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ŘADA BRAND PRODUKTŮ

HOŘICKÉ TRUBIČKY 
OŘÍŠKOVÉ

HOŘICKÉ TRUBIČKY 
ČOKOLÁDOVÉ

Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s oříškovou  náplní 

Hmotnost: 38 g

Složení:	 	náplň oříšková 76 % (rostlinný palmový tuk, cukr, sušené 

mléko, rýžový škrob, lískooříšková pasta 3,4 %, čokoládová 
pasta (kakaový prášek, kakaové máslo, kakaová hmota, 
rostlinný palmový olej) aroma, sojová mouka, oplatka vlastní 
výroby (pšeničná mouka, sušené mléko, rostlinný řepkový 
olej, cukr, sušené vaječné žloutky). Může obsahovat stopy 
arašídů a skořápkových plodů.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 2 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2400 kJ/576 kcal 48 g 19 g 45 g 26 g 8 g 0,5 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

38 g 50 140 12 8594000327714 8594000328704

38 g 25 210 12 8594000327714 8594000328841

Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s čokoládovou náplní

Hmotnost: 38 g

Složení:	 	náplň čokoládová 76 % (rostlinný palmový tuk, cukr, 
sušené mléko, čokoládová pasta 6 % (kakaový prášek, 
19 % kakaové máslo, kakaová hmota, rostlinný palmový 
olej), rýžový škrob, aroma, sójová mouka), oplatka vlastní 
výroby (pšeničná mouka, sušené mléko, rostlinný řepkový 
olej, cukr, sušené vaječné žloutky). Může obsahovat stopy 
arašídů a skořápkových plodů.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 2 GI: 66 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2239 kJ/537 kcal 39 g 20 g 48 g 23 g 6 g 0,5 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

38 g 50 140 12 8594000327721 8594000328711

38 g 25 210 12 8594000327721 8594000328827
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HOŘICKÉ TRUBIČKY 
VANILKOVOSKOŘICOVÉ
Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s  vanilkoskořicovou náplní 

Hmotnost: 38 g

Složení:	 	náplň vanilko-skořicová 76 % (rostlinný tuk palmový, cukr, 
sušené mléko, rýžový škrob, vanilkový cukr 3 % (cukr, 
vanilka), skořice 1 %, rostlinný olej řepkový, emulgátor 
sójový lecitin, kakao, sójová mouka, aroma), oplatka 
(pšeničná mouka, sušené mléko, rostlinný olej řepkový, 
cukr, sušené vaječné žloutky). Může obsahovat stopy 
arašídů a skořápkových plodů.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 2 GI: 66 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2200 kJ/528 kcal 39 g 20 g 48 g 35 g 6 g 0,3 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

38 g 50 140 12 8594000327707 8594000328698

38 g 25 210 12 8594000327707 8594000328834

Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s jogurtovou náplní

Hmotnost: 38 g

Složení:	 	jogurtová náplň 76 % (rostlinný tuk palmový, cukr, sušený 
jogurt 9 %, sušené mléko, rýžový škrob, aroma, kakao, sojová 
mouka), oplatka vlastní výroby (pšeničná mouka, sušené 
mléko, rostlinný olej řepkový, cukr, sušené žloutky). Může 
obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 2 GI: 47 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

1889 kJ/449 kcal 41 g 14 g 49 g 29 g 6 g 0,5 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

38 g 50 140 12 8594000327691 8594000328681

38 g 25 210 12 8594000327691 8594000328858

HOŘICKÉ TRUBIČKY 
JOGURTOVÉ



ŘADA BRAND PRODUKTŮ

HOŘICKÉ TRUBIČKY 
ČOKOLÁDOVÉ POLOMÁČENÉ

HOŘICKÉ TRUBIČKY 
BIO KAKAOVÉ

Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s čokoládovou  náplní – polomáčené

Hmotnost: 42  g

Složení:	 	náplň čokoládová 69 % (rostlinný palmový tuk, cukr, sušené 

mléko, čokoládová pasta 6 % (kakaový prášek, kakaové máslo, 
kakaová hmota, rostlinný palmový olej), rýžový škrob, aroma, 
sójová mouka), oplatka vlastní výroby (pšeničná mouka, sušené 
mléko, rostlinný řepkový olej, cukr, sušené vaječné žloutky), 
cukrářská kakaová poleva 9,5 % (cukr, plně ztužený rostlinný tuk 
(palmový, sojový, řepkový, shea), kakao, emulgátor sojový lecitin, 
aroma). Může obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 2 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2432 kJ/582 kcal 41 g 22 g 50 g 20 g 5 g 0,4 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

38 g 50 140 12 8594000327738 8594000328728

38 g 25 210 12 8594000327738 8594000328865

Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s čokoládovou náplní

Hmotnost: 42 g

Složení:	 	kakaová náplň BIO 78 % (rostlinný palmový tuk BIO, cukr 
třtinový BIO 40 %, sušené mléko BIO, kakao BIO 7 %, sušená 
syrovátka BIO), oplatka BIO (pšeničná mouka BIO, sušené 
mléko BIO, rostlinný slunečnicový olej BIO, cukr třtinový 
BIO, sušené žloutky BIO). Může obsahovat stopy arašídů 
a skořápkových plodů. 

