový lecithin, přírodní vanilkový extrakt,kakaové máslo žluté,(barvivo E, 
může nepříznivě ovlivnit činnost a pozornost dětí). 
 
 
Fresh pralinka PISTÁCIE NOVÁ 
Cukrovinka 
 Legislativní název: cukrovinka 

 
Složení: hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkový 
extrakt),  drcená jádra pistácii, Pistáciová ochucovací pasta(cukr, pistácie, glukózovo-fruktózový sirup, voda, 
modifikovaný škrob, aroma, okysovadlo E330, konzervant E202, drcné pistácie,marcipán 2:1(cukr, mandle (35%), voda, 
glukózový sirup, invertní cukr-sirup, ethanol), glokoza:glukózový sirup) 
 



Fresh pralinka ČERNÝ RYBÍZ 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
Složení: hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkový 
extrakt), hořká čokoláda(kakaová hmota (64,9%), cukr (28,1%), kakaové máslo(6,5%), emulgátor: sójový lecitin(E322), 
aroma:přírodní vanilka, invertní cukr(sušina 75%, invertní cukr 70%), černorybízová ochucovací pasta(cuk, 
černorybízovo glukózovo-fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, aroma, okysovadlo E330, konzervant E202), 
mražené pyré černý rybíz (černý rybíz 90%, voda 10%), sorbitol(E420, sprejově sušený sorbitol), kakaové máslo 
červené(barvivo E129, může nepříznivě ovlivnit činnost a pozornost dětí) 
 
Fresh pralinka BORŮVKA 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
Složení: hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkový 
extrakt),bílá čokoláda 55%(cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor:sójový lecitin E322, rostlinné 
oleje(palmový, řepkový), bezvodný mléčný tuk) ,  BORŮVKOVÁ ochucovací pasta(cuk, borůvkovo glukózovo-fruktózový 
sirup, voda, modifikovaný škrob, aroma, okysovadlo E330, konzervant E202), mražené pyré borůvka (borůvka 90%, voda 
10%),invertní cukr(sušina 75%, invertní cukr 70%), kakové máslo, cukr krupice, bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené 
mléko, kakakové máslo, emulgátor: sójový lecithin, přírodní vanilkový extrakt),vodka franz Joseph 37,5%(voda, 
líh(melasový, obilný), cukr), želatina plátková(vepřová kůže), sorbitol(E420, sprejově sušený sorbitol), kuličky z křupavé 
rýže potažené bílou čokoládou(bílá čokoláda 88%,, cukr kakaové máslo, sušené mléko plnotučné, emulgátor sojový 
lecithin, přírodní vanilkové aroma, rýžová mouka, cukr, PŠENIČNÝ SLAD, sůl, leštící látka E904,E414. Výrobek může 
obsahovat stopy VAJEC a OŘECHŮ). 
 
 
Fresh pralinka CHILLI 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
Složení: hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkový 
extrakt), hořká čokoláda(kakaová hmota (64,9%), cukr (28,1%), kakaové máslo(6,5%), emulgátor: sójový lecitin(E322), 
aroma:přírodní vanilka, invertní cukr(sušina 75%, invertní cukr 70%), živočišná smetana 32% (šlehaná smetana 
vysokotučná, emulgátor E471, stabilizátor E407 – karagenan), invertní cukr(sušina 75%, invertní cukr 70%), kakaové 
máslo,sorbitol(E420, sprejově sušený sorbitol), chilli papričky 8 000 – 10 000SHU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fresh pralinka SLANÝ KARAMEL 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
Složení: mléčná čokoláda 34% (sušené plnotučné mléko,výtažek z vanilky, cukr, kakaové máslo, emulgátor E322 sójový 
lecitin, přírodní vanilkový extrakt), invertní cukr(sušina 75%, invertní cukr 70%), cukr krupice, živočišná smetana 32% 
(šlehaná smetana vysokotučná, emulgátor E471, stabilizátor E407 – karagenan), sorbitol(E420, sprejově sušený sorbitol), 
hořká čokoláda(kakaová hmota (64,9%), cukr (28,1%), kakaové máslo(6,5%), emulgátor: sójový lecitin(E322), 
aroma:přírodní vanilka, invertní cukr(sušina 75%, invertní cukr 70%),bílá čokoláda 55%(cukr, sušené plnotučné mléko, 
kakaové máslo, emulgátor:sójový lecitin E322, rostlinné oleje(palmový, řepkový), bezvodný mléčný tuk),  bílá čokoláda 
(cukr, plnotučné sušené mléko, kakakové máslo, emulgátor: sójový lecithin, přírodní vanilkový extrakt), mléčná 
karamelová čokoláda(cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, sušené odstředěné mléko, 
karamelizovaný cukr, emulgátor E322-sójový lecithin, aroma, koření, přírodní extrakt vanilky), sůl. 
 
