CHARAKTERISTIKY
VÝROBKŮ / VÝROBKOV
Charakteristiky jsou platné ke dni 1.11.2018.
Vzhledem k možným změnám je aktuální složení na termoetiketě výrobku,
které je nadřazeno chrakteristice v této brožuře.

Charakteristiky sú platné ku dňu 1.11.2018.
Vzhľadom k možným zmenám je aktuálne zloženie na termoetikete
výrobku, ktoré je nadradené charakteristike v tejto brožúrke.

anglická slanina
anglická slanina
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelne opracovaný
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřový bok/bravčový bok (90%),
pitná voda, extrakty koření/korenín, antioxidant
E316, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/
soľ, jodičnan draselný), stabilizátory E450, E451 dextróza, konzervanty/konzervačné látky E250, E535,
glukózový sirup, bílkovina vepřová/bravčová bielkovina. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/
energia: 1350kJ/325kcal, tuky: 27 g, z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 11 g, sacharidy: 2,3g,
z toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 17g, sůl/soľ:
2,1g. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku.
Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5
st. C. Baleno vakuově/Vákuové balenie. Po otevření
spotřebujte do 48 hodin/Po otvorení spotrebovať do
48 hod.
bílá klobása k zapékání
BIELA KLOBÁSA K GRATINOVANIE
masný polotovar
Složení: Vepřové maso (64%), voda, jedlá sůl, jodovaná, česnek, antioxidant E301, koření stabilizátor
E450, E451, E452, zahušťovadlo E466. Obsah tuku
max. 28%. Obsah soli max. 2,8%. Skladujte při tep-

lotě 1-4 st. C. Konzumujte po tepelné úpravě.
bok z udírny
BOK Z UDIARNE
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
Složení/Zloženie: Vepřový bok/bravčový bok (92%),
pitná voda, extrakty koření/korenín, antioxidant
E301, jedlá sůl /jedlá soľ, stabilizátory E450, E451,
dextróza, konzervant/konzervačná látka E250, cukr,
kouřové aroma. Výživové údaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 226kJ/540kcal, tuky: 55 g, z toho
nasycené/nasýtené mastné kyseliny 11g, sacharidy
3,5g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 14 g,
sůl/soľ 2,7g. Obsah lepku/gluténu max.: 20 mg/kg
výrobku Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1
až 5 st. C Baleno vakuově/Vákuové balenie.Po otevření spotřebujte do 72 hodin/ Po otvorení spotrebovať
do 72 hod.
cibulák
CIBUĽÁK
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelne opracovaný
střevo není jedlé/črevo nie je jedlé
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(40%), vepřová játra/bravčová pečeň (25%), pitná

voda, majoránka (2%), koření/koreniny, dextróza,
sušená zelenina, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/
konzervačné látky, E250, E535, emulgátory E471,
E472. Obsah soli/obsah jedlej soli max. 2,5%, obsah
tuku max. 45%, obsah lepku/gluténu max. 20mg/
kg výrobku. Skladujte při/skladovať pri teplotě 1 až
5 st. C. Po otevření/otvorení spotřebujte/spotrebujte
do 24 hod.
cibulák MINI
CIBUĽÁK MINI
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelne opracovaný
střevo není jedlé/črevo nie je jedlé
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(40%), vepřová játra/bravčová pečeň (25%), pitná
voda, majoránka (2%), koření/koreniny, dextróza,
sušená zelenina, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/
konzervačné látky, E250, E535, emulgátory E471,
E472. Obsah soli/obsah jedlej soli max. 2,5%, obsah
tuku max. 45%, obsah lepku/gluténu max. 20mg/
kg výrobku. Skladujte při/skladovať pri teplotě 1 až
5 st. C. Po otevření/otvorení spotřebujte/spotrebujte
do 24 hod.

cikánská pečeně
CIKÁNSKÁ PEČIENKA
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
Složení/Zloženie: Vepřová kotleta/bravčová pečeň
(95%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/
konzervačné látky E250, E535, antioxidant E301,
extraky koření/korenia, aroma/ aróma, stabilizátory
E451, E452, živočišná bílkovina/bielkovina, cukr/
cukor, rostlinná vláknina, emulgátor E472c, modifikovaný škrob E1422, zahušťovadla/zahušťovadlá
E407a, E418, barvivo/farbivo E 150c. Výživové údaje
na 100g: Energetická hodnota/energia: 512kJ/122kcal, tuky: 5,1g, z toho nasycené/nasýtené mastné
kyseliny: 2,1g, sacharidy: 0,2g, bílkoviny/bielkoviny:
19g, sůl/soľ: 2,0g. Vakuově baleno/Vakové balenie.
Po otevření spotřebujte 48 hodin. Po otvoreníspotrebujte do 48 hodín. Skladujte při teplotě/skladovať pri
teplotě 1 až 5 st. C.
čertův bok
ČERTOVSKÝ BOČIK
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/udený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřový bok/bravčový bok (90%),
pitná voda, extrakty koření/korenín, antioxidant
E316, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/
soľ, jodičnan draselný), stabilizátory E450, E451 dextróza, konzervanty/konzervačné látky E250, E535,
glukózový sirup. Výživové údaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 1350kJ/325kcal, tuky: 27g, z toho
nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 11 g, sacharidy:
2,3g, z toho cukry:0,4g, bílkoviny/bielkoviny: 17g,
sůl/soľ: 2,1g. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg
výrobku. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote
1 až 5 st. C. Baleno vakuově/Vákuové balenie. Po
otevření spotřebujte do 48 hodin/Po otvorení spotrebovať do 48 hod.
česnekový bok
ČESNAKOVÝ BOČIK
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřový bok/bravčový bok (90%),
pitná voda, extrakty koření/korenia, antioxidant
E316, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá
sůl/soľ, jodičnan draselný) stabilizátory E450, E451
glukózový sirup, konzervanty/konzervačné látky
E250, E535, dextroza, česnekové plátky/česnakové
lupínky (4%). Výživové údaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 951kJ/229kcal, tuky: 19,1g/z toho
nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 7,5g, sacharidy:
1,0g, z toho cukry:0,4g, bílkoviny/bielkoviny: 13,35g,
sůl/soľ: 2,1g. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg
výrobku. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote
1 až 5 st. C. Baleno vakuově/Vákuové balenie. Po
otevření spotřebujte do 48 hodin/Po otvorení spotrebovať do 48 hod.
čertovky
čertovky
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(93%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátor

E339, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti E270),
bramborový/zemiakový škrob, jedlá sůl s jodem/
jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný),
konzervanty E250, E535, sušená zelenina, antioxidant E301, směs koření/zmes korení, dextróza, látky
zvýrazňující chuť a vůní/látky zvyšují chuť a arómu
E621, E635, stabilizátory E450, E451, E452, E339,
zahšťovadlo/zahusťovdlo E407a, barviva E150d,
E120, glukózový sirup, extrakty koření/korenín, jedlé
střevo/črevo – kolagenní. Obsah lepku/gluténu max.
20mg/kg výrobku. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia: 1300kJ/315kcal, tuky: 26,6g,
z toho nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 10,4g,
sacharidy: 4,5g, z toho cukry: 0,4g, bílkoviny/biekoviny: 14,31g, sůl/soľ: 2,33g. Baleno v ochranné atmosféře baleno v ochrannej atmosfére. Po otevření/
otvorení spotřebujte/spotřebovať do 48 hod. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C.
Čertovy špekáčky
ČERTOVE ŠPEKÁČIKY
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(55%), vepřové sádlo/bravčová slanina (20%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové
kůže/bravčové kože voda, stabilizátory E327, E330,
E331, konzervant E500, zahuštovadlo E412, regulátor kyselosti E270), jedlá sůl/jedlá soľ, konzervant/
konzervačná látka E250, stabilizátor E451, antioxidant E316, koření (paprika sladká, pepř černý, kmín),
extratky koření, látky zvýrazňující chuť a vůní/zvýrazňovače chuťi E621, E635, barvivo/farbivo E150a,
glukózový sirup, sušená zelenina, jedlé střevo/črevo
vepřové/bravčové. Výživové údaje na 100g výrobku:
Energetická hodnota/Energia: 1320kJ/319kcal, tuk:
29g, z toho nasycené/nasytené mastné kyseliny:
11g, sacharidy: 4,3g, z toho cukry: 0,0g, bílkoviny/
bielkoviny: 11g, sůl: 2,11g. Obsah lepku/gluténu
max. 20mg/kg. Skladujte při teplotě/skladovať pri
teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebovat/otvorení
spotrebovať do 48 hod. Baleno v ochranné atmostéře/ochrannej atmosfére.
česnekový salám
ČESNAKOVÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
bez lepku
Složení: Vepřové maso (68%), voda, kůžová emulze
(vepřové kůže, voda, stabilizátory E327, E330, látka
zvýrazňující chuť a vůní E270, zahušťovadlo E412,
konzervant E500) bramborový škrob, jedlá sůl s
jódem, konzervanty E250, E535, dextŕoza, sušená
zelenina, látky zvyšující chuť a vůni E621, E635, modifikovaný kukuřičný škrob, stabilizátory E450, E451,
E452, E339, zahušťovadlo E407a, želírující látka
E508, směs koření, antioxidant E301, barvivo E120,
zahušťovadlo E415, česnek (1%). Střevo není jedlé.
Obsah soli max. 2,5%, obsah tuku max. 28%, obsah
lepku max. 20mg/kg výrobku. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě 1 až 5 st. C. Po otevření
spotřebujte do 48 hod.
ĎáBELSKÁ KLOBÁSA
DIABOLSKÁ KLOBÁSA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso

(40%), vepřové sádlo/bravčová slanina (28%), hovězí maso/hovädzie mäso (15%), pitná voda, jedlá
sůl/jedlá soľ, konzervanty/konzervačné látky E250,
E535, koření/koreniny, sušená zelenina, extrakty
koření/korenín, stabilizátor E451, barvivo/farbivo
E120, antioxidant E316. Jedlé střevo vepřové/jedlé
črevo bravčové. Výživové údaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 110kJ/266kcal, tuky: 22,0g, z toho
nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 8,4g, sacharidy:
0,9g, z toho cukry: 0,4g, bílkoviny/bielkoviny: 15,8g,
sůl/soľ: 2,7g. Obsah lepku/gluténu max. 20mg /kg
výrobku. Baleno v ochranné atmosféře/ochrannej
atmosfére. Po otevření/otvorení spotřebujte/spotrebovať do 48 hod. Skladujte při teplotě/skladovať pri
teplote 1 až 5 st. C.
debrecínská pečeně
DEBRECÍNSKÁ PEČIENKA
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
Složení/Zloženie: Vepřová kotleta/bravčová pečeň
(95%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/
konzervačné látky E250, E535, E260, E202, E211antioxidant E316, E301, extraky koření/korenia, aroma/
aróma, stabilizátory E451, E452, živočišná bílkovina/
bielkovina, cukr/cukor, rostlinná vláknina, emulgátor E472c, modifikovaný škrob E1422, zahušťovadla/
zahušťovadlá E407a, E418. Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota/energia: 512kJ/122kcal, tuky:
5,1g, z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:
2,15g, sacharidy: 0,2g, bílkoviny/bielkoviny: 19g,
sůl/soľ: 2,03g. Vakuově baleno/Vakové balenie. Po
otevření spotřebujte 48 hodin. Po otvoreníspotrebujte do 48 hodín. Skladujte při teplotě/skladovať pri
teplotě 1 až 5 st. C.
debrecínské párečky
DEBRECÍNSKÉ PÁROČKY
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténnu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(77%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia
(vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátory
E339, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E412),
bramborový/zemiakový škrob, jedlá sůl s jodem/
jedlá soľ jodovaná, konzervanty/konzervačné látky
E250, E535, stabilizátor E451, sirup, kouřové aroma/
aróma, koření/korenie, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůní/zvýrazňovače chuti a arómy
E621, E635, zahušťovadlo/zahušťovadlo E407a, sušená zelenina, extrakty koření/korenín, glukózový
sirup, jedlé střevo/črevo-kolagenní/kolagenné. Obsah lepku max. 20mg/kg výrobku. Výživové údaje na
100g: Energetická hodnota/energia: 1430kJ/344kcal, tuky: 30,3g, z toho nasycené/nasýtené mastné
kyseliny: 8,5g, sacharidy: 3,7g, bílkoviny/bielkoviny:
12,5g, sůl/soľ: 2,7g. Skladujte/skladovať pri teplote
1 až 5 st. C. Baleno v ochranné atmosféře/baleno v
ochrannej atmosfére. Po otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať do 48 hod.
dětská šunka výběrová
DETSKÁ ŠUNKA VÝBEROVÁ
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
střevo není jedlé/črevo nie je jedlé
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso

(75%), voda, jedlá sůl s jodem/ jedlá soľ jódovaná,
(jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty E250,
E535), dextróza, stabilizátory E450, E451, zahušťovadlo/zahusťovadlo E407a, extrakty koření/korenín,
aroma/aróma, maltodextrin, aroma/aróma, antioxidant E301. Obsah soli max. 2,5%, obsah tuku max.
3%, obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku.
Třída jakosti/Trieda jakosti - Výběrová/Výberová obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin min. 13%.
Skladujte při/skladovať pri teplotě 1až 5 st. C. Po
otevření spotřebujte do 48 hodin/po otvorení spotrebovať 48 hod.
Dětské párečky NIKI
DETSKÉ PÁRKY NIKI
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opacovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(70%), hovězí maso/hovadzie mäso (25%), kůžová
emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové
kože, voda, stabilizátory E331), jedlá sůl/jedlá soľ,
konzervant E250, stabilizátor E451, koření/korenie,
zahušťovadlo/zahuštovadlá E407a, látky zvýrazňující chuť a vůní/zvyrazňovače chuti a arómy E621,
E635, bramborový/zemiakový škrob, antioxidant
E316, jedlé kolagenní střevo/jedlé kolagenné črevo.
Výživové údaje na 100g: Energietická hodnota/energia: 1070kJ/257kcal, tuky: 21g, z toho nasycené/
nasýcené mastné kyseliny: 8,5g, sacharidy: 1,7g, z
toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 16g, sůl/soľ:
1,8g. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku.
Baleno v ochranné atmosféře/ochrannej atmosfére.
Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st.
C. Po otevření spotřebujte/otvorení spotřebovať do
48 hod.
Farmářská klobásA
farmárska klobása
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténové
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(48%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia
(vepřové kůže/bravčové kože, voda stabilizátory
E339, zahušťovadlo E412), bramborový/zemiakový
škrob, modifikovaný škrob, E1422, glukózový sirup,
kyselina citrónová E330, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ
jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzevačné látky E250, E535, E202, E211,
barvivo/farbivo E120, vepřová bílkovina/bravčová
bielkovina, koření/korenie, extraky koření/korenín,
emulgátor E472c, antioxidanty E301, E316, stabilizátor E451, sušená zelenina, látky zvýrazňujcí chuť
a vůní/látky zvyšújúce chuť a arómu E621, E635,
jedlé střevo/jedlé črevo - kolagenní/kolagenné.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia: 1460kJ/352kcal, tuky: 31,8g, z toho nasycené/
nasýcené mastné kyseliny: 11,8g, sacharidy: 2,3g, z
toho cukry: 0,4g, bílkoviny/bielkoviny: 14,2g, sůl/soľ:
2,10g. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku.
Baleno v ochranné atmosféře/baleno v ochrannéj atmosfére. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote
1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin/po
otvorení spotrebovať do 48 hod.
Formanský salám
FURMANSKÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený

bez lepku/bez gluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(59%), veprové sádlo bravčová slanina, jedlá sůl s
jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan
draselný) konzervanty/konzervačné látky E250,
E535, E202, barvivo/farbivo E120, bílkovina/bielkovina - vepřová/bravčová, stabilizátory E331, E339,
E450, E451, E452, antioxidant E301, dextróza, aroma/aróma, glukózový sirup, sušená zelenina, koření/
korenie, extrakty koření/korenín, látky zvýrazňující
chuť a vůni/zvýšujúcé chuť a arómu E621, E635.
Střevo není jedlé/črevo nie je jedlé. Obsah lepku/
gluténu max. 20mg/kg, obsah tuku max. 40%, obsah soli max. 3,0%. Skladujte při teplolte/skladovať
pri teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do/Po
otvorení spotrebovať do 48 hod.