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 2 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2339 kJ/229 kcal 37 g 18 g 49 g 20 g 7 g 0,5 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

42 g 25 210 12 8594000321682 8594000321699
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HOŘICKÉ TRUBIČKY 
ORIGINAL
Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s prosypem. 

Hmotnost: 30 g

Složení:	 	oplatka (pšeničná mouka, sušené mléko, rostlinný řepkový 
olej, cukr, sušené žloutky), prosyp 29 % (cukr, máslo 15 %, 
lískooříšková drť 7,5 %, kakao, med 0,3 %, skořice 0,1 %, vanilka). 
Může obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

	 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2013 kJ/481 kcal 23 g 11 g 62 g 34 g 6 g 0,2 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

30 g 20 140 12 8594000325147 8594000320746

Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s prosypem a kakaovou polevou

Hmotnost: 40 g

Složení:	 	oplatka (pšeničná mouka, sušené mléko, rostlinný řepkový 
olej, cukr, sušené žloutky), prosyp 29 % (cukr, máslo 15 %, 
lískooříšková drť 7,5 %, kakao, skořice 0,1 %, med 0,03 %, 
vanilka). Cukrářská kakaová poleva 25 % (cukr, palmový 
rostlinný tuk, kakao, emulgátor sojový lecitin, aroma). Může 
obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů. 

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

	 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2090 kJ/500 kcal 24 g 12 g 65 g 36 g 6 g 0,2 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

40 g 18 140 12 8594000325154 8594000320753

HOŘICKÉ TRUBIČKY 
ORIGINAL POLOMÁČENÉ



ŘADA BRAND PRODUKTŮ

HOŘICKÉ TRUBIČKY 
ČOKOLÁDOVÉ KAPESNÍ
Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s čokoládovou náplní

Hmotnost: 20 g

Složení:	 	náplň čokoládová 76 % (rostlinný palmový tuk, cukr, 
sušené mléko, čokoládová pasta 6 % (kakaový prášek, 
19 % kakaové máslo, kakaová hmota, rostlinný palmový 
olej), rýžový škrob, aroma, sójová mouka), oplatka vlastní 
výroby (pšeničná mouka, sušené mléko, rostlinný řepkový 
olej, cukr, sušené vaječné žloutky). Může obsahovat stopy 
arašídů a skořápkových plodů.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 1 GI: 66 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2239 kJ/537 kcal 39 g 20 g 48 g 23 g 6 g 0,5 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

20 g 100 140 12 8594000327752 8594000328742

HOŘICKÉ TRUBIČKY 
JUBILEJNÍ KAKAOVÉ
Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s čokoládovou náplní

Hmotnost: 60 g

Složení:	 	náplň čokoládová 76 % (rostlinný palmový tuk, cukr, 
sušené mléko, čokoládová pasta 6 % (kakaový prášek, 
19 % kakaové máslo, kakaová hmota, rostlinný palmový 
olej), rýžový škrob, aroma, sójová mouka), oplatka vlastní 
výroby (pšeničná mouka, sušené mléko, rostlinný řepkový 
olej, cukr, sušené vaječné žloutky). Může obsahovat stopy 
arašídů a skořápkových plodů.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 3 GI: 66 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2239 kJ/537 kcal 39 g 20 g 48 g 23 g 6 g 0,5 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

60 g 30 140 12 8594000327790 8594000328780



VELIKONOČNÍ TRUBIČKY™ 
ČOKOLÁDOVÉ
Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s čokoládovou náplní

Hmotnost: 38 g

Složení:	 	náplň čokoládová 76 % (rostlinný palmový tuk, cukr, 
sušené mléko, čokoládová pasta 6 % (kakaový prášek, 
19 % kakaové máslo, kakaová hmota, rostlinný palmový 
olej), rýžový škrob, aroma, sójová mouka), oplatka vlastní 
výroby (pšeničná mouka, sušené mléko, rostlinný řepkový 
olej, cukr, sušené vaječné žloutky). Může obsahovat stopy 
arašídů a skořápkových plodů.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 2 GI: 66 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2239 kJ/537 kcal 39 g 20 g 48 g 23 g 6 g 0,5 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

