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KATALOG VÝROBKŮ
VÝROBCE: ZVIČINSKÉ UZENINY A LAHŮDKY s.r.o., 544 72 Dolní Brusnice 78
(pokud není uvedeno jinak přímo u jednotlivých výrobků)
PŘEHLED SLOŽENÍ A ALERGENŮ – viz jednotlivé výrobky
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku stanoveny výpočtem.
SKLADOVACÍ TEPLOTY – 1 °C až 5 °C
(pokud není uvedeno jinak přímo u jednotlivých výrobků)

CZ 5352
ES
31004 SEKANÁ S DEKOREM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: drůbeží strojně oddělené maso, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl),
voda, vepřové sádlo, strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek, ocet kvasný
lihový), škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření (koření, extrakty koření, stabilizátor
E450, E451, dextróza, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, E331, antioxidant E300, E301, látka zvýrazňující chuť a
vůni E621, sůl, barvivo E120, česnek). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1109 kJ/ 267 kcal, Tuky: 21
g, z toho nasycené MK 7,4 g, Sacharidy: 8,5 g, z toho cukry: 0,6 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 2,2 g. Způsob balení: baleno vakuově.
Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
31005 KUŘECÍ ŠUNKA
Masný výrobek – tepelně opracovaný, šunka standardní. Složení: kuřecí prsní řízek (59 %), voda, směs koření
(zahušťovadlo E407, E415, stabilizátor E450, E451, modifikovaný kukuřičný škrob, dextróza, antioxidant E301, E300, látka
zvýrazňující chuť a vůni E621, aroma, koření), dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), škrob bramborový. Obsah čistých
svalových bílkovin: min. 10 %. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 301 kJ/ 71 kcal, Tuky: 0,7 g, z toho
nasycené MK 0,2 g, Sacharidy: 2,1 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 14 g, Sůl: 2,1 g. Způsob balení: technologický obal –
není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
31011 KUŘECÍ NÁŘEZ
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: kuřecí prsní řízek (47%), drůbeží strojně oddělené maso (21%), voda,
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření (zahušťovadlo E407, E415, stabilizátor E450, E451, modifikovaný
kukuřičný škrob, dextróza, antioxidant E301, E300, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, aroma, koření), vepřová kůže,
vepřové sádlo, škrob bramborový, směs koření (koření, extrakty koření, bramborový škrob, stabilizátor E450, E575, E451,
dextróza, emulgátor E1450, antioxidant E300, E301, emulgátor E471, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E635), barvivo
E120. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 452 kJ/ 108 kcal, Tuky: 4,6 g, z toho nasycené MK 1,4 g,
Sacharidy: 1,7 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 15 g, Sůl: 2,3 g. Způsob balení: technologický obal - není určen ke
konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
31014 DVORSKÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: drůbeží strojně oddělené maso, vepřové sádlo, voda, kůžová emulze
(vepřová kůže, voda, sůl), hovězí maso, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), škrob bramborový, barvivo karmína,
směs koření (paprika, sůl, extrakty koření, cukr, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený). Průměrné nutriční hodnoty
na 100 g výrobku: Energie: 1269 kJ/307 kcal, Tuky: 28 g z toho nasycené MK 10 g, Sacharidy: 1,7 g z toho cukry <0,5 g,
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Bílkoviny: 12 g, Sůl: 2,1 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do
3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
31024 UTOPENCI V ASPIKU
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: UZENINA 38 % (drůbeží strojně oddělené maso, vepřové sádlo, kůžová
emulze (vepřová kůže, voda, sůl), voda, vepřové a hovězí maso, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor
E250), směs koření (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, dextróza, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575,
E331, antioxidant E300, E301, cukr, palmový tuk zcela ztužený, barvivo karmína)), ASPIK 41% (voda, ocet kvasný lihový,
vepřová želatina, sůl), sterilovaná zelenina (cibule, okurky, paprika, ocet kvasný lihový, sůl, regulátor kyselosti E330,
antioxidant E300, sladidlo E954, konzervant E210, aroma). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 547
kJ/131 kcal, Tuky: 9,4 g z toho nasycené MK 3,5 g, Sacharidy: 2 g z toho cukry 0,7 g, Bílkoviny: 9,7 g, Sůl: 1,7 g. Způsob
balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21
dnů. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
31027 KUŘE V ASPIKU
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: kuřecí šunka 46 % (lák (voda, zahušťovadlo E1412, stabilizátory E407a, E450,
E451, E415, živočišná bílkovina, cukry, maltodextrin, antioxidant E 316, aroma), kuřecí prsní řízek, škrob bramborový,
dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), vepřová kůže, sůl), aspik 38 % (voda, vepřová želatina, ocet kvasný lihový,
sůl, cukr), brokolice, sterilovaná paprika (ocet kvasný lihový, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie:
287 kJ/ 68 kcal, Tuky: 0,5 g, z toho nasycené MK 0,2 g, Sacharidy: 6,6 g, z toho cukry: 1,8 g, Bílkoviny: 9,2 g, Sůl: 2,3 g.
Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti:
21 dnů.
31100 DRŮBEŽÍ TOČENÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: drůbeží strojně oddělené maso 60 %, voda, vepřové maso, kůžová emulze
(vepřová kůže, voda, sůl), škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření (koření, extrakty koření,
dextróza, sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, stabilizátor E450, antioxidant E300, maltodextrin, aroma), barvivo E120,
přírodní střevo vepřové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 859 kJ/207 kcal, Tuky: 16 g, z toho
nasycené MK 5,2 g, Sacharidy: 2,7 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 13 g, Sůl: 2,5 g. Způsob balení: baleno v ochranné
atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
31101 ĎÁBELSKÝ TOČENÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: drůbeží strojně oddělené maso, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl),
voda, vepřové maso, škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření (koření, stabilizátor E451,
sůl, antioxidant E300), chilli vločky, přírodní střevo vepřové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 830kJ/
199 kcal, Tuky: 13 g, z toho nasycené MK 4,3 g, Sacharidy: 6,5 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 14 g, Sůl: 2,3 g. Způsob
balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
31106 JAVORNICKÉ PÁRKY
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: drůbeží strojně oddělené maso, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl),
voda, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření (koření, extrakty koření, stabilizátor
E450, E451, E407a, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, dextróza, antioxidant E300, E301, barvivo karmína, zahušťovadlo
E412, škrob bramborový, aroma), jedlé kolagenní střevo (zvlhčující látka E422, barvivo E150c). Průměrné nutriční hodnoty
na 100 g výrobku: Energie: 694 kJ/166 kcal, Tuky: 9,7 g, z toho nasycené MK 2,8 g, Sacharidy: 5,7 g, z toho cukry: 0,6 g,
Bílkoviny: 14 g, Sůl: 2,3 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3
dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
31110 JEMNÉ DRŮBEŽÍ PÁRKY
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: drůbeží strojně oddělené maso (56 %), kůžová emulze (vepřová kůže, voda,
sůl), voda, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření (koření, extrakty koření, látka
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zvýrazňující vůni a chuť E621, aroma, stabilizátor E450, E451, dextróza, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, E331,
antioxidant E300, E301), jedlé kolagenní střevo (zvlhčující látka E422, barvivo E150c). Průměrné nutriční hodnoty na 100
g výrobku: Energie: 689 kJ/165 kcal, Tuky: 9,8 g z toho nasycené MK 2,8 g, Sacharidy: 5,2 g z toho cukry <0,5 g, Bílkoviny:
14 g, Sůl: 2,6 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba
použitelnosti: 14 dnů.
31111 DRŮBEŽÍ PÁRKY CELOFÁN
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: drůbeží strojně oddělené maso, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl),
voda, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření (koření, extrakty koření, látka
zvýrazňující vůni a chuť E621, aroma, stabilizátor E450, E451, dextróza, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, E331,
antioxidant E300, E301). Střívko není určeno ke konzumaci. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 680
kJ/163 kcal, Tuky: 9,6 g z toho nasycené MK 2,8 g, Sacharidy: 5,1 g z toho cukry <0,5 g, Bílkoviny: 14 g, Sůl: 2,6 g. Způsob
balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41001 LIBOVÉ PÁRKY
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (41 %), drůbeží strojně oddělené maso (14 %), kůžová emulze
(voda, vepřová kůže, sůl), škrob bramborový, hovězí maso (4 %), dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), koření (extrakty
koření, stabilizátor E451, dextróza, sůl, antioxidant E316, zahušťovadlo E415), barvivo E120, přírodní střevo vepřové.
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1037 kJ/250 kcal, Tuky: 21 g, z toho nasycené MK 7,6 g, Sacharidy:
4,3 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 2,3 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření
obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41002 TOČENÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (38 %), voda, drůbeží maso strojně oddělené (13 %), kůžová
emulze (vepřová kůže, voda, sůl), bramborový škrob, hovězí maso (4 %), dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs
koření (koření, extrakty koření, dextróza, sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, stabilizátor E450, antioxidant E300,
maltodextrin, aroma), barvivo E120, přírodní střevo vepřové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 984
kJ/237 kcal, Tuky: 18 g, z toho nasycené MK 6,4 g, Sacharidy: 7,7 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 2,3 g. Způsob
balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41003 LAHŮDKOVÉ PÁRKY
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (49 %), voda, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), hovězí
maso (8 %), bramborový škrob, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), koření (koření, extrakty koření, dextróza,
stabilizátor E450, E451, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, sůl, antioxidant E300, aroma, kvasnicový extrakt), barvivo
E120, jedlé kolagenní střevo (zvlhčující látka E422, plnidlo E460). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie:
842 kJ/203 kcal, Tuky: 15 g, z toho nasycené MK 5,6 g, Sacharidy: 4,9 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 12 g, Sůl: 2,4 g.
Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti:
14 dnů.
41005 JEMNÉ PÁRKY
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (61 %), voda, bramborový škrob, hovězí maso (5 %), kůžová
emulze (vepřová kůže, voda, sůl), dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (extrakty koření,
stabilizátor E450, E451, dextróza, antioxidant E316, aroma, sůl, barvivo E120, vepřová bílkovina, zahušťovadlo E412, cukr),
jedlé kolagenní střevo (zvlhčující látka E422, barvivo E150c). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 975
kJ/235 kcal, Tuky: 19 g, z toho nasycené MK 7,2 g, Sacharidy: 5 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 2 g. Způsob
balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41006 ŠPEKÁČKY VÝBĚROVÉ
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: hovězí maso (29 %), vepřové maso (19 %), vepřové sádlo (19 %), voda,
kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), bramborový škrob, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad
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(koření, česnek, stabilizátor E450, E451, emulgátor E471, antioxidant E300, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621),
přírodní střevo vepřové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1368 kJ/331 kcal, Tuky: 30 g, z toho
nasycené MK 12 g, Sacharidy: 4,2 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 2,2 g. Způsob balení: baleno v ochranné
atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41008 POLSKÝ TOČENÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (56 %), voda, hovězí maso (15 %), škrob bramborový,
dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (koření, extrakty koření, dextróza, sůl, látka zvýrazňující
chuť a vůni E621, stabilizátor E450, E451, antioxidant E300, E301, maltodextrin, aroma, bramborový škrob, regulátor
kyselosti E575, E331, smažená cibule (cibule, sádlo vepřové), přírodní střevo vepřové. Průměrné nutriční hodnoty na 100
g výrobku: Energie: 1120 kJ/270 kcal, Tuky: 22 g, z toho nasycené MK 8,6 g, Sacharidy: 6 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny:
12 g, Sůl: 2 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba
použitelnosti: 14 dnů.
41009 PAPRIKOVÁ KLOBÁSA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (85 %), voda, bramborový škrob, dusitanová směs (sůl,
stabilizátor E250), směs koření (paprika a extrakty papriky 0,9 %, kmín, stabilizátor E450, E451, antioxidant E300), přírodní
střevo vepřové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1429 kJ/345 kcal, Tuky: 31 g, z toho nasycené MK
12 g, Sacharidy: 3,6 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 13 g, Sůl: 2 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941,
E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41010 ŠPEKMASTER
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (58 %), voda, vepřové sádlo (10 %), hovězí maso (8 %),
kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad
(koření, stabilizátor E450, E451, česnek, emulgátor E471, antioxidant E300, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621),
cukr, extrakty koření, palmový tuk zcela ztužený), česnek, přírodní střevo vepřové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g
výrobku: Energie: 1231 kJ/297 kcal, Tuky: 26 g, z toho nasycené MK 10 g, Sacharidy: 1,8 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny:
14 g, Sůl: 2,2 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba
použitelnosti: 14 dnů.
41011 GRILOVACÍ KLOBÁSA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (54 %), voda, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl),
bramborový škrob, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření (koření, stabilizátor E450, E451, dextróza,
regulátor kyselosti E575, E331, antioxidant E300, E301, extrakty koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, palmový tuk
neztužený), přírodní střevo vepřové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 873 kJ/210 kcal, Tuky: 16 g, z
toho nasycené MK 6,2 g, Sacharidy: 6,5 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 10 g, Sůl: 2,2 g. Způsob balení: baleno vakuově.
Po otevření obalu spotřebujte do 1 dne. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41014 BUŘTY
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: drůbeží maso strojně oddělené, vepřové sádlo, voda, kůžová emulze
(vepřová kůže, voda, sůl), vepřové maso, hovězí maso, bramborový škrob, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs
koření a přísad (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, dextróza, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575,
E331, antioxidant E300, E301, sůl, cukr, palmový tuk zcela ztužený), barvivo E120, přírodní střevo vepřové. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1055 kJ/255 kcal, Tuky: 22 g, z toho nasycené MK 7,9 g, Sacharidy: 4,4 g, z
toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 9,8 g, Sůl: 1,8 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu
spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů. Informace pro alergiky: může obsahovat – sója, mléko, lepek, vejce.
41016 DRŮBEŽÍ ESO PÁRKY
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: kuřecí maso prsní (35 %), vepřové maso (24 %), drůbeží strojně oddělené
maso (14 %), voda, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250),
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směs koření a přísad (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, látka zvýrazňující vůni a chuť E621, regulátor kyselosti
E300, E301, aroma, vepřová bílkovina, zahušťovadlo E412, cukr, sůl, kouřové aroma, barvivo karamel), přírodní střevo
skopové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 977 kJ/ 235 kcal, Tuky: 18 g, z toho nasycené MK 6,6 g,
Sacharidy: 3,3 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 15 g, Sůl: 2,4 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290).
Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41017 UČŇOVSKÉ PÁRKY
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (46 %), voda, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), hovězí
maso (8 %), bramborový škrob, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (koření, extrakty koření,
stabilizátor E450, E451, zvýrazňovač chuti E621, sůl, dextróza, antioxidant E300, E301, bramborový škrob, regulátor
kyselosti E575, E331, zahušťovadlo E412, E415, barvivo E120), přírodní střevo skopové. Průměrné nutriční hodnoty na 100
g výrobku: Energie: 864 kJ/208 kcal, Tuky: 15 g, z toho nasycené MK 5,7 g, Sacharidy: 2,4 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny:
17 g, Sůl: 2,6 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba
použitelnosti: 14 dnů.
41018 FARMÁŘSKÁ KLOBÁSA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (80 %), voda, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl,
stabilizátor E250), směs koření a přísad (koření, stabilizátor E450, E451, antioxidant E300, látka zvýrazňující chuť a vůni
E621), přírodní střevo vepřové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1171 kJ/282 kcal, Tuky: 23 g, z toho
nasycené MK 8,8 g, Sacharidy: 3,8 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 15 g, Sůl: 2,2 g. Způsob balení: baleno v ochranné
atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41019 KLOBÁSA S NIVOU
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (73 %), niva (11 % - mléko, sůl, mlékárenské kultury, ušlechtilá
plíseň, chlorid vápenatý), voda, bramborový škrob, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření (stabilizátor E451,
látka zvýrazňující chuť a vůni E621, koření (pepř, zázvor, česnek, muškátový ořech), maltodextrin, antioxidant E300,
barvivo E120), přírodní střevo vepřové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1266 kJ/306 kcal, Tuky: 26
g, z toho nasycené MK 11 g, Sacharidy: 2,9 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 15 g, Sůl: 1,8 g. Způsob balení: baleno
v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41020 SEDLÁCKÝ TOČENÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: drůbeží maso strojně oddělené, vepřové sádlo, voda, kůžová emulze
(vepřová kůže, voda, sůl), vepřové maso, hovězí maso, bramborový škrob, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs
koření a přísad (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, dextróza, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575,
E331, antioxidant E300, E301, sůl, cukr, palmový tuk zcela ztužený), barvivo E120, přírodní střevo vepřové. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1055 kJ/255 kcal, Tuky: 22 g, z toho nasycené MK 7,9 g, Sacharidy: 4,4 g, z
toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 9,8 g, Sůl: 1,8 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu
spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41022 PÁRKY SE SÝREM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (75 %), sýr (9 % - mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý,
barvivo karoteny), kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), voda, škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor
E250), směs koření a přísad (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, zvýrazňovač chuti E621, sůl, dextróza,
antioxidant E300, E301, barvivo karmína, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, E331), jedlé kolagenní střevo
(zvlhčující látka E422, plnidlo E460). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1372 kJ/331 kcal, Tuky: 29 g,
z toho nasycené MK 11 g, Sacharidy: 1,6 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 16 g, Sůl: 2,1 g. Způsob balení: baleno v ochranné
atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41023 ŠUNKOVÁ KLOBÁSA GRIL
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (80 %), voda, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl,
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stabilizátor E250), směs koření a přísad (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, zvýrazňovač chuti E621, sůl,
dextróza, antioxidant E300, E301, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, E331), přírodní střevo vepřové. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1147 kJ/277 kcal, Tuky: 23 g, z toho nasycené MK 8,7 g, Sacharidy: 3,4 g, z
toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 14 g, Sůl: 2,3 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu
spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
41025 ESO PÁRKY PREMIUM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové a hovězí maso (80 %), voda, kůžová emulze (vepřová kůže, voda,
sůl), směs koření a přísad (koření, extrakty koření, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, stabilizátor
E450, sůl, maltodextrin, antioxidant E300, aroma, cukr, kvasnicový extrakt, kouřové aroma, barvivo karamel, karmína),
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), škrob bramborový, přírodní střevo skopové. Průměrné nutriční hodnoty na 100
g výrobku: Energie: 1155 kJ/279 kcal, Tuky: 23 g, z toho nasycené MK 8,8 g, Sacharidy: 1,9 g, z toho cukry: 0,5 g, Bílkoviny:
16 g, Sůl: 2,4 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba
použitelnosti: 14 dnů.
42001 GOTHAJSKÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové sádlo (26 %), vepřové maso (24 %), hovězí maso (16 %), voda,
kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), bramborový škrob, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad
(koření, stabilizátor E451, zvýrazňovač chuti E621, maltodextrin, antioxidant E300, aroma, barvivo E120, zahušťovadlo
E412, E415). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1474 kJ/357 kcal, Tuky: 34 g, z toho nasycené MK 13
g, Sacharidy: 3,2 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 9,5 g, Sůl: 2,3 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke
konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
42002 JEMNÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (45 %), voda, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), vepřové
sádlo (9 %), bramborový škrob, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (extrakty koření, stabilizátor
E450, antioxidant E300, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, barvivo E120). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 1204 kJ/291 kcal, Tuky: 25 g, z toho nasycené MK 9,8 g, Sacharidy: 7,6 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 8,8 g, Sůl:
2,5 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba
použitelnosti: 21 dnů.
42005 PIKANT SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (42 %), drůbeží maso strojně oddělené (19 %), kůžová emulze
(vepřová kůže, voda, sůl), voda, bramborový škrob, paprika-floky, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření a
přísad (koření, extrakty koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, cibule, pórek, stabilizátor E450, E451, dextróza,
bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, E331, antioxidant E300, E301, barvivo E120). Průměrné nutriční hodnoty na
100 g výrobku: Energie: 1093 kJ/263 kcal, Tuky: 21 g, z toho nasycené MK 7,3 g, Sacharidy: 6,6 g, z toho cukry: 1,3 g,
Bílkoviny: 12 g, Sůl: 2,1 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do
3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.

42006 FLAMENDR
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: salám (40% - vepřové maso, voda, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl),
vepřové sádlo, bramborový škrob, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (extrakty koření,
stabilizátor E450, antioxidant E300, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, barvivo E120), aspik (42% - voda, ocet lihový
kvasný, vepřová želatina, cukr, sůl), sterilovaná zelenina (paprika, cibule, okurky, kukuřice, jalapeno, ocet kvasný lihový,
sůl, cukr, regulátor kyselosti E330, antioxidant E300, řepkový olej), koření. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 635 kJ/153 kcal, Tuky: 11 g, z toho nasycené MK 4,2 g, Sacharidy: 4,7 g, z toho cukry: 1,1 g, Bílkoviny: 8,7 g, Sůl:
2,8 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
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42008 ŠUNKOVÝ SPECIÁL
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (61 %), voda, vepřové sádlo, dusitanová směs (jedlá sůl,
stabilizátor E250), kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), škrob bramborový, směs koření a přísad (koření, extrakty
koření, stabilizátor E450, E451, E452, zahušťovadlo E407a, sůl, dextróza, látka zvýrazňující chuť E621, antioxidant E301,
E300, aroma, sůl, česnek, pepř, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, E331, vepřová bílkovina, glukózový sirup).
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 572 kJ/137 kcal, Tuky: 8,9 g, z toho nasycené MK 3,4 g, Sacharidy:
1,3 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 13 g, Sůl: 2,6 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po
otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
42009 LUNCHEONMEAT
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (49 %), drůbeží strojně oddělené maso, kůžová emulze
(vepřová kůže, voda, sůl), voda, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad
(zahušťovadlo E407a, stabilizátor E450, aroma, dextróza, antioxidant E301, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g
výrobku: Energie: 920 kJ/221 kcal, Tuky: 17 g, z toho nasycené MK 6,2 g, Sacharidy: 2,1 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny:
15 g, Sůl: 2,5 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů.
Doba použitelnosti: 21 dnů.
