SEZNAM ALERGENŮ VE VÝROBCÍCH SPOLEČNOSTI VODŇANSKÁ DRŮBEŽ, a.s.

VÝROBEK

SLOŽENÍ NA ETIKETĚ

Obiloviny
obsahující
lepek

korýši a
výrobky z
nich

vejce a
výrobky z
nich

ryby a
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nich

jádra
sojové boby
podzemnice
a výrobky z
olejné a
nich
výrobky z nich

mléko a
výrobky z
něj

CHLAZENÁ A HLUBOCE ZMRAZENÁ CELÁ DRŮBEŽ
Drůbež celá čerstvá a hluboce
zmrazená (kachna, kuře, slepice)
Kuře bez drobů s nádivkou

Kuře bez drobů s kořením

kuře bez drobů 81%, nádivka (300g) -kuřecí
maso strojně oddělené 21%, rohlíková veka
(PŠENIČNÁ mouka,droždí,voda,jedlá sůl),
voda, kuřecí kůže,sušená VEJCE a
MLÉKO,řepkový
olej,česnek,sůl,koření.Max.obsah tuku 30%

X

X

X

Složení koření: sůl, látka zvýrazňující chuť a
vůni E621, koření, škrob, maltodextrin,
zahušťovadlo E466, kořenící extrakty,aroma.
CHLAZENÉ A HLUBOCE ZMRAZENÉ DRŮBEŽÍ DÍLY

Drůbeží díly čerstvé nebo
hluboce zmrazené (kachní,
kuřecí)
Kuřecí polévková směs s
játrovými knedlíčky

kuřecí hřbety,játrové knedlíčky(145g) (kuřecí
játra 38%,voda, kuřecí maso strojně
oddělené12%,strouhanka(PŠENIČNÁ mouka,
voda,droždí,jedlá sůl,řepkový olej),kuřecí maso
8,5%,kuřecí kůže, řepkový olej,jedlá
sůl,konzervant dusitan sodný,bramborový škrob,
koření,hroznový cukr,látka zvýrazňující chuť a
vůni glutamát sodný, aroma. Max. obsah tuku
20%.), kořenící směs(20g) (jedlá sůl, cukr, látka
zvýrazňující chuť a vůni inosian sodný,sušená
zelenina, barvivo riboflavin).

X

MASNÉ POLOTOVARY CHLAZENÉ
Kuře kořeněné, kuře na grill
kořeněné

Kuře na grill

SPAR-Kuře kořeněné

kuře bez drobů 98,3%, jedlá sůl,látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný,koření,
bramborový škrob,maltodextrin,zahušťovadlo
E466, kořenící extrakty, aroma. Max. obsah tuku
18 %.
kuře bez drobů 83 %,voda,stabilizátory E450,
E451,maltodextrin,dextróza,aroma,jedlá
sůl,směs koření,extrakty koření,modifikovaný
kukuřičný škrob E 1422, látka zvýrazňující chuť
a vůni E 621. Max. obsah tuku 20 %.
kuře 80 %, voda, hrachová vláknina, pšeničná
pšeničná vláknina (bezlepková), bramborový
škrob, psyllium, jedlá sůl, koření, zvýr.chuti E
621, maltodextrin, zahušťovadlo E466, extrakty
koření, aroma.

celer a
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nich
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a siřičitany výrobky z něj
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Kuřecí tácek na grill

VÝROBEK

kuřecí horní stehna,kuřecí spodní stehna, kuřecí
křídla 98,9%, sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni
E621,koření, škrob, maltodextrin, zahušťovadlo
E466,kořenící extrakty,aroma.Max. obsah tuku
20 %
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MASNÉ POLOTOVARY CHLAZENÉ
Kuřecí díly kořeněné, kuřecí
díly na grill - křídla, stehna,
špalky, stehýnka

Složení: kuřecí maso (křídla 98.9%, stehna
98,9%, horní stehna 98,9%, spodní stehna
98,9%) sůl,zvýrazňovač chuti E621,
koření,škrob,maltodextrin, zahušťovadlo E466,
kořenící extrakty,aroma.