38 g 50 140 12 8594000325352 8594000328889

Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s čokoládovou náplní

Hmotnost: 38 g

Složení:	 	náplň čokoládová 76 % (rostlinný palmový tuk, cukr, 
sušené mléko, čokoládová pasta 6 % (kakaový prášek, 
19 % kakaové máslo, kakaová hmota, rostlinný palmový 
olej), rýžový škrob, aroma, sójová mouka), oplatka vlastní 
výroby (pšeničná mouka, sušené mléko, rostlinný řepkový 
olej, cukr, sušené vaječné žloutky). Může obsahovat stopy 
arašídů a skořápkových plodů.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 2 GI: 66 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2239 kJ/537 kcal 39 g 20 g 48 g 23 g 6 g 0,5 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

38 g 50 140 12 8594000323471 8594000323488

ČERTOVSKÉ TRUBIČKY™ 

ČOKOLÁDOVÉ

WWW.HORICKETRUBICKY.CZ



ŘADA BRAND PRODUKTŮ

BEZLEPKOVÉ SUŠENKY 
JABLEČNÉ S VLÁKNINOU

TYTO VÝROBKY MOHOU BÝT  
PRAVIDELNOU SOUČÁSTÍ STRAVY  
OSOB S METABOLICKÝM ONEMOCNĚNÍM

GLYKEMICKÝ
INDEX

VÝMĚNNÉ
JEDNOTKY

číselný údaj srovnávající 
(v procentech) účinek potraviny 
na zvýšení koncentrace cukru 
v krvi s účinkem čisté glukózy. 
Pro osoby s diabetem je tento 
údaj nepostradatelný.

napomáhají osobám s dia-
betem sestavit jídelníček, 
který je vhodný pro jejich 
typ cukrovky s množstvím 
sacharidů, které odpovídá 
jejich energetickému výdeji.

Trvanlivé pečivo – sušenky bez lepku 

Hmotnost: 50 g

Složení:	 	bezlepková směs (pšeničný deproteinovaný škrob, lupinová 
mouka, kukuřičná mouka, bramborový škrob, rýžová mouka, 
sušené mléko, guarová mouka), neztužený palmový tuk, 
cukr, glukózový sirup, sladový extrakt z ječmene, jablečná 
vláknina 1,4%, sušená vejce, kypřicí látky: hydrogenuhličitan 
amonný a sodný, emulgátor: slunečnicový lecitin, aroma.
Může obsahovat stopy arašídů, skořápkových plodů, sóji, 
vlčího bobu a sezamu.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 4 GI: 63 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2090 kJ/499 kcal 22 g 8,9 g 69 g 18 g 4 g 0,32 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

50 g 24 210 12 8594000324652 8594000324935



NÍZKOGLYKEMICKÉ TRUBIČKY 
ČOKOLÁDOVÉ
Trvanlivé pečivo – oplatky – celozrnné trubičky s čokoládovou  
náplní slazené sladidlem

Hmotnost: 40 g

Složení:	 	náplň čokoládová 64 % (rostlinný palmový tuk, sladidlo sorbitol 
24,5 %, sušené mléko, rýžová vláknina, čokoládová pasta 6,5 % 
(kakaový prášek, kakaové máslo, kakaová hmota, rostlinný 
palmový olej), celozrnná oplatka vlastní výroby s obsahem 
vlákniny (celozrnná mouka pšeničná 86 %, sušené mléko, 
rostlinný řepkový olej, sušené vaječné žloutky). Vhodné 
i pro diabetiky v rámci stanoveného dietního režimu. Může 
obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů. Nadměrná 
konzumace může vyvolat projímavé účinky.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 2 GI: 42 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2236 kJ/534 kcal 35 g 20 g 46 g 1,7 g 7 g 0,2 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

40 g 25 210 12 8594000327660 8594000328810

Trvanlivé pečivo – sušenky s přírodním sladidlem a se sladidlem 

Hmotnost: 50 g

Složení:	 	pšeničná mouka, neztužený palmový tuk, sladidlo: maltitol 
13 %, maltózový sirup, pšeničná vláknina 3 %, jablečná 
vláknina 1,2 %, sladový extrakt z ječmene, sójová mouka, 
sušené žloutky, kypřicí látky: hydrogenuhličitan sodný 
a amonný, emulgátor: slunečnicový lecitin, aroma. Může 
obsahovat stopy arašídů, skořápkových plodů, mléka, vlčího 
bobu a sezamu.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 3 GI: 58 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2110 kJ/504 kcal 22 g 8,8 g 69 g 1,5 g 4 g 0,35 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