42010 POLSKÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (56 %), voda, hovězí maso (15 %), škrob bramborový,
dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (koření, extrakty koření, dextróza, sůl, látka zvýrazňující
chuť a vůni E621, stabilizátor E450, E451, antioxidant E300, E301, maltodextrin, aroma, bramborový škrob, regulátor
kyselosti E575, E331, smažená cibule (cibule, sádlo vepřové). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1120
kJ/270 kcal, Tuky: 22 g, z toho nasycené MK 8,6 g, Sacharidy: 6 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 12 g, Sůl: 2 g. Způsob
balení: střívko není určeno ke konzumaci – baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti:
21 dnů.
42013 ČESKÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové sádlo (26 %), vepřové maso (24 %), voda, hovězí maso (16 %),
kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření a
přísad (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E300,
E301, aroma, barvivo E120, zahušťovadlo E412, E415). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1474 kJ/357
kcal, Tuky: 34 g, z toho nasycené MK 13 g, Sacharidy: 3,2 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 9,5 g, Sůl: 2,2 g. Způsob balení:
technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
42014 LAHŮDKOVÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: drůbeží strojně oddělené maso, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl),
voda, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (koření, extrakty koření, cukr,
bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený, barvivo karmína). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie:
624 kJ/149 kcal, Tuky: 8 g z toho nasycené MK 2,4 g, Sacharidy: 6,3 g z toho cukry <0,5 g, Bílkoviny: 13 g, Sůl: 2,4 g. Způsob
balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21
dnů.
42015 ORLICKÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: drůbeží strojně oddělené maso, vepřové sádlo, kůžová emulze (vepřová
kůže, voda, sůl), voda, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (koření,
extrakty koření, sůl, cukr, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený, vepřová bílkovina, zahušťovadlo E412, aroma,
barvivo karmína). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1091 kJ/263 kcal, Tuky: 23 g z toho nasycené MK
8,3 g, Sacharidy: 2,1 g z toho cukry <0,5 g, Bílkoviny: 12 g, Sůl: 2 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke
konzumaci – baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
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42018 ŠUNKA STANDARD
Masný výrobek – tepelně opracovaný, šunka standardní. Složení: vepřové maso (61 %), pitná voda, škrob, dusitanová
solící směs (jedlá sůl, konzervant E250), kořenící přípravek (stabilizátor trifosforečnany, zahušťovadlo guma euchema,
cukr, antioxidant erythorban sodný, extrakty koření, barvivo kyselina karmínová. Způsob balení: technologický obal – není
určen ke konzumaci. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 305 kJ/73 kcal, Tuky: 1,3 g z toho nasycené
MK 0,5 g, Sacharidy: 2,1 g z toho cukry 0,3 g, Bílkoviny: 13 g, Sůl: 2,5 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření
obalu: 35/2. Výrobce: PRANTL Masný průmysl s.r.o., Havlíčkovo náměstí 46, 394 68 Žirovnice.
42020 ŠUNKOVÝ ASPIK
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: ŠUNKA vepřová (46 % - voda, vepřové maso, lák (zahušťovadlo E1412,
stabilizátor E407a, E450, E451, E415, živočišná bílkovina, cukr, maltodextrin, antioxidant E316, aroma, barvivo E120),
škrob bramborový, vepřová kůže, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), ASPIK (40 % - voda, vepřová želatina, ocet
kvasný lihový, sůl), sterilovaná zelenina (okurky, paprika, ocet kvasný lihový, sůl, aroma, sladidlo E954, konzervant E210),
brokolice. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 277 kJ/66 kcal, Tuky: 1,2 g z toho nasycené MK 0,5 g,
Sacharidy: 5 g z toho cukry 0,6 g, Bílkoviny: 8,7 g, Sůl: 2,2 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci.
Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
42021 SALÁMOVÝ ASPIK
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: UZENINA (44 % - drůbeží strojně oddělené maso, vepřové sádlo, voda,
kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), hovězí maso, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), škrob bramborový, barvivo
karmína, směs koření (paprika, sůl, extrakty koření, cukr, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený), ASPIK (41 % voda, ocet kvasný lihový, vepřová želatina, cukr, sůl), sterilovaná zelenina (paprika, okurky, cibule, ocet kvasný lihový, sůl,
cukr, regulátor kyselosti E330, antioxidant E300). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 680 kJ/164 kcal,
Tuky: 13 g, z toho nasycené MK 4,8 g, Sacharidy: 2,4 g, z toho cukry: 1,5 g, Bílkoviny: 9,3 g, Sůl: 1,9 g. Způsob balení:
technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
42022 ZELENINOVÝ ASPIK
Lahůdkářský výrobek – aspiky. Složení: ZELENINA (50 % - brokolice, kukuřice, sterilovaná zelenina (paprika, okurky, ocet
kvasný lihový, sůl, cukr, sůl), brokolice, kukuřice, mrkev, květák), ASPIK (50 % - voda, ocet kvasný lihový, vepřová želatina,
želatina kořeněná (aspikový granulát, cukr, kořenící extrakty), sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie:
146 kJ/34 kcal, Tuky: <0,5 g z toho nasycené MK <0,1 g, Sacharidy: 2,4 g z toho cukry 1,6 g, Bílkoviny: 6,2 g, Sůl: 1,7 g.
Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti:
21 dnů.
42090 VÁNOČNÍ MOTIV – ČERT, MIKULÁŠ
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (60 %), hovězí maso (20 %), vepřové sádlo (17 %), dusitanová
směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (koření, stabilizátor E450, dextróza, regulátor kyselosti E575, aroma,
antioxidant E300, barvivo karmína). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1379 kJ/ 333 kcal, Tuky: 29 g,
z toho nasycené MK 11 g, Sacharidy: <0,5 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 18 g, Sůl: 2,5 g. Způsob balení: střívko není
určeno ke konzumaci – baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
42099 POLOSUCHÝ OŘEŠÁK
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (60 %), hovězí maso (20 %), vepřové sádlo (17 %), dusitanová
směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (koření, stabilizátor E450, dextróza, regulátor kyselosti E575,
aroma, antioxidant E300, barvivo karmína). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1288 kJ/311 kcal, Tuky:
27 g, z toho nasycené MK 10 g, Sacharidy: <0,5 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 17 g, Sůl: 2,7 g. Způsob balení: střívko
není určeno ke konzumaci – baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
43101 MINIKLOBÁSA
Masný výrobek trvanlivý fermentovaný. Složení: vepřové maso, směs mikrokoků a bakterií mléčného kvašení, směs koření
a přísad (koření, extrakty koření, dextróza, sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni E621), dextróza, slunečnicový olej, extrakt
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papriky, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), jedlé kolagenní střevo (zvlhčující látka E422, barvivo E150c). Na 100
g výrobku bylo použito 166 g masa. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 2102 kJ/508 kcal, Tuky: 44 g, z
toho nasycené MK 17 g, Sacharidy: 1,9 g, z toho cukry: 1,1 g, Bílkoviny: 26 g, Sůl: 4,5 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po
otevření obalu spotřebujte do 6 dnů. Skladovací podmínky: 0 °C-20°C. Doba použitelnosti: 30 dnů.
43102 KLOBÁSA CHORIZO
Masný výrobek trvanlivý fermentovaný. Složení: vepřové maso, směs mikrokoků a bakterií mléčného kvašení, dusitanová
směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (koření, bramborový škrob, kukuřičná mouka, zvýrazňovač chuti
E621, emulgátor řepkový lecitin, barvivo karmína, hemoglobin, aroma), dextróza, kmín, přírodní střevo vepřové. Na 100
g výrobku bylo použito 164 g masa. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 2497 kJ/ 604 kcal, Tuky: 55 g,
z toho nasycené MK 21 g, Sacharidy: 3,2 g, z toho cukry: 1 g, Bílkoviny: 24 g, Sůl: 3,7 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po
otevření obalu spotřebujte do 6 dnů. Skladovací podmínky: 0 °C-20°C. Doba použitelnosti: 30 dnů.
43103 TURISTICKÝ TRVANLIVÝ SALÁM
Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, upravené vepřové kůže
(vepřové kůže, škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), sůl, konzervant E250, škrob, kořenící přípravek (koření,
látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E627, E631, antioxidant E315, E316, E330, cukr, zahušťovadlo E417, barvivo E120,
E150c, E150d), česnek. Na 100 g výrobku bylo použito 115 g masa. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie:
1621 kJ/ 392 kcal, Tuky: 55 g, z toho nasycené MK 11,5 g, Sacharidy: 2,2 g, z toho cukry: 0,7 g, Bílkoviny: 17,4 g, Sůl: 3 g.
Způsob balení: střívko není určeno ke konzumaci – baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 6 dnů. Skladovací
podmínky: 0 °C-20°C. Výrobce: Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., Krahulčí 10, 588 56 Telč.
43107 VYSOČINA SALÁM
Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže
(vepřové kůže, voda, stabilizátor E466), sůl, konzervant E250, stabilizátor E326, kořenící přípravek (stabilizátor E450,
koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E316). Na 100 g výrobku bylo použito 123 g masa. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1883 kJ/ 445 kcal, Tuky: 42 g, z toho nasycené MK 13,9 g, Sacharidy: <0,5 g, z
toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 19 g, Sůl: 3 g. Způsob balení: střívko není určeno ke konzumaci – baleno vakuově. Po otevření
obalu spotřebujte do 6 dnů. Skladovací podmínky: 0 °C-20°C. Výrobce: Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., Krahulčí
10, 588 56 Telč.
43109 LOVECKÝ SALÁM
Masný výrobek trvanlivý fermentovaný. Složení: vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, sůl, dextróza, stabilizátor
E250, barvivo E120, E162, antioxidant E316, startovací kultura. Na 100 g výrobku bylo použito 131 g masa. Obsah soli:
max. 4,5 %. Obsah tuku: max. 50 %. Informace pro alergiky: neobsahuje alergeny. Doba použitelnosti/doba spotřeby po
otevření obalu: 40/6. Způsob balení: nebaleno. Skladovací podmínky: 0 °C-20°C. Výrobce: Krahulík – MASOZÁVOD
Krahulčí, a.s., Krahulčí 10, 588 56 Telč.
43113 POLICKÝ UHERÁK
Masný výrobek trvanlivý fermentovaný. Složení: vepřové maso, vepřové sádlo, živočišná bílkovina, hovězí maso, sůl,
aroma, konzervant E250, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, koření, glukózový sirup, dextróza, antioxidanty E331, E301,
E300, extrakty koření, startovací kultura, emulgátor E471, stabilizátor E450, barvivo E120. Na 100 g výrobku bylo použito
114g masa. Obsah soli: max. 4,2 %. Obsah tuku: max. 50 %. Informace pro alergiky: neobsahuje alergeny. Doba
použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 60/3. Způsob balení: vakuově. Skladovací podmínky: 0 °C-20°C. Výrobce:
Pejskar a spol., s.r.o., Žďárská 296, 594 54 Police nad Metují.
43120 PAPRIKÁŠ KRAHULÍK
Masný výrobek trvanlivý fermentovaný. Složení: vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, sůl, konzervant E250, kořenící
přípravek (koření, barvivo extrakt papriky, česnek, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, dextróza, glukózový sirup,
antioxidant E316), česnek, startovací kultura. Na 100 g výrobku bylo použito 124 g masa. Průměrné nutriční hodnoty na
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100 g výrobku: Energie: 1916 kJ/ 463 kcal, Tuky: 41,9 g, z toho nasycené MK 15,6 g, Sacharidy: 2,7 g, z toho cukry: 1 g,
Bílkoviny: 18,9 g, Sůl: 3,2 g. Způsob balení: střívko není určeno ke konzumaci – baleno vakuově. Po otevření obalu
spotřebujte do 6 dnů. Skladovací podmínky: 0 °C-20°C. Výrobce: Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., Krahulčí 10, 588
56 Telč.
43121 POLIČAN KRAHULÍK
Masný výrobek trvanlivý fermentovaný. Složení: vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, sůl, koření, konzervant E250,
kořenící přípravek (koření, dextróza, červená řepa, antioxidant E316, barvivo E120), startovací kultura. Na 100 g výrobku
bylo použito 128 g masa. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1990 kJ/ 481 kcal, Tuky: 43,5 g, z toho
nasycené MK 15 g, Sacharidy: 2,5 g, z toho cukry: 0,8 g, Bílkoviny: 19,6 g, Sůl: 3,2 g. Způsob balení: střívko není určeno ke
konzumaci – baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 6 dnů. Skladovací podmínky: 0 °C-20°C. Výrobce: Krahulík
– MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., Krahulčí 10, 588 56 Telč.
43122 HERKULES KRAHULÍK
Masný výrobek trvanlivý fermentovaný. Složení: vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, sůl, konzervant E250),
kořenící přípravek (koření, barvivo E120, E162, maltodextrin, antioxidant E316, kouřové aroma, droždí, dextróza),
startovací kultura, česnek. Na 100 g výrobku bylo použito 117 g masa. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 1903 kJ/ 460 kcal, Tuky: 41,8 g, z toho nasycené MK 15,3 g, Sacharidy: 2,7 g, z toho cukry: 1 g, Bílkoviny: 18,4 g,
Sůl: 3,7 g. Způsob balení: střívko není určeno ke konzumaci – baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 6 dnů.
Skladovací podmínky: 0 °C-20°C. Výrobce: Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., Krahulčí 10, 588 56 Telč.
43142 FILÁKŮV HRANATÝ SALÁM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso, syrové sádlo, voda, sůl, hořčice, směs koření, konzervant:
E250, E262, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E330, E315, zvýrazňovač chuti: E621. Obsah soli: max. 3,3
%. Obsah tuku: max. 35 %. Informace pro alergiky: výrobek obsahuje alergeny – hořčice. Doba použitelnosti/doba
spotřeby po otevření obalu: 28/3. Způsob balení: vakuově. Výrobce: Josef Filák, řeznictví a uzenářství, 756 12 Horní Lideč
243.
43176 ČARDÁŠ KLOBÁSA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (75 %), voda, hovězí maso (6 %), škrob bramborový,
dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451,
dextróza, cukr, antioxidant E300, E301, barvivo karmína, pšeničná vláknina (bezlepková)), slunečnicový olej, extrakt
papriky, česnek). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1154 kJ/278 kcal, Tuky: 23 g, z toho nasycené MK
8,7 g, Sacharidy: 3,8 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 14 g, Sůl: 2,3 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu
spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
44001 ŠUNKA OD KOSTI
Masný výrobek tepelně opracovaný. Šunka nejvyšší jakosti. Složení: vepřové maso (87 %), lák (voda, stabilizátor E450,
E451, E250, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621,
antioxidant E301, aroma, barvivo karmína, sůl). Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 486 kJ/115 kcal,
Tuky: 3,2 g, z toho nasycené MK 0,8 g, Sacharidy: 0,6 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 21 g, Sůl: 0,9 g. Obsah čistých
svalových bílkovin: min. 16 %. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti:
14 dnů.
44006 LAHŮDKOVÁ SLANINA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřový bok bez kosti (71 %), lák (voda, stabilizátor E450, E451, E250,
modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E301,
aroma, barvivo karmína, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1298 kJ/314 kcal, Tuky: 28 g, z toho
nasycené MK 7,2 g, Sacharidy: 1,4 g, z toho cukry: 0,6 g, Bílkoviny: 14 g, Sůl: 2,1 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po
otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
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44007 ANGLICKÁ SLANINA PEJSKAR
Masný výrobek – tepelně opracovaný. Složení: vepřový bok 92 %, voda, jedlá sůl, bramborový škrob, konzervant E250,
stabilizátory E450, E451, modifikovaný škrob E1420, antioxidanty E316, E331, živočišná bílkovina, aroma, barvivo E150d.
Obsah soli: max. 3,5 %. Informace pro alergiky: neobsahuje alergeny. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu:
20/3. Způsob balení: vakuově. Výrobce: Pejskar a spol., s.r.o., Žďárská 296, 594 54 Police nad Metují.
44008 VEPŘOVÁ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI
Masný výrobek tepelně opracovaný šunkový, šunka nejvyšší jakosti. Složení: vepřová kýta 91 %, pitná voda, jedlá sůl,
stabilizátory: difosforečnany, trifosforečnany, regulátor kyselosti: citronany sodné, dextróza, antioxidant: erythorban
sodný; konzervant: dusitan sodný, střevo není jedlé. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 417 kJ/99 kcal,
Tuky: 2 g z toho nasycené MK 1 g, Sacharidy: 0,2 g z toho cukry 0,1 g, Bílkoviny: 20 g, Sůl: 2,5 g. Obsah čistých svalových
bílkovin: min. 16 %. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 35/3. Výrobce: PRANTL Masný průmysl s.r.o.,
Havlíčkovo náměstí 46, 394 68 Žirovnice.
44010 ŠUNKA V ASPIKU
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: ASPIK (48 % - voda, vepřová želatina, ocet kvasný lihový, sůl), ŠUNKA
standard (36 % - vepřové maso, voda, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), lák (stabilizátor
E451, zahušťovadlo E407, E415, vepřová bílkovina, dextróza, maltodextrin, antioxidant E301, aroma, barvivo hemoglobin,
regulátor kyselosti E508, olej řepkový), vepřová bílkovina, glukózový sirup, sůl, antioxidant E301), sterilovaná zelenina
(paprika, okurka, ocet kvasný lihový, sůl, cukr). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 248 kJ/59 kcal,
Tuky: 1,2 g z toho nasycené MK 0,4 g, Sacharidy: 2,1 g z toho cukry 0,7 g, Bílkoviny: 9,9 g, Sůl: 1,9 g. Způsob balení:
technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
44011 ASPIK PREMIUM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: uzené maso (35 % - vepřové maso, dusitanová sůl, konzervant E250,
dextróza, stabilizátor – trifosfát, koření, antioxidant E301), aspik (44 % - voda, ocet kvasný lihový, vepřová želatina, želatina
kořeněná (aspikový granulát, cukr, kořenící extrakty), sůl), brokolice, mrkev, sterilovaná zelenina (kukuřice, paprika,
okurka, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, kyselina citronová). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 298 kJ/71
kcal, Tuky: 1,9 g, z toho nasycené MK 0,6 g, Sacharidy: 1,4 g, z toho cukry: 0,9 g, Bílkoviny: 12 g, Sůl: 1,8 g. Způsob balení:
technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
44012 MORTADELA PEPŘ
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (29 %), voda, vepřové sádlo (14 %), kůžová emulze (vepřová
kůže, voda, sůl), drůbeží strojně oddělené maso, hovězí maso (9 %), vláknina, bramborový škrob, zahušťovadlo xanthan,
škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), pepř zelený (0,86 % - pepř, sůl, regulátor kyselosti
kyselina octová), směs koření (stabilizátor E450, antioxidant E300, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, extrakty koření),
barvivo karmína. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1380 kJ/334 kcal, Tuky: 30 g, z toho nasycené MK
12 g, Sacharidy: 6,1 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 9,8 g, Sůl: 2,5 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke
konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
44015 MORTADELA OLIVY
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (27 %), voda, vepřové sádlo (13 %), kůžová emulze (vepřová
kůže, voda, sůl), drůbeží strojně oddělené maso, sterilované olivy (8 %) (sůl, regulátor kyselosti E330), hovězí maso (8 %),
vláknina, bramborový škrob, zahušťovadlo xanthan, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250),
směs koření (stabilizátor E450, antioxidant E300, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, extrakty koření), barvivo karmína.
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1291 kJ/312 kcal, Tuky: 28 g, z toho nasycené MK 11 g, Sacharidy:
5,9 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 9,1 g, Sůl: 3 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po
otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
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44016 KOŘENĚNÝ BOK
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřový bok bez kosti 76 %, voda, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250),
masírovací lák (voda, stabilizátor E450, E451, E250, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza,
látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E301, aroma, barvivo karamel, karmína, sůl, kouřové aroma, cukr, paprika),
směs koření (1,9 % - koření, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1259 kJ/ 304 kcal, Tuky: 27 g, z
toho nasycené MK 7,1 g, Sacharidy: 2,3 g, z toho cukry: <0,5 g; Bílkoviny: 13 g, Sůl: 2 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po
otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
44017 SENDVIČ SE SÝREM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (33 %), drůbeží strojně oddělené maso (24 %), voda, SÝR (9
% - mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo karoteny), kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), škrob
bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), směs koření a přísad (zahušťovadlo E407a, stabilizátor E450,
aroma, dextróza, antioxidant E301, sůl, barvivo karmína). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 964
kJ/232 kcal, Tuky: 18 g, z toho nasycené MK 7 g, Sacharidy: 3,5 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 14 g, Sůl: 2,3 g. Způsob
balení: baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
44018 SVÁTEČNÍ ASPIK
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: aspik (42% - voda, majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový, sůl), vepřová želatina, ocet kvasný lihový, křen (voda, řepkový olej, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, zahušťovadla
modifikovaný škrob, E412, konzervant oxid siřičitý, regulátor kyselosti E330, sůl, cukr), salám (37% - drůbeží strojně
oddělené maso, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), voda, škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor
E250), směs koření a přísad (koření, extrakty koření, cukr, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený, barvivo karmína),
sterilovaná zelenina (celer, karotka, paprika, žampiony, sůl, ocet kvasný lihový, cukr, regulátor kyselosti E330, antioxidant
E300). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 623 kJ/ 150 kcal, Tuky: 11 g, z toho nasycené MK 1,5 g,
Sacharidy: 4,3 g, z toho cukry: 1,6 g, Bílkoviny: 8,4 g, Sůl: 2,1 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu
spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
44019 CIKÁNSKÝ ŠÁL
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřová kýta 87 %, lák (voda, stabilizátor E450, E451, E250, zahušťovadlo
E407, E415, antioxidant E301, E316, cukr, aroma, barvivo E150d, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 597 kJ/ 143 kcal, Tuky: 7,9 g, z toho nasycené MK 2,3 g, Sacharidy: 2 g, z toho cukry: 0,8 g, Bílkoviny: 15,6 g, Sůl:
2,2 g. Informace pro alergiky: neobsahuje alergeny, ani jejich stopy, přirozeně bezlepkový výrobek. Země původu: Česká
republika. Výrobce: LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., 250 90 Jirny, Poděbradská 606.