E339, zahuštovadlo E412), jedlá sůl s jodem/jedlá
soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535 stabilizátor
E451, sušená zelenina, zahuštovadla/zahusťovadlá
E407a, E425, látka zvýrazňující chuť a vůní/zvýrazňovače chuti E621, E635, antioxidant E316, extraty
koření/extrakty korenia, kvasniční extrakt, aroma,
jedlé střevo/črevo-vepřové/bravčové. Výživové údaje
na 100g: Energetická hodnota/energia: 945kJ/227kcal, tuky: 13g, z toho nasycené/nasýcené mastné
kyseliny: 4,86g, sacharidy: 0,6g, z toho cukry: 0,4g,
bílkoviny/bielkoviny: 12g, sůl/soľ: 2,37g. Baleno v
ochanné atmosféře/baleno v ochrannej atmosfére.
Po otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať do
48 hod. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1
až 5st. C. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg.

Frankfurtské šunkové párečky
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
bez lepku
Složení: Vepřové maso (68%), pitná voda, bramborový škrob, kůžová emulze (vepřové kůže/voda, stabilizátory E339, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E412), směs koření jedlá sůl s jodem (jedlá sůl,
jodičnan draselný), konzervanty E250, E500, E536,
stabilizátory E450, E451, E452, E339, zahušťovadla
E407a, E415, barvivo E120, antioxidanty E301, E316,
bílkovina - vepřová extrakty koření, modifikovaný
škrob E1422, látky zvýrazňující chuť a vůni E621,
E635, jedlé kolagenní střevo-vepřové. Obsah lepku
max. 20mg/kg výrobku. Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota/energia: 1200kJ/290kcal, tuky:
25,0g, z toho nasycené/nasýcené mastné kyseliny:
8,94g, sacharidy z toho cukry: 0,4g, bílkoviny/bielkoviny: 11,2g, sůl/soľ: 2,34g. Po otrevření spotřebujte
do 48 hod. Skladujte při teplotě 1 až 5 st. C. Baleno v
ochranné atmosféře.

hovězí JAZYK UZENÝ
HOVÄDZI JAZYK UDENÝ
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
Složení/Zloženie: Hovězí jazyk/hovädzi jazyk(76%),
voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/
soľ, jodičnan draselný) konzervanty/konzervačné
látky E250, E535, stabilizátory E450, E451, dextróza,
modifikovaný škrob,zahušťovadla E407a, E415, antioxidant E316, extrakty koření/korenín. Obsah soli
max.:3,5%. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st.C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin/
Po otvorení spotřebovať do 48 hod. Vakuově baleno/
vákuovo balené.

GOTHAJSKÝ SALÁM
GOTHAJSKÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
střevo není jedlé/črevo nie je jedlé
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(41%), vepřové sádlo/bravčová slanina, kůžová
emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/brav.kože,
voda, stabilizátory E327, E330, E331, konzervant
E500, zahušťovadlo E412, látka zvýrazňující chuť
a vůní E270), voda, bramborový/zemiakový škrob,
hovězí maso/hovadzie mäso (2,6%), sušený česnek/
česnak, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá
sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzevačné
látky E250, E535 látky zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chutiE621, E635, stabilizátor E451, dextróza, extrakty koření/korenín, barviva/farbiva E120,
antioxidant E316, střevo není jedlé/črevo neije jedlé.
Obsah tuku max. 36%, obsah soli max. 2%, obsah
lepku max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při/skladovať pri teplotě 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte/po
otvorení spotrebovať do 48 hod.
GRILOVACÍ BYLINKOVÁ KLOBÁSA
GILOVACIA BYLINKOVÁ KLOBÁSA
masný výrobek tepelně opracovaný
masný výrobok tepelne opracovaný
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(65%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátor

Hovězí KOSTKY na guláš
Výsekové maso - Hovězí maso - krk
Země původu: viz. etiketa
Skupina: Býk
Číslo bourárny: CZ 695
Číslo porážky: viz. etiketa
Hovězí salám
HOVÄDZIE SALÁMA
Masný výrobek tepelně opracovaný
Mäsový výrobok tepelně opracovaný
uzený/udený
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Hovězí maso/hovadzie mäso
(50%), hovězí lůj/hovadzie loj, bramoborový/zemiakový škrob, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) koření/korenie/česnek/
česnak, konzervanty/konzervačné látky E250, E535,
stabilizátory E450, E451, E452, E339, barvivo/farbivo
E120, E500 látky zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovače chuti a arómy E621, E635, antioxidanty E 301
E316, glukózový sirup, dextróza, extrakty koření/korenín, směs koření/zmes korenín, regulátor kyselosti/kyslosti E508, zahušťovadlo/zahustovadlo E407a,
sušená zelenina. Střevo není jedlé/črevo nei je jedlé.
Obsah tuku max. 50%, obsah soli max. 3,5%. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Po
otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať do 48
hod.
HOVĚZÍ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI
HOVÄDZIE ŠUNKA NAJVYŠŠÍ KVALITY
masný výrobek tepelně opracovaný, bez lepku
Složení: Hovězí maso z kýty (91%), pitná voda, jedlá
sůl, konzervant E250, regulátor kyselosti E330, stabilizátor E450, glukózový sirup, antioxidant E301. Třída
jakosti: Nejvyšší jakost. Střevo není jedlé. Skladujte
při teplotě 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48

hod. mäsový výrobok tepelne opracovaný, bez gluténu Zloženie: Hovädzie mäso zo stehna (91%), pitná
voda, jedlá soľ, konzervant E250, regulátor kyslosti
E330, stabilizátor E450, glukózový sirup, antioxidant
E301. Trieda akosti: Najvyššia akosť. Črevo nie je
jedlé. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota
409kJ/97kcal, tuky: 2,8g, z toho nasycené mastné
kyseliny/nasýtené mastné kyseliny: 1,4g, sacharidy:
0g, toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 16g, sůl/soľ:
1,9g. Črevo nie je jedlé. Skladujte pri teplote 1 až 5 st.
C. Po otvorení spotrebovať do 48 hod.
Herkules Martinov
Herkules Martinov
Bez lepku/bezgluténový
Masný výrobek trvanlivý fermentovaný, uzený,
střevo není jedlé.
Mäsový výrobok trvanlivý fermentovaný, údený, črevo nie je jedlé.
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso,
vepřové sádlo/bravčová slanina, jedlá sůl/soľ, koření/koreniny, extrakty koření/korenín, dextróza,
glukózový sirup, startovací kultura mikroorganismů/
štartovacia kultúra mikroorganizmov, konzervant/
konzervačná látka-E250, antioxidant-E316, barvivo/farbivo- E120, kouřové aroma/dýmová aróma.
Na 100g výrobku bylo použito 120g masa. Na 100g
výrobku bolo použité 120g mäsa. Výživové údaje na
100g: Energetická hodnota/energia: 2006kJ/484kcal; tuky: 45g; z toho nasycené/nasýtené mastné
kyseliny: 17g; sacharidy: 1,0g; z toho cukry: 0,6g;
bílkoviny/bielkoviny: 19g; sůl/soľ: 3,5g. Skladujte při
teplotě/skladovať pri teplote 0°C až +20°C. Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 4dnů.
inovecký salám
inovecká saláma
Masný výrobek tepelně opracovaný
Mäsový výrobok tepelně opracovaný
uzený/udený
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(70%), vepřová bílkovina/bravčová bielkovina vařené vepřové kůže/varené bravčové kože/bramoborový/zemiakový škrob, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ
jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) koření/
korenie/česnek/česnak, konzervanty/konzervačné
látky E250, E535, stabilizátory E450, E451, E452,
E339, barvivo/farbivo E120, E500 látky zvýrazňující
chuť a vůni/zvýrazňovače chuti a arómy E621, E635,
antioxidanty E 301, E316, glukózový sirup, dextróza,
extrakty koření/korenín, směs koření/zmes korenín,
regulátor kyselosti/kyslosti E508, zahušťovadlo/
zahustovadlo E407a, sušená zelenina. Střevo není
jedlé/črevo nei je jedlé. Obsah tuku max. 50%, obsah
soli max. 3,5%. Skladujte při teplotě/skladovať pri
teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať do 48 hod.
jalovcová klobása
JALOVCOVÁ KLOBÁSA
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bez gluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(60%), hovězí maso/hovazdzie mäso (10%), vařené
vepřové kůže/varené bravčové kože/bramoborový/
zemiakový škrob, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/
konzervačné látky E250, E535, E202, stabilizátory

E339, E450, E451, E452, glukózový sirup, kvasniční
extrakt, cukr/cukor, extrakty koření/korenín, emulgátor E472c, zahušťovadla, E1422, E407a, látky
zvýrazňující chuť a vůni/ zvýrazňovače chuti a arómy
E621, E635, regulátor kyselosti/kyslosti E508, E260,
anitoxidanty E301, E316, sušená zelenina, koření/
korenie, hroznový cukr/cukor, jedlé střevo - vepřové/
jedlé črevo – bravčové. Obsah lepku/gluténu max.
20mg/kg. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia: 1180kJ/284kcal, tuky: 22,2g, z toho
nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 7,5g, sacharidy: 3,0g, z toho cukry: 0,4g, bílkoviny/bielkoviny:
13,2g, sůl/soľ: 2,31g. Skladujte při teplotě/skladovať
pri teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte/po
otvorení spotrebovať do 48 hod. Baleno v ochranné
atmosféře/ochrannej atmostére.
jaternice
jaternice
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelne opracovaný
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(50%), pitná voda, vepřové kůže/bravčové kože,
vepřová játra/bravčová pečeň, strouhanka/strúhanka [pšeničná mouka/múka, voda, droždí/
droždie, jodidovaná sůl/soľ (sůl/soľ, jód), řepkový/
repkový olej], jedlá sůl/soľ, stabilizátor-E262, česnek/cesnak, směs koření/zmes korenín, extrakty
koření/korenín. Výživové údaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 930kJ/233kcal, tuky: 17g, z toho
nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 6g, sacharidy:
4,3g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 16g, sůl/
soľ: 1,9g. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote
+1 až +5° C. Po vybalení spotřebujte/spotrebovať
do 24hod. Baleno v ochranné atmosféře/balené v
ochrannej atmosfére.
Játrová cihla
Pečeňová tehla
bez lepku/bezgluténová
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelne opracovaný
Složení/Zloženie: Vepřová játra/bravčová pečeň
(33%), vepřové sádlo/bravčová slanina, vepřové
maso/bravčové mäso (17%), pitná voda, vepřové
kůže/bravčové kože, bramborový/zemiakový škrob,
jedlá sůl/soľ, cibule/cibuľa, koření/koreniny, glukózový sirup, maltodextrin/maltodextrín, dextróza,
extrakty koření/korenín, stabilizátory-E450, E451,
regulátor kyselosti/kyslosti-E575, antioxidanty-E300, E316, emulgátor-E471, látka zvýrazňující
chuť a vůni/zvýrazňovač chuti-E631, konzervant/
konzervačná látka-E250. Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota/energia: 1240kJ/298kcal, tuky:
26g, z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:
9,5g, sacharidy: 4,0g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/
bielkoviny: 13g, sůl/soľ: 2,0g. Skladujte při teplotě/
skladovať pri teplote +1 až +5° C. Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod.
Játrová zavářka
Pečeňová závarka
Masný výrobek - Masný polotovar
Mäsový výrobok - Mäsový polotovar
Střevo není jedlé/črevo nie je jedlé
Složení/Zloženie:
vepřová játra/bravčová pečeň (27%), hovězí játra/
hovädzia pečeň (27%), hovězí lůj/hovädzí loj, pitná
voda, jedlá sůl s jódem / jedlá sol jódovaná (jedlá
sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzer-

vačné látky: E250, E500, E535, česnek/cesnak, pepř
černý/čierne korenie, majoránka, strouhanka/
strúhanka (pšeničná mouka/múka, pitná voda,
rostlinný olej řepkový/rastlinný olej repkový, droždí/
droždie, jedlá sůl jodidovaná/jedlá soľ jodidovaná
(jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), pšeničná sladová mouka/múka, emulgátory - E481, E471, ječný/
jačmenný sladový extrakt, regulátory kyselosti/
kyslosti (octan vápenátý, octany sodné), zahušťovadlo/zahusťovadlo - E412, ječný/jačmenný slad, látka
zlepšující mouku/látka zlepšujúca múku - kyselina
L-askorbová, enzymy/enzýmy). Obsah tuku max .:
25%. Obsah jedlé/jedlej soli max.: 1,0%. Skladujte
při teplotě: -18 st. C a nižší Skladujte pri teplote:
-18 st.C a nižší. Potravina byla hluboce zmrazená/
potravina bola hlboko zmrazená. Po rozmrazení
znovu nezmrazujte. Uchování u spotřebitele/Uchovanie u spotrebiteľa: při teplotě: -18 st 3 měsíce, při
-12 st. 1,5 měsíce, při -8 st. 2 týdny Zmrazeno dne/
Zmrazené: viz. hliníková klipsa. Datum minimální
trvanlivosti: 3 měsíce od data uvedeného na klipse
Šarže výrobku: viz dodatková etiketa Po otevření
spotřebujte do 24 hodin/po otvorení spotrebujte do
24 hodín Návod k použití: Před konzumací tepelně
opracovat! Pred konzumáciou tepelne opracovať!
jelítka Kroupová
Krvavničky krúpové
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelne opracovaný
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(50%), vařené ječné kroupy/varené jačmenné
krúpy (18%), vepřové kůže/bravčové kože, pitná
voda, sušená vepřová krev/bravčová krv, jedlá sůl/
soľ, stabilizátor-E262, cibule/cibuľa, česnek/cesnak,
směs koření/zmes korenín. Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota/energia: 1060kJ/255kcal, tuky:
19g, z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:
6,4g, sacharidy: 3,7g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/
bielkoviny: 17g, sůl/soľ: 1,6g. Skladujte při teplotě/
skladovať pri teplote +1 až + 5° C. Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 24hod. Baleno v ochranné
atmosféře/balené v ochrannej atmosfére.
Jelitový prejt
Krvavničková kaša
masný výrobek tepelně opracovaný, střevo není jedlé
mäsový výrobok tepelne opracovaný, črevo nie je
jedlé
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(35%), vařené ječné kroupy/varené jačmenné krúpy, vepřové kůže/bravčové kože, pitná voda, sušená vepřová krev/bravčová krv, jedlá sůl/soľ, stabilizátor-E262, cibule/cibuľa, česnek/cesnak, směs koření/
zmes korenín. Výživové údaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 796kJ/191kcal, tuky: 14g, z toho
nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 4,7g, sacharidy:
5,6g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 12g, sůl/
soľ: 1,8g. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote
+1 až +5° C. Po vybalení spotřebujte/spotrebovať
do 24hod. Spotřebujte do data uvedeného na etiketě/Spotrebujte do dátumu uvedeného na etikete.
jemný játrový SALÁM
jemnÁ PEČEŇOVÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelne opracovaný
střevo není jedlé/črevo nie je jedlé
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso

(47%), vepřová játra/bravčová pečeň (20%), pitná
voda, koření/koreniny, dextróza, jedlá sůl s jódem/
jedlá soľ jodovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný),
konzervanty/konzervačné látky, E250, E500, emulgátory E471, E472. Výživové údaje na 100g výrobku:
Energetická hodnota/energia: 1370kJ/333kcal, tuky:
32g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,49g, sacharidy: 1,3g, z toho cukry: 0g, bílkoviny: 8g, sůl/soľ:
1,92 g. Obsah lepku max. 20 mg/kg výrobku. Skladujte při/pri teplotě 1až 5 st. C. Po otevření/otvorení
spotřebujte/spotrebujte do 24 hod.
jemný játrový SALÁM - CVOKY
jemnÁ PEČEŇOVÁ SALÁMA - CVOKY
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelne opracovaný
střevo není jedlé/črevo nie je jedlé
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso / bravčové mäso
(47%), vepřová játra/bravčová pečeň (20%), pitná
voda, koření/koreniny, dextróza, jedlá sůl s jódem/
jedlá soľ jodovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný),
konzervanty/konzervačné látky, E250, E500, emulgátory E471, E472. Výživové údaje na 100g výrobku:
Energetická hodnota/energia: 1370kJ/333kcal, tuky:
32g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,49g, sacharidy: 1,3g, z toho cukry: 0g, bílkoviny: 8g, sůl/soľ:
1,92 g. Obsah lepku max. 20 mg/kg výrobku. Skladujte při/pri teplotě 1až 5 st. C. Po otevření/otvorení
spotřebujte/spotrebujte do 24 hod.
Jitrnicový prejt
Jaternicová kaša
Masný výrobek tepelně opracovaný, střevo není jedlé
Mäsový výrobok tepelne opracovaný, črevo nie je
jedlé
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(55%), pitná voda, vepřové kůže/bravčové kože, vepřová játra/bravčová pečeň, strouhanka/strúhanka
[pšeničná mouka/múka, voda, droždí/droždie,
jodidovaná sůl/soľ (sůl/soľ, jód), řepkový/repkový
olej], jedlá sůl/soľ, stabilizátor-E262, česnek/cesnak,
směs koření/zmes korenín, extrakty koření/korenín. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/
energia: 975kJ/244kcal, tuky: 17g, z toho nasycené/
nasýtené mastné kyseliny: 6,0g, sacharidy: 4,3g, z
toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 16g, sůl/soľ:
1,9g. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote +1
až +5°C. Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do
24hod. Spotřebujte do data uvedeného na etiketě/Spotrebujte do dátumu uvedeného na etikete.
Hmotnost/hmotnosť:450g
junior
junior
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(59%), pitná voda, bramborový/zemiakový škrob,
jedlá sůl/jedlá soľ, kůžová emulze/kožová emulzia
(vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátory
E327, E330, E331, zahušťovadlo E412, konzervant
E500, látka zvýrazňující chuť a vůni E 270), extrakty
koření/korenin, barvivo/farbivo E120 konzervanty/
konzervačné látky E250, E535 stabilizátory E451,
kvasniční extrakt, anitoxidant E316, zahušťovadlo/
zahusťovadlá E407a, látky zvyšující chuť a vůní/látky
zvýrazňujúcí chuť a arómu E621, E635. Střevo není
jedlé/črevo nie je jedlé. Obsah soli max. 2,5%, obsah

tuku max. 30%, obsah lepku max. 20mg/kg výrobku.
Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st.
C. Po otervření spotřebujte/po otovrení spotrebovať
do 48 hod.
Klobása dědy Pilčíka
klobása deda Pilčíka
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(95%), pitná voda, česnek/česnak, jedlá sůl/jedlá
soľ, maltodextrin, cukr/cukor, konzervanty/konzervačné látky E250, pepř/čeirné korenie, antioxidant E316, jedlé střevo/črevo – vepřové. Výživové
údaje na 100g: Energetická hodnota/energia:
1380kJ/334kcal, tuky: 29g, z toho nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 11g, sacharidy: 2,3g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 15g, sůl/soľ: 2,0g. Obsah
lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při
teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Baleno v
ochranné atmosféře/ochrannej atmosfére. Po otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať do 72hod.
Klobása s medvědím česnekem
Klobása s medvědím česnakom
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(68%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/ jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/
konzervačné látky E250, E535, stabilizátory E339,
E450, E451, E452, antioxidant E301, koření, dextróza, glukózový sirup, kvasniční extrakt, pažitka,
extrakty koření/korenia, sušená zelenina - medvědí
česnek/česnak (1%), látka zvýrazňující chuť a vůní/
látka zvýšujucá chuť a aróma E621, jedlé střevo/črevo je jedlé - vepřové/bravčové. Obsah lepku/gluténu
max. 20mg/kg. Výživové údaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 828kJ/199kcal, tuky: 13,6g, z toho
nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 5,16g, sacharidy 1,6g, z toho cukry: 0,45g, bílkoviny/bielkoviny:
17,5g, sůl/soľ: 2,50g. Baleno v ochranné atmosféře/
baleno v ochranej atmosfére. Po otevření spotřebujte/po otorení spotrebovať do 48 hod. Skladujte při/
pri teplotě/teplote 1až 5 st. C.
klOBÁSA z udírny
KLOBÁSA Z UDIARNE
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(95%), pitná voda, kůžová emulze (vepřové kůže/
bravčové kože, voda, stabilizátory E339, zahuštovadlo E412, regulátor kyselosti E270), česnek/česnak,
jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ,
jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky
E250, E535, pepř/čeirné korenie, paprika, kmín/razca, barvivo/farbivo E150d, glukozový sirup, extraky
koření/korenín, jedlé střevo/črevo – vepřové. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia:
1380kJ/334kcal, tuky: 29g, z toho nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 11g, sacharidy: 2,3g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 15g, sůl/soľ: 2,0g. Obsah
lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při
teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Baleno v
ochranné atmosféře/ochrannej atmosfére. Po otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať do 72hod.

klobásový kabanos
KLOBÁSOVÝ KABANOS
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(58%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia
(vepřové kůže/bravčové kože, pitná voda, stabilizátor
E329, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E412),
jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jodovaná, bramborový/
zemiakový škrob, konzervanty/konzervačné látky
E250, E535, stabilizátor E451, antioxidant E316, látky
zvyrazňující chuť a vůní/zvyrazňovače chuti a arómy
E621, E635, koření/korenie, jedlé střevo - vepřové/
jedlé črevo- bravčové. Obsah lepku/gluténu max.: 20
mg/kg výrobku. Výživové údaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 912kJ/219kcal, tuky: 16g, z toho
nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 5,5g, sacharidy: 3,5g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 16g,
sůl/soľ: 2,2g. Baleno v ochranné atmosféře/balené
ochrannej atmosfére. Skladujte při/skladujte pri teplotě/teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte/po
otvorení spotrebovať do 48 hodin.
královské uzené
KRÁĽOVSKÉ ÚDENÉ
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřová maso/bravčová mäso
(65%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá sol jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535, antioxidant E316,
extraky koření/korenin, aróma, stabilizátory E451,
E452, vepřová bílkovina/bielkovina bravčová,aroma,
cukr/cukor, modifikovaný škrob E1422, zahušťovadla/zahušťovadlá E407a, E415, Výživové údaje na
100g: Energetická hodnota/energia: 376kJ/89kcal,
tuky: 2,0g, z toho nasycené/nasýtené masné kyseliny: 0,77g, sacharidy: 1,6g, z toho 0,4, bílkoviny/bielkoviny: 16,15g, sůl/soľ: 2,93g. Obsah lepku/gluténu
max. 20mg/kg výrobku. Baleno v ochranné/ochranej
atmosféře. Po otevření spotřebujte 48 hodin. Po otvorení spotrebujte do 48 hodín. Skladujte při/skladovať pri teplotě 1 až 5 st. C.
Krůtí salám
MORČACIE SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný
střevo není jedlé
bez lepku
Složení: Krůtí maso (58%), vepřové sádlo, pitná
voda, krůtí kůže, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/jodičnan draselný), konzervanty E250,
E535, stabilizátory E 450, E451, škrob, antioxidant E
316, dextróza, extrakty koření Obsah tuku max. 30%,
obsah jedlé soli max. 2,2%. Skladujte při teplotě 1 až
5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin.
krůtí šunka standart
MORČACIA ŠUNKA ŠTANDARD
KRŮTÍ ŠUNKA STANDARD MINI
MORČACIE ŠUNKA STANDARD MINI
masný výrobek tepelně opracovaná
střevo není jedlé
Složení: bez lepku Krůtí prso (55%), pitná voda,
kůžová emulze (vepřové kůže/bravčové kože, voda,
stabilizátory E327, E331, E330, regulátor kyselosti
E270, zahušťovadlo E412, konzervant E500), antioxidant E316, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan

draselný),konzervanty E250, E535, látka zvýrazňující
chuť a vůně chuti a arómy E621, zahušťovadlo E407a,
stabilizátory E450, E451 ,extrakty koření, bílkovina
(vepřová), modifikovaný škrob E1422, bramborový
škrob. Obsah ČSB min. 10%, obsah soli max. 2,5%,
obsah tuku max. 3,0%, obsah lepku max. 20 mg/kg.
Skladujte při teplotě 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin. Třída jakosti - standartní/kvality
– štandardná.
Kotleta v Pepři
KOTLETA V ČIERNOM KORENÍ
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřová maso/bravčová mäso
(90%), pitná voda, jedlá sůl/jedlá soľ, konzervanty/
konzervačné látky E250, E535, antioxidant E316, extraky koření/korenin, stabilizátory E451, E452, cukr/
cukor, modifikovaný škrob E1422, zahušťovadla/
zahušťovadlá E407a, E415. Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota/energia: 376kJ/89kcal, tuky:
2,0g, z toho nasycené/nasýtené masné kyseliny: 0,77
g, sacharidy: 1,6g, z toho 0,4, bílkoviny/bielkoviny:
16,0g, sůl/soľ: 2,93g. Obsah lepku/gluténu max.
20mg/kg výrobku. Po otevření spotřebujte 48 hodin.
Po otvorení spotrebujte do 48 hodín. Skladujte při/
skladovať pri teplotě 1 až 5 st. C.
KUŘECÍ ŠUNKA STANDARD
KURACIE ŠUNKA STANDARD
masný výrobek tepleně opracovaný
mäsový výrobok tepelne opracovaný
střevo není jedlé/črevo nie je jedlé
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Kuřecí maso/kurací mäso (60%),
pitná voda, bramborový/zemiakový škrob, jedlá sůl
s jodem/ jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan
draselný), kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové
kůže/bravčové kože, pitná voda, stabilizátory E327,
E331), konzervanty/konzervačné látky E250, stabilizátor E451, zahušťovadlo/zahušťovadlo E407a, látka
zvýrazňující chuť/zvýrazňovač chuti E621, aroma/
aróma dextróza, antioxidant E316. Výživové údaje
na 100g: Energetická hodnota/energia: 366kJ/87kcal, tuky: 2,8g, z toho nasycené/nasýcené mastné
kyseliny: 0,7g, sacharidy: 3g, z toho curky: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 11g, sůl/soľ: 2,5g. Obsah čisté
svalové bílkoviny/bielkovin min. 10%. Třída jakostí
- standartní/trída kvality-štandardná. Skladujte při
teplotě/skladovať pri teplotě +1 až +5 st. C. Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 72 hod. Výrobce:
Řeznictví H+H, s.r.o.
LABUŽNICKÉ PÁREČKY
labužnícke PÁROČKY
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
bez lepku/bezluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(57%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátor
E339, regulátor kyselosti, zahuštovadlo E412), hovězí
maso/hovadzie mäso (16%), antioxidant E301, jedlá
sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250,
E535, stabilizátory E451, E339, koření/korenie zahušťovadlo/zahuštovadlá E407a, stabilizátory E451,
E339, rotlinná vláknina, antioxidant E301, koření,
glukózový sirup, látky zvýrazňující chuť a vůni/zvý-

razňovače chuti a arómy E621, E635, česnek/česnak,
jedlé kolagenní střevo/jedlé kolagenné črevo.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodota/energia: 1020kJ/246kcal, tuky: 19,6g, z toho nasycené/
nasýcené mastné kyseliny: 7,8g, sacharidy: 4,8g, z
toho cukry: 0,4g, bílkoviny/bielkoviny: 12,8g, sůl/soľ:
2,00g. Baleno v ochranné atmosféře/baleno v ochranej atmosfére. Po otervření/po otvorení spotřebujte/
spotrebovať do 48 hod. Skladujte při/pri teplotě/teplote 1 až 5 st. C. Obsah lepku/glutenu max. 20mg/
kg výrobku.
lahůdková pečínka
LAHÔDKOVÁ PEČIENKA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/udéný
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zložení: Vepřové maso/bravčové mäso
(75%), pitná voda jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/
konzervačné látky E250, E535, živočišná bílkovina/
bielkovina, rostlinná/rastlinná vláknina, cukr/cukor,
dextróza, antioxidant E316, extrakty koření/extrakty
korenia, stabilizátory E450, E451, E452, modifikovaný škrob E1422, glukózový sirup, kořenící extrakty,
aroma/aróma, zahušťovadla/zahušťovadlá E407a
E415, obsah lepku max.:20mg/kg výrobku. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia:
720kJ/173kcal, tuky: 12,4g z toho nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 4,54g, sacharidy 0,7g, z toho
cukry: 0,7g, bílkoviny/bielkoviny: 14,7g, sůl/soľ:
2,10g Vakuové balení/Vákuové balenie. Po otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať/do 48 hod.
Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C
Lahůdkový salám
LAHÔDKOVÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(40%), kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové
kůže/bravčové kože, voda), jedlá sůl jodem/jedlá
soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), pitná voda, konzervant/konzervačná látka E250, česneková pasta/česnaková pasta, dextróza, (česnek/
česnak, voda, jedlá sůl/soľ), stabilizátor E451, koření/korenie, extrakty koření/korenín, bramborový/
zemiakový škrob, střevo není jedlé/črevo nie je jedlé.
Obsah soli max. 2,5%, obsah tuku max. 30%, obsah
lepku max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při teplotě/
skladovať při teplote 1 až 5 st. C. Po otervření spotřebujte/po otovrení spotrebovať do 48 hod.
lisované koleno
LISOVANÉ KOLENO
masný výrobek tepelně opracovaná
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zložeine: Vepřové maso/bravčové mäso
(55%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia
(vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátory
E327, E330, E331, zahušťovadlo E412, konzervant
E500, látka zvýrazňujcí chuť a vůni E270), antioxidant E316, jedlá sůl sjodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/konzervačné látky E250, E535 látka zvýrazňující chuť avůni/
zvýrazňovače chuti E621, stabilizátory E450, E451,
zahuštovadla/zahušťovadlá E407a, E1422, dextróza,
extrakty koření/korenín, bílkovia/bielkovina (vep-