Kuřecí díly na grill Tesco křídla, stehna, špalíky, stehýnka

Složení: kuřecí maso (kuřecí křídla 98,9%,
kuřecí stehna 98,9%, kuřecí horní stehna 98,9%,
kuřecí spodní stehna 98,9%, jedlá sůl,směs
koření,extrakty koření,modifikovaný kukuřičný
škrob E1422, látka zvýrazňující chuť a vůni E
621,dextróza. Max. obsah tuku 20 %.

Kuřecí stehna kořeněná

kuřecí stehna 98%,jedlá sůl,směs
koření,modifikovaný kukuřičný škrob,extrakty
koření,látka zvýrazňující chuť a vůni glutamát
sodný, dextróza.

Kuřecí řízečky na pepři

kuřecí maso 96,5 %, marináda (pepř černý 37%,
paprika, jedlá sůl, koření, kvasnicový
extrakt),jedlá sůl.Max.obsah tuku 8 %.

Kuřecí pánev Kung Pao

kuřecí maso 60%, voda, marináda: sušená
zelenina v různém poměru, jedlá sůl, řepkový
olej, látka zvýrazňující chuť a vůni:E 621, směs
koření, švestková povidla, rajčatový
protlak,HOŘČICE bílá,bílé
víno,ocet,cukr,aroma,antioxidant:E300,
barvivo:E150d,stabilizátor:E412,
konzervant:E202,E211;cibule,paprika sladká;
SÓJOVÁ omáčka (voda, jedlá sůl,cukr,víno bílé,
látka zvýrazňující chuť a vůni:E621,ocet kvasný
lihový,SÓJOVÝ hydrolyzát,sušená zelenina,
koření, švestková povidla,rajčatový
protlak,aroma).Max.obsah tuku 20%

Kuřecí pánev MEXICO

kuřecí maso 60%, marináda (voda, fazole,
kukuřice, řepkový olej, sladká paprika, koření,
glukózový sirup,jedlá sůl, zvlhčující látka:E 420,
rajčatový protlak, hydrolyzovaný rostlinný
protein, zahušťovadlo:E 412, E 415, kyselina: E
260, E 330, aroma, konzervant: E202, E
211).Max. obsah tuku 10 %

X

X
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Kuřecí pánev MEXICO se
zeleninou

VÝROBEK

kuřecí maso 60%, marináda (voda, fazole,
kukuřice, řepkový olej, sladká paprika, koření,
glukózový sirup,jedlá sůl, zvlhčující látka:E 420,
rajčatový protlak, hydrolyzovaný rostlinný
protein, zahušťovadlo:E 412, E 415, kyselina: E
260, E 330, aroma, konzervant: E202, E
211).Složení zeleniny(100g): paprika červená a
zelená, pórek, zelí bílé, bambusové výhonky,
cibule.Max. obsah tuku 10 %
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MASNÉ POLOTOVARY CHLAZENÉ
Kuřecí pánev se zeleninou

Kuřecí játra na cibulce

Kuřecí díly BARBEQUEstehenní řízek, dělená stehna
MIX, stehna celá, prsní
řízekKuřecí díly BARBEQUEstehenní řízek, dělená stehna
MIX, stehna celá, prsní řízek

kuřecí maso 60%,voda, marináda:sušená
zelenina v různém poměru, jedlá sůl, řepkový
olej, látka zvýrazňující chuť a vůni:E621,směs
koření,švestková povidla, rajčatový protlak,
HOŘČICE bílá,bílé víno,ocet,cukr,
aroma,antioxidant:E300,barvivo:E150d,
stabilizátor:E412,konzervant:E202,E211;
SÓJOVÁ omáčka (voda,jedlá sůl,cukr,víno bílé,
látka zvýrazňující chuť a vůni: E621,ocet,
SÓJOVÝ bílkovinný hydrolyzát,sušená
zelenina,koření, barvivo:E150d,švestková
povidla,rajský protlak, aroma Max.obsah tuku
20%.Složení zeleniny(100g):paprika červená a
zelená, pórek, zelí bílé, bambusové výhonky,
cibule.kuřecí maso 60%,voda, marináda:sušená
zelenina v různém poměru, jedlá sůl, řepkový
kuřecí játra 85 %, marináda (pitná voda, řepkový
olej, jedlá sůl, směs koření,cukr,aroma,extrakty
koření,vinný ocet,polévkové koření, sušená
rajčata,regulátor kyselosti:E270,zahušťovadlo:
E415, E412), voda,cibule sušená 2%, bazalka,
pepř černý,kmín. Max.obsah tuku 12%.