44029 KŘENOVÉ ROLKY V ASPIKU
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: ASPIK 53% (voda, ocet kvasný lihový, vepřová želatina, cukr, sůl), KŘENOVÉ
ROLKY 30% (křen 4,3% (voda, řepkový olej, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, zahušťovadlo E1422, E412, konzervant disiřičitan
draselný, regulátor kyselosti E330), tvaroh (mléko), voda, tradiční pomazánkové (smetana, mléko, syrovátka, kukuřičný
škrob, sůl), škrob bramborový, vepřová želatina, sůl), ŠUNKA STANDARD (15% - vepřové maso, voda, škrob bramborový,
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), lák (stabilizátor E451, zahušťovadlo E407, E415, vepřová bílkovina, dextróza,
maltodextrin, antioxidant E301, aroma, barvivo hemoglobin, regulátor kyselosti E508, olej řepkový), vepřová bílkovina,
glukózový sirup, sůl, antioxidant E301), vejce, sterilovaná paprika (ocet kvasný lihový, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na
100 g výrobku: Energie: 351 kJ/83 kcal, Tuky: 2,4 g, z toho nasycené MK 1,1 g, Sacharidy: 5,4 g, z toho cukry: 3,1 g, Bílkoviny:
10 g, Sůl: 1,7 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
44052 BRUSNICKÝ BOK
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřový bok bez kosti, jedlá sůl, stabilizátor E250. Průměrné nutriční
hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1584 kJ/383 kcal, Tuky: 35 g, z toho nasycené MK 9,4 g, Sacharidy: 0 g, z toho cukry:
0 g, Bílkoviny: 17 g, Sůl: 4,8 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti:
21 dnů.
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44054 DEBRECÍNKA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: (vepřové maso (69%), lák (voda, stabilizátor E450, E451, modifikovaný
kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, antioxidant E316, barvivo E120), sůl, stabilizátor E250, modifikovaný
kukuřičný škrob). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 450 kJ/107 kcal, Tuky: 4,4 g z toho nasycené MK
1,6 g, Sacharidy: 1,9 g z toho cukry <0,5 g, Bílkoviny: 15 g, Sůl: 2,1 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu
spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
45000 KRKONOŠSKÝ SULC
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso vařené (51 % - vepřové maso, sůl, stabilizátor E250), voda,
sterilovaná zelenina (cibule, karotka, okurka, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330, antioxidant 301),
vepřová želatina, kvasný ocet lihový, bujón (sůl, palmový tuk částečně ztužený, cukr, aroma, kvasniční extrakt, mrkev,
pórek, cibule, česnek, koření), sůl, pepř. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 867 kJ/209 kcal, Tuky: 18
g z toho nasycené MK 7 g, Sacharidy: 0,8 g z toho cukry 0,5 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 2,1 g. Způsob balení: baleno vakuově.
Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
45001 JIZERSKÝ SULC
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso vařené (51 % - vepřové maso, voda, sůl), voda, sterilovaná
zelenina (karotka, cibule, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330, antioxidant E300), sůl, vepřová želatina,
ocet kvasný lihový, pepř. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 868 kJ/210 kcal, Tuky: 18 g, z toho
nasycené MK 7,1 g, Sacharidy: 0,8 g, z toho cukry: 0,5 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 1,4 g. Způsob balení: technologický obal –
není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
45004 HUSPENINA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso vařené (38 % - vepřové maso, voda, sůl), vepřová kůže vařená
(24 % - vepřová kůže, voda, sůl), voda, sterilovaná zelenina (cibule, karotka, okurka, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor
kyselosti E330, antioxidant E300), ocet kvasný lihový, sůl, vepřová želatina, koření. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g
výrobku: Energie: 862 kJ/208 kcal, Tuky: 17 g, z toho nasycené MK 6,6 g, Sacharidy: 0,7 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny:
13 g, Sůl: 2 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba
použitelnosti: 14 dnů.
45005 TLAČENKA SVĚTLÁ
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso vařené (68 % - vepřové maso, voda, sůl, lák (stabilizátor E450,
E451, E250, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621,
antioxidant E301, aroma, barvivo karmína)), voda, vepřová kůže vařená (vepřová kůže, voda, sůl), vepřová želatina, sůl,
směs koření (koření, extrakty koření, česnek, cukr, maltodextrin, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 637 kJ/153 kcal, Tuky: 9,9 g, z toho nasycené MK 3,7 g, Sacharidy: 0,9 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 15 g, Sůl:
1,6 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba
použitelnosti: 14 dnů.
45006 JÁTROVÁ ZAVÁŘKA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřová játra (33 %), strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej,
droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek, ocet kvasný lihový), voda, vepřové maso, sůl, koření, česnek, smažená cibule (cibule,
sádlo vepřové). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 861 kJ/205 kcal, Tuky: 7,2 g, z toho nasycené MK
2,2 g, Sacharidy: 24 g, z toho cukry: 0,7 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 1,7 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke
konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 1 dne. Doba použitelnosti: 4 dny.
45009 TMAVÁ TLAČENKA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso vařené (63 % - vepřové maso, voda, sůl), voda, vepřová kůže
vařená (vepřová kůže, voda, sůl), vepřová krev, sůl, vepřová želatina, směs koření (koření, extrakty koření cukr, sůl,
maltodextrin, česnek), smažená cibule (cibule, sádlo vepřové). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1099
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kJ/265 kcal, Tuky: 23 g, z toho nasycené MK 9,2 g, Sacharidy: 0,6 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 14 g, Sůl: 2,1 g. Způsob
balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 2 dnů. Doba použitelnosti: 14
dnů.
45010 JÁTROVÁ CIHLA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové sádlo (47 %), voda, vepřová játra (20 %), škrob bramborový, směs
koření a přísad (živočišná bílkovina, bramborová vláknina, kukuřičný škrob, zahušťovadlo E415, E412, E407a, antioxidant
E316, koření, dextróza), dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), smažená cibule (cibule, sádlo vepřové). Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 2051 kJ/497 kcal, Tuky: 48 g, z toho nasycené MK 19 g, Sacharidy: 8,3 g, z
toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 8,3 g, Sůl: 2,2 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci, baleno
vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
45012 KROUPY
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: kroupy vařené (31 % - voda, kroupy (lepek)), vepřové maso vařené (26 % vepřové maso, voda, sůl), voda, vepřové sádlo, sušená vepřová krev, sůl, smažená cibule (cibule, sádlo vepřové), česnek,
koření. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 990 kJ/239 kcal, Tuky: 20 g, z toho nasycené MK 7,7 g,
Sacharidy: 5 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 9,7 g, Sůl: 1,7. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci,
baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 1 dne. Doba použitelnosti: 14 dnů.
45013 JITRNICE VÝBĚR ŠPEJLOVANÉ
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso vařené (60 % - vepřové maso, voda, sůl), voda, buchta řeznická
(pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, cukr, sůl), vepřová játra (10 %), sůl, směs koření, dextróza, česnek přírodní
střevo vepřové. Energie: 1222 kJ/294 kcal, Tuky: 23 g, z toho nasycené MK 9 g, Sacharidy: 8,8 g, z toho cukry: <0,5 g,
Bílkoviny: 13 g, Sůl: 2,3 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření obalu spotřebujte do 1
dne. Doba použitelnosti: 7 dnů.
45014 JELITA VÝBĚR ŠPEJLOVANÁ
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso vařené (63 % - vepřové maso, voda, sůl), voda, buchta řeznická
(pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, cukr, sůl), sušená vepřová krev, smažená cibule (cibule, sádlo vepřové), směs
koření, sůl, česnek, přírodní střevo vepřové. Tuky: 1169 kJ/282 kcal, Tuky: 23 g, z toho nasycené MK 9,2 g, Sacharidy: 5,7
g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 13 g, Sůl: 0,54 g. Způsob balení: baleno v ochranné atmosféře (E941, E290). Po otevření
obalu spotřebujte do 1 dne. Doba použitelnosti: 7 dnů.
45015 SELSKÁ TLAČENKA PODKOVA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso vařené (62 % - vepřové maso, dusitanová směs (jedlá sůl,
stabilizátor E250)), voda, vepřová kůže vařená (vepřová kůže, voda, sůl), sůl, směs koření, petržel, česnek. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1109 kJ/268 kcal, Tuky: 24 g, z toho nasycené MK 9,6 g, Sacharidy: <0,5 g, z
toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 13 g, Sůl: 2 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření
obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
45017 ZABIJAČKOVÁ TLAČENKA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso vařené (65 % - vepřové maso, voda, sůl), voda, vepřová kůže
vařená (vepřová kůže, voda, sůl), vepřová játra, sůl, směs koření, česnek. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 898 kJ/216 kcal, Tuky: 16 g, z toho nasycené MK 6,2 g, Sacharidy: <0,5 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 18 g, Sůl:
1,7 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba
použitelnosti: 21 dnů.
45018 PREJT JITRNICOVÝ
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso vařené (60 % - vepřové maso, voda, sůl), voda, buchta řeznická
(pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, cukr, sůl), vepřová játra (10 %), sůl, směs koření, dextróza, česnek. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1120 kJ/270 kcal, Tuky: 21 g, z toho nasycené MK 8,4 g, Sacharidy: 8,2 g, z
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toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 12 g, Sůl: 1,9 g. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření
obalu spotřebujte do 1 dne. Doba použitelnosti: 14 dnů.
45021 PAŠTIKA S MEDVĚDÍM ČESNEKEM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřová játra (29 %), vepřové sádlo, voda, vepřové maso vařené (18 % vepřové maso, voda, sůl), směs koření a přísad (živočišná bílkovina, bramborová vláknina, kukuřičný škrob, zahušťovadlo
E415, E412, E407a, dextróza, antioxidant E316, koření, medvědí česnek (0,38 %)), dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor
E250), smažená cibule (cibule, sádlo vepřové). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1420 kJ/344 kcal,
Tuky: 32 g, z toho nasycené MK 12 g, Sacharidy: 2,9 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 2 g. Způsob balení:
technologický obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
47000 ŠUNKA PRO DĚTI VÝBĚROVÁ
Masný výrobek – tepelně opracovaný, šunka výběrová. Složení: vepřová kýta 83 %, voda 12 %, jedlá sůl, dextróza,
stabilizátory E451, E250, želírující látka E407, antioxidant kyselina askorbová. Obsah tuku: max. 5 %. Obsah čistých
svalových bílkovin: min. 13 %. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 373 kJ/ 89 kcal, Tuky: 2,7 g, z toho
nasycené MK 0,8 g, Sacharidy: 0,7 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 15,7 g, Sůl: 1,9 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby
po otevření obalu: 35/2. Způsob balení: technologický obal – není určen ke konzumaci. Výrobce: LE & CO - Ing. Jiří Lenc,
s.r.o., 250 90 Jirny, Poděbradská 606.
47001 ŠUNKA DUŠENÁ VÝBĚROVÁ
Masný výrobek – tepelně opracovaný, šunka výběrová. Složení: vepřová kýta, voda, vepřové maso, lák (stabilizátor E450,
E451, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, antioxidant E316, barvivo karmína), dusitanová
směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), modifikovaný kukuřičný škrob. Obsah čistých svalových bílkovin: min. 10% Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 422 kJ/100 kcal, Tuky: 3,4 g, z toho nasycené MK 1,3 g, Sacharidy: 2,6 g, z
toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 15 g, Sůl: 2,1 g. Obsah čistých svalových bílkovin: min. 13 %. Způsob balení: technologický
obal – není určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
47004 ZVIČINSKÁ FLÁKOTA
Masný výrobek – tepelně opracovaný. Složení: vepřová kýta, lák (voda, stabilizátor E450, E451, E250, modifikovaný
kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E301, aroma, barvivo
karmína, sůl), vepřová bílkovina. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 424 kJ/ 101 kcal, Tuky: 2,6 g, z
toho nasycené MK 0,6 g, Sacharidy: 1,3 g, z toho cukry: 0,5 g, Bílkoviny: 18 g, Sůl: 2 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po
otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
47006 UZENÝ BOK VEPŘOVÝ
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřový bok s kostí, lák (voda, stabilizátor E450, E451, E250, modifikovaný
kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E301, aroma, barvivo
E120, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1425 kJ/345 kcal, Tuky: 32 g, z toho nasycené MK 7,7
g, Sacharidy: 1,2 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 13 g, Sůl: 1,8 g. Způsob balení: nebaleno. Doba použitelnosti: 4 dny.
47008 UZENÁ KÝTA B. K.
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřová kýta bez kosti 75%, voda, jedlá sůl, konzervant E250, nástřiková
směs (stabilizátor E451, modifikovaný škrob E1422, zahušťovadlo E407, dextróza, antioxidant E301), zahušťující směs
(modifikovaný škrob E1420, E1422), škrob, živočišná bílkovina, kořenící přípravek (koření, paprikový olej, extrakty
kvasinek). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 613 kJ/147 kcal, Tuky: 9,2 g z toho nasycené MK 2,9 g,
Sacharidy: 1,2 g z toho cukry 0,9 g, Bílkoviny: 14,7 g, Sůl: 3 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte
do 2 dnů. Země původu: Česká republika. Výrobce: Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., Krahulčí 10, 588 56 Telč.
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47100 UZENÁ ŽEBRA NA GRIL
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřová žebírka, lák (voda, stabilizátor E450, E451, E250, modifikovaný
kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E301, aroma, barvivo
E120, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1513 kJ/366 kcal, Tuky: 34 g, z toho nasycené MK 13 g,
Sacharidy: 1 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 1,5 g. Způsob balení: nebaleno. Doba použitelnosti: 4 dny.
47101 UZENÁ ŽEBRA
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřová žebra, lák (voda, sůl, stabilizátor E250). Průměrné nutriční hodnoty
na 100 g výrobku: Energie: 169 kJ/41 kcal, Tuky: 3,7 g, z toho nasycené MK 0,2 g, Sacharidy: 0 g, z toho cukry: 0 g, Bílkoviny:
1,9 g, Sůl: 4,6 g. Způsob balení: nebaleno. Doba použitelnosti: 4 dny.
47103 UZENÉ KOLENO
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové koleno s kostí, lák (voda, stabilizátor E450, E451, E250,
modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E301,
aroma, barvivo E120, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: 846 kJ/203 kcal, Tuky: 15 g, z toho nasycené MK
5,6 g, Sacharidy: 1,1 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 16 g, Sůl: 1,6 g. Způsob balení: nebaleno. Doba použitelnosti: 4 dny.
47104 UZENÁ KÝTA S KOSTÍ
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřová kýta s kostí, lák (voda, stabilizátor E450, E451, E250, modifikovaný
kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E301, aroma, barvivo
E120, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 430 kJ/102 kcal, Tuky: 2,8 g, z toho nasycené MK 0,7 g,
Sacharidy: 1,2 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 18 g, Sůl: 1,7 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu
spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
47105 UZENÁ KRKOVICE B.K.
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřová krkovice bez kosti, krkovice bez kosti, lák (voda, stabilizátor E450,
E451, E250, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621,
antioxidant E301, aroma, barvivo E120, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 599 kJ/143 kcal, Tuky:
8 g, z toho nasycené MK 2,1 g, Sacharidy: 1,8 g, z toho cukry: 0,7 g, Bílkoviny: 16 g, Sůl: 2,6 g. Způsob balení: baleno
vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
47106 UZENÁ PEČENĚ B.K.
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřová pečeně bez kosti, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250),
vepřová bílkovina, glukózový sirup, sůl, antioxidant E301, kouřová sůl (sůl, látka zvýrazňující chuť E621, kouřové aroma,
cukr, barvivo karamel, paprika), lák (voda, stabilizátor E450, E451, E250, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo
E407, E415, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E301, aroma, barvivo E120, sůl). Průměrné nutriční
hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 460 kJ/109 kcal, Tuky: 3,2 g, z toho nasycené MK 0,8 g, Sacharidy: 1,1 g, z toho cukry:
<0,5 g, Bílkoviny: 19 g, Sůl: 1,7 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba
použitelnosti: 21 dnů.
47108 UZENÁ ŠPIČKA Z KÝTY
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřová špička s kostí, lák (voda, stabilizátor E450, E451, E250, modifikovaný
kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E301, aroma, barvivo
E120, sůl). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: 478 kJ/113 kcal, Tuky: 3 g, z toho nasycené MK 0,7 g, Sacharidy:
1,6 g, z toho cukry: 0,6 g, Bílkoviny: 16 g, Sůl: 2,4 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3
dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
47120 UZENÉ SELE
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: sele, lák (voda, sůl, stabilizátor E250). Obsah soli: max. 3,5 %. Informace
pro alergiky: neobsahuje alergeny. Doba použitelnosti: 4 dny. Způsob balení: nebaleno.
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49001 ČERTOVSKÁ KLOBÁSA S ČERVENÝM VÍNEM

Masný výrobek – masný polotovar. Složení: vepřové maso 63 %, voda, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl),
buchta řeznická (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, cukr, sůl), červené víno 4,4 %, škrob bramborový,
sůl, směs koření a přísad (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, cukr, dextróza, antioxidant E300, E301,
emulgátor E471, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, cukr, pšeničná vláknina (bezlepková), bramborový škrob, regulátor
kyselosti E575, E331, slunečnicový olej plně ztužený), přírodní střevo skopové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g
výrobku: Energie: 1149 kJ/277 kcal, Tuky: 22 g, z toho nasycené MK 8,9 g, Sacharidy: 8,7 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny:
11 g, Sůl: 2,2 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebaleno. Způsob použití: Výrobek je určen pro spotřebu po
tepelné úpravě. Skladovací teplota: 0 °C–4°C.
49002 BÍLÁ KLOBÁSA SILNÁ
Masný výrobek – masný polotovar. Složení: vepřové maso 49 %, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), voda, buchta
řeznická (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, cukr, sůl), škrob bramborový, sůl, směs koření a přísad (koření,
extrakty koření, dextróza, stabilizátor E450, E451, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, E331, antioxidant E300,
E301), přírodní střevo vepřové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1200 kJ/289 kcal, Tuky: 23 g, z toho
nasycené MK 8,8 g, Sacharidy: 9,5 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 2 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob
balení: nebaleno. Způsob použití: Výrobek je určen pro spotřebu po tepelné úpravě. Skladovací teplota: 0 °C–4°C.
49004 KLOBÁSOVÉ TĚSTO
Masný výrobek – masný polotovar. Složení: vepřové maso 49 %, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), voda, vepřové
maso, buchta řeznická (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, cukr, sůl), škrob bramborový, sůl, směs koření a přísad
(koření, extrakty koření, dextróza, stabilizátor E450, E451, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, E331, antioxidant
E300, E301). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1200 kJ/289 kcal, Tuky: 23 g, z toho nasycené MK 8,8
g, Sacharidy: 9,5 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 2 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebaleno.
Způsob použití: Výrobek je určen pro spotřebu po tepelné úpravě. Skladovací teplota: 0 °C–4°C.
49901 VINNÁ SVÁTEČNÍ KLOBÁSA
Masný výrobek – masný polotovar. Složení: vepřové maso, voda, buchta řeznická (pšeničná mouka, voda, řepkový olej,
droždí, cukr, sůl), kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), bílé víno (konzervant oxid siřičitý), škrob bramborový, sůl, směs
koření a přísad (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, dextróza, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575,
E331, antioxidant E300, E301, látka zvýrazňující chuť a vůni E621), mléko, přírodní střevo skopové. Průměrné nutriční
hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1218 kJ/294 kcal, Tuky: 24 g, z toho nasycené MK 9,4 g, Sacharidy: 9,4 g, z toho cukry:
0,5 g, Bílkoviny: 10 g, Sůl: 1,9 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebaleno. Způsob použití: Výrobek je určen pro
spotřebu po tepelné úpravě. Skladovací teplota: 0 °C–4°C.
49903 BÍLÁ SVÁTEČNÍ KLOBÁSA
Masný výrobek – masný polotovar. Složení: vepřové maso 49 %, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), voda, vepřové
maso, buchta řeznická (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, cukr, sůl), škrob bramborový, sůl, směs koření a přísad
(koření, extrakty koření, dextróza, stabilizátor E450, E451, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, E331, antioxidant
E300, E301), přírodní střevo skopové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1200 kJ/289 kcal, Tuky: 23 g,
z toho nasycené MK 8,8 g, Sacharidy: 9,5 g, z toho cukry: <0,5 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 2 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob
balení: nebaleno. Způsob použití: Výrobek je určen pro spotřebu po tepelné úpravě. Skladovací teplota: 0 °C–4°C.
61103 SÁDLO VEPŘOVÉ ŠKVAŘENÉ 500G
61105 SÁDLO VEPŘOVÉ ŠKVAŘENÉ VB
Živočišný tuk. Složení: vepřové sádlo. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 3054 kJ/742 kcal, Tuky: 80 g,
z toho nasycené MK 31 g, Sacharidy: 0 g, z toho cukry: 0 g, Bílkoviny: 5,5 g, Sůl: 0,1 g. Způsob balení: plastový obal – není
určen ke konzumaci. Po otevření obalu spotřebujte do 10 dnů. Doba použitelnosti: 30 dnů.
62000 TŘEMEŠENSKÁ SEKANÁ
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (36 %), hovězí prát (13 % - hovězí maso, voda, dusitanová
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směs (sůl, stabilizátor E250)), hovězí maso (9 %), strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, sůl s jódem, droždí),
cibule, voda, mléko, slanina (vepřové sádlo, sůl), pšeničná mouka, vejce, bramborová vláknina, modifikovaný kukuřičný
škrob, sůl, česnek, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), kmín, majoránka, pepř. Průměrné nutriční hodnoty na
100 g výrobku: Energie: 1202 kJ/289 kcal, Tuky: 21 g, z toho nasycené MK 8,5 g, Sacharidy: 13 g, z toho cukry: 1,6 g,
Bílkoviny: 12 g, Sůl: 1,7 g. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14
dnů.