řová/bravčová). Střevo není jedlé/črevo nie je jedlé.
Obsah soli max. 2,5%, obsah tuku max. 3,0%, obsah
lepku/gluténu max. 20mg/kg Skladujte při teplotě 1
až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin.
maďarský pikant
MAĎARSKÁ PIKANTNA SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(67%), vepřové sádlo/bravčová slanina, hovězí
maso/hovadzie mäso (14%), bramborový/zemiakový škrob, vepřové kůže/bravčové kože, jedlá sůl s
jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan
draselný), konzevačné látky/konzervanty E250,
E500, E535, E202, dextróza, glukózový sirup, směs
koření/zmes korenín, extrakty koření/korenín, látky
zvyšující chuť a vůní/zvyšujúcé chuť a arómu E621,
E635, antioxidanty E301, E316, zahušťovadla/zahusťovadlá E407a, E1422, emulgátor E472c, sušená
zelenina, stabilizátory E339, E450, E451, E452, barvivo/farbivo E120, želírující látka E508. Obsah tuku
max. 50%, obsah soli max. 2,7%. Střevo není jedlé/
črevo nie je jedlé. Skladujte při/skladovať pri teplotě/
teplote 1 až 5 st. C. Po otevření/otvorení spotřebujte/
spotřebovať do 48 hod.
Marinovaná krkovice chalupářská
masný výrobek - masný polotovar
Složení: Vepřová krkovice (90%), pitná voda, jedlá sůl
s jodem (1%), rostlinný olej, koření, aroma, sušená
zelenina, stabilizátor E450, látky zvýrazňující chuť a
vůni E621, E635, hořčice. Skladujte při teplotě 1-4
st. C. Vakuově baleno. Po otevření spotřebujte do 24.
hodin. Výrobek obsahuje alergenní složku: Hořčice
a výrobky z ní
Marinovaná krkovice letní
masný výrobek - masný polotovar
Složení: Vepřová krkovice (90%), pitná voda, jedlá sůl
s jodem (1%), rostlinný olej, koření, aroma, sušená
zelenina, stabilizátor E450, látky zvýrazňující chuť a
vůni E621, E635. Skladujte při teplotě 1-4 st. C. Vakuově baleno. Po otevření spotřebujte do 24 hodin.
Mini párečky
MINI PÁRKY
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaná/udený
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(76%), hovězí maso/hovädzie mäso (10%), vařené
vepřové kůže/varené bravčové kože, bramborový/
zemiakový škrob, glukózový sirup, jedlá sůl s jodem/
jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný),
konzervanty/konzevačné látky E250, E500, dextróza,
extrakty koření/korenín, směs koření/zmes korenia,
stabilizátory E450, E452, barvivo/farbivo E120, antioxidanty E301, E316, látky zvyšující chuť a vůní/zvyrazňovačě chuti a arómy E621, E635, jedlé kolagenní
střevo/ jedlé kolagenné črevo. Výživové údaje na
100g: Energietická hodnota/energia: 1070kJ/257kcal, tuky: 21g, z toho nasycené/nasýcené mastné
kyseliny: 8,5g, sacharidy: 1,7g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 16g, sůl/soľ: 2,2g. Obsah lepku/
gluténu max. 20mg/kg výrobku. Baleno v ochranné
atmosféře/ochrannej atmosfére. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte/otvorení spotřebovať do 48 hod.

mletý masný polotovar hovězí
masný polotovar
Složení: Hovězí maso, pitná voda, antioxidany E300,
E330 konzervant E262, protispékavá látka E341 glukózový sirup, extrakty koření, řepkový olej, probiotická kultura. Reg. číslo skupiny zvířat:
Poraženo:
Bouráno:
Původ:
skladujte při teplotě 1-4 st. C. Obsah masa 88%. Obsah tuku max. 20%. Výrobek neobsahuje alergenní
složky. Konzumujte po tepelném opracování.

E452, vepřová bílkovina/bielkovina bravčová, aroma,
cukr/cukor, modifikovaný škrob E1422, zahušťovadla/zahušťovadlá E407a, E415, barvivo/farbivo E150.
Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku. Výživové udaje na 100g: Energetická hodnota/energia:
418kJ/97,7kcal, tuky: 1,5 g, z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 0,5g, sacharidy: 0,7g, z toho cukry: 0,3g, bílkoviny/bielkoviny: 20,65g, sůl/soľ: 2,5g.
Baleno v ochranné/ochranej atmosféře. Po otevření
spotřebujte 48 hodin/ Po otvoreníspotrebujte do 48
hodín. Skladujte při/skladovať pri teplotě +1 až + 5
st. C.

mletý masný polotovar vepřový
masný polotovar
Složení: Vepřové maso, voda, extrakty koření, antioxidanty E300, E330, E325 konzervant E262, protispékavá látka E341 řepkový olej, glukózový sirup,
probiotická kultura, extrakty koření. Skladujte při
teplotě 1-4 st. C. Obsah masa 88%. Obsah tuku max.
36%. Konzumujte po tepelném opracování.

MORAVSKÝ UZENÝ KRČEK
MORAVSKÝ ÚDENÝ KRČOK
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřová maso/bravčová mäso
(65%), voda, jedlá sůl s jodemjedlá soľ jódovaná
(jedlá sůl/soľ,jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E500, antioxidant E316, extraky
koření/korenin, aróma, stabilizátory E451, E452, živočišná bílkovina/bielkovina, cukr/cukor, modifikovaný škrob E1422,barvivo/farbivo E150. Obsah soli
max.:3,0%. Baleno v ochranné atmosféře/ Baleno
v ochrannej atmosfére. Obsah lepku/gluténu max.
20mg/kg výrobku. Skladujte při/skladovať pri teplotě 1 až 5 st.C.

Mletý masný polotovar - miska
Masný výrobek
Masný polotovar
Složení: Vepřové maso (88%), pitná voda, extrakty
koření, antioxidant E300, E325, E330, glukózový
sirup, probiotická kultura, řepkový olej, konzervant
E262, protispékavá látka E341. Výživové údaje na
100g: Energetická hodnota/energia: 866kJ/208kcal, tuky: 15,4g, z toho nasycené/nasýcené mastné
kyseliny: 6,10g, sacharidy 0,1g, z toho cukry 0,0g,
bílkoviny/bielkoviny: 17,30g, sůl/soľ 0,3g. Skladujte
při teplotě 1-4 st. C. Skladujte při tepltě 1-4 st. C. Výrobek neobsahuje alergenní složky Konzumujte po
tepelném opracování.
moravské uzené - šál
Moravské údené mäso - šál
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřová maso/bravčová mäso
(65%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá sol jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535, antioxidant E316,
extraky koření/korenin, aróma, stabilizátory E451,
E452, vepřová bílkovina/bielkovina bravčová, aroma,
cukr/cukor, modifikovaný škrob E1422, zahušťovadla/zahušťovadlá E407a, E415, barvivo/farbivo E150.
Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku. Výživové udaje na 100g: Energetická hodnota/energia:
418kJ/97,7kcal, tuky: 1,5g, z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 0,5g, sacharidy: 0,7g, z toho cukry: 0,3g, bílkoviny/bielkoviny: 20,65g, sůl/soľ: 2,5g.
Baleno v ochranné/ochranej atmosféře. Po otevření
spotřebujte 48 hodin/ Po otvoreníspotrebujte do 48
hodin. Skladujte při/skladovať pri teplotě +1 až + 5
st. C.
moravskÁ KÝTA - VÁLEČEK
MORAVSKÉ STEHNO - VALČEK
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřová maso/bravčová mäso
(65%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá sol jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535, antioxidant E316,
extraky koření/korenin, aróma, stabilizátory E451,

Myslivecký salám
MYSLIVECKÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
bez lepku
Složení: Vepřové maso (58%), pitná voda, kůžová
emulze (vepřové kůže, voda, stabilizitárory E327,
E3330, E331, látka zvýrazňujcí chuť a vůni E270,
zahuštovadlo E412, konzervant E500), bramborový
škrob, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), konzervanty E250, E535, E500, dextróza, sušená
zelenina, koření, extrakty koření, stabilizátory E450,
E451, E339, glukózový sirup, bílkovina vepřová,
zahuštovadlo/zahusťovadlá E407a, E1422 antioxidanty, E301, E316, látka zvyšující chuť a vůní E621.
Střevo není jedlé. Obsah tuku max. 10%, obsah soli
max. 2,5%, obsah lepku max. 20mg/kg výrobku. Po
otevření spotřebovat do 48 hod. Skladujte při teplotě
1 až 5 st. C.
Myslivecký salám uzený
MYSLIVECKÁ SALÁMA UDĚNÁ
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(64%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia
(vepřové kůže/brav. kůže, stabilizátor E339, zahušťovadlo E412), bramborový/zemiakový škrob, jedlá
sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250,
E535, E500, dextróza, sušená zelenina, koření/koreniny, stabilizátory E450, E451, E452, E339, extraky
koření/korenín, zahuštovadla/zahusťovadlá E407a,
E1422, antioxidanty, E301, E316, látka zvýrazňující
chuť a vůní/zvýrazňovač chuti E621, bílkovina vepřová/bielkovina. Střevo není jedlé/črevo nie je jedlé.
Obsah soli max. 2,5%, obsah tuku max. 10%, obsah
lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku. Po otevření
spotřebujte/po otvorení spotreb. do 48 hod. Skladujte při/skladovať pri teplotě/teplote 1 až 5 st. C.

Baleno v ochranné atmosféře/ochrannej atmosfére.
ostrá klobása
OSTRÁ KLOBÁSA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(60%), vepřová bílkovina/bravčová bielkovina, vařené vepřové kůže/varené bravčové kože/, bramoborový/zemiakový škrob, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/
konzervačné látky E250, E535, E202, stabilizátory
E339, E450, E451, E452, glukózový sirup, kvasniční
extrakt, cukr/cukor, extraktykoření/korenín, emulgátor E472c, zahušťovadla, E1422, E407a, látky
zvýrazňující chuť a vůni/ zvýrazňovače chuti a arómy
E621, E635, regulátor kyselosti/kyslosti E508, E260,
anitoxidanty E301, E316, sušená zelenina, koření/korenie, jedlé střevo – vepřové /jedlé črevo – bravčové.
Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia:
1180kJ/284kcal, tuky: 22,2g, z toho nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 7,5g, sacharidy: 3,0g, z toho
cukry: 0,4g, bílkoviny/bielkoviny: 13,2g, sůl/soľ:
2,31g. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1
až 5 st. C. Po otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať do 48 hod.
PÁRKY
PÁRKY
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(48%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátor
E339, zahuštovadlo E412), jedlá sůl s jodem/jedlá
soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535 stabilizátor
E451, sušená zelenina, zahuštovadla/zahusťovadlá
E407a, E425, látka zvýrazňující chuť a vůní/zvýrazňovače chuti E621, E635, antioxidant E316, extrakty
koření/extrakty korenia, barvivo/farbivo E120, glukozový sirup, bílkovina/bielkovina (rostlinná, vepřová/bravčová), jedlé střevo/črevo-vepřové/bravčové.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia: 945kJ/227kcal, tuky: 12,9g, z toho nasycené/
nasýcené mastné kyseliny: 4,86g, sacharidy 0,6g, z
toho cukry: 0,4g, bílkoviny/bielkoviny: 11,94g, sůl/
soľ: 2,37g. Baleno v ochanné atmosféře/baleno v
ochrannej atmosfére. Po otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať do 48 hod. Skladujte při teplotě/
skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg.
pikantní pečínka
PIKANTNÁ PEČIENKA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/udéný
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zložení: Vepřové maso/bravčové mäso
(75%), pitná voda jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/
konzervačné látky E250, E535, živočišná bílkovina/
bielkovina, rostlinná/rastlinná vláknina, cukr/cukor,
dextróza, antioxidant E316, extrakty koření/extrakty
korenia, stabilizátory E450, E451, E452, modifikovaný škrob E1422, glukózový sirup, kořenící extrakty,
aroma/aróma, zahušťovadla/zahušťovadlá E407a

paprikový extrakt, E415. Obsah lepku max. 20mg/kg
výrobku. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia: 852kJ/205 kcal, tuky: 15,2g z toho nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 5,7g, sacharidy:
2,5g, z toho cukry: 0,4g, bílkoviny/bielkoviny: 15,2g,
sůl/soľ: 2,23g. Vakuové balení/Vákuové balenie. Po
otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať/do 48
hod. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až
5 st. C.
pivní salám
PIVNÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný, uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný, údený
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(61%), hovězí maso/hovädzie mäso (6%), kůžová
emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové
kože, pitná voda, stabilizátory E327, E330, E331,
regulátor kyselosti/kyslosti E270, zahušťovadlo/
zahustova-dlo E412, konzervant/konzervačná látka
E500), jedlá sůl s jodem/ jedlá soľ jódovaná (jedlá
sůl/soľ jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535, E202, bramborový/zemiakový
škrob, stabilizátory E450, E451, antio-xidant E316,
koření/koreniny, barvivo/farbivo E120 extrakty koření/korenín, regulátor kyselosti/kyslosti E 262, látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti E621,
aroma/aróma, dextróza, vepřová/bravčová bílkovina/bielkovina. Střevo není jedlé/črevo nie je jedlé.
Obsah soli max. 3,0%, obsah tuku max. 46%, obsah
lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při
teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Po otevření
spotřebujte/Po otvoreni spotrebovať do 48 hod.
Poličan
Poličan
Bez lepku/bezgluténový
Masný výrobek trvanlivý fermentovaný, uzený,
střevo není jedlé.
Mäsový výrobok trvanlivý
fermentovaný,údený,črevo nie je jedlé.
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso,
vepřové sádlo/bravčová slanina, jedlá sůl/soľ, koření/koreniny, extrakty koření/korenín, glukózový
sirup, dextróza, startovací kultura mikroorganismů/
štartovacia kultúra mikroorganizmov, extrakt z červené řepy/červenej repy, konzervant/konzervačná
látka-E250, antioxidant-E316,barvivo/farbivo-E120,
kouřové aroma/dýmová aróma. Na 100g výrobku
bylo použito 130g masa. Na 100g výrobku bolo použité 130g mäsa. Výživové údaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 2036kJ/492kcal; tuky: 45g; z toho
nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 17g; sacharidy:
1,0g; z toho cukry: 0,9g; bílkoviny/bielkoviny: 19g;
sůl/ soľ: 3,5g. Skladujte při teplotě/skladovať pri
teplote 0°C až +20°C. Po vybalení spotřebujte/spotrebovať do 4dnů.
Roastbeef
Roastbeef
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Hovězí maso/hovadzie mäso
(89%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/ jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty
E250, E535, stabilizátory E450, E451, zahušťovadlo/
zahusťovadlo E407a, extrakty koření/korenín, aroma/aróma. Výživové údaje na 100g: Energetická