Složení: kuřecí maso (kuřecí stehno bez kosti a
kůže 81%, spodní a horní stehna 80%, kuřecí
stehna 80%, prsní řízek 78%) voda, řepkový
olej a rostlinný tuk ztužený(řepkový,
palmový),jedlá sůl, koření, kořenící přísada,
aromatické látky, sacharóza, karamelový cukr,
paprika, kořenící extrakt, kouřové aroma,
hrachová vláknina, pšeničná vláknina
(bezlepková), bramborový škrob, psyllium.Max.
obsah tuku 13%.Složení: kuřecí maso (kuřecí
stehno bez kosti a kůže 81%, spodní a horní
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Kuřecí křídla BARBEQUE

kuřecí křídla 91 %,řepkový olej a rostlinný tuk
ztužený (řepkový,palmový), jedlá
sůl,koření,kořenící přísada,aromatické látky,
sacharóza,karamelový cukr,paprika,kořenící
extrakt, kouřové aroma.Max. obsah tuku 20 %.

Grill SET kuře porcované
BARBEQUE

kuře celé porcované 92 %,řepkový olej, částečně
ztužený rostlinný tuk(řepkový,palmový), jedlá
sůl, koření, kořenící přísada, aroma,karamelový
cukr, paprika, kořenící extrakt, kouřové aroma.
Max. obsah tuku 16%.

Kuřecí díly HUBERTUSstehenní řízek, dělená stehna
MIX, Kuřecí díly HUBERTUSstehenní řízek, dělená stehna
MIX,

Složení: kuřecí maso (kuřecí stehno bez kosti a
kůže 81%, horní a spodní stehna 79%), voda,
jedlá sůl, koření,slunečnicový olej, hroznový
cukr, koření, cukr, žampióny, mouka z
rýže,rostlinná vláknina,extrakty
papriky,karamelizovaný cukr,aroma,extrakty
koření,hrachová vláknina, pšeničná vláknina
(bezlepková),bramborový
škrob,psyllium.Max.obsah tuku 13%Složení:
kuřecí maso (kuřecí stehno bez kosti a kůže
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MASNÉ POLOTOVARY CHLAZENÉ
Kuřecí díly GYROS - dělená
stehna, celá stehnaKuřecí díly
GYROS - dělená stehna, celá
stehna

Složení: kuřecí maso (horní a spodní stehna
82%, kuřecí stehna 82%), voda, řepkový olej,
jedlá sůl, hroznový cukr, směs přírodního koření,
extrakty koření,jedlá sůl, hrachová vláknina,
pšeničná vláknina (bezlepková),bramborový
škrob, psyllium.Max.obsah tuku 20 %Složení:
kuřecí maso (horní a spodní stehna 82%, kuřecí
stehna 82%), voda, řepkový olej, jedlá sůl,
hroznový cukr, směs přírodního koření, extrakty
koření,jedlá sůl, hrachová vláknina, pšeničná
vláknina (bezlepková),bramborový škrob,
psyllium.Max.obsah tuku 20 %

Kuřecí křídla GYROS

kuřecí křídla 94%, rostlinný olej, jedlá sůl,
hroznový cukr, směs koření, extrakty koření.
Max. obsah tuku 20 %.

Kuřecí díly ROZMARÝNstehenní řízek, prsní řízek, kuřecí
plátek na rozmarýnuKuřecí díly
ROZMARÝN- stehenní řízek,
prsní řízek, kuřecí plátek na
rozmarýnu