62004 SEKANÁ SE SÝREM
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: voda, vepřové maso, UZENINA (drůbeží strojně oddělené maso, vepřová
kůže, voda, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250, směs koření a přísad (koření, extrakty koření, cukr, bramborový
škrob, palmový tuk zcela ztužený, barvivo E120), vepřová kůže, voda, hovězí maso, SÝR (6% - mléko, sůl, mléčné kultury,
chlorid vápenatý, barvivo karoteny), škrob bramborový, paprika-floky, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs
koření (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, modifikovaný kukuřičný škrob, dextróza, antioxidant E300, E301,
látka zvýrazňující chuť E621), cibule, sádlo vepřové. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 844 kJ/203
kcal, Tuky: 14 g, z toho nasycené MK 5,7 g, Sacharidy: 7,2 g, z toho cukry: 0,7 g, Bílkoviny: 12 g, Sůl: 2 g. Způsob balení:
baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 14 dnů.
63101 SLANINA B.K.
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové sádlo hřbetní, sůl. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 3290 kJ/800 kcal, Tuky: 87 g, z toho nasycené MK 34 g, Sacharidy: 0 g, z toho cukry: 0 g, Bílkoviny: 4,2 g, Sůl: 3,4
g. Způsob balení: baleno vakuově. Po otevření obalu spotřebujte do 3 dnů. Doba použitelnosti: 21 dnů.
7071 BRAMBOROVÝ SALÁT 3X140G, 7072 BRAMBOROVÝ SALÁT 450G, 7101 BRAMBOROVÝ SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: BRAMBORY 53 % (antioxidant E223 – oxid siřičitý), MAJONÉZA (řepkový olej, voda,
vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), ZELENINOVÁ SMĚS (karotka, okurka, celer), voda, cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř,
modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415, konzervant E211, E200). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 771 kJ/186 kcal, Tuky: 16 g z toho nasycené MK 1,2 g, Sacharidy: 9,1 g z toho cukry 1,0 g, Bílkoviny: 1,4 g, Sůl: 1,2
g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7096 FEFERONKA SALÁT 3X140G, 7097 FEFERONKA SALÁT 450G, 7102 FEFERONKA SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: ZELENINOVÁ SMĚS (karotka, okurka, celer), hrášek, SÝR (mléko, sůl, mléčné kultury,
chlorid vápenatý, syřidlo), STERILOVANÁ PAPRIKA (paprika červená, voda, ocet kvasný lihový, sůl, cukr, zpevňující látka
E509), řepkový olej, FEFERONKA PASTA 5% (feferonky, voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, zahušťovadlo modifikovaný
kukuřičný škrob), voda, sůl, cukr, regulátor kyselosti E325, E270, chilli, WORCESTER (voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl,
víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, kyselina citrónová), směs koření, barvivo E150d, rajčatový protlak,
aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), pepř. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 618 kJ/149 kcal,
Tuky: 11 g z toho nasycené MK 2,6 g, Sacharidy: 5,9 g z toho cukry 3,2 g, Bílkoviny: 6,5 g, Sůl: 1,6 g. Doba použitelnosti/doba
spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7062 HANÁCKÝ SALÁT 3X140G, 7063 HANÁCKÝ SALÁT 450 G, 7103 HANÁCKÝ SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: ČERVENÉ ZELÍ STERILOVANÉ (vinný ocet, cukr, sůl, koření, sladidlo sacharin),
MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), cibule, HOŘČICE (voda, hořčičné semeno, kvasný
ocet lihový, cukr, sůl, kurkuma, koření), cukr, sůl, WORCESTER (voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, víno, švestková povidla
(švestky, jablka, pektin, kyselina citrónová), směs koření, barvivo e150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt,
česnekový extrakt), cukr, pepř (voda, kvasný ocet lihový, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, kyselina citronová),
koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), konzervant E211, E200, modifikovaný
škrob, zahušťovadlo E412, E415. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 819 kJ/198 kcal, Tuky: 19 g z toho
nasycené MK 1,5 g, Sacharidy: 5,6 g z toho cukry 3,4 g, Bílkoviny: 1,2 g, Sůl: 1,2 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po
otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
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7073 CAMPING SALÁT 3X140G, 7074 CAMPING SALÁT 450 G, 7104 CAMPING SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: SALÁM (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl,
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob,
palmový tuk zcela ztužený), STERILOVANÁ ZELENINA (karotka, okurka, celer, voda, sůl, kvasný ocet lihový, cukr),
MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), cibule, HOŘČICE (voda, hořčičné semeno, kvasný
ocet lihový, cukr, sůl, kurkuma, koření), FEFERONOVÁ PASTA (feferonky, voda, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, zahušťovadlo
modifikovaný škrob), koření, konzervant E211, E200, modifikovaný škrob, zahušťovadlo E412, E415. Průměrné nutriční
hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 812 kJ/196 kcal, Tuky: 18 g z toho nasycené MK 2,3 g, Sacharidy: 4,5 g z toho cukry
1,4 g, Bílkoviny: 4,1 g, Sůl: 1,4 g Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový
tvarovaný obal.
7054 COLESLAW SALÁT 450 G, 7122 COLESLAW SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: ZELÍ, MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl),
mrkev, cibule, cukr, CITRONOVÁ ŠŤÁVA (voda, kyselina citronová, koncentrát citronový, antioxidant kyselina askorbová,
konzervant E202), voda, kvasný ocet lihový, sůl, koření. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 575 kJ/139
kcal, Tuky: 11 g z toho nasycené MK 0,8 g, Sacharidy: 8,6 g z toho cukry 5,1 g, Bílkoviny: 1,3 g, Sůl: 0,82 g. Doba
použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7075 PAŘÍŽSKÝ SALÁT 3X140G, 7076 PAŘÍŽSKÝ SALÁT 450 G, 7105 PAŘÍŽSKÝ SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: SALÁM (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl,
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob,
palmový tuk zcela ztužený), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), OKURKA (voda,
kvasný ocet lihový, cukr, sůl), HOŘČICE (voda, hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, kurkuma, koření), hrášek,
cibule, WORCESTER (voda, kvasný ocet lihový, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, kyselina citronová), koření,
barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), cukr, sůl, koření, konzervant E211, E200.
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 883 kJ/214 kcal, Tuky: 20 g z toho nasycené MK 2,5 g, Sacharidy:
1,8 g z toho cukry 1,4 g, Bílkoviny: 6,6 g, Sůl: 1,3 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob
balení: plastový tvarovaný obal.
7056 HRADECKÁ POMAZÁNKA 3x140g, 7059 HRADECKÁ POMAZÁNKA 450 g, 7124 HRADECKÁ POMAZÁNKA 1 kg
Lahůdkářský výrobek – pomazánka. Složení: TVAROH (mléko), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový, sůl), SALÁM (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, dusitanová směs
(sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela
ztužený), cibule, sterilovaná okurka (okurky, voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl), cukr, sůl, konzervant E211, E200.
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1348 kJ/326 kcal, Tuky: 31 g z toho nasycené MK 2,6 g, Sacharidy:
3,9 g z toho cukry 2,9 g, Bílkoviny: 7,9 g, Sůl: 1,1 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob
balení: plastový tvarovaný obal.
7077 VAJÍČKOVÝ SALÁT 3X140G, 7078 VAJÍČKOVÝ SALÁT 450 G, 7106 VAJÍČKOVÝ SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: vejce 48 %, MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl),
sterilovaná okurka (okurky, voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl), HOŘČICE (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový,
cukr, sůl, koření), STERILOVANÁ CIBULE (cibule, voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330, antioxidant
E223 – oxid siřičitý, konzervant E202), sůl, konzervant E211, E200, pepř. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 883 kJ/214 kcal, Tuky: 20 g z toho nasycené MK 2,5 g, Sacharidy: 1,8 g z toho cukry 1,4 g, Bílkoviny: 6,6 g, Sůl: 1,4
g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7079 VLAŠSKÝ SALÁT 3X140G, 7080 VLAŠSKÝ SALÁT 450 G, 7107 VLAŠSKÝ SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: BRAMBORY (antioxidant E223 – oxid siřičitý), STERILOVANÁ ZELENINA (karotka,
okurka, celer, voda, sůl, kvasný ocet lihový, cukr), SALÁM (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob
bramborový, sůl, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření,
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bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl),
HOŘČICE (voda, hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, kurkuma, koření), hrášek, WORCESTER (voda, kvasný ocet
lihový, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, kyselina citronová), koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata,
chilli extrakt, česnekový extrakt), cukr, sůl, koření, konzervant E211, E200, modifikovaný škrob, zahušťovadlo E412, E415.
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 806 kJ/195 kcal, Tuky: 17 g z toho nasycené MK 1,9 g, Sacharidy:
7,4 g z toho cukry 1,3 g, Bílkoviny: 3,0 g, Sůl: 1,3 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob
balení: plastový tvarovaný obal.
7058 LAHŮDKOVÝ SALÁT 450 G, 7108 LAHŮDKOVÝ SALÁT 1 kg
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: BRAMBORY (antioxidant E223 - oxid siřičitý), zeleninová směs (karotka, okurka,
celer), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), UZENINA (drůbeží strojně oddělené maso,
voda, vepřová kůže, škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), sůl, barvivo E120, směs koření (koření,
cukr, extrakty koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený)), voda, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný
lihový, cukr, sůl, koření), sterilovaná cibule (cibule, voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330, antioxidant
E223 - oxid siřičitý, konzervant E202), sůl, konzervant E211, E200, WORCESTER (voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, víno,
švestková povidla (švestky, jablka, pektin, kyselina citrónová), směs koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata,
chilli extrakt, česnekový extrakt.), cukr, pepř. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 789 kJ/190 kcal, Tuky:
16 g z toho nasycené MK 1,7 g, Sacharidy: 8,6 g z toho cukry 1 g, Bílkoviny: 3 g, Sůl: 1,2 g. Doba použitelnosti/doba
spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7068 RYBÍ SALÁT SPECIÁL 3X140G, 7069 RYBÍ SALÁT SPECIÁL 450 G, 7110 RYBÍ SALÁT SPECIÁL 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: MARINOVANÝ SLEĎ obecný 38% (marinovaný sleď obecný, voda, kvasný ocet lihový,
sůl, konzervant E211, E202, sladidlo sukralóza, aroma), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet
lihový, sůl), sterilovaná zelenina (cibule, karotka, okurka, voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330,
antioxidant E300), zelí, hrášek, sůl, WORCESTER (voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, víno, švestková povidla (švestky,
jablka, pektin, kyselina citrónová), směs koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový
extrakt), cukr, pepř, cukr, pepř, konzervant E211, E200, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1186 kJ/287 kcal, Tuky: 27 g z toho nasycené MK 2,5 g, Sacharidy: 3,4 g z toho
cukry 1,7 g, Bílkoviny: 7,6 g, Sůl: 1,9 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový
tvarovaný obal. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7049 SVÁTEČNÍ SALÁT 3X140G, 7050 SVÁTEČNÍ SALÁT 450 G, 7111 SVÁTEČNÍ SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: BRAMBORY (antioxidant E223 – oxid siřičitý), MAJONÉZA (řepkový olej, voda,
vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), STERILOVANÁ ZELENINA (karotka, okurka, celer, voda, sůl, kvasný ocet lihový,
cukr), SALÁM (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, dusitanová směs (sůl,
stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela
ztužený), vejce, cibule, voda, koření, sůl, modifikovaný škrob, zahušťovadlo E412, E415, konzervant E211, E200. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 989 kJ/239 kcal, Tuky: 22 g z toho nasycené MK 2,0 g, Sacharidy: 7,7 g z toho
cukry 0,2 g, Bílkoviny: 2,6 g, Sůl: 1,2 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový
tvarovaný obal.
7061 TŘEMEŠENSKÁ POMAZÁNKA 3X140G, 7060 TŘEMEŠENSKÁ POMAZÁNKA 450G, 7112 TŘEMEŠENSKÁ
POMAZÁNKA 1 KG
Lahůdkářský výrobek – pomazánka. Složení: SALÁM (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob
bramborový, sůl, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření,
bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl),
OKURKA (voda, kvasný ocet lihový, cukr, sůl), cibule, WORCESTER (voda, kvasný ocet lihový, sůl, víno, švestková povidla
(švestky, jablka, kyselina citronová), koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt),
modifikovaný škrob, zahušťovadlo E412, E415, konzervant E211, E200, koření, sůl. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g
výrobku: Energie: 1431 kJ/347 kcal, Tuky: 35 g z toho nasycené MK 4,0 g, Sacharidy: 3,3 g z toho cukry 0,7 g, Bílkoviny: 4,7
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g, Sůl: 1,7 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7064 ZELENINOVÝ SALÁT 450 G, 7113 ZELENINOVÝ SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: ZELENINA 62% (okurka salátová, rajče, paprika, cibule), PÁRKY (drůbeží strojně
oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), sůl, směs koření (koření,
látka zvýrazňující vůni a chuť E621, aroma, stabilizátor E450, E451, dextróza, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575,
E331, antioxidant E300, E301, koření)), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), HOŘČICE
(voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, koření), cukr, sůl, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415.
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 746 kJ/181 kcal, Tuky: 17 g z toho nasycené MK 1,9 g, Sacharidy:
3,8 g z toho cukry <0,5 g, Bílkoviny: 3,1 g, Sůl: 1,2 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob
balení: plastový tvarovaný obal.
7091 ĎÁBELSKÝ SALÁT 3X140G, 7092 ĎÁBELSKÝ SALÁT 450 G, 7114 ĎÁBELSKÝ SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: SALÁM (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl,
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob,
palmový tuk zcela ztužený), KEČUP (voda, rajčatový protlak, cukr, kvasný ocet lihový, modifikovaný škrob, sůl, regulátor
kyselosti kyselina citronová, konzervanty E202, E211, koření), okurka sterilovaná, cibule, paprika sterilovaná,
FEFERONOVÁ PASTA (feferonky, voda, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, zahušťovadlo modifikovaný škrob), WORCESTER
(voda, kvasný ocet lihový, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, kyselina citronová), koření, barvivo E150d, rajčatový
protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), cukr, sůl, modifikovaný škrob, zahušťovadlo E412, E415, koření,
konzervant E211, E200. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 423 kJ/101 kcal, Tuky: 4,3 g z toho nasycené
MK 1,5 g, Sacharidy: 11 g z toho cukry 6,7 g, Bílkoviny: 4,5 g, Sůl: 1,9 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření
obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7055 FINSKÁ POMAZÁNKA 3X90G, 7057 FINSKÁ POMAZÁNKA 450G, 7115 FINSKÁ POMAZÁNKA 1 KG
Lahůdkářský výrobek – pomazánka. Složení: MAKRELA (makrela Sardinela, řepkový olej, sůl), MAJONÉZA (řepkový olej,
voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), ROSTLINNÝ TUK (olej (palmový, kokosový, řepkový), voda, mléko,
emulgátor E322, e471, aroma, konzervant E202, antioxidant E304, E306, regulátor kyselosti E330, barvivo karoten, vitamin
A), MARGARIN (částečně ztužené oleje (palmový, řepkový), voda, emulgátor E471, E322), sůl, regulátor kyselosti E330,
konzervační látky E202, barvivo annatto, aroma.), cibule, CITRONOVÁ ŠŤÁVA (voda, kyselina citronová, koncentrát
citronový, antioxidant kyselina askorbová, konzervant E202), sůl, pepř, konzervant E211, E200. Průměrné nutriční hodnoty
na 100 g výrobku: Energie: 1716 kJ/416 kcal, Tuky: 42 g z toho nasycené MK 11 g, Sacharidy: 1 g z toho cukry <0,5 g,
Bílkoviny: 8,5 g, Sůl: 1,4 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný
obal.
7085 ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA 3X100G, 7086 ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA 450 G, 7118 ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA 1 KG
Lahůdkářský výrobek – pomazánka. Složení: MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), SÝR
(mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo karoteny), NÁLEV (voda, kvasný ocet lihový, cukr, sůl),
POMAZÁNKOVÉ TRADIČNÍ (smetana, mléko, syrovátka, modifikovaný škrob, sůl), česnek 3,2%, konzervant E211, E200.
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1648 kJ/400 kcal, Tuky: 40 g z toho nasycené MK 8,1 g, Sacharidy:
1,4 g z toho cukry 0,7 g, Bílkoviny: 8,5 g, Sůl: 1,0 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob
balení: plastový tvarovaný obal.
7067 ZELNÝ SALÁT S KOPREM 450 G, 7126 ZELNÝ SALÁT S KOPREM 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: ZELÍ (83 %), cukr, kvasný ocet lihový, kopr (1,8 %), rostlinný olej řepkový, sůl.
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 259 kJ/61 kcal, Tuky: 1,3 g z toho nasycené MK <0,1 g, Sacharidy:
11 g z toho cukry 7,5 g, Bílkoviny: 1,4 g, Sůl: 0,49 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob
balení: plastový tvarovaný obal.
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7051 PIKANTNÍ PÁRKOVÝ SALÁT 3X140G, 7052 PIKANTNÍ PÁRKOVÝ SALÁT 450 G, 7119 PIKANTNÍ PÁRKOVÝ SALÁT 1
KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: PÁRKY 41 % (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový,
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), sůl, směs koření (koření, látka zvýrazňující vůni a chuť E621, aroma, stabilizátor
E450, E451, dextróza, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, antioxidant E300, E301, regulátor kyselosti E331,
koření)), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), OKURKA (voda, kvasný ocet lihový,
cukr, sůl), cibule, KEČUP (voda, rajčatový protlak, cukr, kvasný ocet lihový, modifikovaný škrob, sůl, regulátor kyselosti
kyselina citronová, konzervanty E202, E211, koření), paprika sterilovaná, FEFERONOVÁ PASTA (feferonky, voda, kvasný
ocet lihový, cukr, sůl, zahušťovadlo modifikovaný škrob), WORCESTER (voda, kvasný ocet lihový, sůl, víno, švestková
povidla (švestky, jablka, kyselina citronová), koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový
extrakt), cukr, sůl, koření, modifikovaný škrob, zahušťovadlo E412, E415, konzervant E211, E200. Průměrné nutriční
hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1122 kJ/272 kcal, Tuky: 26 g z toho nasycené MK 3,3 g, Sacharidy: 4,1 g z toho cukry
1,5 g, Bílkoviny: 5,3 g, Sůl: 1,9 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový
tvarovaný obal.
7089 ZVIČINSKÁ SÝROVKA 3X140G, 7090 ZVIČINSKÁ SÝROVKA 450 G, 7120 ZVIČINSKÁ SÝROVKA 1 KG
Lahůdkářský výrobek – pomazánka. Složení: SALÁM (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob
bramborový, sůl, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření,
bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl),
SÝR 25% (přírodní sýry (mléko, sůl, mléčné kultury, konzervant: lysozym-vaječná bílkovina), voda, tvaroh, syrovátka,
tavící soli E331, E451), cibule, NÁLEV (voda, kvasný ocet lihový, cukr, sůl), HOŘČICE (voda, hořčičné semeno, kvasný ocet
lihový, cukr, sůl, kurkuma, koření), FEFERONOVÁ PASTA (feferonky, voda, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, zahušťovadlo
modifikovaný škrob), modifikovaný škrob, zahušťovadlo E412, E415, koření, konzervant E211, E200. Průměrné nutriční
hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1191 kJ/288 kcal, Tuky: 28 g z toho nasycené MK 4,3 g, Sacharidy: 2,8 g z toho cukry
1,1 g, Bílkoviny: 6,3 g, Sůl: 1,6 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový
tvarovaný obal.
7081 POCHOUTKOVÝ SALÁT 3X140G, 7082 POCHOUTKOVÝ SALÁT 450 G, 7123 POCHOUTKOVÝ SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: SALÁM (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl,
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob,
palmový tuk zcela ztužený), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), OKURKA (voda,
kvasný ocet lihový, cukr, sůl), hrášek, cibule, HOŘČICE (voda, hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, kurkuma,
koření), WORCESTER (voda, kvasný ocet lihový, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, kyselina citronová), koření,
barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), cukr, sůl, koření, konzervant E211, E200,
modifikovaný škrob, zahušťovadlo E412, E415. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1218 kJ/295 kcal,
Tuky: 29 g z toho nasycené MK 3,3 g, Sacharidy: 4 g z toho cukry 1,2 g, Bílkoviny: 4,5 g, Sůl: 1,8 g. Doba použitelnosti/doba
spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7087 RUMCAJS SALÁT 3X140G, 7088 RUMCAJS SALÁT 450 G, 7125 RUMCAJS SALÁT 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: SALÁM (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl,
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob,
palmový tuk zcela ztužený), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), cibule, KEČUP (voda,
rajčatový protlak, cukr, kvasný ocet lihový, modifikovaný škrob, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, konzervanty
E202, E211, koření), paprika sterilovaná, OKURKA (voda, kvasný ocet lihový, cukr, sůl), FEFERONOVÁ PASTA (feferonky,
voda, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, zahušťovadlo modifikovaný škrob), sůl, koření, konzervant E211, E200. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1100 kJ/266 kcal, Tuky: 25 g z toho nasycené MK 3,3 g, Sacharidy: 5,2 g z toho
cukry 1,9 g, Bílkoviny: 5,1 g, Sůl: 1,9 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový
tvarovaný obal.
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7066 DVORSKÁ POMAZÁNKA SPECIÁL 3X140G, 7070 DVORSKÁ POMAZÁNKA SPECIÁL 450 G, 7127 DVORSKÁ
POMAZÁNKA SPECIÁL 1 KG
Lahůdkářský výrobek – pomazánka. Složení: TVAROH (mléko), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový, sůl), SALÁM (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, dusitanová směs
(sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela
ztužený), okurka sterilovaná, cibule, WORCESTER (voda, kvasný ocet lihový, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka,
kyselina citronová), koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), sůl. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1001 kJ/242 kcal, Tuky: 22 g z toho nasycené MK 2,9 g, Sacharidy: 3,5 g z toho
cukry 2,2 g, Bílkoviny: 7,5 g, Sůl: 1,1 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový
tvarovaný obal.
