Adventní kalendář z Janovy pece
Jednotlivé výrobky jsou ve sváru označeny čísly, podle kterých je můžete umístit do domečků a stromů. Číslo ve sváru také slouží k orientaci
v tabulce se složením níže. Výrobky můžete do domečků umístit dle libosti. Stávající pořadí je navrženo tak, aby se neopakovaly skupiny výrobků
(müsli, ovoce, ořechy) a také aby se výrobky do domečků vešly. Domečky složíte dle obrázkového návodu. Děkuji, přeji mnoho zábavy se skládáním
a věřím, že kalendář přinese mnoho radosti. Váš Jan.
Alergeny: všechny výrobky kromě medu mohou obsahovat stopy sezamu, arašídů a skořápkových plodů.
Výrobce: Jan Král, K Roztokům 36, Praha 6, 165 00. Hmotnost výrobku: 1275 g.
Číslo
výrobku

výrobek

Hmotnost
(g)

1

Pečená kaše
Ořechová

80

Bezlepkové ovesné vločky jemné, rýžová krupice, med, pekany, mandle, lísková jádra (podíl 12 %), lískooříšková
pasta (pražená lísková jádra 100 %, podíl 7 %), olivový olej.

2

Pečené müsli
Čokoládové

80

Bezlepkové ovesné vločky, hořká čokoláda (podíl ve směsi 10 %, cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor
sojový lecitin (E322), přírodní vanilkové aroma), med, banán (banán, třtinový cukr, kokosový olej, přírodní banánové
aroma), mandle, kešu, kokos, lísková jádra, olivový olej, para ořechy.

3

Kešu ořechy

30

Jádra kešu ořechů, kalibr W320.

4

Pečené müsli
Semínkové

80

Bezlepkové ovesné vločky, med, olivový olej, rozinky (rozinky, slunečnicový olej), slunečnice, vlašská jádra, klikva
velkoplodá neboli americká brusinka (klikva, cukr, slunečnicový olej), sezam, konopné semínko, tykev, banán (banán,
třtinový cukr, kokosový olej, přírodní banánové aroma) kokos. Obsah semínek 15 %.

5

Lyofilizovaný
ananas

10

Fragmenty lyofilizovaného ananasu.

6

Para ořechy

30

Para ořechy.

80

Bezlepkové ovesné vločky, med, ořechy (25 %) kešu, mandle, pekanové ořechy, lísková jádra, para ořechy, olivový
olej, sůl.

10

Lyofilizované švestky půlky.

7
8

Pečené müsli
Ořechové
Lyofilizované
švestky

složení

9

Pečené müsli
Ovocné

80

Bezlepkové ovesné vločky, sušené ovoce (35 %) klikva velkoplodá neboli americká brusinka (klikva, cukr, slunečnicový
olej), papája (papája, cukr, oxid siřičitý), ananas (ananas, cukr, oxid siřičitý), med, banán (banán, třtinový cukr,
kokosový olej, přírodní banánové aroma), lísková jádra, olivový olej, kokos.

10

Lyofilizované
maliny

10

Lyofilizované maliny celé.

11

Pečené müsli
Kakaové

80

Bezlepkové ovesné vločky, pekanové ořechy, med, hořká čokoláda (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor
sójový lecitin (E322), přírodní vanilkové aroma), olivový olej, kokos, holandské kakao (3 %), lyofilizovaný ananas a
banán.

12

Jablka kostky

30

Sušená jablka kostky, nesířená, ošetřena kyselinou citrónovou.

13

Lísková jádra

30

Lísková jádra celá, kalibr 13/15.

80

Bezlepkové ovesné vločky, mandle, bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, sušená syrovátka,
laktóza, emulgátor sójový lecitin (E322), přírodní vanilkové aroma), med, olivový olej, lyofilizované jahody (3,7 %).

10

Lyofilizované višně celé.

80

Bezlepkové ovesné vločky, hořká čokoláda (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor sójový lecitin (E322),
přírodní vanilkové aroma), med, lyofilizované švestky (6 %), mák (6 %), olivový olej.

14
15
16

Pečené müsli
Jahodové
Lyofilizované
višně
Pečené müsli
Švestky s mákem

Bezlepkové ovesné vločky jemné, rýžová krupice, med, sušená jablka (ošetřena kyselinou citrónovou), olivový olej,
perníkové koření (fenykl, koriandr, skořice, anýz, pomeranč. kůra, nové koření, badyán, hřebíček, muškát. květ a
ořech).
Bezlepkové ovesné vločky, hořká čokoláda (podíl ve směsi 10 %, cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor
sojový lecitin (E322), přírodní vanilkové aroma), med, banán (banán, třtinový cukr, kokosový olej, přírodní banánové
aroma), mandle, kešu, kokos, lísková jádra, olivový olej, para ořechy.

17

Pečená kaše Ze
sadu

80

18

Pečené müsli
Čokoládové

80

19

Banán plátek

60

Banán, třtinový cukr, kokosový olej, přírodní banánové aroma

20

Pekanové ořechy

30

Pekanové ořechy

80

Bezlepkové ovesné vločky, med, sušené ovoce (jablka, višně a hrušky, ošetřeno kyselinou citrónovou), olivový olej,
skořice.

10

Lyofilizované jahody celé

75

Panenský med od našeho dodavatele včelařství Smolík.

60

Bílá čokoláda: kakaové máslo, cukr, sušené plnotučné mléko, sušená smetana (mléko), odstředěné sušené mléko,
emulgátor E322 – sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma.; Ruby čokoláda: cukr, kakaové máslo, sušené odtučněné
mléko, plnotučné sušené mléko, kakaová hmota, emulgátor E322 – sójový lecitin, regulátor kyselosti – kyselina
citrónová, přírodní vanilkové aroma.; Mléčná čokoláda: Cukr, Kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová
hmota, emulgátor: E322-sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma.

21
22
23

24

Pečené müsli Ze
sadu
Lyofilizované
jahody
Panenský med
Čokoláda Ruby,
mléčná a bílá