Složení: kuřecí maso (kuřecí stehno bez kosti a
kůže 80 %, kuřecí prsní řízek 76% ), voda,
řepkový olej, jedlá sůl, směs koření (rozmarýn
2%), ocet, cukr, aroma, vláknina,hrachová
vláknina, pšeničná vláknina
(bezlepková),bramborový škrob,
psyllium.Složení: kuřecí maso (kuřecí stehno
bez kosti a kůže 80 %, kuřecí prsní řízek 76% ),
voda, řepkový olej, jedlá sůl, směs koření
(rozmarýn 2%), ocet, cukr, aroma,
vláknina,hrachová vláknina, pšeničná vláknina
(bezlepková),bramborový škrob, psyllium.
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Kuřecí díly FLAMENGO- prsní
řízek, stehna, stehenní řízek,
dělená stehna MIXKuřecí díly
FLAMENGO- prsní řízek,
stehna, stehenní řízek, dělená
stehna MIX

Složení. kuřecí maso (kuřecí prsní řízky 81%,
kuřecí stehna 82%, kuřecí stehno bez kosti a
kůže 84%, kuřecí horní a spodní stehna 82%),
voda, řepkový olej, jedlá sůl, směs koření,
extrakty koření, hrachová vláknina, pšeničná
vláknina (bezlepková), bramborový škrob,
psyllium.

Kuřecí křídla Flamengo

kuřecí křídla 94 %,řepkový olej, jedlá sůl,směs
koření,extrakty koření. Max. obsah tuku 20 %

Kuřecí díly CHILLI CURRYprsní řízek, stehenní řízek Kuřecí
díly CHILLI CURRY- prsní
řízek, stehenní řízek

Složení: kuřecí maso (kuřecí prsní řízek 78%,
kuřecí stehno bez kosti a kůže 81%),voda,
slunečnicový olej,částečně ztužený rostlinný
tuk (palmový,řepkový), koření (0,36 % chilli,
0,54% curry), jedlá sůl, hroznový cukr,
cukr,aroma, hrachová vláknina, pšeničná
vláknina (bezlepková),bramborový škrob,
psyllium.Složení: kuřecí maso (kuřecí prsní
řízek 78%, kuřecí stehno bez kosti a kůže
81%),voda, slunečnicový olej,částečně ztužený
rostlinný tuk (palmový,řepkový), koření (0,36 %
chilli, 0,54% curry), jedlá sůl, hroznový cukr,
cukr,aroma, hrachová vláknina, pšeničná
vláknina (bezlepková),bramborový škrob,
psyllium.

kuřecí křídla 97 %, dextróza, jedlá sůl, česnek,
bramborový škrob, kvasnicový extrakt, chilli,
petržel,extrakty koření,aroma.Max. obsah tuku
20 %
kuřecí prsní řízky, horní stehna a křídla 97 %,
Kuřecí díly mix na grill
jedlá sůl, koření, cukrové látky, extrakty
Marengo
koření.Max.obsah tuku 20%.
Kuřecí grilovací SET Hubertus kuřecí horní stehna, spodní stehna a křídla 91%,
voda, jedlá sůl, koření, slunečnicový olej,
hroznový cukr, koření, cukr, žampiony, mouka z
rýže, rostlinná vláknina (hrachová, citrusová),
extrakty papriky, karamelizovaný cukr, aroma,
extrakty koření. Max. obsah tuku 15%.
Kuřecí grilovací SET Marengo kuřecí horní stehna, spodní stehna a křídla 97%,
jedlá sůl, směs koření,cukr, extrakty koření.Max.
obsah tuku 20%.
Kuřecí křídla ČESNEK
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MASNÉ POLOTOVARY CHLAZENÉ
Kuřecí grilovací SET Česnek

kuřecí horní stehna, spodní stehna a křídla 97 %,
dextróza, jedlá sůl, česnek, bramborový škrob,
kvasnicový extrakt, chilli,petržel, extrakty
koření, aroma. Max. obsah tuku 20%.
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Kuřecí čtvrtky zadní
MARENGO (MUSP)