7094 KALIMERO VAJÍČKOVÝ 3X140G, 7095 KALIMERO VAJÍČKOVÝ 450 G, 7128 KALIMERO VAJÍČKOVÝ 1 KG
Lahůdkářský výrobek – pomazánka. Složení: vejce 67%, MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet
lihový, sůl), voda, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, koření), cibule, modifikovaný škrob,
zahušťující látky E412, E415, sůl, pepř, konzervant E211, E200. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 821
kJ/198 kcal, Tuky: 18 g z toho nasycené MK 2,6 g, Sacharidy: 0,8 g z toho cukry 0,7 g, Bílkoviny: 8,3 g, Sůl: 1,2 g. Doba
použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7043 TUŇÁKOVÁ POMAZÁNKA SPECIÁL 3X100G, 7044 TUŇÁKOVÁ POMAZÁNKA SPECIÁL 450 G, 7130 TUŇÁKOVÁ
POMAZÁNKA SPECIÁL 1 KG
Lahůdkářský výrobek – pomazánka. Složení: TUŇÁK 27% (Katsuwomus pelamis, slunečnicový olej, sůl), MAJONÉZA
(řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), TVAROH (mléko), vejce, cibule, kopr, citronová šťáva (voda,
kyselina citronová, koncentrát citronový, antioxidant kyselina askorbová, konzervant E202), kopr, sůl, koření, konzervant
E211, E200. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1119 kJ/270 kcal, Tuky: 24 g z toho nasycené MK 2,4
g, Sacharidy: 1,6 g z toho cukry 1,1 g, Bílkoviny: 12 g, Sůl: 1,4 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1.
Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7098 MEXICKÉ FAZOLE 3X140 G, 7100 MEXICKÉ FAZOLE 450 G, 7131 MEXICKÉ FAZOLE 1 KG
Lahůdkářský výrobek – salát. Složení: STERILOVANÁ ZELENINA (fazole 13,5%, okurky, kukuřice, cibule, paprika, feferonka,
voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330, antioxidant E224 – oxid siřičitý, konzervant E202,
zpevňující látka E509, aroma), KEČUP (voda, rajčatový protlak, cukr, kvasný ocet lihový, modifikovaný škrob, sůl, regulátor
kyselosti kyselina citronová, konzervanty E211, E202, koření), UZENINA (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová
kůže, škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), sůl, barvivo E120, směs koření (koření, cukr, extrakty
koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený)), česnek, voda, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415,
cukr, sůl, konzervant E211, E200, pepř, WORCESTER (voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, víno, švestková povidla (švestky,
jablka, pektin, kyselina citrónová), směs koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový
extrakt), cukr, pepř, chilli. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 409 kJ/97 kcal, Tuky: 3,1 g z toho
nasycené MK 1 g, Sacharidy: 13 g z toho cukry 7,4 g, Bílkoviny: 4,3 g, Sůl: 1,7 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po
otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7399 HOŘČICE PIKANTNÍ 3X130G, 7048 HOŘČICE PIKANTNÍ 450 G, 7199 HOŘČICE PIKANTNÍ 1 KG
Lahůdkářský výrobek – studené omáčky. Složení: HOŘČICE 56 % (voda, hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, sůl,
kurkuma, koření), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), cibule, okurka sterilovaná,
FEFERONOVÁ PASTA (feferonky, voda, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, zahušťovadlo modifikovaný škrob), paprika
sterilovaná, cukr. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 791 kJ/191 kcal, Tuky: 17 g z toho nasycené MK
1,3 g, Sacharidy: 5,8 g z toho cukry 3,7 g, Bílkoviny: 3,7 g, Sůl: 1,7 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu:
7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7045 NÁTĚRKA FARMÁŘ 100G
Lahůdkářský výrobek – studené omáčky. Složení: DRESINK (rostlinný olej řepkový, voda, křen (antioxidant E223 – oxid
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siřičitý, regulátor kyselosti E330, vejce, ocet kvasný lihový, modifikovaný škrob, sůl, semínko hořčice, stabilizátory E412,
E415, konzervant E202, koření), HOŘČICE (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, koření), cibule,
modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1248 kJ/302 kcal,
Tuky: 30 g z toho nasycené MK 23 g, Sacharidy: 6,5 g z toho cukry 3,3 g, Bílkoviny: 1,6 g, Sůl: 0,8 g. Doba použitelnosti/doba
spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: plastový tvarovaný obal.
7400 SVAČINOVÝ CHLEBÍČEK
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: VEKA (21% - pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující
přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti
E 341), sůl s jódem, cukr), BRAMBOROVÝ SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý), majonéza (řepkový olej,
voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda, cibule, hrášek, sůl, cukr,
pepř, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415), rajče, ŠUNKA standardní (vepřové maso, voda, sůl, konzervant
E250), stabilizátor E451, E450, zahušťovadlo E407a, E415, cukr, antioxidant E316, E301), vejce, sterilovaná okurka
(regulátor kyselosti kyselina citronová), TURISTICKÝ SALÁM (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, upravené vepřové
kůže (vepřové kůže, škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), sůl, konzervant E250, škrob, kořenící přípravek
(koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E627, E631, antioxidant E315, E316, E330, cukr, zahušťovadlo E417, barvivo
E120, E150c, E150d), česnek), POLIČAN (vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, sůl, koření, konzervant E250, kořenící
přípravek (koření, dextróza, červená řepa, antioxidant E316, barvivo E120), startovací kultura). Hmotnost výrobku: 180 g.
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 910 kJ/217 kcal, Tuky: 11 g z toho nasycené MK 1,5 g, Sacharidy:
23 g z toho cukry 0,8 g, Bílkoviny: 6,6 g, Sůl: 1,4 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek.
7401 POLIČAN CHLEBÍČEK
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BRAMBOROVÝ SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý),
majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda,
cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415), VEKA (19% - pšeničná mouka, voda,
řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná
vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), rajče, POLIČAN (9 % - vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso,
jedlá sůl, koření, konzervant E250, kořenící přípravek (koření, dextróza, červená řepa, antioxidant E316, barvivo E120),
startovací kultura), vejce, okurka salátová. Hmotnost výrobku: 100 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 945 kJ/226 kcal, Tuky: 13 g z toho nasycené MK 2,3 g, Sacharidy: 21 g z toho cukry 0,7 g, Bílkoviny: 6,3 g, Sůl: 1,3
g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek.
7402 ŠUNKOVÝ CHLEBÍČEK
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BRAMBOROVÝ SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý),
majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda,
cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415), VEKA (19% - pšeničná mouka, voda,
řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná
vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), ŠUNKA standardní (19 % - vepřové maso, voda, sůl, konzervant
E250, stabilizátor E451, E450, zahušťovadlo E407a, E415, cukr, antioxidant E316, E301), vejce, sterilovaná zelenina
(okurka, paprika, ocet kvasný lihový, sůl, glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E509, sladidlo E954),
petrželka. Hmotnost výrobku: 100 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 842 kJ/201 kcal, Tuky: 9,9 g z
toho nasycené MK 1,1 g, Sacharidy: 21 g z toho cukry 1 g, Bílkoviny: 7 g, Sůl: 1,5 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob
balení: nebalený výrobek. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7403 TURISTA CHLEBÍČEK
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: TŘEMEŠENSKÁ POMAZÁNKA (salám (drůbeží strojně oddělené maso,
voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření,
bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl),
sterilovaná okurka, cibule, worcester (voda, kvasný ocet lihový, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, kyselina
citronová), koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), modifikovaný škrob,
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zahušťovadlo E412, E415, konzervant E211, E200, koření, sůl), VEKA (19% - pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí,
zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor
kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), TURISTICKÝ SALÁM (17 % - vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, upravené
vepřové kůže (vepřové kůže, škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), sůl, konzervant E250, škrob, kořenící
přípravek (koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E627, E631, antioxidant E315, E316, E330, cukr, zahušťovadlo E417,
barvivo E120, E150c, E150d), česnek), rajče, okurka salátová. Hmotnost výrobku: 80 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100
g výrobku: Energie: 1504 kJ/362 kcal, Tuky: 26 g z toho nasycené MK 4 g, Sacharidy: 23 g z toho cukry <0,5 g, Bílkoviny:
8,9 g, Sůl: 1,6 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek.
7404 VAJÍČKO CHLEBÍČEK
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BRAMBOROVÝ SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý),
majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda,
cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415), vejce (15%), VEKA (15% - pšeničná
mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471,
glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek,
kvasný ocet lihový, sůl), TURISTICKÝ SALÁM (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, upravené vepřové kůže (vepřové
kůže, škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), sůl, konzervant E250, škrob, kořenící přípravek (koření, látka
zvýrazňující chuť a vůni E621, E627, E631, antioxidant E315, E316, E330, cukr, zahušťovadlo E417, barvivo E120, E150c,
E150d), česnek), okurka salátová, voda, sterilovaná paprika (stabilizátor E509, sladidlo E954). Hmotnost výrobku: 110 g.
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1345 kJ/324 kcal, Tuky: 25 g z toho nasycené MK 2,8 g, Sacharidy:
18 g z toho cukry 0,8 g, Bílkoviny: 6,7 g, Sůl: 1,3 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek. Ostatní
informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7405 CHLEBÍČEK SE SÝREM
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BRAMBOROVÝ SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý),
majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda,
cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415), SÝR (21 % - mléko, sůl, mléčné kultury,
chlorid vápenatý, barvivo karoteny), VEKA (18% - pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná,
pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem,
cukr), CAMEMBERT (8 % - mléko, sůl, mlékárenské kultury, mikrobiální syřidlo, chlorid vápenatý), sterilovaná okurka
(regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma), sterilovaná paprika (stabilizátor E509, sladidlo E954), petrželka. Hmotnost
výrobku: 100 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1116 kJ/267 kcal, Tuky: 15 g z toho nasycené MK
4,7 g, Sacharidy: 21 g z toho cukry 0,9 g, Bílkoviny: 12 g, Sůl: 1,6 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený
výrobek. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7406 RAJČATOVÝ CHLEBÍČEK
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: rajče (30 %), VEKA (22 % - pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí,
zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor
kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), RAMA (rostlinné oleje a tuky (řepkový, palmový), voda, sušené podmáslí, sůl,
emulgátory E471, lecitin, konzervant E202, regulátor kyselosti E330, aroma, vitamíny A, D, E, barvivo karoteny),
MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), cibule. Hmotnost výrobku: 90 g. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1284 kJ/309 kcal, Tuky: 24 g z toho nasycené MK 3,9 g, Sacharidy: 20 g z toho
cukry <0,5 g, Bílkoviny: 3,3 g, Sůl: 0,6 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek.
7407 CHLEBÍČEK S ČESNEČKOU
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA (48% - majonéza (řepkový olej, voda, vaječný
žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), SÝR (mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo karoteny), voda, tradiční
pomazánkové (smetana, mléko, syrovátka, kukuřičný škrob, sůl), česnek, konzervant E211, E200), VEKA (27 % - pšeničná
mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471,
glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), POLIČAN (9 % - vepřové maso, vepřové sádlo,
25
Verze: 1.0/2021

1.1.2021

KATALOG VÝROBKŮ – ZVIČINSKÉ UZENINY A LAHŮDKY s.r.o., 544 72 Dolní Brusnice 78
hovězí maso, jedlá sůl, koření, konzervant E250, kořenící přípravek (koření, dextróza, červená řepa, antioxidant E316,
barvivo E120), startovací kultura), okurka salátová. Hmotnost výrobku: 80 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 1429 kJ/343 kcal, Tuky: 24 g z toho nasycené MK 4,9 g, Sacharidy: 24 g z toho cukry 2,5 g, Bílkoviny: 7,8 g, Sůl: 1,7
g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek.
7408 CHLEBÍČEK S ANANASEM
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA (majonéza (řepkový olej, voda, vaječný
žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), SÝR (mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo karoteny), voda, tradiční
pomazánkové (smetana, mléko, syrovátka, kukuřičný škrob, sůl), česnek, konzervant E211, E200), sterilovaný ANANAS
(33% - cukr, regulátor kyselosti kyselina citronová), VEKA (22 % - pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující
přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti
E 341), sůl s jódem, cukr). Hmotnost výrobku: 90 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1137 kJ/273
kcal, Tuky: 17 g z toho nasycené MK 3,3 g, Sacharidy: 23 g z toho cukry 5,1 g, Bílkoviny: 6,9 g, Sůl: 1 g. Doba použitelnosti:
2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek.
7409 DEBRECÍNSKÝ CHLEBÍČEK
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý), zeleninová směs
(karotka, okurka, celer, cibule, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330, antioxidant E223 - oxid siřičitý,
konzervant E202), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), uzenina (drůbeží strojně
oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250, sůl, barvivo E120, směs koření (koření, cukr,
extrakty koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený)), voda, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný
lihový, cukr, sůl, koření), sůl, konzervant E211, E200, worcester (voda, ocet lihový kvasný, cukr, sůl, víno, švestková povidla
(švestky, jablka, pektin, kyselina citrónová), směs koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli, česnek), cukr,
pepř), VEKA (20 % pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná
mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), DEBRECÍNKA (18
% - vepřové maso, lák (voda, stabilizátor E450, E451, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza,
antioxidant E316, barvivo E120), dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), modifikovaný kukuřičný škrob), dresink
(rostlinný olej řepkový, voda, křen (antioxidant E223 - oxid siřičitý, regulátor kyselosti E330, vejce, ocet kvasný lihový,
modifikovaný škrob, sůl, semínko hořčice, stabilizátory E412, E415, konzervant E202, koření), sterilovaná okurka
(regulátor kyselosti kyselina citronová), sterilovaná paprika (stabilizátor E509, sladidlo E954), petrželka. Hmotnost
výrobku: 90 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 976 kJ/233 kcal, Tuky: 12 g z toho nasycené MK 2,7
g, Sacharidy: 24 g z toho cukry 1 g, Bílkoviny: 7,3 g, Sůl: 1,5 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek.
Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7411 CHLEBÍČEK EXTRA
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: : BRAMBOROVÝ SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý),
majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda,
cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415), ŠUNKA standardní (vepřové maso, voda,
sůl, konzervant E250, stabilizátor E451, E450, zahušťovadlo E407a, E415, cukr, antioxidant E316, E301), VEKA (16% pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor
E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), SÝR (mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid
vápenatý, barvivo karoteny), vejce, sterilovaná okurka (regulátor kyselosti kyselina citronová), POLIČAN (vepřové maso,
vepřové sádlo, hovězí maso, sůl, koření, konzervant E250, kořenící přípravek (koření, dextróza, červená řepa, antioxidant
E316, barvivo E120), startovací kultura), sterilovaná paprika (stabilizátor E509, sladidlo E954), petrželka. Hmotnost
výrobku: 110 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 952 kJ/228 kcal, Tuky: 12 g z toho nasycené MK
2,6 g, Sacharidy: 20 g z toho cukry 1 g, Bílkoviny: 9,9 g, Sůl: 1,6 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený
výrobek. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7412 CHLEBÍČEK VALDŠTEJN
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý), zeleninová směs
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(karotka, okurka, celer), cibule, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330, antioxidant E223 - oxid siřičitý,
konzervant E202), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), uzenina (drůbeží strojně
oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250, sůl, barvivo E120, směs koření (koření, cukr,
extrakty koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený)), voda, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný
lihový, cukr, sůl, koření), sůl, konzervant E211, E200, worcester (voda, ocet lihový kvasný, cukr, sůl, víno, švestková povidla
(švestky, jablka, pektin, kyselina citrónová), směs koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli, česnek), cukr,
pepř), ŠUNKA standardní (vepřové maso, voda, sůl, konzervant E250, stabilizátor E451, E450, zahušťovadlo E407a, E415,
cukr, antioxidant E316, E301), VEKA (16 % - pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná,
pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem,
cukr), dresink (rostlinný olej řepkový, voda, křen (antioxidant E223 - oxid siřičitý, regulátor kyselosti E330, vejce, ocet
kvasný lihový, modifikovaný škrob, sůl, semínko hořčice, stabilizátory E412, E415, konzervant E202, koření), sterilovaná
okurka (regulátor kyselosti kyselina citronová), sterilovaná paprika (stabilizátor E509, sladidlo E954), petrželka. Hmotnost
výrobku: 115 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 834 kJ/199 kcal, Tuky: 10 g z toho nasycené MK
2,3 g, Sacharidy: 19 g z toho cukry 1,1 g, Bílkoviny: 8,3 g, Sůl: 1,6 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený
výrobek. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7414 CHLEBÍČEK POCHOUTKA
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: TŘEMEŠENSKÁ POMAZÁNKA (salám (drůbeží strojně oddělené maso,
voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření,
bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl),
sterilovaná okurka, cibule, worcester (voda, kvasný ocet lihový, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, kyselina
citronová), koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), modifikovaný škrob,
zahušťovadlo E412, E415, konzervant E211, E200, koření, sůl), ŠUNKA standardní (vepřové maso, voda, sůl, konzervant
E250, stabilizátor E451, E450, zahušťovadlo E407a, E415, cukr, antioxidant E316, E301), VEKA (21 % - pšeničná mouka,
voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza,
jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), POLIČAN (vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso,
jedlá sůl, koření, konzervant E250, kořenící přípravek (koření, dextróza, červená řepa, antioxidant E316, barvivo E120),
startovací kultura), sterilovaná okurka (regulátor kyselosti kyselina citronová), sterilovaná paprika (stabilizátor E509,
sladidlo E954). Hmotnost výrobku: 90 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1341 kJ/322 kcal, Tuky: 22
g z toho nasycené MK 3,8 g, Sacharidy: 21 g z toho cukry 0,8 g, Bílkoviny: 10 g, Sůl: 1,9 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob
balení: nebalený výrobek. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7415 CHLEBÍČEK S TUŇÁKEM
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: TUŇÁKOVÁ POMAZÁNKA (52% - tuňák 27% (slunečnicový olej, sůl),
majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), tvaroh (mléko), vejce, cibule, kopr, citronová šťáva
(voda, kyselina citronová, koncentrát citronový, antioxidant kyselina askorbová, konzervant E202), sůl, koření, konzervant
E211, E200), VEKA (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná
mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), cibule, vejce,
sterilovaná zelenina (okurka, paprika, regulátor kyselosti kyselina citronová, stabilizátor E509, sladidlo E954). Hmotnost
výrobku: 75 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1218 kJ/291 kcal, Tuky: 15 g z toho nasycené MK
1,5 g, Sacharidy: 27 g z toho cukry 2,3 g, Bílkoviny: 12 g, Sůl: 1,5 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený
výrobek.
7416 CHLEBÍČEK SE SMAŽENKOU
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: SMAŽENKA (38% - vejce, sůl, řepkový olej), NÁTĚRKA (dresink (rostlinný
olej řepkový, voda, křen (antioxidant E223 - oxid siřičitý, regulátor kyselosti E330, vejce, ocet kvasný lihový, modifikovaný
škrob, sůl, hořčice, stabilizátory E412, E415, konzervant E202, koření), hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový,
cukr, sůl, koření), cibule, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415), VEKA (pšeničná mouka, voda, řepkový olej,
droždí, zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina,
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regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), sterilovaná zelenina (okurka, paprika, regulátor kyselosti kyselina citronová,
stabilizátor E509, sladidlo E954). Hmotnost výrobku: 70 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1722
kJ/414 kcal, Tuky: 31 g z toho nasycené MK 5,4 g, Sacharidy: 24 g z toho cukry 2,4 g, Bílkoviny: 9,8 g, Sůl: 1,5 g. Doba
použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek.
7453 CHLEBÍČEK LÁZEŇSKÝ
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: VEKA (15 % - pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující
přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti
E 341), sůl s jódem, cukr), POMAZÁNKA (tvaroh (mléko), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet
lihový, sůl), salám (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250, barvivo
karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený), okurka sterilovaná,
cibule, worcester (voda, kvasný ocet lihový, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, kyselina citronová), koření,
barvivo E150d, rajčatový protlak, aroma, chilli, česnek), sůl), vejce, ŠUNKA standardní (vepřové maso, voda, sůl,
konzervant E250, stabilizátor E451, E450, zahušťovadlo E407a, E415, cukr, antioxidant E316, E301), MAJONÉZA (řepkový
olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), okurka, voda, sterilovaná paprika (stabilizátor E509, sladidlo E954).
Hmotnost výrobku: 110 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1232 kJ/296 kcal, Tuky: 22 g z toho
nasycené MK 2,6 g, Sacharidy: 15 g z toho cukry 1,2 g, Bílkoviny: 9,6 g, Sůl: 1,2 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení:
nebalený výrobek. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7458 CHLEBÍČEK FARMÁŘ
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: VEKA (25 % - pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující
přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti
E 341), sůl s jódem, cukr), ANGLICKÁ SLANINA (vepřový bok, voda, jedlá sůl, konzervant E250), cukr, stabilizátor E451,
E450, antioxidant E301, barvivo kulér), NÁTĚRKA (dresink (rostlinný olej řepkový, voda, křen (antioxidant E223 - oxid
siřičitý, regulátor kyselosti E330, vejce, ocet kvasný lihový, modifikovaný škrob, sůl, hořčice, stabilizátory E412, E415,
konzervant E202, koření), hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, koření), cibule, modifikovaný
škrob, zahušťující látky E412, E415), sterilovaná ZELENINA (okurky, paprika, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E509,
sladidlo E954), petrželka. Hmotnost výrobku: 75 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 997 kJ/238 kcal,
Tuky: 11 g z toho nasycené MK 11 g, Sacharidy: 25 g z toho cukry 1,5 g, Bílkoviny: 9,7 g, Sůl: 1,7 g. Doba použitelnosti: 2
dny. Způsob balení: nebalený výrobek. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7410 CHLEBÍČEK FITNES DEBRECÍNKA
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: DEBRECÍNKA (42 % - vepřové maso, lák (voda, stabilizátor E450, E451,
modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, antioxidant E316, barvivo E120), dusitanová směs
(jedlá sůl, stabilizátor E250), modifikovaný kukuřičný škrob), VEKA (21% - pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí,
zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor
kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), tradiční pomazánkové (smetana, mléko, syrovátka, kukuřičný škrob, sůl),
CAMEMBERT (mléko, sůl, mlékárenské kultury, mikrobiální syřidlo, chlorid vápenatý), sterilovaná paprika (stabilizátor
E509, sladidlo E954), petrželka. Hmotnost výrobku: 75 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1039
kJ/248 kcal, Tuky: 12 g z toho nasycené MK 6,5 g, Sacharidy: 23 g z toho cukry 2,3 g, Bílkoviny: 12 g, Sůl: 1,9 g. Doba
použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek. Ostatní informace: výrobek se sladidlem.