hodnota 450kJ/101kcal, tuky: 1,0g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 0g, cukry: 0,7g, bílkoviny: 15g, sůl:
2,3g. Obal není jedlý/obal nie je jedlý. Obsah lepku/
gluténu max. 20 mg/kg výrobku. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin.
Rolovaný bok půlený
Rolovaný bok polený
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opraovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(85%)pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jodovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/koznervačné látky E250, E535, kůžová emulze/
kožová emulzia (vepřové kůže/brav. kože, voda,
stabilizátory E339, regulátor zahušťovadlo E412),
česnek/česnak, paprikový flok, stabilizátory E339,
E450, E451, E452, dextróza, antioxidany E316, E301,
látky zvýr. chuť a vůni/ zvýrazňovače chuti a arómy
E621, E635, zahušťovadlo/zahušťovadlo E407a,
směs koření/zmes korenín. Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota/energia: 1080kJ/260kcal, tuky:
14 g, z toho nasycené/nasýtené masné kyseliny:
8,9g, sacharidy: 2,3g, z toho cukry:0 g, bílkoviny/
bielkoviny:17 g, sůl/soľ: 2,2g. Obsah lepku/gluténu
max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při/skladovať pri
teplotě 1 až 5 st. C. Vakuové balení/Vákuové balenie.
Po otevření spotřebujte do 48 hodin/Po otvorení spotrebovať do 48 hod.
Rolovaný bok
ROLOVANÝ BOk
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opraovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(85%)pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jodovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/
koznervačné látky E250, E535, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/brav. kože, voda, stabilizátory E339, zahušťovadlo E 412), česnek/česnak,
paprikový flok, stabilizátory E339, E450, E451, E452,
antioxidanty E316, E301, zahušťovadlo/zahušťovadlo E407a, směs koření/zmes korenín. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia:
1080kJ/260kcal, tuky: 14g, z toho nasycené/nasýtené masné kyseliny: 8,9g, sacharidy: 2,3g, z toho
cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 17g, sůl/soľ: 2,2g.
Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při/skladovať pri teplotě 1 až 5 st. C. Vakuové
balení/Vákuové balenie. Po otevření spotřebujte do
48 hodin/Po otvorení spotrebovať do 48 hod.
salám se sýrem
SALÁMA SO SÝROM
masný výrobek tepelně opracovaný-uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný-údený
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(71%), sýr/syr (20%) (mléko/mlieko, jedlá sůl/
soľ, jodičnan draselný, syřidlo/syridlo, mlékárenská
kultura/mliekarenská kultúra), pitná voda, jedlá sůl
s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan
draselný), dextróza, konzervanty/konzervačné látky
E250, E535, E202, stabilizátory E450, E451, barvivo/
farbivo E120 antioxidanty E301, E316, látka zvýrazňující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti E621, koření/
koreniny, regulátor kyselosti/kyslosti E330, E331.

Střevo není jedlé/črevo nie je jedlé. Obsah soli max.
2,5%, obsah tuku max. 30%, obsah lepku/gluténu
max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při teplotě/skladovať při teplote 1 až 5 st. C. Po otevření/otvorení
spotřebujte/spotrebovať do 48 hod.
sekaná
SEKANÁ
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/udený
bez lepku/bez gluténový
Složení: Vepřové maso/bravčové mäso (51%), pitná
voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/
bravčové kože, pitná voda, stabilizátor E329, zahuštovadlo E412, regulátor kyselosti E270, konzervant
E500),bramborový/zemiakový škrob, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jodovaná, konzervanty/konzervačné
látky E250, E535, antioxidant E315, stabilizátory
E450, E451, E452, emulgátory E471, E472, koření/
korenie, výtažky z koření/korenín, maltodextrin,
látka zvýrazňující chuť a vůní/zvyrazňovač chutí a
arómy E621. Výživové údaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 976kJ/236kcal, tuky: 20g, z toho
nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 7,2g, sacharidy: 2,6g, z toho curky: 0g, bílkoviny/bielkoviny:
12g, sůl/soľ: 1,8g. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/
kg výrobku. Vakuově baleno/Vákuové balenie. Po
otevření spotřebujte do/otvorení spotrebovať do 48
hod. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až
5 st. C.
sekaná s panenkou pečená
SEKANÁ S PAN. SVIEČKOVOU PEČENÁ
Tepelně opracovaný masný výrobek
Tepelně opracovaný mäsový výrobok
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(65%), vepřová panenka/bravčová panenka (15%),
pitná voda, vepřová bránice/bravčová bránica, jedlá
sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), česnek/česnak, pepř černý/černé
koreni, kmín/rasca. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia: 932kJ/223kcal, tuky: 13g,
z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 5,4g,
sacharidy: 1,6g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 23g, sůl/soľ: 1,6g. Obsah lepku/gluténu max.: 20
mg/kg výrobku. Po otevření/otvorení spotřebujte/
spotřebovaťdo 48. hod. Skladujte/skladovať při/pri
teplotě 1až 5 st. C. Vakuové balení/vakuové balenie.
Sekaná s panenkou syrová
Masný polotovar
Složení:vepřové maso (80%),voda,
jedlá sůl s jodem,pepř černý mletý,kmín celý,
sušený česnek,konzervant E262,
antioxidant E 301,E 302
obsah tuku: max 30%
obsah soli: max: 2,5%
Skladujte při teplotě 1 až 4 st C
Před použitím důkladně tepelně opracovat
selské cigaro
SEDLIACKÉ CIGÁRO
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný, údený
bez lepku/bezgluténové
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(48%), voda, kůžová emulze/kožová Emulzia (vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátory 327,
E331), bramborový/zemiakový škrob, jedlá sůl s jo-

dem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzevačné látky E250, E500,
stabilizátory E450, E451, směs koření/zmes korenia,
antioxidant E316, barvivo/farbivo E120, E160c, látka
zvyšující chuť a vůni/zvýrazňovač chuti E621. Obsah
soli max. 2,5%, obsah tuku max. 45%, obsah lepku/
gluténu max. 20mg/kg výrobku. Baleno v ochranné
atmosféře/baleno v ochrannéj atmosfére. Skladujte
při teplotě/skladovať při teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin.
selské škvarky
OŠKVARKY
Masný výrobek tepelně opracovaný
Mäsový výrobok tepelne opracovaný
Složení/Zloženie: Vepřové škvarky/Bravčové oškvarky (98%), jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá
sůl/soľ, jodičnan draselný) sušený česnek/česnak.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia: 2930kJ/710kcal, tuky: 68g, z toho nasycené/
nasýcené mastné kyseliny: 24,05g, sacharidy: 2,1g, z
toho cukry: 0,4g, bílkoviny/bielkoviny: 22,5g, sůl/soľ:
1,0g. Skladujte při teplotě 1 až 5 st.C/Skladovať pri
teplote 1 až 5 st. C. Baleno v ochranné atmosféře/Baleno v ochrannej atmosfére. Po otevření spotřebujte
do 48 hodin/po otvoreni spotrebovať do 48 hod.
sendvičový nářez
SENDVIČOVÝ NÁREZ
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelne opracovaný
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(62%), voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepř.
kůže/bravčové kože, voda, stabilizátory E327, E330,
E331, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E412,
konzervant E500), modifikovaný škrob E1422, jedlá
sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250,
E535 česnek/česnak, koření/korenie, antioxidant E
316, stabilizátory E450, E451, barvivo/farbivo E120,
kvasniční extrakt, zahušťovadlo E407a, látky zvýrazňující chuť a vůní/zvýrazňovače chuti a arómy E621,
E635, sůl E508. Střevo není jedlé/črevo nie je jedlé.
Obsah soli max. 2,5%, obsah tuku max. 35%, obsah
lepku max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při tepltě/
skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebovat/po otvorení spotrebovať do 48 hod.
sváteční roláda
masný polotovar
Složení: Vepřové maso (98%), jedlá sůl s jodem, konzervant E250, E500. Obsah tuku max. 50%. Obsah
soli max. 2%. Spotřebujte do 48 hodin. Skladujte při
teplotě 0-4 st. C. Před konzumací důkladně tepelně
opracovat.
SÝROVÉ PÁREČKY
SYROVÉ PÁROČKY
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaná/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(67%), pitná voda, sýr (15%), kůžová emulze/kožová emulzia (vepř.kůže/bravčové kože, voda, stabilizátor E339, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti
E270), jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá
sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty E250, E535,
stabilizátor E451, bramborový/zemiakový škrob, extrakty koření/korenia, dextroza, antioxidant E316,

sušená smetana, kvasničný extrakt, glukózový sirup,
barvivo/farbivo E120, aroma/aróma, jedlé střevo/
črevo - kolagenní/kolagenné. Výživové údaje na
100g: Energetická hodnota/energia: 1300kJ/290kcal, tuky: 24,0g, z toho nasycené/nasýtené mastné
kyseliny: 9,8g, sacharidy: 10g, z toho cukry: 0,5g,
bílkoviny/biekoviny: 14,35g, sůl/soľ: 2,90g. Obsah
lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku. Skladujte/
skladovať při/pri teplotě 1 až 5 st. C. Výrobek obsahuje alergenní složku Mléko/Mlieko a výrobky z
něj/neho. Po otervření spotřebujte do 48 hod.
Špek dědy Pilčíka
slanina deda Pilčíka
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: vepřový bok/bravčový bok (92%),
pitná voda, extrakty koření/korenín, antioxidant
E301, jedlá sůl /jedlá soľ, stabilizátory E450, E451,
dextróza, konzervant/konzervačná látka E250, cukr,
kouřové aroma. Výživové údaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 226kJ/540kcal, tuky: 55g, z toho
nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 11g, sacharidy:
3,5g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 14g, sůl/
soľ: 2,7g. Obsah lepku/gluténu max. 20 mg/kg výrobku. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1
až 5 st. C. Baleno vakuově/Vákuové balenie. Po otevření spotřebujte do 72 hodin/Po otvorení spotrebovať do 72 hod.
špek speciál
ŠPEK špeciál
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřový bok/bravčový bok (90%),
voda, směs koření/zmes korenia, antioxidant E316,
jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/
soľ, jodičnan draselný) stabilizátory E450, E451,
dextróza, glukozový sirup, extrakty koření/korenín
konzervanty/konzervačné látky E250, E535. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia:
2040kJ/494kcal, tuky: 55,0g, z toho nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 19,5g, sacharidy: 0,7g, z toho
cukry: 0,4g, bílkoviny/bielkoviny: 9,0g, sůl/soľ:2,1g.
Skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku. Baleno vakuově/Vákuové
balenie. Po otevření spotřebujte do 48 hodin/Po otvorení spotrebovať do 48 hod.
špekáčky
ŠPEKAČKY
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(35%), hovězí maso/hovadzie mäso (25%), vepřové
sádlo/bravčová slanina (20%), pitná voda, kůžová
emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové
kože, voda, stabilizátory E327, E330, E331, konzervant E500, zahuštovadlo E412, regulátor kyselosti
E270), bramborový/zemiakový škrob, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jodovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535,
stabilizátor E451, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůní/zvýrazňovače chuťi E621, E635, barviva/farbiva E120, E160c, koření/korenie, glukózový
sirup, sušený česnek/Česnak, jedlé střevo/črevo-vepřové/bravčové. Výživové údaje na 100g výrobku:
Energetická hodnota/Energia: 1320kJ/319kcal, tuk:

29 g, z toho nasycené/nasytené mastné kyseliny:
11g, sacharidy: 4,3g, z toho cukry: 0,0g, bílkoviny/
bielkoviny: 11g, sůl: 2,11g. Obsah lepku/gluténu
max. 20mg/kg. Skladujte při teplotě/skladovať pri
teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebovat/otvorení
spotrebovať do 48 hod. Baleno v ochranné atmostéře/ochrannej atmosfére.
Špekáčkový točený
ŠPEKAČKOVÁ TOČENÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(35%), hovězí maso/hovadzie mäso (25%), vepřové
sádlo/bravčová slanina (20%), pitná voda, kůžová
emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové
kože voda, stabilizátory E327, E330, E331, konzervant E500, zahuštovadlo E412, látka zvýr. chuť a
vůní E270), bramborový/zemiakový škrob, jedlá sůl
s jodem/jedlá soľ jodovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan
draselný) konzervanty/konzervačné látky E250,
E535, stabilizátor E451, antioxidant E316, látky zvýrazňující chuť a vůní/zvýrazňovače chuťi E621, E635,
barviva/farbiva E120, E160c, koření/korenie, glukózový sirup, sušený česnek/ česnakjedlé střevo/črevo-vepřové/bravčové. Výživové údaje na 100g výrobku:
Energetická hodnota/Energia: 1320kJ/319kcal, tuk:
29g, z toho nasycené/nasytené mastné kyseliny: 11
g, sacharidy: 4,3 g, z toho cukry: 0,0g, bílkoviny/bielkoviny: 11 g, sůl: 2,11g. Obsah lepku/gluténu max.
20mg/kg. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote
1 až 5 st. C Po otevření spotřebovat/otvorení spotrebovať do 48 hod. Baleno v ochranné atmostéře/
ochrannej atmosfére.
štýrská klobása
ŠTAJERSKÁ KLOBÁSA
masný výrobek tepelně opracovaný, uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný, údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(60%), hovězí maso/hovädzie mäso (31%), pitná
voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá
sůl/soĺ jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535, sušený česnek/cesnak, koření/
koreniny, stabilizátory E450, E451, extrakty koření/
korenín, antioxidant E316, látka zvýrazňující chuť a
vůni/zvýrazňovač chuti E621, glukózový sirup, barvivo/farbivo E150d, jedlé střevo/črevo - vepřové/
bravčové. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia:
1640kJ/398kcal, tuky: 39g, z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 15g, sacharidy: 0g, z toho cukry:
0g, bílkoviny/bielkoviny: 13g, sůl/soľ: 2,4g. Po otevření/otvorení spotřebujte/spotrebovať do 48 hod.
Skladujte při/skladovať pri teplotě/teplote 1 až 5 st.
C. Baleno v ochranné atmosféře/baleno v ochrannej
atomsfére.
štýrský párek
ŠTAJERSKÝ PÁROK
masný výrobek tepelně opracovaný, uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný, údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(60%), hovězí maso/hovädzie mäso (31%), pitná
voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá
sůl/soĺ jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535, sušený česnek/cesnak, koření/