kuřecí čtvrtky 86%, voda,sůl, směs
koření,extrakty koření,modifikovaný kukuřičný
škrob, látka zvýrazňující chuť a vůni
E621,dextróza,hrachová vláknina,pšeničná
vláknina (bez lepku), bramborový škrob,
psylium.Max. obsah tuku 20%.
Kuřecí čtvrtky zadní kořeněné kuřecí čtvrtky zadní 88%,voda,směs koření,jedlá
(MUSP)
sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni
E621,škrob,zahušťovadlo E466, extrakty koření,
aroma, hrachová vláknina, pšeničná vláknina
(bezlepková),bramborová vláknina,
psylium.Max.obsah tuku 20%.
kuřecí horní stehno (97%), sůl, koření,
cukr,extrakty koření.
kuřecí spodní stehno (97%), sůl, koření, cukr,
extrakty koření.
Max. obsah tuku 12%.
Kuřecí grilovací SET
kuřecí křídla, prsní řízky krájené, horní stehna a
PRÉMIUM
spodní stehna 93 %, voda, rostlinný olej, jedlá
sůl, koření, cukr, extrakty koření, rajčatový
prášek, hrachová vláknina, pšeničná vláknina
(bezlepková), bramborový škrob, psyllium.
kuře celé porcované 95%,jedlá sůl,koření,sušená
Kuřecí pekáč s bylinkami
zelenina, átky zvýrazňující chuť a vůni E621,
E635, dextróza, aroma, regulátor kyselosti
E330,extrakty koření.
kachní prsa s kostí a kůží a kachní čtvrtky zadní
Kachní pekáč
97 %,koření, jedlá sůl, dextróza, karotka v
prášku, řepkový olej.
Kuřecí díly marinované -NEW Složení: kuřecí maso (kuřecí horní a spodní
YORK- mix stehna, horní stehna stehna 98 %, kuřecí stehna 98%) , sůl,chilli,
paprika, maltodextrin, cibule, cukr, zvýrazňovač
chuti E 621, koření, pepř černý,kvasnicový
extrakt, extrakty koření, aroma.
Kuřecí horní stehno
MARENGO
Kuřecí spodní stehno
MARENGO

Kuřecí křídla na grill paprika kuřecí křídla 98%, cukr, kukuřice, sůl, zvýr.chuti
E 621, česnek,chilli,cibule,paprika,
maltodextrin,kvasnicový extrakt, extrakty
koření, kouřové aroma.
kuřecí křídla 97%, dextróza, jedlá sůl, česnek,
Kuřecí křídla na grill česnek
bramborový škrob, kvasnicový extrakt, chilli,
Grill SET křídla ČESNEK
petržel,extrakty koření,aroma
Zpracoval: Ing. Lenk Eidelpesová Ph.D., Ing. Markéta Langová
Vodňany, 31.10.2014

SEZNAM ALERGENŮ VE VÝROBCÍCH SPOLEČNOSTI VODŇANSKÁ DRŮBEŽ, a.s.

VÝROBEK

SLOŽENÍ NA ETIKETĚ
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jádra
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výrobky z
nich

sojové boby a
mléko a
výrobky z
výrobky z něj
nich

UZENÉ DÍLY A UZENÉ KUŘE

Uzená kuřecí stehna Kuřecí stehna 84 %, voda, jedlá sůl, paprika,
stabilizátor trifosforečnan sodný, modifikovaný
škrob, dextróza, želírující látka guma euchema,
antioxidant askorban sodný, konzervant dusitan
sodný. Max. obsah tuku 15 %.
Kuře 82%, pitná voda, jedlá sůl, paprika,
Uzené kuře
stabilizátor trifosforečnany, modifikovaný škrob,
dextróza, želírující látka guma euchema,
antioxidant askorban sodný, konzervant dusitan
sodný. Max. obsah tuku 15 %.
Uzené kuřecí čtvrtky Kuřecí čtvrtky zadní 76%, voda, jedlá sůl, paprika,
stabilizátor trifosforečnan sodný, modifikovaný
škrob, dextróza, želírující látka guma euchema,
antioxidant askorban sodný, konzervant dusitan
sodný. Max. obsah tuku 18 %.
Kuřecí prsní řízek bez kůže 89 %, voda, jedlá sůl,
stabilizátor trifosforečnan sodný, modifikovaný
škrob, želírující látka guma euchema, antioxidant
askorban sodný, konzervant dusitan sodný.
Max. obsah tuku 10 %.
bez kůže
89 %,
voda,
jedlá
sůl,
Kuřecí prsní
stehnořízek
bez kosti
a kůže
72 %,
voda,
jedlá
Uzené stehenní řízky Kuřecí
sůl, konzervant dusitan sodný, stabilizátor
trifosforečnany, modifikovaný škrob, dextróza,
želírující látka guma euchema, antioxidant askorban
sodný. Max. obsah tuku 18 %.
Uzená kuřecí horní kuřecí horní stehno bez kosti a kůže 72%,voda,
jedlá sůl,konzervant E250,stabilizátor
stehna bez kosti a
trifosforečnany, modifikovaný škrob,dextróza,
kůže
želírující látka E407a, antioxidant askorban sodný.
Max. obsah tuku 18 %.
Uzené kuřecí a
Uzené kachní prso bez kůže
kachní prsní řízek bez kůže 80 %, pitná voda, jedlá
kachní prso
sůl, stabilizátor: trifosforečnany, modifikovaný
škrob, želírující látka guma euchema, antioxidant
askorban sodný, konzervant dusitan sodný. Max.
obsah tuku 15 %.
Uzené kuřecí prso bez kůže
kuřecí prsní řízek bez kůže 89 %, pitná voda, jedlá
sůl, stabilizátor: trifosforečnany, modifikovaný
škrob, želírující látka guma euchema, antioxidant
askorban sodný, konzervant dusitan sodný. Max.
obsah tuku 10 %. Uzené kachní prso bez kůže
kachní prsní řízek bez kůže 80 %, pitná voda, jedlá
Uzené filetky