50 g 24 210 12 8594000324669 8594000324942

NÍZKOGLYKEMICKÉ SUŠENKY 
JABLEČNÉ S VLÁKNINOU

WWW.HORICKETRUBICKY.CZ



ŘADA BRAND PRODUKTŮ

HOŘICKÉ TRUBIČKY 
KRÁLOVSKÉ ČOKOLÁDOVÉ POLOMÁČENÉ

CEREÁLNÍ SUŠENKY
POLOMÁČENÉ

Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s prosypem s čokoládovou náplní  
a cukrářskou kakaovou polevou 

Hmotnost: 50 g

Složení:	 	čokoládová náplň 67 % (rostlinný tuk palmový, cukr, sušené 

mléko, čokoládová pasta 6 % (kakaový prášek, kakaové 
máslo, kakaová hmota, rostlinný olej palmový), rýžový škrob, 
aroma, sojová mouka), oplatka (pšeničná mouka, sušené 
mléko, rostlinný olej řepkový, cukr, sušené žloutky), prosyp 
10 % (cukr, máslo, lískooříšková drť pražená, kakao, med, 
skořice, vanilka), cukrářská kakaová poleva 8 % (cukr, plně 
ztužený rostlinný tuk (palmový, sojový, řepkový, shea), kakao, 
emulgátor sojový lecitin, aroma). Může obsahovat stopy 
arašídů a skořápkových plodů. 

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 2 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2286 kJ/592 kcal 36,8 g 13,8 g 47,0 g 45,5 g 5,9 g 0,4 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

50 g 20 210 12 8594000323327 8594000323334

Trvanlivé pečivo – cereální sušenky polomáčené

Hmotnost: 75 g

Složení:	 	pšeničná mouka, tmavá poleva 33 % (cukr, plně ztužený 
palmojádrový tuk, sušená syrovátka, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku 6,5 %, sušené mléko odstředěné, 
emulgátor: sójový lecitin, aroma), neztužený palmový tuk, 
cukr, ovesné vločky, sezam, pšeničná mouka celozrnná, 
kukuřičná mouka, sušené mléko, glukózový sirup, třtinový 
cukr 2 %, kypřicí látky: hydrogenuhličitan amonný a sodný, 
emulgátor: slunečnicový lecitin, aroma. Může obsahovat 
stopy arašídů, skořápkových plodů, vajec a vlčího bobu.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

VJ: 4 GI: 38 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2050 kJ/490 kcal 23 g 13,4 g 59 g 24,5 g 8 g 0,32 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

75 g 24 210 12 8594000324621 8594000324911



HOŘICKÉ TRUBIČKY 
ORIGINAL RETRO/ORIGINAL Z LÁSKY – BOX
Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s prosypem. 

Hmotnost: 150 g

Složení:	 	oplatka (pšeničná mouka, sušené mléko, rostlinný řepkový 
olej, cukr, sušené žloutky), prosyp 29 % (cukr, máslo 15 %, 
lískooříšková drť 7,5 %, kakao, med 0,3 %, skořice 0,1 %, vanilka). 
Může obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů.

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

	 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2013 kJ/481 kcal 23 g 11 g 62 g 34 g 6 g 0,2 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

150 g 30 16 12 8594000325086 8594000320715

150 g 8 64 12 8594000325086 8594000320869

Trvanlivé pečivo – oplatky – trubičky s prosypem a kakaovou polevou

Hmotnost: 200 g

Složení:	 	oplatka (pšeničná mouka, sušené mléko, rostlinný řepkový 
olej, cukr, sušené žloutky), prosyp 29 % (cukr, máslo 15 %, 
lískooříšková drť 7,5 %, kakao, skořice 0,1 %, med 0,3 %, 
vanilka). Cukrářská kakaová poleva 25 % (cukr, ztužený 
rostlinný tuk palmový, sojový, řepkový a shea, kakao, 
emulgátor sojový lecitin, aroma). Může obsahovat stopy 
arašídů a skořápkových plodů. 

Skladujte v suchu a chraňte před teplem.

	 

Průměrné	výživové	hodnoty	ve 100 g

Energetická  
hodnota

Tuky – z toho  
nasycené  
mastné  
kyseliny

Sacharidy – z toho  
jednoduché 
cukry

Bílkoviny Sůl

2090 kJ/500 kcal 24 g 12 g 65 g 36 g 6 g 0,2 g

Logistika

Hmotnost ks Počet  
kusů  
v obch.  
balení

Počet  
kartónů  
na paletě

Trvanlivost  
(Měsíce)

EAN výrobku EAN kartonu

200 g 30 16 12 8594000325093 8594000320722

200 g 8 64 12 8594000325093 8594000328896

HOŘICKÉ TRUBIČKY 
ORIGINAL POLOMÁČENÉ – BOX

WWW.HORICKETRUBICKY.CZ
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Na každém balení hořických trubiček 

z Miletína naleznete jméno cukrářky,  

která vlastnoručně trubičku stočila.  