 
Fresh pralinka MERUŇKA 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
Složení: bílá čokoláda 55%(cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor:sójový lecitin E322, rostlinné 
oleje(palmový, řepkový), bezvodný mléčný tuk) ,  MERUŇKOVÁ ochucovací pasta(cuk, meruňkovo glukózovo-fruktózový 
sirup, voda, modifikovaný škrob, aroma, okysovadlo E330, konzervant E202), mražené pyré meruňka (meruňka 90%, 
voda 10%),invertní cukr(sušina 75%, invertní cukr 70%), kakové máslo, bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko, 
kakakové máslo, emulgátor: sójový lecithin, přírodní vanilkový extrakt),vodka franz Joseph 37,5%(voda, líh(melasový, 
obilný), cukr),  sorbitol(E420, sprejově sušený sorbitol), mléčná čokoláda 34%(cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové 
máslo, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, výtažek z vanilky),marcipán 2:1(cukr, mandle (35%), voda, glukózový 
sirup, invertní cukr-sirup, ethanol), glukoza:glukózový sirup). 
 
 
Fresh pralinka KŘUPAVÁ JAHODA 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
Složení: hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkový 
extrakt),  bílá čokoláda 55%(cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor:sójový lecitin E322, rostlinné 
oleje(palmový, řepkový), bezvodný mléčný tuk),bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko, kakakové máslo, 
emulgátor: sójový lecithin, přírodní vanilkový extrakt), náplň křupavá jahoda(bílá čokoláda 28% (plnotučné sušené mléko, 
cukr, kakaové máslo, emulgátor: E322 – sójový lecithin, přírodní vanilkové aroma), rostlinný olej (palmový, slunečnicový, palmojádrový, 
kokosový), cukr, rozdrobené sušenky 15% (pšeničná mouka, cukr, bezvodý mléčný tuk, odtučněné sušené mléko, mouka z ječného 
sladu, sůl), syrovátkový prášek, dehydrované červené ovoce 
(maliny 2,8%, jahody 1%), dehydrovaný mléčný tuk, kukuřičný škrob, dehydrovaný glukózový 
sirup, regulator kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: košenila, aromata. 
Produkt může obsahovat stopy vajec, dalších ořechů a arašídů. 
 
 



 
 
 
Fresh pralinka KARIBIK 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
Složení: bílá čokoláda 55%(cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor:sójový lecitin E322, rostlinné 
oleje(palmový, řepkový), bezvodný mléčný tuk), hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor 
E322 sójový lecitin, přírodní vanilkový extrakt),  bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko, kakakové máslo, emulgátor: 
sójový lecithin, přírodní vanilkový extrakt), invertní cukr(sušina 75%, invertní cukr 70%), kakaové máslo, mražené pyré 
maracuja(maracuja 90%, voda 10%),  sorbitol(E420, sprejově sušený sorbitol), malibu(voda, cukr, kubánský rum, 
kokosová aroma,živočišná smetana 32% (šlehaná smetana vysokotučná, emulgátor E471, stabilizátor E407 – karagenan),  
maracujová ochucovací pasta(cukr, maracujový glukózovo-fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, aroma, 
okysovadlo E330, konzervant E202, transfer fólie (kakaové máslo, cukr, barviva:E102, E110,E171,E133, 
E172,E104),Mohou nepříznivě ovlivnit pozornost a koncentrací dětí. Mohou obsahovat sóju a mléko). 
 
 
Fresh pralinka CITRÓNOVÁ 
Cukrovinka 
Legislativní název: cukrovinka 

 
Složení: bílá čokoláda 55%(cukr, sušené plnotučné mléko, kakaové máslo, emulgátor:sójový lecitin E322, rostlinné 
oleje(palmový, řepkový), bezvodný mléčný tuk), hořká čokoláda 58% (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor 
E322 sójový lecitin, přírodní vanilkový extrakt),  bílá čokoláda (cukr, plnotučné sušené mléko, kakakové máslo, emulgátor: 
sójový lecithin, přírodní vanilkový extrakt), invertní cukr(sušina 75%, invertní cukr 70%), kakaové máslo, mražené pyré 
limeta(limeta 90%, voda 10%), mražené pyré citrón(citrón 90%, voda 10%),  sorbitol(E420, sprejově sušený sorbitol), 
citrónová ochucovací pasta(cukr, citrónovo glukózovo-fruktózový sirup, voda, modifikovaný škrob, aroma, okysovadlo 
E330, konzervant E202,vodka franz Joseph 37,5%(voda, líh(melasový, obilný), cukr), transfer fólie (kakaové máslo, cukr, 
barviva:E102, E110,E171,E133, E172,E104),Mohou nepříznivě ovlivnit pozornost a koncentrací dětí. Mohou obsahovat 
sóju a mléko). 


