
Jednotlivé výrobky jsou ve sváru označeny čísly, podle kterých je umístíte do krabiček. Čísla jsou na krabičkách uvedena vespod. Domečky složíte dle 

obrázkového návodu vpravo. Aby nebyly domečky vypouklé, prohněte uzavírací části krabiček. V balení jsou navíc tři čokoládky od Jordi‘s. Ty můžete při 

skládání sníst, nebo umístit tam, kam se vejdou. 

Přeji Vám hodně zábavy se skládáním a věřím, že kalendář přinese mnoho radosti. Váš Jan. 

Alergeny: všechny výrobky mohou obsahovat stopy sezamu, arašídů a skořápkových plodů.  BEZ LEPKU. 

Výrobce: Jan Král, K Roztokům 36, Praha 6, 165 00. Hmotnost obsahu: 1332 g.  

1 Mandlový krém 100 mandle, bílá čokoláda 32% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma) 

2 Máslové sušenky 40 
bezlepkové ovesné vločky, máslo 22 %, cukr třtinový, vlašská jádra, čokoláda (kakaová hmota, kakaové máslo, cukr, 
máslový olej, sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), cukr, vejce, sůl 

3 Lyofilizované jahody 10 lyofilizované jahody celé 

4 
Pečené müsli Švestky  

s mákem 
80 

bezlepkové ovesné vločky, hořká čokoláda (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, slunečnicový lecitin, přírodní vanilkové 
aroma), med, lyofilizované švestky (6 %), mák (6 %), olivový olej 

5 Pečené müsli Malinové 80 
bezlepkové ovesné vločky, med, kokos, hořká čokoláda (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, slunečnicový lecitin, přírodní 
vanilkové aroma), pekanové ořechy, olivový olej, lyofilizované maliny (3,7 %) 

6 Lyofilizované švestky 10 lyofilizované švestky půlky 

7 Peanutt butter granola 80 
ovesné bezlepkové vločky*, arašídová pasta* (19 %), javorový sirup*, čokoláda 56 % (přírodní třtinový cukr*, kakaová 
hmota*, kakaové máslo*, vanilka*), kešu ořechy*, mandle*, slunečnicový olej*, skořice*, mořská sůl 
*produkt kontrolovaného ekologického zemědělství 

8 Pražené mandle 30 pražené mandle blanšírované 

9 Pečené müsli Jahodové 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 Lyofilizovaný ananas 10 fragmenty lyofilizovaného ananasu 



11 Pečené müsli Ze sadu 80 bezlepkové ovesné vločky, med, sušené ovoce (jablka, višně a hrušky, ošetřeno kyselinou citrónovou), olivový olej, skořice 

12 Pražené kešu 30 pražené kešu  

13 
Pečené müsli 
Čokoládové 

80 
bezlepkové ovesné vločky, hořká čokoláda (podíl ve směsi 10 %, cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, slunečnicový lecitin, 
přírodní vanilkové aroma), med, banán (banán, třtinový cukr, kokosový olej, přírodní banánové aroma), mandle, kešu, 
kokos, lísková jádra, olivový olej, para ořechy 

14 Lyofilizované maliny 10 lyofilizované maliny celé 

15 Pečené müsli Kakaové 80 
bezlepkové ovesné vločky, pekanové ořechy, med, hořká čokoláda (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, slunečnicový 
lecitin, přírodní vanilkové aroma), olivový olej, kokos, holandské kakao (3 %), lyofilizovaný ananas a banán 

16 Lyofilizovaná broskev 10 plátky lyofilizované broskve 

17 Pečené müsli Ořechové 80 bezlepkové ovesné vločky, med, ořechy (25 %) kešu, mandle, pekanové ořechy, lísková jádra, para ořechy, olivový olej, sůl 

18 
Lískové ořechy  

v čokoládě 
30 

tmavá čokoláda (kakaové boby, třtinový cukr, kakaové máslo), lísková jádra (min. 30 %), kakaový prášek. Výrobcem je Jordis 
s.r.o., Špitálská 149/7, 500 03 Hradec Králové 

19 Pistácie solené 30 pistácie pražené, solené jumbo  

20 Arašídový krém 100 arašídy, bílá čokoláda 32% (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma) 

21 Lískový krém 100 lísková jádra, bílá čokoláda 32 % (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma) 

22 Jahodové sušenky 30 
bezlepkové ovesné vločky, máslo, třtinový cukr, klikva (klikva, cukr, slunečnicový olej), cukr krystal, mandle, vejce, 
lyofilizované jahody (3,5 %), sůl 

23 Pečené ořechy  50 kešu, mandle, pekany, med, sůl 0,3 % 

24 Coconut granola 80 
ovesné bezlepkové vločky*, kokosová pasta* (23 %), javorový sirup*, kokos plátek*, slunečnicový olej*, lyofilizovaný 
ananas*, mořská sůl, *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství 
 

 