korenie, stabilizátory E450, E451, extrakty koření/
korenín, antioxidant E316, látka zvýrazňující chuť a
vůni/zvýrazňovač chuti E621, glukózový sirup, jedlé
střevo/črevo je jedlé - kolagenní/kolagenné (barviva/farbiva E150c, E160c). Obsah lepku/gluténu max.
20mg/kg. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia: 1640kJ/398kcal, tuky: 39,0g, z toho
nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 12,5g, sacharidy: 0,1g, z toho cukry:0,0g, bílkoviny/bielkoviny:
13g, sůl/soľ: 2,1g. Po otevření/otvorení spotřebujte/
spotrebovať do 48 hod. Skladujte při/skladovať pri
teplotě/teplote 1 až 5 st. C. Baleno v ochranné atmosféře/ochrannej atmosfére.
ŠUNKA kulatá STANDARD
ŠUNKA GULATÁ ŠTANDARD
masný výrobek tepelně opracovaná
mäsový výrobok tepelně opracovaný
střevo není jedlé/črevo nie je jedlé
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zložeine: Vepřové maso/bravčové mäso
(55%), voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové kože, voda, zahušťovadlo E412,
konzervant E500), antioxidant E316, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/konzervačné látky E250, E535,
látka zvýrazňující chuť a vůně/zvýrazňovače chuti
a arómy E621, zahušťovadlo/zahušťovadlo E407a,
stabilizátory E 450, E451, extrakty koření/korenín,
bílkovia/bielkovina (vepřová/bravčová), modifikovaný škrob E1422, bramborový/zemiakový škrob.
Obsah soli max. 2,5%, obsah tuku max. 3,0%, obsah
ČSB min. 10%, obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg.
Standartní šunka/Šunka štandart. Skladujte při teplotě 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin.
šunka nejvyšší jakosti
ŠUNKA NAJVYŠŠEJ KVALITY
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
střevo není jedlé/črevo nie je jedlé
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(92%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty
E250, E535, E330, stabilizátory E450, E451, antioxidant E301, glukózový sirup, cukr/cukor, kvasniční
extrakt, extrakty koření/korenín, aroma/aróma.
Obsah soli max. 1,9%, obsah tuku max. 3%. Třída
jakosti/Trieda jakosti - Nejvyšší jakost. obsah čistých
svalových bílkovin/bielkovin min. 16%. Skladujte při
teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Po otevření
spotřebujte do 48 hodin/po otvorení spotrebovať do
48 hod. Obsah lepku/gluténu max. 20 mg/kg výrobku.
šunka od kosti
ŠUNKA OD KOSTI
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso z kýty/bravčové
mäso (90%), pitná voda, jedlá sůl/ jedlá soľ, konzervanty/konzervačné látky E250, E535, stabilizátory
E450, E451, zahušťovadlo/zahusťovadlo E407a,
extrakty koření/korenín, aroma/aróma, antioxidant
E301, dextróza, maltodextrin. Výživové údaje na
100g: Energetická hodnota/energia: 638kJ/152kcal,
Tuky: 8,2g, z toho nasyscené/nasýtené mastné kyseliny: 2,7g, sacharidy: 2,3g, z toho cukry: 0,4g, bílko-

viny/bielkoviny: 18g, sůl: 3,0g, obsah lepku/gluténu
max. 20mg/kg výrobku. Obal není jedlý/obal nie je
jedlý. Třída jakosti/Trieda jakosti - Nejvyšší jakost, obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin min. 16%.
Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1až 5 st. C.
Po otevření spotřebujte do 48 hodin/po otvorení
spotrebovať do 48 hod. Vakuově baleno/Vakuové
balenie.
šunková klobása
ŠUNKOVÁ KLOBÁSA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(68%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535, stabilizátory E450,
E451, zahušťovadla/zahusťovadlá E407, E412, antioxidant E301, extrakty koření/korenia, glukózový sirup, kvasniční extrakt, aroma/aróma, korení/korení,
jedlé střevo/črevo - vepřové/bravčové. Obsah lepku/
gluténu max. 20mg/kg výrobku. Výživové údaje na
100g: Energetická hodnota/energia: 713kJ/171kcal, tuky: 10,7g, z toho nasycené/nasýcené mastné
kyseliny: 4,0g, sacharidy: 5,5g, z toho cukry: 0,9g,
bílkoviny/bielkoviny: 13,2g, sůl/soľ: 2,90g. Baleno v
ochranné atmosféře/baleno v ochranej atmosfére.
Po otevření spotřebujte/po otorení spotrebovať do
48 hod. Skladujte při/pri teplotě/teplote 1až 5 st. C.
ŠUNKOVÁ PĚNA MINI
ŠUNKOVÁ PENA MINI
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelne opracovaný
bez lepku / bezgluténu
Složení / Zloženie: vepřová šunka / bravčová šunka
(30%), (vepřové maso / bravčové mäso, voda, kůžová
emulze / kožová emulzia vepř. kůže / bravčové kože,
voda, stabilizátory E327, E331), vepřové sádlo /
bravčová slanina (30%), voda, jedlá sůl s jodem /
jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl / soľ, jodičnan draselný),
konzervanty / konzervačné látky E250, E500,
mléčná a sójová bílkovina / mliéčná a sójová
bielkovina, stabilizátor E1422, zahušťovadla /zahusťovadlá E407, E412, látka zvyšující chuť a vůni
/ zvýrazňovač chuti a arómy E621, barvivo / farbivo
E120. Obsah soli max.: 2,5%. Obsah tuku max.: 35%.
Obsha lepku max. 20mg/kg výrobku. Po otevření
spotřebujte do 24 hodin / Po otvorení spotřebovať do
24 hod. Skladujte při teplotě / skladovať priteplote
1 až 5 °C. Alergenní složky / Alergenné zložky: Mléko
a výrobky z něj / Mlieko a výrobky z neho / Sója
a výrobky z ní / nej.
šunkový SALÁM uzený
ŠUNKOVÁ SALÁMA ÚDENÁ
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(68%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia
(vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátory
E331, zahušťovadlo E412, konzervant E500), jedlá
sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250,
E535, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E635,
stabilizátory E339 E450, E451, antioxidant E316, zahuštovadla/zahusťovadlá E407a, E1422 extrakty koření/korenín, vepřová bílkovina/bravčová bielkovina,

antioxidant E316, koření/korenie, glukózový sirup.
Střevo není jedlé/črevo nie je jedlé. Výživové údaje
na 100g: Energetická hodnota/energia: 414kJ/98
kcal, tuky: 3,0g, z toho nasycené/nasýcené mastné
kyseliny: 1,14g, sacharidy: 5,3g, z toho cukry: 0,4g,
bílkoviny/bielkoviny: 12,6g, sůl/soľ: 2,5g. Obsah
lepku max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při teplotě/
skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Baleno v ochranné
atmosféře/ ochrannej atmosfére. Po rozbalení spotřebujte/po rozbalení spotrebovať do 48 hod.
Šunkový salám
ŠUNKOVÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaná
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zložeine: Vepřové maso/bravčové mäso
(55%), voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátory E327,
E330, E331, zahušťovadlo E412, konzervant E500,
látka zvýrazňujcí chuť a vůni E270), antioxidant
E316, jedlá sůl sjodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá
sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535, látka zvýrazňující chuť avůni/
zvýrazňovače chuti E621, stabilizátory E450, E451,
zahuštovadla/zahušťovadlá E407a, E1422, dextróza,
extrakty koření/korenín, bílkovia/bielkovina vepřová/bravčová), střevo není jedlé/črevo nie je jedlé.
Obsah soli max. 2,5%, obsah tuku max. 3,0%, obsah
lepku/gluténu max. 20mg/kg. Skladujte při teplotě/
skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin/Po otvorení spotrebovať do 48hod.
Šunkový salám Speciál 400g
ŠUNKOVÁ SALÁMA SPECIÁL 400G
masný výrobek tepelně opracovaný
střevo není jedlé
bez lepku
Složení: Vepřové maso (55%), pitná voda, kůžová
emulze (vepřové kůže, voda, stabilizátory E327,
E330, E331, konzervant E500, zahušťovadlo E412,
lákta zvýrazňující chuť a vůní E270), antioxidant
E316, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl jodičnan draselný),
konzervanty E250, E500, látka zvýrazňující chuť a
vůni E621, bramborový škrob, zahušťovadla E407a,
E1422, dextróza, stabilizátory E450, E451, extrakty
koření, bílkovina (vepřová), česnek. Obsah soli max.
2,5%, obsah tuku max. 3,0%, obsah lepku max.
20mg/kg. Skladujte při teplotě 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin.
šunkový salám speciál
ŠUNKOVÁ SALÁMA SPECIÁL
masný výrobek tepelně opracovaný
střevo není jedlé
bez lepku
Složení: Vepřové maso (55%), pitná voda, kůžová
emulze (vepřové kůže, voda, stabilizátory E327,
E330, E331, konzervant E500, zahušťovadlo E412,
lákta zvýrazňující chuť a vůní E270), antioxidant
E316, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl jodičnan draselný)
konzervanty E250, E500, látka zvýrazňující chuť a
vůni E621, bramborový škrob, zahušťovadla E407a
E1422, dextróza, stabilizátory E 450, E451, extrakty
koření, bílkovina (vepřová), česnek. Obsah soli max.
2,5%, obsah tuku max. 3,0%, obsah lepku max.
20mg/kg. Skladujte při teplotě 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin.

TEREZKA ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI
TEREZKA ŠUNKA NAJVYŠŠÍ KVALITY
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
střevo není jedlé/črevo nie je jedlé
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(95%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ,jodičnan draselný), konzervanty
E250, E535, E330, stabilizátory E450, E451, antioxidant E301, glukózový sirup, cukr/cukor, kvasniční extrakt, extrakty koření/korenín, aroma/aróma. Obsah
soli max. 1,8 %, obsah tuku max.: 3% Třída jakosti/
Trieda jakosti - Nejvyšší jakost. Obsah čistých svalových bílkovin/bielkovin: min. 16% Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C Po otevření spotřebujte do 48 hodin/po otvorení spotrebovať do 48
hod. Obsah lepku/gluténu max. 20 mg/kg výrobku.
Točený salám
TOČENÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(48%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátor
E339, zahuštovadlo E412), jedlá sůl s jodem/jedlá
soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535 stabilizátor
E451, sušená zelenina, zahuštovadla/zahusťovadlá
E407a, E425, látka zvýrazňující chuť a vůní/zvýrazňovače chuti E621, E635, antioxidant E316, extraty
koření/extrakty korenia barvivo/farbivo E120, glukozový sirup, bílkovina/bielkovina (rostlinná, vepřová/
bravčová) jedlé střevo/črevo-vepřové/bravčové.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia: 945kJ/227kcal, tuky: 12,9g, z toho nasycené/
nasýcené mastné kyseliny: 4,86g, sacharidy: 0,6g, z
toho cukry: 0,4g, bílkoviny/bielkoviny: 11,94g, sůl/
soľ: 2,37g. Baleno v ochanné atmosféře/baleno v
ochrannej atmosfére. Po otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať do 48 hod. Skladujte při teplotě/
skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Obsah lepku/gluténu max.:20mg/kg
Trampský salám
TRAMPSKÁ SALÁMA
Masný výrobek tepelně opracovaný
Mäsový výrobok tepelně opracovaný
uzený/udený
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(60%), vepřová bílkovina/bravčová bielkovina vařené vepřové kůže/varené bravčové kože/bramoborový/ zemiakový škrob, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ
jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) koření/
korenie/česnek/česnak, konzervanty/konzervačné
látky E250, E535, stabilizátory E450, E451, E452,
E339, barvivo/farbivo E120, E500 látky zvýrazňující
chuť a vůni/zvýrazňovače chuti a arómy E621, E635,
antioxidanty E 301 E316, kvasnišní extrakt, dextróza,
extrakty, koření/korenín, směs koření/zmes korenín,
regulátorkyselosti/kyslosti E508, zahušťovadlo/
zahustovadlo E407a, sušená zelenina. Střevo není
jedlé/črevo nei je jedlé. Obsah tuku max. 50%, obsah
soli max. 3,5%. Skladujte při teplotě/skladovať pri
teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať do 48 hod.

TREFILOVA MASOPUSTNÍ KLOBÁSA
TREFILOVA FAŠIANGOVA KLOBÁSA
masný výrobek tepelně opracovaný-uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný-údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(95%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/
konzervačné látky E250, E500, stabilizátory E450,
E451, E452, sušený česnek/cesnak, pepř černý/čierne korenie, kmín/rasca, jedlé střevo/črevo vepřové/
bravčové. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote
1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do/po otvorení
spotrebovať do 48 hod. Baleno v ochranné atmosféře/balené v ochrannej atmosfére.
uzený krk dědy pilčíka
údený krk deda Pilčíka
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie:vepřový krk/bravčový krk(92%),pitná voda,extrakty koření/korenín,antioxidant
E301,jedlá sůl /jedlá soľ,stabilizátory E450,E451,dextróza,konzervant/konzervačná látka E250,cukr,
kouřové aroma Výživové údaje na 100g:Energetická
hodnota/energia:226kJ/540kcal, tuky:55 g,z toho
nasycené/nasýtené mastné kyseliny 11g,sacharidy
3,5g, z toho cukry:0g,bílkoviny/bielkoviny:14 g,sůl/
soľ 2,7g obsah lepku/gluténu max.: 20 mg/kg výrobku Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až
5 st. C Baleno vakuově/Vákuové balenie.Po otevření
spotřebujte do 72 hodin/ Po otvorení spotrebovať do
72 hod.
uzená slanina nižší
ÚDENÁ SLANINA NÍŽŠIA
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobek tepelně opracovaný
Složení/Zloženie: Vepřové sádlo bez kůže/bravčové
sadlo bez kože (96%), jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, konzervanty/konzervačné látky E250, E535.
Obsah soli max. 4,0%. Skladujte při/skladovať pri
teplotě 1až 5 st. C.
uzená slanina vyšší
ÚDENÁ SLANINA VYŠŠIA
masný výrobek tepelně opracovaný - uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný - údený
Složení/Zloženie: Vepřové sádlo s kůží/bravčová slanina s kožou (96%) jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/
konzervačné látky E250, E535. obsah soli max. 4,0%.
Skladujte při teplotě/skladovať při teplote 1až 5 st. C.
Po otevření spotřebujte/po otvoreni spotrebovať do
48 hod.
uzená žebra z boku
uzená žebra z krku
uzená žebra z pečeně
masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Zmasilé vepřové kosti (96%), jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), konzervant E250,
E535. Obsah soli max. 3,5%. Skladujte při teplotě 1-5
st. C. Doporučení výrobce: Před konzumací důkladně
vařte.

uzená krkovice
UDená KRKOVICA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
Složení/Zloženie: Vepřová maso/bravčová mäso
(71%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/
konzervačné látky E250, E535, antioxidant E316,
extraky koření/korenin, stabilizátory E451, E450, zahušťovadla E407a, E415, dextróza. Výživové údaje na
100g: Energetická hodnota/energia: 684kJ/249kcal,
tuky: 10g, z toho nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 3,6g, sacharidy: 0,2g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/
bielkoviny: 19g, sůl/soľ: 1,5g. Baleno vakuově/balené vakuovo. Po otevření spotřebujte 48 hodin. Po otvorení spotrebvoať do 48 hod. Skladujte při teplotě/
skladovať pri teplote 1 až 5 st. C.
uzená křížovka
ÚDENÁ KRIŽOVKA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
Složení/Zloženie: Vepřové kýta/bravčová kýta (76%),
pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná,
konzervanty/konzrvačné látky, E205, E535, stabilizátory E450, E451, antioxidant E316, modifikovaný
škrob, dextróza, zahušťovadla/zahušťovadlá E407a,
E415, extrakty koření/korenín. Obsah soli max. 3,0%.
Skladujte při/skladovať pri teplotě 1 až 5 st. C. Doporučení výrobce/výrobca: Před konzumací důkladně
vařte.
uzené koleno přední
UDENÉ KOLENO PREDNÉ
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
Složení/Zloženie: Vepřové koleno/bravčové koleno
(76%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/
konzrvačné látky, E250, E535, stabilizátory E450,
E451, antioxidant E316, zahušťovadla/zahusťovadlá
E407a, E415 dextróza, modifikovaný škrob, extraktykoření/korenín. Obsah soli max. 3,0%. Skladujte při
teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Doporučení
výrobce/výrobca: Před konzumací důkladně vařte.
uzené koleno zadní
UDENÉ KOLENO ZADNÉ
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
Složení/Zloženie: Vepřové koleno/bravčové koleno
(76%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, konzervanty/konzrvačné látky, E250, E535,
stabilizátory E450, E451, antioxidant E316, dextróza/
modifikovaný škrob, extrakty koření/korenín, zahušťovadla/zahusťovadlá E407a, E415. Obsah soli max.
3,0%. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až
5 st. C. Doporučení výrobce/výrobca: Před konzumací
důkladně vařte.
Uzená rolovaná plec
UDENÉ ROLOVANÉ PLIECKO
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelně opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřová maso/bravčová mäso
(65%), pitná voda, jedlá sůl s jodem/jedlá sol jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535, antioxidant E316,
extraky koření/korenin, aróma, stabilizátory E451,