7457 CHLEBÍČEK FITNES SÝR
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: SÝR (33 % - mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo
karoteny), VEKA (27% - pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná
mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), tradiční
pomazánkové (smetana, mléko, syrovátka, kukuřičný škrob, sůl), CAMEMBERT (11 % - mléko, sůl, mlékárenské kultury,
mikrobiální syřidlo, chlorid vápenatý), sterilovaná okurka (regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma), sterilovaná
paprika (stabilizátor E509, sladidlo E954), petrželka. Hmotnost výrobku: 70 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g
výrobku: Energie: 1116 kJ/267 kcal, Tuky: 15 g z toho nasycené MK 4,7 g, Sacharidy: 21 g z toho cukry 0,9 g, Bílkoviny: 12
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g, Sůl: 1,6 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek. Ostatní informace: výrobek se sladidlem.
7428 CHLÉB S ANGLICKOU SLANINOU
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: CHLÉB (44% - kvas (voda, žitná mouka), pšeničná mouka, jedlá sůl s
jódem, kmín, pšeničný škrob), NÁTĚRKA (dresink (rostlinný olej řepkový, voda, křen (antioxidant E223 - oxid siřičitý,
regulátor kyselosti E330, vejce, ocet kvasný lihový, modifikovaný škrob, sůl, hořčice, stabilizátory E412, E415, konzervant
E202, koření), hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, koření), cibule, modifikovaný škrob,
zahušťující látky E412, E415), ANGLICKÁ SLANINA (19% - vepřový bok, voda, jedlá sůl, konzervant E250), cukr, stabilizátor
E451, E450, antioxidant E301, barvivo kulér), RAJČE, sterilovaná OKURKA (ocet kvasný, cukr, sůl, regulátor kyselosti
kyselina citronová, aroma). Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1177 kJ/280 kcal, Tuky: 11 g z toho
nasycené MK 3,9 g, Sacharidy: 36 g z toho cukry 2 g, Bílkoviny: 9,3 g, Sůl: 1,9 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po
otevření obalu: 3/1. Skladovací teplota: 1 °C-5 °C. Způsob balení: plastový obal. EAN: 8594037531917.
7417 PAŘÍŽSKÉ VEJCE
Lahůdkářský výrobek – obložené vejce. Složení: PAŘÍŽSKÝ SALÁT (34% - salám (drůbeží strojně oddělené maso, voda,
vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, koření (koření, cukr, koření, bramborový škrob,
palmový tuk zcela ztužený), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), okurka (voda, kvasný
ocet lihový, cukr, sůl), hořčice (voda, hořčičné semeno, kvasný ocet lihový, cukr, sůl, kurkuma, koření), hrášek, cibule,
WORCESTER (voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, kyselina citrónová), směs
koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt.), cukr, pepř (voda, kvasný ocet lihový,
sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, kyselina citronová), koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli
extrakt, česnekový extrakt), cukr, sůl, koření, konzervant E211, E200), vejce (21%), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný
žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), TURISTICKÝ SALÁM (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, upravené vepřové kůže
(vepřové kůže, škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), sůl, konzervant E250, škrob, koření, látka zvýrazňující
chuť a vůni E621, E627, E631, antioxidant E315, E316, E330, cukr, zahušťovadlo E417, barvivo E120, E150c, E150d, česnek),
sterilovaná paprika (ocet kvasný lihový, sůl, cukr, zpevňující látka E509), hrášek, sterilovaná okurka, voda, cukr. Hmotnost
výrobku: 150 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1403 kJ/340 kcal, Tuky: 33 g z toho nasycené MK
4,4 g, Sacharidy: 3,2 g z toho cukry 1,3 g, Bílkoviny: 7,5 g, Sůl: 1,4 g. Doba použitelnosti: 4 dny. Způsob balení: plastový
tvarovaný obal. EAN: 8594037531580.
7419 RUSKÉ VEJCE
Lahůdkářský výrobek – obložené vejce. Složení: BRAMBOROVÝ SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý),
majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda,
cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415), vejce (13%), rajče, MAJONÉZA (řepkový
olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), ŠUNKA STANDARD (vepřové maso, voda, škrob bramborový,
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), lák (stabilizátor E451, zahušťovadlo E407, E415, vepřová bílkovina, dextróza,
maltodextrin, antioxidant E301, aroma, barvivo hemoglobin, regulátor kyselosti E508, olej řepkový), vepřová bílkovina,
glukózový sirup, sůl, antioxidant E301), okurka salát ová, voda. Hmotnost výrobku: 190 g. Průměrné nutriční hodnoty na
100 g výrobku: Energie: 1018 kJ/246 kcal, Tuky: 22 g z toho nasycené MK 2 g, Sacharidy: 7,5 g z toho cukry 0,8 g, Bílkoviny:
4,5 g, Sůl: 1,2 g. Doba použitelnosti: 4 dny. Způsob balení: plastový tvarovaný obal. EAN: 8594037531573.
7420 BAGETA SELSKÁ
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BAGETA (50 % - pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem,
zlepšující přípravek (emulgátor (E471, E481), pšeničná a sladová mouka, cukr, protispékavá látka E170, dextróza, enzymy,
látka zlepšující mouku E300, slunečnicový olej), sezam), ŠUNKA STANDARD (vepřové maso, voda, škrob bramborový,
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), lák (stabilizátor E451, zahušťovadlo E407, E415, vepřová bílkovina, dextróza,
maltodextrin, antioxidant E301, aroma, barvivo hemoglobin, regulátor kyselosti E508, olej řepkový), vepřová bílkovina,
glukózový sirup, sůl, antioxidant E301), dresink (rostlinný olej řepkový, voda, křen (antioxidant disiřičitan sodný – oxid
siřičitý, regulátor kyselosti E330, vejce, ocet kvasný lihový, modifikovaný škrob, sůl, semínko hořčice, stabilizátory E412,
E415, konzervant E202, koření), SÝR (mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo karoteny), rajče, sterilovaná
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okurka, zelí. Hmotnost výrobku: 165 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 920 kJ/219 kcal, Tuky: 8,7
g z toho nasycené MK 5,1 g, Sacharidy: 27 g z toho cukry 2 g, Bílkoviny: 8,2 g, Sůl: 1,3 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby
po otevření obalu: 4/1. Způsob balení: plastový sáček. EAN: 8594037530040.
7421 BAGETA SVAČINKA
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BAGETA (56 % - pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem,
zlepšující přípravek (emulgátor (E471, E481), pšeničná a sladová mouka, cukr, protispékavá látka E170, dextróza, enzymy,
látka zlepšující mouku E300, slunečnicový olej), sezam), TURISTICKÝ SALÁM (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo,
upravené vepřové kůže (vepřové kůže, škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), sůl, konzervant E250, škrob,
kořenící přípravek (koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E627, E631, antioxidant E315, E316, E330, cukr,
zahušťovadlo E417, barvivo E120, E150c, E150d), česnek), DRESINK (majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový, sůl), petržel, sůl), vejce, sterilovaná okurka (okurky, voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor kyselosti
kyselina citronová, aroma). Hmotnost výrobku: 145 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1549 kJ/372
kcal, Tuky: 24 g z toho nasycené MK 3,4 g, Sacharidy: 30 g z toho cukry 1,9 g, Bílkoviny: 8,9 g, Sůl: 1,5 g. Doba
použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 4/1. Způsob balení: plastový sáček. EAN: 8594037530026.
7422 BAGETA ŠUNKA
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BAGETA (48 % - pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem,
zlepšující přípravek (emulgátor (E471, E481), pšeničná a sladová mouka, cukr, protispékavá látka E170, dextróza, enzymy,
látka zlepšující mouku E300, slunečnicový olej), sezam), ŠUNKA STANDARD (16% - vepřové maso, voda, škrob bramborový,
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), lák (stabilizátor E451, zahušťovadlo E407, E415, vepřová bílkovina, dextróza,
maltodextrin, antioxidant E301, aroma, barvivo hemoglobin, regulátor kyselosti E508, olej řepkový), vepřová bílkovina,
glukózový sirup, sůl, antioxidant E301), SÝR (13% - mléko, sůl, mléčné kultury, barvivo karoteny), dresink (rostlinný olej
řepkový, voda, křen (antioxidant 223 - oxid siřičitý, regulátor kyselosti E330, vejce, ocet kvasný lihový, modifikovaný škrob,
sůl, semínko hořčice, stabilizátory E412, E415, konzervant E202, koření), ŠUNKOVÝ SALÁM (5 % - vepřové maso, voda,
vepřové sádlo, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), škrob bramborový, směs
koření a přísad (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, E452, zahušťovadlo E407a, sůl, dextróza, látka zvýrazňující
chuť E621, antioxidant E301, E300, aroma, sůl, česnek, pepř, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, E331, vepřová
bílkovina, glukózový sirup), sterilovaná okurka. Hmotnost výrobku: 170 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 1016 kJ/242 kcal, Tuky: 10 g z toho nasycené MK 6 g, Sacharidy: 27 g z toho cukry 1,9 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 1,5
g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 4/1. Způsob balení: plastový sáček. EAN: 8594037530057.
7423 BAGETA TRAMP
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BAGETA (52 % - pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem,
zlepšující přípravek (emulgátor (E471, E481), pšeničná a sladová mouka, cukr, protispékavá látka E170, dextróza, enzymy,
látka zlepšující mouku E300, slunečnicový olej), sezam), TURISTICKÝ SALÁM (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo,
upravené vepřové kůže (vepřové kůže, škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), sůl, konzervant E250, škrob,
kořenící přípravek (koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E627, E631, antioxidant E315, E316, E330, cukr,
zahušťovadlo E417, barvivo E120, E150c, E150d), česnek), DRESINK (majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový, sůl), petržel, sůl), SÝR (mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo karoteny), sterilovaná okurka.
Hmotnost výrobku: 160 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1645 kJ/395 kcal, Tuky: 27 g z toho
nasycené MK 4,8 g, Sacharidy: 27 g z toho cukry 1,8 g, Bílkoviny: 11 g, Sůl: 1,7 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po
otevření obalu: 4/1. Způsob balení: plastový sáček. EAN: 8594037530033.
7425 BAGETA POLIČANOVÁ
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BAGETA (69 % - pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem,
zlepšující přípravek (emulgátor (E471, E481), pšeničná a sladová mouka, cukr, protispékavá látka E170, dextróza, enzymy,
látka zlepšující mouku E300, slunečnicový olej), sezam), TRADIČNÍ POMAZÁNKOVÉ (smetana, mléko, syrovátka,
modifikovaný škrob, sůl), POLIČAN (11 % - vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, sůl, koření, konzervant E250,
kořenící přípravek (koření, dextróza, červená řepa, antioxidant E316, barvivo E120), startovací kultura), zelí. Hmotnost
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výrobku: 120 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1275 kJ/304 kcal, Tuky: 14 g z toho nasycené MK
5,9 g, Sacharidy: 36 g z toho cukry 2,2 g, Bílkoviny: 8,5 g, Sůl: 1,3 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu:
4/1. Způsob balení: plastový sáček. EAN: 8594037530965.
7429 BAGETA EXTRA SÝROVÁ
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BAGETA (46 % - pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem,
zlepšující přípravek (emulgátor (E471, E481), pšeničná a sladová mouka, cukr, protispékavá látka E170, dextróza, enzymy,
látka zlepšující mouku E300, slunečnicový olej), sezam), SÝR (18% - mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo
karoteny), tradiční pomazánkové (smetana, mléko, syrovátka, kukuřičný škrob, sůl), CAMEMBERT (12% - mléko, sůl,
mlékárenské kultury, mikrobiální syřidlo, chlorid vápenatý), rajče. Hmotnost výrobku: 180 g. Průměrné nutriční hodnoty
na 100 g výrobku: Energie: 1181 kJ/282 kcal, Tuky: 14 g z toho nasycené MK 8 g, Sacharidy: 26 g z toho cukry 2,1 g,
Bílkoviny: 13 g, Sůl: 1,6 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 4/1. Způsob balení: plastový sáček. EAN:
8594037531733.
7459 BAGETA COUNTRY
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BAGETA (42 % - pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem,
zlepšující přípravek (emulgátor (E471, E481), pšeničná a sladová mouka, cukr, protispékavá látka E170, dextróza, enzymy,
látka zlepšující mouku E300, slunečnicový olej), sezam), SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý), majonéza
(řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda, cibule,
hrášek, sůl, cukr, pepř, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415), ANGLICKÁ SLANINA (vepřový bok, voda, jedlá
sůl, konzervant E250), cukr, stabilizátor E451, E450, antioxidant E301, barvivo kulér), sterilovaná okurka (okurky, voda,
ocet kvasný, cukr, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma. Hmotnost výrobku: 200 g. Průměrné nutriční hodnoty
na 100 g výrobku: Energie: 836 kJ/199 kcal, Tuky: 8,3 g z toho nasycené MK 2 g, Sacharidy: 25 g z toho cukry 1,8 g, Bílkoviny:
6,1 g, Sůl: 1,4 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 4/1. Způsob balení: plastový sáček. EAN:
8594037530330.
7460 BAGETA EXTRA ŠUNKOVÁ
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BAGETA (42 % - pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem,
zlepšující přípravek (emulgátor (E471, E481), pšeničná a sladová mouka, cukr, protispékavá látka E170, dextróza, enzymy,
látka zlepšující mouku E300, slunečnicový olej), sezam), ŠUNKA STANDARD (21% - vepřové maso, voda, škrob bramborový,
dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), lák (stabilizátor E451, zahušťovadlo E407, E415, vepřová bílkovina, dextróza,
maltodextrin, antioxidant E301, aroma, barvivo hemoglobin, regulátor kyselosti E508, olej řepkový), vepřová bílkovina,
glukózový sirup, sůl, antioxidant E301), DRESINK (rostlinný olej řepkový, voda, křen (antioxidant E223 - oxid siřičitý,
regulátor kyselosti E330, vejce, ocet kvasný lihový, modifikovaný škrob, sůl, semínko hořčice, stabilizátory E412, E415,
konzervant E202, koření), SÝR (mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo karoteny), ŠUNKOVÝ SALÁM (9 % vepřové maso, voda, vepřové sádlo, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl),
škrob bramborový, směs koření a přísad (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, E452, zahušťovadlo E407a, sůl,
dextróza, látka zvýrazňující chuť E621, antioxidant E301, E300, aroma, sůl, česnek, pepř, bramborový škrob, regulátor
kyselosti E575, E331, vepřová bílkovina, glukózový sirup), zelí. Hmotnost výrobku: 220 g. Průměrné nutriční hodnoty na
100 g výrobku: Energie: 890 kJ/212 kcal, Tuky: 10 g z toho nasycené MK 6,3 g, Sacharidy: 21 g z toho cukry 1,5 g, Bílkoviny:
9,6 g, Sůl: 1,4 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 4/1. Způsob balení: plastový sáček. EAN:
8594037530736.
7418 CHLEBÍČKOVÁ kazeta EXPO
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: VEKA ( pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek
(žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl
s jódem, cukr), SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda, cibule, hrášek, sůl, cukr, modifikovaný škrob, zahušťující
látky E412, E415, konzervant E211, E200, pepř), POMAZÁNKA (salám (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže,
škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250), barvivo karmín, koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob,
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palmový tuk zcela ztužený), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), sterilovaná okurka,
cibule, WORCESTER (voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, kyselina
citrónová), směs koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt.), cukr, pepř (voda,
kvasný ocet lihový, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, kyselina citronová), koření, barvivo E150d, rajčatový
protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), modifikovaný škrob, zahušťovadlo E412, E415, konzervant E211, E200,
koření, sůl), ŠUNKA standardní (vepřové maso, voda, sůl, konzervant E250), stabilizátor E451, E450, zahušťovadlo E407a,
E415, cukr, antioxidant E316, E301), POLIČAN (vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, sůl, koření, konzervant E250,
kořenící přípravek (koření, dextróza, červená řepa, antioxidant E316, barvivo E120), startovací kultura), SÝR (mléko, sůl,
mléčné kultury, barvivo karoteny), vejce, sterilovaná okurka, sterilovaná paprika (ocet kvasný lihový, glukózový sirup, sůl,
stabilizátor E509, sladidlo E954), petrželka. Hmotnost výrobku: 800 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 1139 kJ/273 kcal, Tuky: 17 g z toho nasycené MK 3,1 g, Sacharidy: 20 g z toho cukry 0,9 g, Bílkoviny: 10 g, Sůl: 1,7
g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 3/1. Způsob balení: papírová krabice. Ostatní informace: výrobek
se sladidlem a cukrem. EAN: 8594037531658.
7427 CHLEBÍČKOVÁ kazeta DESY
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: VEKA ( pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek
(žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl
s jódem, cukr), SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda, cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř, modifikovaný škrob,
zahušťující látky E412, E415), SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý), zeleninová směs (karotka, okurka, celer,
cibule, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330, antioxidant E223 - oxid siřičitý, konzervant E202), majonéza
(řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), uzenina (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová
kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250, barvivo E120, koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob,
palmový tuk zcela ztužený)), voda, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, koření), sůl, konzervant
E211, E200, WORCESTER (voda, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, kyselina
citrónová), směs koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt.), cukr, pepř (voda,
ocet kvasný lihový, cukr, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, kyselina citrónová), směs koření, barvivo
E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt), cukr, pepř), SÝR (mléko, sůl, mléčné kultury, barvivo
karoteny), DEBRECÍNKA (vepřové maso, lák (voda, stabilizátor E450, E451, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo
E407, E415, dextróza, antioxidant E316, barvivo E120), sůl, stabilizátor E250, modifikovaný kukuřičný škrob), CAMEMBERT
(mléko, sůl, mlékárenské kultury, mikrobiální syřidlo), sterilovaná okurka, dresink (rostlinný olej řepkový, voda, křen
(antioxidant E223 - oxid siřičitý, regulátor kyselosti E330, vejce, ocet kvasný lihový, modifikovaný škrob, sůl, semínko
hořčice, stabilizátory E412, E415, konzervant E202, koření), sterilovaná paprika (stabilizátor E509, sladidlo E954),
petrželka. Hmotnost výrobku: 760 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1018 kJ/243 kcal, Tuky: 13 g
z toho nasycené MK 3,8 g, Sacharidy: 22 g z toho cukry 0,9 g, Bílkoviny: 9,6 g, Sůl: 1,6 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby
po otevření obalu: 3/1. Způsob balení: papírová krabice. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem. EAN:
8594037531689.
7433 CHLEBÍČKOVÁ kazeta TRIUMF
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý), majonéza (řepkový
olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), uzenina (drůbeží strojně
oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250, sůl, barvivo E120, směs koření (koření, cukr,
extrakty koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený)), voda, cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř, modifikovaný škrob,
zahušťující látky E412, E415, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, koření), sůl, konzervant E211,
E200, worcester (voda, ocet lihový kvasný, cukr, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, kyselina citrónová),
směs koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli, česnek)), ŠUNKA standardní (vepřové maso, voda, sůl,
konzervant E250, stabilizátor E451, E450, zahušťovadlo E407a, E415, cukr, antioxidant E316, E301), VEKA (pšeničná
mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E471,
glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), TURISTICKÝ SALÁM (vepřové maso, hovězí maso,
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vepřové sádlo, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), sůl, konzervant
E250, škrob, kořenící přípravek (koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E627, E631, antioxidant E315, E316, E330, cukr,
zahušťovadlo E417, barvivo E120, E150c, E150d), česnek), SÝR (mléko, sůl, mléčné kultury, barvivo karoteny), sterilovaná
zelenina (okurka, paprika, kyselosti kyselina citronová, aroma, stabilizátor E509, sladidlo E954), petrželka, DRESINK
(rostlinný olej řepkový, voda, křen (antioxidant E223 - oxid siřičitý, regulátor kyselosti E330, vejce, ocet kvasný lihový,
modifikovaný škrob, sůl, semínko hořčice, stabilizátory E412, E415, konzervant E202, koření). Hmotnost výrobku: 900 g.
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 987 kJ/236 kcal, Tuky: 14 g z toho nasycené MK 2,1 g, Sacharidy:
19 g z toho cukry 2 g, Bílkoviny: 8,6 g, Sůl: 1,9 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 3/1. Způsob balení:
papírová krabice. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem. EAN: 8594037530507.
7434 CHLEBÍČKOVÁ kazeta VENKOV
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: VEKA (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek
(žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl
s jódem, cukr), NÁTĚRKY (salám (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor
E250), barvivo karmín, směs koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený),
majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), tvaroh (mléko), brambory (antioxidant E223 oxid siřičitý), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), cibule, dresink (voda, křen (antioxidant E223 - oxid siřičitý,
regulátor kyselosti E330, vejce, modifikovaný škrob, sůl, stabilizátory E412, E415, konzervant E202, koření), hořčice (voda,
hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, koření), worcester (voda, kvasný ocet lihový, sůl, víno, švestková povidla
(švestky, jablka, kyselina citronová), koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt),
cukr), ANGLICKÁ SLANINA (vepřový bok, voda, jedlá sůl, konzervant E250), cukr, stabilizátor E451, E450, antioxidant E301,
barvivo kulér), TURISTICKÝ SALÁM (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, upravené vepřové kůže (vepřové kůže,
škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), sůl, konzervant E250, škrob, kořenící přípravek (koření, látka
zvýrazňující chuť a vůni E621, E627, E631, antioxidant E315, E316, E330, cukr, zahušťovadlo E417, barvivo E120, E150c,
E150d), česnek), ŠUNKA standardní (vepřové maso, voda, sůl, konzervant E250, stabilizátor E451, E450, zahušťovadlo
E407a, E415, cukr, antioxidant E316, E301), POLIČAN (vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, koření,
konzervant E250, kořenící přípravek (koření, dextróza, červená řepa, antioxidant E316, barvivo E120), startovací kultura),
vejce, rajče, okurka, sterilovaná ZELENINA (okurky, paprika, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E509, sladidlo E954).