Pak zjistíte, ze kterých rukou  

pochází ta pravá chuť.

TA PRAVÁ
I LEVÁ ZRUČNÁ RUKA  
NAŠÍ CUKRÁŘKY

KAŽDOU Z HOŘICKÝCH 
TRUBIČEK VYRÁBÍ

Cukrářka

PŘIJEĎTE SI STOČIT

HOŘICKÝCH TRUBIČEK

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI DO MILETÍNA



PŘIJEĎTE SI STOČIT
VLASTNÍCH DESET

HOŘICKÝCH TRUBIČEK
Jste srdečně zváni do našeho nového závodu 

s nejmodernějším provozem a BIO certifikací 

na výrobu HOŘICKÝCH TRUBIČEK v Miletíně. 

Při rezervaci prohlídky závodu na stránkách  

www.horicketrubicky.cz jsme schopni 

se věnovat skupině 3–45 osob, která bude 

mít možnost shlédnout výrobu Hořických 

trubiček, dozvědět se mnoho zajímavých 

informací o jejich historii i současnosti. 

po krátkém zaškolení si pak zkusíte 

tradičním způsobem stočit svých vlastních 

10 Hořických trubiček, které Vám v podnikové 

prodejně dárkově zabalíme.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI DO MILETÍNA



ŘADA BRAND PRODUKTŮ
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WWW.HORICKETRUBICKY.CZ

Druh Hmotnost  

ks

Počet  
kusů  
v obch.  

balení

Počet  
kartónů  
na patře

Tr vanlivost  

(Měsíce)
EAN kartonu

1 PLNĚNÉ ČOKOL ÁDOVÉ 19 g 100 140 6 8594000325246

2 PLNĚNÉ OŘÍ ŠKOVÉ 19 g 100 140 6 8594000325253

3 PLNĚNÉ VANILKOVOSKOŘICOVÉ 19 g 100 140 6 859400032527 7

4 PLNĚNÉ POLOMÁČENÉ ČOKOL ÁDOVÉ 21 g 100 140 6 8594000325284

5 SYPANÉ ORIGINAL 15 g 50 140 6 8594000325291

6 SYPANÉ ORIGINAL POLOMÁČENÉ 20 g 50 140 6 8594000325307

7 SYPANÉ ORIGINAL PLNĚNÉ ČOKOL ÁDOVÉ 45 g 50 140 6 8594000325406

8 SYPANÉ ORIGINAL PLNĚNÉ OŘÍ ŠKOVÉ 45 g 50 140 6 8594000325413

9 SYPANÉ ORIGINAL PLNĚNÉ VANILKOVOSKOŘICOVÉ 45 g 50 140 6 8594000325420

10 SYPANÉ POLOMÁČENÉ PLNĚNÉ ČOKOL ÁDOVÉ 50 g 50 140 6 8594000325314

11 SYPANÉ POLOMÁČENÉ PLNĚNÉ OŘÍ ŠKOVÉ 50 g 50 140 6 8594000325321

12 SYPANÉ POLOMÁČENÉ PLNĚNÉ VANILKOVÉ 50 g 50 140 6 8594000325338

13 KR ÁLOVSKÉ PLNĚNÉ MÁČENÉ 25 g 80 140 6 8594000325345

14
MIX 1 – ČOKOL ÁDOVÉ, OŘECHOVÉ, VANILKOVOSKOŘICOVÉ, 
MANDLOVOČOKOL ÁDOVÉ, JOGURTOVÉ – VŠE PO 10 KUSECH 38 g 50 140 9 85940003254 4 4

15
MIX 2 – ČOKOL ÁDOVÉ (20 KS), OŘECHOVÉ (15 KS),  
VANILKOVOSKOŘICOVÉ (15 KS) 38 g 50 140 9 8594000325451

 
HOŘICKÉ TRUBIČKY 
VOLNĚ LOŽENÉ
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PRAVÉ HOŘICKÉ TRUBIČKY, S. R. O.
LHOTOVA 328, 507 71 MILETÍN, CZECH REPUBLIC
TEL.: +420 493 693 027, FAX: +420 493 693 194

INFO@HORICKETRUBICKY.CZ