E452, vepřová bílkovina/bielkovina bravčová, aroma,
cukr/cukor, modifikovaný škrob E1422, zahušťovadla/zahušťovadlá E407a, E415. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg výrobku, obsah lepku/gluténu
max. 20mg/kg. Výživové udaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 418kJ/97,7kcal, tuky: 1,5g, z toho
nasycené/nasýtené mastné kyseliny 0,5g, sacharidy:
0,7g, z toho cukry:0,3g, bílkoviny/bielkoviny: 20,65g,
sůl/soľ: 2,5g. Baleno v ochranné/ochranej atmosféře.
Po otevření spotřebujte 48 hodin/ Po otvoreníspotrebujte do 48 hodín. Skladujte při/skladovať.
uzený bok BEZ KOSTI S KŮŽÍ
UDENÝ BOK BEZ KOSTI S KOŽOU
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zloženie: Vepřový bok/bravčový bok (90%),
pitná voda, extrakty koření/korenín, antioxidant
E316, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá
sůl/soľ, jodičnan draselný), stabilizátory E450, E451
dextróza, konzervanty/konzervačné látky E250,
E535, glukózový sirup. Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota/energia: 1350kJ/325kcal, tuky:
26,7g, z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny:
11,4g, sacharidy: 2,3g, z toho cukry: 0,4g, bílkoviny/
bielkoviny: 16,7g, sůl/soľ 2,1g. Obsah lepku/gluténu
max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Baleno vakuově/Vákuové balenie. Po otevření spotřebujte do 48 hodin/Po
otvorení spotrebovať do 48 hod.
uzený lalok
údený lalok
Masný výrobek tepelně opracovaný, uzený
Mäsový výrobok tepelně opracovaný, údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřový lalok/bravčový ovar
(76%), pitná voda, jedlá sůl jodem/jedlá soľ jódovaná, konzervanty/konzervačné látky E250, E535, stabilizátory E450, E451, modifikovaný škrob, dextróza,
zahuštovadla/zahušťovadlá E407a, E415, extrakty
koření/korneín antioxidant E316. Obsah lepku/gluténu max.20mg/kg. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1640kJ/39,0kcal, tuky: 38g z toho
nasycené mastné kyseliny: 12,5g, bílkoviny: 13,3g,
sůl: 2,1g. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote
1 až 5st. C. Po otervření spotřebujte do 48 hodin/Po
otvorení spotřebujte do 48 hod. Vakuově baleno/vakuové balenie.
vařený lalok
varený lalok
Masný výrobek tepelně opracovaný
Mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřový lalok/bravčový ovar
(76%), pitná voda, jedlá sůl jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný, konzervanty/
konzervačné látky E250, E535, stabilizátory E450,
E451, modifikovaný škrob, dextróza, zahuštovadla/
zahušťovadlá E407a, E415, extrakty koření/korneín
antioxidant E316, obsah lepku/gluténu max. 20mg/
kg. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota:
1760kJ/427kcal, tuky: 44g z toho nasycené mastné
kyseliny: 15,3g, bílkoviny: 8,9g, sůl: 2,2 g. Skladujte
při teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin/Po otvorení spotřebujte do 48 hod. Vakuově baleno/vakuové balenie.

Vánoční baňka – ŠUNKA
VIANOČNÁ BANKA ŠUNKA
masný výrobek tepelně opracovaná
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zložeine: Vepřové maso/bravčové mäso
(55%), voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátory E327,
E331), antioxidant E316, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ
jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/konzervačné látky E250, E500, barvivo/farbivo E120 látky zvýrazňující chuť a vůni/zvyraňovače
chuti chuti E621, E635. Obsah soli max. 2,5%, obsah
tuku max. 10%, obsah lepku max. 20mg/kg výrobku.
Skladujte při/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Po
otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať do 48
hod.
Vánoční set
VIANOČNÝ SET
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaná
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(76%), vařené vepřové kůže/varené bravčové kože,
bramborový/zemiakový škrob, jedlá sůl s jodem/
jedlá sol jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzevačné látky E250, E500 směs
koření/zmes korenia/sušená zelenina, stabilizátory
E339, E450, E451, E452, barvivo/farbivo E120, látka
zvyšující chuť a vůní zvyrazňovač chuti a arómy E621.
Obsah soli max. 2,5%, obsah tuku max. 35%. Skaldujte při/skladovať pri teplotě 1 až 5 st. C. Po otevření/otvorení spotřebujte/ spotrebovať do 48 hod.
Velikonoční vajíčko
VEĽKONOČNÉ VAJÍČKA
masný výrobek tepelně opracovaná
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zložeine: Vepřové maso/bravčové mäso
(55%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia
(vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátory
E327, E330, E331, zahušťovadlo E412, konzervant
E500, látka zvýrazňujcí chuť a vůni E270), antioxidant E316, jedlá sůl sjodem/jedlá soľ jódovaná,
(jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/konzervačné látky E250, E535 látka zvýrazňující chuť
avůni/zvýrazňovače chuti E621, stabilizátory E450,
E451, zahuštovadla/zahušťovadlá E407a, E1422,
dextróza extrakty koření/korenín, bílkovia/bielkovina vepřová/bravčová). Střevo není jedlé/črevo nie je
jedlé. Obsah soli max. 2,5%, obsah tuku max. 3,0%,
obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg. Skladujte při
teplotě/skladovať pri teplote 1 až 5 st. C. Po otevření
spotřebujte do 48 hodin/Po otvorení spotrebovať do
48 hod.
Velikonoční pytlík
VEĽKONOČNÝ PYTLIK
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaná
uzený/udený
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(66%), hovězí maso, vařené vepřové kůže/varené
bravčové kože, bramborový/zemiakový škrob, glukózový sirup, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/konzevačné látky E250, E535, E500, E202, dextróza, extrakty
koření/korenín, směs koření/zmes korenia/sušená

zelenina, stabilizátory E339, E450, E451, E452, barvivo/farbivo E120, antioxidanty E301, E316, látky zvyšující chuť a vůní/zvyrazňovačě chuti a arómy E621,
E635, želírující látka E508, zahušťovadlo E407a, směs
koření/zmes korenín. Střevo není jedlé/črevo nie je
jedlé. Obsah soli max. 2,5%, obsah tuku max. 35%,
obsah lepku max. 20mg/kg výrobku. Skladujte při/
skladovať pri teplotě/teplote 1 až 5 st. C. Po otevření
spotrebovať do 48 hod. Baleno v ochranné atmosféře.
vepřový jazyk UZENÝ
BRAVČOVÝ JAZYK ÚDENÝ
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
Složení/Zloženie: Vepřový jazyk/bravčový jazyk
(76%), voda,jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná,
(jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/konzervačné látky E250, E535, stabilizátory E450, E451,dextróza, modifikovaný škrob,zahušťovadla E407a,
E415, antioxidant E316, extrakty koření/korenín. Obsah soli max.:3,5%. Skladujte při teplotě/skladovať
pri teplote 1 až 5 st.C. Po otevření spotřebujte do 48
hodin/Po otvorení spotřebovať do 48 hod. Vakuově
baleno/vákuovo balené.
VEPŘOVÉ KOSTKY na guláš
Výsekové maso - Vepřové maso
Vepřová kýta s kostí vařená
Bravčové stehno s kosťou varená
Masný výrobek tepelně opracovaný
Mäsový výrobok tepelne opracovaný
Složení/Zloženie: Vepřové kýta s kostí/bravčové
stehno s kosťou (95%), pitná voda, jedlá sůl/soľ,
dextróza, stabilizátor E451, antioxidant E301, zahušťovadla/zahusťovadlá-E407a, E415, konzervant/
konzervačná látka E250. Obsah jedlé/jedlej soli max.
2,5%. Skladujte při teplotě/skladovať pri teplote 1 až
5°C.
VEPŘOVÁ UZENÁ KÝTA S KOSTÍ
BRAVČOVÉ ÚDENÉ STEHNO S KOSTÍ
Masný výrobek tepelně opracovaný, uzený
Mäsový výrobok tepelne opracovaný, údený
Složení/Zloženie: Vepřové kýta s kostí/bravčové
stehno s kosťou (95%), pitná voda, jedlá sůl/soľ,
dextróza, stabilizátor-E451, antioxidant-E301, zahušťovadla/zahusťovadlá-E407a, E415, konzervant/
konzervačná látka-E250, kouřové aroma/dýmová
aróma. Obsah jedlé/jedlej soli max. 2,5%. Skladujte
při teplotě/skladovať pri teplote +1 až +5°C.
Vepřová tlačenka H+H
bravčová tlačenka H+H
masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, voda, vepřové kůže, jodidovaná jedlá sůl, sušená zelenina, směs koření. obsah
tuku max. 30% obsah jedlé soli max. 2,5% obsah
masa min. 50% Po rozkrojení spotřebujte do 48hod.
Vepřové škvařené sádlo nestandardizované
Bravčové škvarené sadlo neštandardizované
Vepřové sádlo nestandardizované
Složení: Vepřové sádlo - jedlý živočišný tuk – škvařený. Skladujte při teplotě do 15 st. C.

Vinná klobása
masný polotovar
Složení: Vepřové maso (55%), pitná voda, kůžová
emlze (vepřové kůže, pitná voda stabilizátor E339,
zahuštovadlo E412), strouhanka, jedlá sůl, bíle víno
(3,5%), koření stabilizátor E451, antioxidanty E224,
E316, glukozový sirup, látka zvýrazňující chuť a vůni
E621, extrakty koření. Výrobek obsahuje alergenní
složky: Obiloviny obsahující lepek a výrobky z něj.
Oxid siřičitý a siřičitany vyjádřené jako SO2. Skladujte při teplotě 1-4 st. C. Po otevření spotřebujte do 24
hod. Konzumujte po důkladné tepelné úpravě.
Vídeňské párky
Viedeňský párOk
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opacovaný/údený
bez lepku/bezgluténu
Složení/zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(61%), hovězí/hovadzie mäso (22%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátory E339, zahuštovadlo E412,
regulátor kyselosti E270), jedlá sůl/jedlá soľ, konzervanty E250, E535, stabilizátor E451, zahušťovadlo/
zahuštovadlá E407a, extrakty koření/korenín, látky
zvýrazňující chuť a vůní/zvyrazňovače chuti a arómy
E621, E635, bramborový/zemiakový škrob, antioxidant E316, kvasniční extrakt, dextróza, jedlé střevo/
črevo-skopové. Výživové údaje na 100g: Energetická
hodnota/energia: 892kJ/215kcal, tuky: 16,5g, z toho
nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 6,6g, sacharidy: 2,5g, z toho cukry: 0g, bílkoviny/bielkoviny: 14g,
sůl/soľ: 1,7g. Obsah lepku/gluténu max. 20mg/kg
výrobku. Baleno v ochranné atmosféře/ochrannej
atmosfére. Skladujte při tepltě/skladovať pri teplote
1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte/otvorení spotřebovať do 48 hod.
vídeňský salám
VIEDENSKÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaná
uzený/udený
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(76%), vařené vepřové kůže/varené bravčové kože,
bramborový/zemiakový škrob, glukózový sirup, jedlá
sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/konzevačné látky E250,
E535, E500, E202, dextróza, extrakty koření/korenín,
směs koření/zmes korenia/sušená zelenina, stabilizátory E339, E450, E451, E452, barvivo/farbivo E120,
antioxidanty E301, E316, látky zvyšující chuť a vůní/
zvyrazňovačě chuti a arómy E621, E635, želírující
látka E508, zahušťovadlo E407a, směs koření/zmes
korenín. Střevo není jedlé/črevo nie je jedlé. Obsah
soli max. 2,5%, obsah tuku max. 35%, obsah lepku
max. 20mg/kg výrobku. Skaldujte při/skladovať pri
teplotě/teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotrebovať
do 48 hod.
VEPŘOVÉ SÁDLO SKVĚŘENÉ 500g
BRAVČOVÁ MASŤ VYŠKVARENÁ 500g
Složení: Vepřové sádlo
Výživové údaje na 100g výrobku: Energetická hodnota 3960 kJ/896 kcal, tuky: 100g, z toho nasycené
mastné kyseliny: 68g, sacharidy: 0g, z toho cukry: 0g,
bílkoviny: 0g, sůl: 0g. Skladujte při teplotě 0 – 15 °C

Vysočina
Vysočina
Bez lepku/bezgluténová
Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný,
uzený, střevo není jedlé.
Mäsový výrobok trvanlivý tepelne opracovaný,údený,črevo nie je jedlé.
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso,
vepřové sádlo/bravčová slanina, jedlá sůl/soľ, koření/
koreniny, dextróza, stabilizátor-E451, antioxidant-E316, kvasničný extrakt/extrakt z droždia, extrakty
koření/korenín, barvivo/farbivo-E120, konzervant/
konzervačná látka-E250, kouřové aroma/dýmová
aróma. Na 100g výrobku bylo použito 120g masa.
Na 100g výrobku bolo použité 120g mäsa. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia:2315kJ/560kcal; tuky: 47g; z toho nasycené/ nasýtené mastné kyseliny: 22g; sacharidy: 0g; z toho cukry:
0g; bílkoviny/bielkoviny: 18g; sůl/soľ:2,7g. Skladujte
při teplotě/skladovať pri teplote 0°C až +20°C. Po
vybalení spotřebujte/spotrebovať do 4dnů.
Zlatá šunka STANDARD
ZLATÁ ŠUNKA STANDARD
masný výrobek tepelně opracovaná
mäsový výrobok tepelně opracovaný
střevo není jedlé/črevo nie je jedlé
bez lepku/bezgluténová
Složení/Zložeine: Vepřové maso/bravčové mäso
(55%), voda, kůžová emulze/kožová emulzia (vepřové kůže/bravčové kože, voda, zahušťovadlo E412,
konzervant E500), antioxidant E316, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná, (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný) konzervanty/konzervačné látky E250, E535,
látka zvýrazňující chuť a vůně/zvýrazňovače chuti a
arómy E621, zahušťovadlo/zahušťovadlo E407a, stabilizátory E450, E451, extrakty koření/korenín, bílkovia/bielkovina (vepřová/bravčová), modifikovaný
škrob E1422, bramborový/zemiakový škrob. Obsah
soli max.: 2,5%, obsah tuku max. 3,0%, obsah ČSB
min. 10%, bsah lepku/gluténu max. 20mg/kg. Standartní šunka/Šunka štandard. Skladujte při teplotě 1
až 5 st. C. Po otevření spotřebujte do 48 hodin.
ŽIVOTICKÁ KLOBÁSA
ŽIVOTICKÁ KLOBÁSA
bez lepku/bezgluténu
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(64%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia
(vepřové kůže/brav.kůže, stabilizátor E339, zahušťovadlo E412), bramborový/zemiakový škrob, jedlá
sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná (jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250,
E535, E500, dextróza, sušená zelenina,koření/koreniny, stabilizátory E450, E451, E452, E339, extraky
koření/korenín, zahuštovadla/zahusťovadlá E407a,
E1422, antioxidanty, E301,E316, látka zvýrazňující
chuť a vůní/zvýrazňovač chuti E621,bílkovina vepřová/bielkovina bravčová, jedlé střevo - vepřové/črevo- bravčové. Výživové údaje na 100g: Energentická
hodnota/energia: 659kJ/158 kcal, tuky: 8,7g, z toho
nasycené/nasýcené mastné kyseliny: 3,31g, sacharidy 5,3g, z toho cukry: 0,7g, bílkoviny/bielkoviny:
14,5g, sůl/soľ: 2,30g. Obsah lepku/gluténu max.: 20
mg/kg výrobku. Po otevření spotřebujte/po otvorení
spotřebujte do 48 hod. Skladujte při/skladovať při
teplotě/teplote 1 až 5 st. C. Baleno v ochranné atmosféře/ochrannej atmosfére.