Hmotnost výrobku: 740 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1236 kJ/297 kcal, Tuky: 20 g z toho
nasycené MK 3,5 g, Sacharidy: 20 g z toho cukry 2 g, Bílkoviny: 9,2 g, Sůl: 1,7 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po
otevření obalu: 3/1. Způsob balení: papírová krabice. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem. EAN:
8594037530460.
7435 CHLEBÍČKOVÁ kazeta KLASIK
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BRAMBOROVÝ SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý),
majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda,
cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415), VEKA (19% - pšeničná mouka, voda,
řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek (žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná
vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl s jódem, cukr), vejce, ŠUNKA standardní (19 % - vepřové maso, voda, sůl,
konzervant E250, stabilizátor E451, E450, zahušťovadlo E407a, E415, cukr, antioxidant E316, E301), TURISTICKÝ SALÁM
(vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, škrob, stabilizátor E450, regulátor
kyselosti E338), sůl, konzervant E250, škrob, kořenící přípravek (koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E627, E631,
antioxidant E315, E316, E330, cukr, zahušťovadlo E417, barvivo E120, E150c, E150d), česnek), sterilovaná ZELENINA
(okurka, paprika, ocet kvasný lihový, sůl, glukózový sirup, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E509, sladidlo E954),
petrželka. Hmotnost výrobku: 920 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1088 kJ/261 kcal, Tuky: 18 g
z toho nasycené MK 2 g, Sacharidy: 18 g z toho cukry 1,9 g, Bílkoviny: 6,8 g, Sůl: 1,5 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby
po otevření obalu: 3/1. Způsob balení: papírová krabice. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem. EAN:
8594037530453.
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7436 CHLEBÍČKOVÁ kazeta VEGGIE
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: VEKA (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek
(žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl
s jódem, cukr), BRAMBOROVÝ SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný
žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda, cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř,
modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415), rajče, SÝR (21 % - mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo
karoteny), RAMA (rostlinné oleje a tuky (řepkový, palmový), voda, sušené podmáslí, sůl, emulgátory E471, lecitin,
konzervant E202, regulátor kyselosti E330, aroma, vitamíny A, D, E, barvivo karoteny), MAJONÉZA (řepkový olej, voda,
vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), cibule, CAMEMBERT (mléko, sůl, mlékárenské kultury, mikrobiální syřidlo,
chlorid vápenatý), sterilovaná ZELENINA (okurka, paprika, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, stabilizátor E509,
sladidlo E954), petrželka. Hmotnost výrobku: 760 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1338 kJ/321
kcal, Tuky: 22 g z toho nasycené MK 4,7 g, Sacharidy: 22 g z toho cukry 1,8 g, Bílkoviny: 8,8 g, Sůl: 1,5 g. Doba
použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 3/1. Způsob balení: papírová krabice. Ostatní informace: výrobek se
sladidlem a cukrem. EAN: 8594037530378.
7430 OBLOŽENÁ MISKA TOMINO
Lahůdkářský výrobek. Složení: VAJÍČKOVÝ KALIMERO (vejce, majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet
lihový, sůl), voda, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, koření), cibule, modifikovaný škrob,
zahušťující látky E412, E415, sůl, pepř, konzervant E211, E200), SÝR (mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo
karoteny), rajčata Tomino (10%), camembert (mléko, sůl, mlékárenské kultury, mikrobiální syřidlo, chlorid vápenatý),
petrželka. Hmotnost výrobku: 125 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 811 kJ/196 kcal, Tuky: 16 g z
toho nasycené MK 4,7 g, Sacharidy: 0,9 g z toho cukry 0,6 g, Bílkoviny: 12 g, Sůl: 1,2 g. Doba použitelnosti: 3 dny. Způsob
balení: plastový tvarovaný obal. EAN: 8594037530286.
7432 ŠUNKOVÝ ZÁVITEK
Lahůdkářský výrobek – aspiky. Složení: ASPIK (57% - voda, ocet kvasný lihový, vepřová želatina, sůl), ŠUNKA STANDARD
(19% - vepřové maso, voda, škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), lák (stabilizátor E451,
zahušťovadlo E407, E415, vepřová bílkovina, dextróza, maltodextrin, antioxidant E301, aroma, barvivo hemoglobin,
regulátor kyselosti E508, olej řepkový), vepřová bílkovina, glukózový sirup, sůl, antioxidant E301), SALÁT (brambory
(antioxidant E223 - oxid siřičitý), zeleninová směs (karotka, okurka, celer, cibule, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor
kyselosti E330, antioxidant E223 - oxid siřičitý, konzervant E202), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný
ocet lihový, sůl), uzenina (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250,
sůl, barvivo E120, směs koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený)), voda, hořčice
(voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, koření), sůl, konzervant E211, E200, worcester (voda, ocet lihový
kvasný, cukr, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, kyselina citrónová), směs koření, barvivo E150d,
rajčatový protlak, aromata, chilli extrakt, česnekový extrakt.), cukr, pepř), vejce, sterilovaná okurka, sterilovaná paprika
(stabilizátor E509, sladidlo E954). Hmotnost výrobku: 150 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 321
kJ/77 kcal, Tuky: 3,7 g z toho nasycené MK 0,6 g, Sacharidy: 3,7 g z toho cukry 0,6 g, Bílkoviny: 7,7 g, Sůl: 1,3 g. Doba
použitelnosti: 4 dny. Způsob balení: nebalený výrobek. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7439 ASPIK – SNĚHULÁK
Lahůdkářský výrobek – aspiky. Složení: ASPIK (54% - voda, ocet kvasný lihový, vepřová želatina, sůl), ŠUNKA STANDARD
(vepřové maso, voda, škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), lák (stabilizátor E451, zahušťovadlo
E407, E415, vepřová bílkovina, dextróza, maltodextrin, antioxidant E301, aroma, barvivo hemoglobin, regulátor kyselosti
E508, olej řepkový), vepřová bílkovina, glukózový sirup, sůl, antioxidant E301), SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid
siřičitý), zeleninová směs (karotka, okurka, celer, cibule, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330, antioxidant
E223 - oxid siřičitý, konzervant E202), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), uzenina
(drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250, sůl, barvivo E120, koření
(koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený)), voda, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet
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kvasný lihový, cukr, sůl, koření), sůl, konzervant E211, E200, worcester (voda, ocet lihový kvasný, cukr, sůl, víno, švestková
povidla (švestky, jablka, pektin, kyselina citrónová), směs koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aroma, chilli, česnek),
cukr, pepř), sterilovaná ZELENINA (okurky, paprika, stabilizátor E509, sladidlo E954), vejce, hrášek. Hmotnost výrobku:
990 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 311 kJ/74 kcal, Tuky: 3,4 g z toho nasycené MK 0,6 g,
Sacharidy: 3,2 g z toho cukry <0,5 g, Bílkoviny: 7,7 g, Sůl: 1,4 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1.
Způsob balení: tvarovaný plastový obal. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7445 ASPIK – KAPR
Lahůdkářský výrobek – aspiky. Složení: ASPIK (54% - voda, ocet kvasný lihový, vepřová želatina, sůl), ŠUNKA STANDARD
(vepřové maso, voda, škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), lák (stabilizátor E451, zahušťovadlo
E407, E415, vepřová bílkovina, dextróza, maltodextrin, antioxidant E301, aroma, barvivo hemoglobin, regulátor kyselosti
E508, olej řepkový), vepřová bílkovina, glukózový sirup, sůl, antioxidant E301), SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid
siřičitý), zeleninová směs (karotka, okurka, celer, cibule, regulátor kyselosti E330, antioxidant E223 - oxid siřičitý,
konzervant E202), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), uzenina (drůbeží strojně
oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250, sůl, barvivo E120, koření (koření, cukr,
bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený)), voda, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, sůl,
koření), sůl, konzervant E211, E200, worcester (voda, ocet lihový kvasný, cukr, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka,
pektin, kyselina citrónová), koření, barvivo E150d, rajčatový protlak, aroma, česnekový extrakt), cukr, pepř), sterilovaná
ZELENINA (okurky, paprika, kukuřice, cukr, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E509, sladidlo E954), vejce, hrášek.
Hmotnost výrobku: 990 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 309 kJ/74 kcal, Tuky: 3,3 g z toho
nasycené MK 0,6 g, Sacharidy: 3,3 g z toho cukry 0,6 g, Bílkoviny: 7,7 g, Sůl: 1,4 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po
otevření obalu: 7/1. Způsob balení: tvarovaný plastový obal. Ostatní informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7450 ASPIK – PODKOVA
Lahůdkářský výrobek – aspiky. Složení: ASPIK (55% - voda, ocet kvasný lihový, vepřová želatina, sůl), ŠUNKA STANDARD
(vepřové maso, voda, škrob bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), lák (stabilizátor E451, zahušťovadlo
E407, E415, vepřová bílkovina, dextróza, maltodextrin, antioxidant E301, aroma, barvivo hemoglobin, regulátor kyselosti
E508, olej řepkový), vepřová bílkovina, glukózový sirup, sůl, antioxidant E301), SALÁT (brambory (antioxidant E223 oxid siřičitý), zeleninová směs (karotka, okurka, celer, cibule, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, regulátor kyselosti E330,
antioxidant E223 - oxid siřičitý, konzervant E202), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový,
sůl), uzenina (drůbeží strojně oddělené maso, voda, vepřová kůže, škrob bramborový, sůl, stabilizátor E250, sůl, barvivo
E120, koření (koření, cukr, extrakty koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený)), voda, hořčice (voda,
hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, sůl, koření), sůl, konzervant E211, E200, worcester (voda, ocet lihový kvasný,
cukr, sůl, víno, švestková povidla (švestky, jablka, pektin, kyselina citrónová), směs koření, barvivo E150d, rajčatový
protlak, aroma, chilli, česnek), cukr, pepř), vejce, sterilovaná ZELENINA (okurky, kukuřice, paprika, kyselosti E330,
stabilizátor E509, sladidlo E954), hrášek. Hmotnost výrobku: 1000 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
Energie: 309 kJ/74 kcal, Tuky: 3,3 g z toho nasycené MK 0,6 g, Sacharidy: 3,2 g z toho cukry 0,5 g, Bílkoviny: 7,8 g, Sůl: 1,4
g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 7/1. Způsob balení: tvarovaný plastový obal. Ostatní
informace: výrobek se sladidlem a cukrem.
7461 OBLOŽENÉ VEJCE GOTHAJ
Lahůdkářský výrobek – obložené vejce. Složení: BRAMBOROVÝ SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý),
majonéza (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda,
cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř, modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415, konzervant E211, E200), rajče, GOTHAJSKÝ
SALÁM (13% - vepřové sádlo, vepřové maso, hovězí maso, voda, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), bramborový
škrob, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření (stabilizátor E451, zvýrazňovač chuti E621, koření,
maltodextrin, antioxidant E300, aroma, barvivo E120), zahušťovadlo E412, E415), MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný
žloutek, kvasný ocet lihový, sůl, voda), vejce (10%), sterilovaná okurka (okurky, voda, ocet kvasný, cukr, sůl, regulátor
kyselosti kyselina citronová, aroma). Hmotnost výrobku: 150 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 964
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kJ/233 kcal, Tuky: 22 g z toho nasycené MK 3,4 g, Sacharidy: 5,4 g z toho cukry 1 g, Bílkoviny: 3,4 g, Sůl: 1,1 g. Doba
použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek.
7462 BAGETA TUŇÁKOVÁ
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: BAGETA (46 % - pšeničná mouka, voda, droždí, olej řepkový, sůl s jódem,
zlepšující přípravek (emulgátor (E471, E481), pšeničná a sladová mouka, cukr, protispékavá látka E170, dextróza, enzymy,
látka zlepšující mouku E300, slunečnicový olej), sezam), TUŇÁKOVÁ POMAZÁNKA (31% - tuňák (slunečnicový olej, sůl),
MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), tvaroh (mléko), vejce, cibule, kopr, citronová
šťáva, sůl, koření, konzervant E211, E200), vejce, rajče. Hmotnost výrobku: 170 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g
výrobku: Energie: 1070 kJ/255 kcal, Tuky: 11 g z toho nasycené MK 1,6 g, Sacharidy: 28 g z toho cukry 2 g, Bílkoviny: 11 g,
Sůl: 1,4 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 4/1. Způsob balení: plastový sáček. EAN: 8594037530804.
7467 SVATEBNÍ CHLEBÍČEK
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: VEKA (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, zlepšující přípravek
(žitná, pšeničná a sladová ječná mouka, cukr, emulgátor E 471, glukóza, jablečná vláknina, regulátor kyselosti E 341), sůl
s jódem, cukr), BRAMBOROVÝ SALÁT (brambory (antioxidant E223 - oxid siřičitý), majonéza (řepkový olej, voda, vaječný
žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), zeleninová směs (karotka, okurka, celer), voda, cibule, hrášek, sůl, cukr, pepř,
modifikovaný škrob, zahušťující látky E412, E415), ŠUNKA standardní (vepřové maso, voda, sůl, konzervant E250,
stabilizátor E451, E450, zahušťovadlo E407a, E415, cukr, antioxidant E316, E301), TURISTICKÝ SALÁM (vepřové maso,
hovězí maso, vepřové sádlo, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), sůl,
konzervant E250, škrob, kořenící přípravek (koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E627, E631, antioxidant E315, E316,
E330, cukr, zahušťovadlo E417, barvivo E120, E150c, E150d), česnek), SÝR (mléko, sůl, mléčné kultury, barvivo karoteny),
MAJONÉZA (řepkový olej, voda, vaječný žloutek, kvasný ocet lihový, sůl), sterilovaná okurka (kyselosti kyselina citronová,
aroma), sterilovaná paprika (stabilizátor E509, sladidlo E954), petrželka. Hmotnost výrobku: 110 g. Průměrné nutriční
hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1093 kJ/262 kcal, Tuky: 17 g z toho nasycené MK 2,6 g, Sacharidy: 19 g z toho cukry
0,9 g, Bílkoviny: 8,3 g, Sůl: 1,6 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek. Ostatní informace: výrobek
se sladidlem a cukrem.
7473 MÍSA SVAČINOVÁ
Lahůdkářský výrobek – obložená mísa. Složení: TLAČENKA (vepřové maso vařené (vepřové maso, voda, sůl, lák (stabilizátor
E450, E451, E250, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E621,
antioxidant E301, aroma, barvivo karmína)), voda, vepřová kůže vařená (vepřová kůže, voda, sůl), vepřová želatina, sůl,
směs koření (koření, extrakty koření, česnek, cukr, maltodextrin, sůl), CIBULE, PAPRIKA, PETRŽELKA. Hmotnost výrobku:
1100 g. Informace pro alergiky: neobsahuje alergeny. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek.
7474 MÍSA PŘÁTELSKÁ
Lahůdkářský výrobek – obložená mísa. Složení: GOTHAJSKÝ SALÁM (16% - vepřové sádlo, vepřové maso, hovězí maso,
voda, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), bramborový škrob, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), směs koření a
přísad (koření, stabilizátor E451, zvýrazňovač chuti E621, maltodextrin, antioxidant E300, aroma, barvivo E120,
zahušťovadlo E412, E415), SÝR (16 % - mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo karoteny), ŠUNKOVÝ SALÁM
(16% - vepřové maso, voda, vepřové sádlo, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), kůžová emulze (vepřová kůže,
voda, sůl), škrob bramborový, směs koření a přísad (koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, E452, zahušťovadlo
E407a, sůl, dextróza, látka zvýrazňující chuť E621, antioxidant E301, E300, aroma, sůl, česnek, pepř, bramborový škrob,
regulátor kyselosti E575, E331, vepřová bílkovina, glukózový sirup), ŠUNKA STANDARD (16% - vepřové maso, voda, škrob
bramborový, dusitanová směs (sůl, stabilizátor E250), lák (stabilizátor E451, zahušťovadlo E407, E415, vepřová bílkovina,
dextróza, maltodextrin, antioxidant E301, aroma, barvivo hemoglobin, regulátor kyselosti E508, olej řepkový), vepřová
bílkovina, glukózový sirup, sůl, antioxidant E301), ANGLICKÁ SLANINA (16% - vepřový bok, voda, jedlá sůl, konzervant
E250), cukr, stabilizátor E451, E450, antioxidant E301, barvivo kulér), OKURKA SALÁTOVÁ, RAJČE, ASPIK (voda, ocet kvasný
lihový, vepřová želatina, sůl), PETRŽELKA. Hmotnost výrobku: 1270 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený
výrobek.
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7475 MÍSA SVÁTEČNÍ
Lahůdkářský výrobek – obložená mísa. Složení: ŠUNKOVÝ SALÁM (16% - vepřové maso, voda, vepřové sádlo, dusitanová
směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), škrob bramborový, směs koření a přísad
(koření, extrakty koření, stabilizátor E450, E451, E452, zahušťovadlo E407a, sůl, dextróza, látka zvýrazňující chuť E621,
antioxidant E301, E300, aroma, sůl, česnek, pepř, bramborový škrob, regulátor kyselosti E575, E331, vepřová bílkovina,
glukózový sirup),TURISTICKÝ SALÁM (16% - vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, upravené vepřové kůže (vepřové
kůže, škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), sůl, konzervant E250, škrob, kořenící přípravek (koření, látka
zvýrazňující chuť a vůni E621, E627, E631, antioxidant E315, E316, E330, cukr, zahušťovadlo E417, barvivo E120, E150c,
E150d), česnek), VYSOČINA (16% - vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřové kůže,
pitná voda, stabilizátor E466), jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátor E326, kořenící přípravek (stabilizátor E450, koření,
látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E316)), HERKULES (16% - vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá
sůl, konzervant E250), kořenící přípravek (koření, barvivo E120, E162, maltodextrin, antioxidant E316, kouřové aroma,
droždí, dextróza), startovací kultura, česnek), ANGLICKÁ SLANINA (16% - vepřový bok, voda, jedlá sůl, konzervant E250),
cukr, stabilizátor E451, E450, antioxidant E301, barvivo kulér), OKURKA SALÁTOVÁ, RAJČE, SÝR (mléko, sůl, mléčné
kultury, chlorid vápenatý, barvivo karoteny), VEJCE, ASPIK (voda, ocet kvasný lihový, vepřová želatina, sůl), PETRŽELKA.
Hmotnost výrobku: 1350 g. Doba použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek.
7476 MÍSA SÝROVÁ
Lahůdkářský výrobek – obložená mísa. Složení: SÝR (51 % - mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo
karoteny), CAMEMBERT (22 % - mléko, sůl, mlékárenské kultury, mikrobiální syřidlo, chlorid vápenatý), OKURKA
SALÁTOVÁ, RAJČE, ASPIK (voda, ocet kvasný lihový, vepřová želatina, sůl), PETRŽELKA. Hmotnost výrobku: 850 g. Doba
použitelnosti: 2 dny. Způsob balení: nebalený výrobek.
7490 UTOPENCI 3,5 kg
Lahůdkářský výrobek – nakládaná uzenina. Složení: ŠPEKÁČKY drůbeží (47 % - drůbeží strojně oddělené maso, voda,
vepřové sádlo, hovězí maso, vepřové maso, vepřová kůže, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor
E250), barvivo E120, sůl, směs koření (koření, cukr, koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený), koření, sůl,
koření), NÁLEV (25 % - voda, ocet kvasný lihový, regulátor kyselosti E260, E270, E325, voda, sůl, cukr, koření), cibule,
sterilovaná paprika (zpevňující látka E509), pepř. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 577 kJ/139 kcal,
Tuky: 12 g z toho nasycené MK 4,5 g, Sacharidy: 2,5 g z toho cukry <0,5 g, Bílkoviny: 5,3 g, Sůl: 1,6 g. Hmotnost pevného
podílu: 2600 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 30/5. Způsob balení: Sklenice S4/1. EAN:
8594037530439.
7499 UTOPENCI – KBELÍK 1 KG
Lahůdkářský výrobek – nakládaná uzenina. Složení: ŠPEKÁČKY drůbeží (48 % - drůbeží strojně oddělené maso, voda,
vepřové sádlo, hovězí maso, vepřové maso, vepřová kůže, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor
E250), barvivo E120, sůl, směs koření (koření, cukr, koření, bramborový škrob, palmový tuk zcela ztužený), koření, sůl,
koření), NÁLEV (36 % - voda, ocet kvasný lihový, regulátor kyselosti E260, E270, E325, voda, sůl, cukr, koření), cibule,
sterilovaná paprika (zpevňující látka E509), pepř. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 597 kJ/144 kcal,
Tuky: 12 g z toho nasycené MK 4,5 g, Sacharidy: 3,6 g z toho cukry <0,5 g, Bílkoviny: 5,4 g, Sůl: 1,7 g. Hmotnost pevného
podílu: 640 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 30/5. Způsob balení: plastový obal. EAN:
8594037530675.
7507 HOLANDSKÝ ŘÍZEK 2KS
Hotový pokrm. Složení: vepřové maso, strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující
přípravek, ocet lihový kvasný), SÝR (mléko, sůl, mléčné kultury, chlorid vápenatý, barvivo karoteny), pšeničná mouka,
vejce, voda, mléko, sůl. Hmotnost výrobku: 250 g. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1787 kJ/429
kcal, Tuky: 29 g z toho nasycené MK 12 g, Sacharidy: 25 g z toho cukry 0,9 g, Bílkoviny: 17 g, Sůl: 0,88 g. Doba
použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 2/1. Způsob balení: plastový obal. EAN: 8594037531900. Způsob použití:
Výrobek je určen pro spotřebu po tepelné úpravě. Skladovací teplota: 0 °C-4°C.