ŽIVOTICKÝ POLOSUCHÝ SALÁM
ŽIVOTICKÁ POLOSUCHÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný
mäsový výrobok tepelně opracovaný
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(76%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia
(vepřové kůže/bravčové kože, voda, stabilizátory
E327, E330, E331, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E412, konzervant E500), jedlá sůl s jodem/
jedlá soľ jodovaná, bramborový/zemiakový škrob,
konzervanty E250, E535, stabilizátory E339, E450,
E451, E452, antioxidanty E301, E316, látky zvyrazňující chuť a vůní/zvyrazňovače chuti a arómy E621,
E635 zahušťovadla/zahuštovadlá E407a, E1422,
glukózový sirup, dextróza, extrakty koření/korenín,
regulátor kyselosti E508, sušená zelenína, koření/
korenie. Střevo není jedlé/črevo nie je jedlé. Obsah
soli max. 2,5%, obsah tuku max. 48%, obsah lepku
max. 20mg/kg výrobku. Baleno v ochranné atmosféře/ ochrannej atmosfére. Skladujte při/skladujte pri
teplotě/teplote 1 až 5 st. C. Po otevření spotřebujte
do 48 hodin.
ŽIVOTICKÝ TOČENÝ
ŽIVOTICKÁ TOČENÁ SALÁMA
masný výrobek tepelně opracovaný/uzený
mäsový výrobok tepelne opracovaný/údený
bez lepku/bezgluténový
Složení/Zloženie: Vepřové maso/bravčové mäso
(64%), pitná voda, kůžová emulze/kožová emulzia
(vepřové kůže/bravčové kůže, stabilizátor E339,
zahušťovadlo/zahusťovadlo E120), bramborový/zemiakový škrob, jedlá sůl s jodem/jedlá soľ jódovaná
(jedlá sůl/soľ, jodičnan draselný), konzervanty/konzervačné látky E250, E535, E500, dextróza, sušená
zelenina, koření/koreniny, stabilizátory E450, E451,
E452, E339, extraky koření/korenín, zahušťovadla/
zahusťovadlá E407a, E1422, antioxidanty, E301,
E316, látka zvýrazňující chuť a vůní/zvýrazňovač
chuti E621 bílkovina vepřová/bielkovina bravčová,
jedlé střevo - vepřové/črevo – bravčové. Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota/energia:
659kJ/158 kcal, tuky: 8,7g, z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny: 3,3g, sacharidy: 5,3g, z toho
cukry: 0,7g, bílkoviny/bielkoviny: 15 g, sůl/soľ: 2,3g.
Obsah lepku/gluténu max.: 20 mg/kg výrobku. Po
otevření spotřebujte/po otvorení spotrebovať do
48 hod.. Skladujte při/skladovať pri teplotě/teplote
1 až 5 st. C. Baleno v ochranné atmosféře/balené v
ochrannej atmosfére.

ALERGENY
VÝROBKŮ / VÝROBKOV
Seznam alergenů platný ke dni 1.11.2018.
Vzhledem k možným změnám jsou alergeny uvedené na termoetiketě výrobku nadřazeny údajům v této tabulce.

Zoznam alergénov platný ku dňu 1.11.2018.
Vzhľadom k možným zmenám sú alergény uvedené na termoetiketě výrobku nadradené údajom v tejto tabuľke.

znak

NÁZEV ZBOŽÍ

oBILOVINY *

aLERGEN 1

aLERGEN 2
KORÝŠI *

aLERGEN 3
VEJCE *

aLERGEN 4
RYBY *

aLERGEN 5
ARAŠÍDY *

aLERGEN 6
SÓJA *

aLERGEN 7
MLÉKO *

aLERGEN 8
OŘECHY *

aLERGEN 9
CELER *

aLERGEN 10
HOŘČICE *

aLERGEN 11
SEZAM *

aLERGEN 12
SIŘIČITANY *

aLERGEN 13
VLČÍ BOB *

aLERGEN 14
MĚKKÝŠI *

44351101

Anglická slanina

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49150101

Bílá klobása k zapékání

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47357801

Bok z udírny

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45151801

Cibulák

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45158301

Cibulák MINI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44350101

Cikánská pečeně

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41654901

Čertovky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41655101

Čertovy špekáčky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44351401

Čertův bok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44351201

Česnekový bok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42654601

Česnekový salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41658501

Ďábelské klobásy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46952001

Dárkový kufřík

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44350301

Debrecínská pečeně

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41655501

Debrecínské párečky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48156101

Dětská šunka výběr.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41659001

Dětské párečky NIKI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41657401

Farmářská klobása

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42157301

Formanský salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41655301

Frankfurtské párečky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42150901

Gothajský salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41657101

Grilovací bylinková klobása

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47351801

H jazyk uzený

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

43303301

Herkules Martinov

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42159501

Hovězí salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48151501

Hovězí šunka nejvyšší jakosti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42159301

Inovecký salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42658701

Jalovcová klobása

45602705

Jaternice

45301901

Játrová cihla

49155801

Játrová zavářka mraž.

45600305

Jelítka kroupová

45102201

Jelitový prejt H+H

45158101
45158201
45101301

Jitrnicový prejt H+H

42152301

Junior

41656701

Klobása dědy Pilčíka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jemný játrový salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jemný játrový salám cvoky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

znak

NÁZEV ZBOŽÍ

oBILOVINY *

aLERGEN 1

aLERGEN 2
KORÝŠI *

aLERGEN 3
VEJCE *

aLERGEN 4
RYBY *

aLERGEN 5
ARAŠÍDY *

aLERGEN 6
SÓJA *

aLERGEN 7
MLÉKO *

aLERGEN 8
OŘECHY *

aLERGEN 9
CELER *

aLERGEN 10
HOŘČICE *

aLERGEN 11
SEZAM *

aLERGEN 12
SIŘIČITANY *

aLERGEN 13
VLČÍ BOB *

aLERGEN 14
MĚKKÝŠI *

41652801
41656501

Klobása s medvědím česnekem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Klobása z udírny

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42650001

Klobásový kabanos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41656601

Kmínové klobásy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44352701

Kotleta v pepři

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47652901

Královské uzené

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48156901

Krůtí šunka standardní

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48156801

Krůtí šunka standardní MINI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48157001

Kuřecí šunka Standard

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41650701

Labužnické párečky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44356301

Lahůdková pečínka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42151801

Lahůdkový salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44151801

Lisované koleno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42159601

Maďarský pikant

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49354101

Marin. krkovice chalupářská

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANO

X

X

X

X

49354001

Marin. krkovice letní

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41651601

MINI párečky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49155501

Mletý masný polotovar - hovězí

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49155101

Mletý masný polotovar - vepř.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49655901

Mletý masný polotovar - vepř. miska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42153301

Myslivecký salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42653501

Myslivecký uzený salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42658601

Ostrá klobása

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41650301

Párky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44356401

Pikantní pečínka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42154401

Pivní salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

43308401

Poličan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46356301

Roastbeef

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44251501

Rolovaný bok půlený

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44351501

Rolovaný bok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42159101

Salám se sýrem

X

X

X

X

X

X

ANO

X

X

X

X

X

X

X

46355201

Sekaná s panenkou peč.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49655401

Sekaná s panenkou syr.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44355101

Sekaná

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41658101

Selské cigáro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46658101

Selské škvarky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44155901

Sendvičový nářez

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49155601

Sváteční roláda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41655901

Sýrové párečky

X

X

X

X

X

X

ANO

X

X

X

X

X

X

X

47357901

Špek dědy Pilčíka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47357301

Špek speciál

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42655201

Špekáčkový točený

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41650101

Špekáčky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41653701

Štýrská klobása H+H

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41656001

Štýrský párek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48153101

Šunka kulatá standard

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48151601

Šunka nejvyšší jakosti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47652401

Šunka od kosti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41653001

Šunková klobása

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45152001

Šunková pěna MINI

X

X

X

X

X

ANO

ANO

X

X

X

X

X

X

X

42152101

Šunkový salám speciál

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42150801

Šunkový salám speciál 400 g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42651101

Šunkový salám uzený

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42151001

Šunkový salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

znak

NÁZEV ZBOŽÍ

oBILOVINY *

aLERGEN 1

aLERGEN 2
KORÝŠI *

aLERGEN 3
VEJCE *

aLERGEN 4
RYBY *

aLERGEN 5
ARAŠÍDY *

aLERGEN 6
SÓJA *

aLERGEN 7
MLÉKO *

aLERGEN 8
OŘECHY *

aLERGEN 9
CELER *

aLERGEN 10
HOŘČICE *

aLERGEN 11
SEZAM *

aLERGEN 12
SIŘIČITANY *

aLERGEN 13
VLČÍ BOB *

aLERGEN 14
MĚKKÝŠI *

48153001
42650601

Terezka šunka nejvyšší jakosti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Točený salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42158501

Trampský salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41651001

Trefilova masopustní klobása

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47650801

Uz. rolovaná plec

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47158201

Uz. slanina nižší

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47158101

Uz. slanina vyšší

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49152301

Uz. žebra z krku H+H

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49152201

Uz. žebra z pečeně

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49152001

Uz. žebro z boku

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47350301

Uzená krkovice

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49150901

Uzená křížovka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49151101

Uzené koleno přední

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49151201

Uzené koleno zadní

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47159801

Uzené sele

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47357101

Uzený bok bk s kůží

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47351501

Uzený krk dědy Pilčíka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47359001

Uzený lalok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47351701

V jazyk uzený

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51103201

V střeva sol. 32/34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48152001

V uzená kýta s kostí

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48152201

V vařená kýta s kostí

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45351601

Vařený lalok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45100805

Vepřová tlačenka H+H

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46907101

Vepřové sádlo škvařené 500g (KS)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41652101

Vídeňské párky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42158901

Vídeňský salám

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

43301901

Vysočina

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46157401

Vyškvařené sádlo nestandartizované

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48153301

Zlatá šunka standard

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41656301

Životická klobása

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42658401

Životický polosuchý

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42650201

Životický točený

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Seznam látek NEBO PRODUKTů VYVOLÁVAJÍCÍCH ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011:
ALERGEN 1 - Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě: a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy; b) maltodextrinů na bázi
pšenice; c) glukózových sirupů na bázi ječmene;d)obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu. ALERGEN 2 - Korýši a výrobky nich. ALERGEN 3 - Vejce a výrobky z nich. ALERGEN
4 - Ryby a výrobky z nich, kromě: a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních přípravků; b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína. ALERGEN 5 - Jádra podzemnice olejné
(arašídy) a výrobky z nich. ALERGEN 6 - Sójové boby a výrobky z nich, kromě: a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku; b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d–alfa tokoferolu, přírodního d–alfa–tokoferol–acetátu,
přírodního d–alfa–tokoferol–sukcinátu ze sóji; c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji; d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji. ALERGEN 7 - Mléko a výrobky z něj
(včetně laktózy), kromě: a) syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu; b) laktitolu. ALERGEN 8 - Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus
avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia)
a výrobky z nich, kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu. ALERGEN 9 - Celer a výrobky z něj. ALERGEN 10 - Hořčice a výrobky z ní. ALERGEN 11 - Sezamová semena
a výrobky z nich. ALERGEN 12 - Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2, které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování
podle pokynů výrobce. ALERGEN 13 - Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj. ALERGEN 14 - Měkkýši a výrobky z nich.

* Zoznam látok spôsobujúcich alergiu alebo neznášanlivosť uvedené v prílohe II nariadenia (EÚ) č. 1169/2011:
ALERGEN 1 - Obilniny obsahujúce glutén (lepok), konkrétne pšenica obyčajná, raž, jačmeň, ovos, pšenica špalda, cirok alebo ich hybridné odrody, a výrobky z nich okrem: a) glukózových sirupov na báze pšenice vrátane dextrózy; b)
maltodextrínov na báze pšenice; c) glukózových sirupov na báze raže; d) obilnín použitých pri výrobe alkoholických destilátov vrátane etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu. ALERGEN 2 - Kôrovce a výrobky z kôrovcov. ALERGEN
3 - Vajcia a výrobky z vajec. ALERGEN 4 - Ryby a výrobky z rýb, okrem: a) rybacej želatíny používanej ako nosič vitamínov alebo karoténových prípravkov; b) rybacej želatíny alebo rybacieho gleja používaných ako prostriedky na
čírenie piva a vína. ALERGEN 5 - Arašidy a výrobky z arašidov. ALERGEN 6 - Sójové bôby a výrobky zo sójových bôbov, okrem: a) úplne rafinovaného sójového oleja a tuku; b) zmesí prírodných tokoferolov (E 306), prírodného
D-alfa tokoferolu, prírodného D-alfa-tokoferolacetátu, prírodného D-alfa-tokoferolsukcinátu sójového pôvodu; c) rastlinných olejov vyrobených z fytosterolov a esterov fytosterolov zo sójových bôbov; d) rastlinného stanolesteru vyrobeného z rastlinných olejových sterolov zo sójových bôbov. ALERGEN 7 - Mlieko a mliečne výrobky (vrátane laktózy), okrem: a) srvátky použitej na výrobu alkoholických destilátov vrátane etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu;
b) laktitolu. ALERGEN 8 - Orechy, konkrétne mandle (Amygdalus communis L.), lieskové oriešky (Corylus avellana), vlašské orechy (Juglans regia), kešu oriešky (Anacardium occidentale), pekanové orechy [Carya illinoinensis (Wangenh.)
Koch], brazílske orechy (Bertholletia excelsa), pistáciové oriešky (Pistacia vera), makadamové orechy a queenslandské orechy (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich okrem orechov používaných na výrobu alkoholických destilátov vrátane
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu. ALERGEN 9 - Zeler a výrobky zo zeleru. ALERGEN 10 - Horčica a výrobky z horčice. ALERGEN 11 - Sezamové semeno a výrobky zo sezamových semien. ALERGEN 12 - Oxid
siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l z hľadiska celkového obsahu SO2, ktoré sa majú počítať pri výrobkoch určených na priamu konzumáciu alebo po obnovení podľa pokynov výrobcov. ALERGEN
13 - Vlčí bôb a výrobky z vlčieho bôbu. ALERGEN 14 - Mäkkýše a výrobky z mäkkýšov.