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7508 STAROČESKÁ SEKANÁ
Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřové maso (37 %), hovězí prát (16 % - hovězí maso, voda, dusitanová
směs (sůl, stabilizátor E250)), hovězí maso (11 %), strouhanka (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, sůl s jódem, droždí),
cibule, voda, mléko, slanina (vepřové sádlo, sůl), pšeničná mouka, vejce, bramborová vláknina, modifikovaný kukuřičný
škrob, sůl, česnek, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E250), kmín, majoránka, pepř. Průměrné nutriční hodnoty na
100 g výrobku: Energie: 1071 kJ/257 kcal, Tuky: 17 g z toho nasycené MK 6,9 g, Sacharidy: 12 g z toho cukry 1,8 g, Bílkoviny:
14 g, Sůl: 1,7 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 1 den. Způsob balení: nebaleno. Skladování: min.
60°C.
7510 SMAŽENKA nebalená, 7511 SMAŽENKA BALENÁ
Lahůdkářský výrobek – obložené pečivo. Složení: CHLÉB (kvas (voda, žitná mouka), pšeničná mouka, jedlá sůl s jódem,
kmín, pšeničný škrob), SMAŽENKA (28% - vejce, sůl, řepkový olej), sterilovaná ZELENINA (okurka, paprika, ocet kvasný,
cukr, sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová, zpevňující látka E509, aroma), HOŘČICE (voda, hořčičné semeno, ocet
kvasný lihový, cukr, sůl, koření), CIBULE. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1175 kJ/280 kcal, Tuky: 12
g z toho nasycené MK 1,7 g, Sacharidy: 33 g z toho cukry 2,7 g, Bílkoviny: 10 g, Sůl: 1,9 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby
po otevření obalu: 2 dny (nebalená)-3/1(balená). Způsob balení: nebaleno / plastový obal. EAN: 8594037531849.
Skladovací teplota: 1 °C-5 °C.
8101 SÝR EIDAM 30 % CIHLA
Sýr – přírodní, polotvrdý. Složení: mléko, chlorid vápenatý, mlékárenské kultury, syřidlo, jedlá sůl. Informace pro alergiky:
obsahuje alergeny – mléko. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 60/5. Způsob balení: technologický obal
– není určen ke konzumaci. Skladovací teplota: 4 °C–8°C. Dodavatel: REFI-CZ s.r.o., Štefánikova 265/26, 150 00 Praha 5.

KNEDLÍKY
8000 KNEDLÍK HOUSKOVÝ 800G; 8010 KNEDLÍK HOUSKOVÝ 600G
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: pšeničná mouka, voda, kvasnice, sušené mléko odstředěné, sůl.
Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek, mléko. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1.
Způsob balení: PVC potravinová folie. Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: Stanislava Kufnerová, Rumunská 338, 551
01 Jaroměř
8001 KNEDLÍK HOUSKOVÝ 600 G; 8002 HOUSKOVÝ KNEDLÍK 400G
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: pšeničná mouka, voda, kostky do knedlíků 2 % (pšeničná mouka, voda,
droždí, kypřící prášek (difosforečnany a uhličitan sodný), droždí (emulgátor E471, E477), sušená vaječná směs (směs bílku
a žloutku), sůl. Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek, vejce. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření
obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie. Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: KNEDLÍKY KADAVÝ spol. s r. o.,
č. p. 118, 533 41 Vlčí Habřina
8004 KNEDLÍK SE ŠVESTKOVOU NÁPLNÍ 5 KS
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: těsto (pšeničná mouka, voda, kvasnice, sůl), ovocná náplň (25 % švestkový protlak 48 %, jablečný protlak, sušené švestky 22 %, glukózový sirup, voda, kyselina E330, aroma). Informace
pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC
potravinová folie. Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: Stanislava Kufnerová, Rumunská 338, 551 01 Jaroměř
8005 KYNUTÝ KNEDLÍK S NÁPLNÍ S PŘÍCHUTÍ BORŮVKOVOU 350G; 8022 KNEDLÍK S NÁPLNÍ OVOCNOU KS
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: pšeničná mouka, voda, ovocná náplň 25 % (směs ovocných dření, cukr,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka: pektin, koncentrát z černé mrkve, aroma), droždí (emulgátor E471,
E477), sušená vaječná směs (směs bílku a žloutku). Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek, vejce. Doba
použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1
°C–12°C. Výrobce: KNEDLÍKY KADAVÝ spol. s r. o., č. p. 118, 533 41 Vlčí Habřina
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8006 KYNUTÝ KNEDLÍK S NÁPLNÍ S PŘÍCHUTÍ MERUŇKOVOU 350G; 8022 KNEDLÍK S NÁPLNÍ OVOCNOU KS
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: pšeničná mouka, voda, ovocná náplň 25 % (cukr, směs ovocných dření,
škrobový sirup, želírující látka pektin, kyselina citrónová, barvivo betakaroten, droždí (emulgátor E471, E477), sušená
vaječná směs (směs bílku a žloutku). Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek, vejce. Doba použitelnosti/doba
spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce:
KNEDLÍKY KADAVÝ spol. s r. o., č. p. 118, 533 41 Vlčí Habřina
8008 BORŮVKOVÝ MAX
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: pšeničná mouka, ovoce borůvka 30 %, voda, droždí, sůl. Informace pro
alergiky: obsahuje alergeny – lepek. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC
potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: Stanislava Kufnerová, Rumunská 338, 551 01 Jaroměř
8009 KYNUTÝ KNEDLÍK S NÁPLNÍ S PŘÍCHUTÍ JAHODOVOU 350G; 8022 KNEDLÍK S NÁPLNÍ OVOCNOU KS
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: pšeničná mouka, voda, ovocná náplň 25 % (cukr, směs ovocných dření,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, želírující látka pektin, koncentrát z černé mrkve, aroma), droždí (emulgátor E471,
E477), sušená vaječná směs (směs bílku a žloutku). Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek, vejce. Doba
použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1
°C–12°C. Výrobce: KNEDLÍKY KADAVÝ spol. s r. o., č. p. 118, 533 41 Vlčí Habřina
8011 VÍCEZRNNÝ KNEDLÍK 500G
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: směs na knedlík 50 % (pšeničná mouka, žitné vločky, ovesné vločky,
pšeničné otruby, pšeničná celozrnná mouka, sůl, sušený mléčný výrobek (laktóza, rostlinné a mléčné bílkoviny, řepkový a
živočišný tuk, sušený kukuřičný sirup, hydrogenovaný řepkový a palmový olej, aroma), vaječná směs sušená), voda.
Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek, mléko, vejce. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu:
5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie. Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: Stanislava Kufnerová, Rumunská 338,
551 01 Jaroměř
8012 KNEDLÍK BRAMBOROVÝ 420 G
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: bramborové těsto 50 % (pšeničná mouka, bramborové vločky 30 %
(antioxidant E223), pšeničná krupice, sůl, vaječná směs, koření), voda. Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek,
oxid siřičitý, vejce. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie.
Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: Stanislava Kufnerová, Rumunská 338, 551 01 Jaroměř
8013 BRAMBOROVÉ ŠPALÍČKY 400 G; 8014 BRAMBOROVÉ ŠPALÍČKY 1 KG
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: brambory 50 %, bramborová moučka (pšeničná mouka, bramborová
moučka, sůl, kypřidlo E450, kurkuma, antioxidant E220), voda. Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek. Doba
použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1
°C–12°C. Výrobce: KNEDLÍKY KADAVÝ spol. s r. o., č. p. 118, 533 41 Vlčí Habřina
8015 BRAMBOROVÝ KNEDLÍK SE SALÁMEM 360 G; 8023 BRAMBOROVÝ KNEDLÍK SE SALÁMEM KS
Hotový pokrm chlazený. Složení: bramborové těsto 50 % (pšeničná mouka, bramborové vločky 30 % (antioxidant E223),
pšeničná krupice, sůl, vaječná směs, koření), voda, uzenina 20 % (drůbeží maso strojně oddělené, vepřové kůže, drůbeží
kůže, bramborový škrob, stabilizátor E450, E262, dextróza, zahušťovadlo E407, E415, pšeničná vláknina, antioxidant E316,
E300, regulátor kyselosti E330, sůl, zvýrazňovač chuti E621, E635, aroma, konzervant E250. Informace pro alergiky:
obsahuje alergeny – lepek, oxid siřičitý, vejce. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení:
PVC potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1 °C–4°C. Výrobce: Stanislava Kufnerová, Rumunská 338, 551 01
Jaroměř
8016 BRAMBOROVÝ KNEDLÍK S UZENÝM 360 G; 8023 BRAMBOROVÝ KNEDLÍK S UZENÝM KS
Hotový pokrm chlazený. Složení: bramborové těsto 50 % (pšeničná mouka, bramborové vločky 30 % (antioxidant E223),
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pšeničná krupice, sůl, vaječná směs, koření), voda, vepřový uzený bok 20 % (voda, stabilizátor E450, E451, kukuřičný škrob
E1422, zahušťovadlo E407, E415, dextróza, zvýrazňovač chuti E621, antioxidant E301, aromatické látky, barvivo E120, sůl,
stabilizátor E250). Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek, oxid siřičitý, vejce. Doba použitelnosti/doba
spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1 °C–4°C. Výrobce:
Stanislava Kufnerová, Rumunská 338, 551 01 Jaroměř
8017 BRAMBOROVÉ TAŠTIČKY PLNĚNÉ ŠVESTKOVOU NÁPLNÍ 350G; 8028 TAŠTIČKY PLNĚNÉ ŠVESTKOVOU NÁPLNÍ KS
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: brambory 50 %, bramborová moučka (pšeničná mouka, bramborová
moučka, sůl, kypřidlo E450, kurkuma, antioxidant E220), povidla 6 % (švestky, jablka, zahušťovadlo, kukuřičný škrob,
barvivo E150c, kyselina citronová, konzervant: E211E202), sůl. Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek. Doba
použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1
°C–12°C. Výrobce: KNEDLÍKY KADAVÝ spol. s r. o., č. p. 118, 533 41 Vlčí Habřina
8018 TAŠTIČKY TVAROHOVÉ 350G; 8027 TAŠTIČKY TVAROHOVÉ KS
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: brambory 50 %, bramborová moučka (pšeničná mouka, bramborová
moučka, sůl, kypřidlo E450, kurkuma, antioxidant E220), tvaroh 6 %, sůl. Informace pro alergiky: obsahuje alergeny –
lepek, mléko. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie, PS tácek.
Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: KNEDLÍKY KADAVÝ spol. s r. o., č. p. 118, 533 41 Vlčí Habřina
8019 BRAMBOROVÉ ŠIŠKY S MÁKEM 400 G; 8020 BRAMBOROVÉ ŠIŠKY S MÁKEM 1 KG
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: Brambory 50 %, pšeničná mouka, bramborová moučka (bramborová
moučka, sůl, kypřidlo E450, jedlá soda, kurkuma, antioxidant E320), voda, sůl, maková posypka 6 % (mák modrý, mouč.
cukr, kyselina citronová, sušená syrovátka). Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek, mléko. Doba
použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1
°C–12°C. Výrobce: KNEDLÍKY KADAVÝ spol. s r. o., č. p. 118, 533 41 Vlčí Habřina
8025 Knedlík s ovocem ks
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: pšeničná mouka, ovoce (borůvka – jahoda) 30 %, voda, droždí, sůl.
Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 3/1. Způsob
balení: PE pytel. Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: Stanislava Kufnerová, Rumunská 338, 551 01 Jaroměř
8029 CHLUPATÉ KNEDLÍKY 400 G; 8033 CHLUPATÉ KNEDLÍKY 1 KG
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: Brambory (ošetřeny oxidem siřičitým), pšeničná mouka, pšeničná
krupice, sůl, kurkuma. Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření
obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: KNEDLÍKY KADAVÝ
spol. s r. o., č. p. 118, 533 41 Vlčí Habřina
8029 CHLUPATÉ KNEDLÍKY 400 G – EAN 8594037530279
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: pšeničná mouka, bramborové vločky 30 %, sůl, koření, voda. Informace
pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek, oxid siřičitý. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 671 kJ/158 kcal, Tuky: 0,5 g z toho nasycené MK 0,1 g, Sacharidy: 32,2 g z
toho cukry 2,1 g, Bílkoviny: 6,3 g, Sůl: 1,62 g Způsob balení: PVC potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1 °C–8°C.
Výrobce: Stanislava Kufnerová, Rumunská 338, 551 01 Jaroměř
8030 HALUŠKY 420G; 7521 HALUŠKY 1KG
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: haluškové těsto (pšeničná mouka, bramborové vločky (antioxidant
E223), sůl, koření), voda. Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek, oxid siřičitý. Doba použitelnosti/doba
spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1 °C–5°C. Výrobce:
Stanislava Kufnerová, Rumunská 338, 551 01 Jaroměř
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8050 BRAMBOROVÁ ROLÁDA SE ŠPENÁTEM 420G
Potravina, bezmasý polotovar – knedlíky. Složení: bramborové těsto 30 % (pšeničná mouka, bramborové vločky 30 %
(antioxidant E223), pšeničná krupice, sůl, vaječná směs, koření), voda, špenát 18 %. Informace pro alergiky: obsahuje
alergeny – lepek, oxid siřičitý, vejce. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC
potravinová folie, PS tácek. Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: Stanislava Kufnerová, Rumunská 338, 551 01 Jaroměř
8052 BUCHTIČKY 200G; 8053 BUCHTIČKY 1 KG
Jemné pečivo. Složení: pšeničná mouka, voda, rostlinný tuk (palmový tuk, řepkový oleje, emulgátory: E471, E472, sůl,
konzervant E202, regulátor kyselosti E330, barvivo betakaroten, aroma, vitamín E), cukr, droždí. Informace pro alergiky:
obsahuje alergeny – lepek. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová
folie. Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: Stanislava Kufnerová, Rumunská 338, 551 01 Jaroměř
8054 ŠTRÚDL S JABLKY – ŠÁTEČKY 300G; 8055 ŠTRÚDL S JABLKY 500G
Jemné pečivo s náplní jablečnou. Složení: Polohrubá mouka; jablková náplň 45 % (jablka, voda, kyselina E330,
konzervant E223), tuk (rostlinné tuky a oleje (palmový + řepkový; emulgátory: E471, E472, lecitiny, sůl, konzervant E202,
antioxidant E330, barvivo betakaroten, aroma, vitamín E); cukr; skořice; sůl. Informace pro alergiky: obsahuje alergeny –
lepek. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1. Způsob balení: PVC potravinová folie. Skladovací
teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: Stanislava Kufnerová, Rumunská 338, 551 01 Jaroměř
8099 LISTOVÉ TĚSTO 500 G; 8100 LISTOVÉ TĚSTO 1 KG
Potravina, bezmasý polotovar – polotovar k přípravě slaných i sladkých pokrmů – těsto. Složení: pšeničná mouka, tažný
margarín (rostlinné oleje a tuky neztužené (palmový a řepkový), voda, emulgátory (E471, E475, E322), sůl, regulátor
kyselosti – kyselina citronová, konzervační látka – sorban draselný, přírodní barvivo-annatto, aroma), voda, vejce, sůl,
ocet. Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – lepek. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 5/1.
Způsob balení: PVC potravinová folie. Skladovací teplota: 1 °C–12°C. Výrobce: KNEDLÍKY KADAVÝ spol. s r. o., č. p. 118,
533 41 Vlčí Habřina

RYBÍ VÝROBKY
7601 MATJESY S CIBULÍ 1 KG
Výrobek z mořských ryb. Sleď obecný (Clupea harengus). Složení: Matjesy s cibulí 80 % [filety ze sledě obecného (Clupea
harengus), cibule, jedlá sůl, ocet kvasný lihový, látka zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, regulátory glukono-deltalakton, dextróza, glukóza, konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, aroma], řepkový olej. Informace pro alergiky:
obsahuje alergeny – ryby a výrobky z nich. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 1065 kJ/258 kcal, Tuky:
23,3 g z toho nasycené MK 2,6 g, Sacharidy: 1 g z toho cukry 1 g, Bílkoviny: 11,4 g, Sůl: 4,6 g. Doba použitelnosti/doba
spotřeby po otevření obalu: 14/5. Způsob balení: karton. Skladovací teplota: 1 °C až 8°C. Výrobce: DELIMAX a.s.,
Bratislavská 1647/3, 695 01 Hodonín.
7602 ZAVINÁČE 2,5 KG
Výrobek z marinovaných sleďů v sladkokyselém nálevu se sladidlem. Sleď obecný (Clupea harengus). Složení: Zavináče
2,5kg [filety ze sledě obecného 60 % (Clupea harengus – způsob produkce: odlov v moři, oblast odlovu: severovýchodní
Atlantik FAO č.27, kategorie lovného zařízení: vlečné sítě), cibule, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, koření], pitná voda, ocet
kvasný lihový, jedlá sůl, sladidlo: sacharin, konzervant: benzoan sodný, koření. Informace pro alergiky: obsahuje alergeny
– ryby a výrobky z nich. Průměrné nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 343 kJ/82 kcal, Tuky: 2,9 g z toho nasycené
MK 0,7 g, Sacharidy: 1,2 g z toho cukry 0,7 g, Bílkoviny: 13,2 g, Sůl: 2,4 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření
obalu: 30/2. Způsob balení: karton. Skladovací teplota: 1 °C až 8°C. Výrobce: DELIMAX a.s., Bratislavská 1647/3, 695 01
Hodonín.
7607 ZÁVITKY V ROSOLU VAŘENÉ 1,5 KG
Výrobek z mořských ryb. Sleď obecný (Clupea harengus). Složení: rosol 50 % (pitná voda, ocet kvasný lihový, cukr, vepřová
želatina, jedlá sůl, konzervant: benzoan sodný, aroma), závitky 49 % [vařené filety ze sledě obecného 68 % (Sleď obecný –
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Clupea harengus – způsob produkce: odlov v moři, oblast odlovu: severovýchodní Atlantik FAO č.27, kategorie lovného
zařízení: vlečné sítě), cibule 30 %, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, koření]), sterilovaná kapie 0,5 % (kapie, ocet kvasný lihový,
cukr, jedlá sůl), koření. Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – ryby a výrobky z nich. Průměrné nutriční hodnoty na
100 g výrobku: Energie: 502 kJ/121 kcal, Tuky: 8,2 g z toho nasycené MK 1,8 g, Sacharidy: 1,8 g z toho cukry 0,8 g, Bílkoviny:
9,9 g, Sůl: 1,2 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 30/2. Způsob balení: karton. Skladovací teplota: 1
°C až 8°C. Výrobce: DELIMAX a.s., Bratislavská 1647/3, 695 01 Hodonín.
7608 UZENÁ MAKRELA 2,5 KG
Uzená ryba. Složení: MAKRELA kuchaná, sůl. Informace pro alergiky: obsahuje alergeny – ryby a výrobky z nich. Průměrné
nutriční hodnoty na 100 g výrobku: Energie: 842 kJ/201 kcal, Tuky: 10 g z toho nasycené MK 3 g, Sacharidy: 0 g z toho cukry
0 g, Bílkoviny: 26 g, Sůl: 1,5 g. Doba použitelnosti/doba spotřeby po otevření obalu: 10/2. Způsob balení: karton. Skladovací
teplota: 2 °C až 8°C. Výrobce: FISCHLAND JAN AUGUSTYNIK, TRZEBIESZOWICE 12 57-540 LĄDEK ZDRÓJ, Polsko.
VEPŘOVÉ MASO
MASO – výsekové maso. 9009 V krkovice b.k.; 9011 V krkovice; 9012 V krkovice KÚ; 9015 V plec s k. bez kol.; 9017 V plec
b.k.; 9018 V plec KÚ; 9020 V pečeně; 9021 V pečeně KÚ; 9022 V pečeně b.k.; 9024 V bok; 9025 V bok b.k.; 9031 V kýta
s k.; 9033 V kýta KÚ; 9035 V kolena; 9038 V žebírka; 9041 VVBK; 9048 V panenka KÚ, 9053 V žebra speciál; 9054 V žebra
plochá; 8999 Maso k mletí; Doba použitelnosti: 3 dny. Způsob balení: nebaleno. Skladovací teplota: 0 °C–5°C.
MASO – výsekové maso. 9049 V panenka KÚ mražená; Doba použitelnosti: 30 dnů. Způsob balení: vakuově. Skladovací
teplota: -18°C.
MASO – syrové sádlo. 9063 V sádlo syrové b.k.; Doba použitelnosti: 3 dny. Způsob balení: nebaleno. Skladovací teplota:
0 °C–5°C.
MASO – kosti. 9070 V kosti; 9071 V nožky; Doba použitelnosti: 1 den. Způsob balení: nebaleno. Skladovací teplota: 0 °C–
3°C.
MASO – droby. 9301 V játra; 9302 V srdce; 9304 V jazyk; 9305 V ledvinky; 9306 V slezina; 9307 V žaludek; Doba
použitelnosti: 1 den. Způsob balení: nebaleno. Skladovací teplota: 0 °C–3°C.
HOVĚZÍ MASO
MASO – výsekové maso. 8998 Maso k mletí – hovězí; 9109 Býk – přední s kostí; 9110 Býk – pupek; 9110 Býk – karp; 9112
Býk – kližka; 9117 Býk – plec; 9118 Býk – zadní b.k.; 9120 Býk – zadní KÚ; 9122 Býk – svíčková KÚ; 9125 Býk – roštěná
KÚ; 9130 Býk – HPV; Doba použitelnosti: 3 dny. Způsob balení: nebaleno. Skladovací teplota: 0 °C–5°C.
MASO – kosti. 9140 H harfy; 9141 H kosti morkové; 9147 H kosti; Doba použitelnosti: 1 dny. Způsob balení: nebaleno.
Skladovací teplota: 0 °C–3°C.
MASO – droby. 9411 H předvařené dršťky mraž.; Doba použitelnosti: 30 dní. Způsob balení: vakuově. Skladovací teplota:
-18°C.
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