celer a
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lískové, vlašské,
kešu,
pekanové,
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hořčice a
výrobky z
nich

sezamová
semena

oxid siřičitý a
vlčí bob a
siřičitany
výrobky z něj

Kachní rolka
zauzená

VÝROBEK

Kachní prsa bez kosti s kůží 78 %, voda, jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, stabilizátor
trifosforečnany, zahušťovadlo guma euchema,
maltodextrin, hroznový cukr, ovesná vláknina
(bezlepková), drůbeží bílkovina, antioxidant
erythorban sodný, aroma, extrakty koření. Max.
obsah tuku 17 %.
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TLAČENKY

Drůbeží vývar, drůbeží maso 38 %, kuřecí kůže,
Drůbeží tlačenka s
vepřovou bílkovinou, vepřová želatina, jedlá sůl, směs koření, sušená
zelenina, extrakt koření. Max. obsah tuku 15 %.
drůbeží tlačenka
svačinka
Tlačenka z kuřecího
masa 400g
Maďarská tlačenka

Originál kuřecí
tlačenka= ručně
nalévaná

Drůbeží vývar, drůbeží maso 38 %, kuřecí kůže,
vepřová želatina, jedlá sůl, směs koření, sušená
zelenina, extrakt koření. Max. obsah tuku 15 %.
Drůbeží vývar, drůbeží maso 37 %, kuřecí kůže,
vepřová želatina, směs koření, paprika, česnek,
jedlá sůl, extrakt koření. Max. obsah tuku 15 %.
37 %, vepřová
kuřecí kůže,
Drůbeží vývar, drůbeží maso 44
želatina, jedlá sůl, sušená zelenina, směs koření,
extrakt koření. Max. obsah tuku 20 %.

Tlačenka z GRUNTU Drůbeží vývar, drůbeží maso 44 %, vepřová
želatina, jedlá sůl, sušená zelenina, směs koření,
extrakt koření. Max. obsah tuku 20 %.
Kuřecí maso 36 %, pitná voda 37 %, vepřové a
Kuřecí tlačenka
kuřecí kůže 25 %, jedlá sůl, česnek, pepř černý,
jemná HYZA
konzervant octan sodný.
Slepičí maso tepelně
opracované

Vařené slepičí maso 100%
PÁRKOVINA

Drůbeží debrecínské kuřecí maso strojně oddělené 48%,pitná
voda,vepřové maso 21%,bramborový škrob,jedlá
párky
sůl,konzervant dusitan sodný, vepřový
tuk,stabilizátory:difosforečnany,trifosforečnany,
polyfosforečnany;koření,látka zvýrazňující chuť a
vůni glutaman sodný,antioxidant kyselina
erythorbová,glukóza, extrakty koření, bramborová
vláknina, skopové střívko. Max. obsah tuku 30 %.
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Kuřecí párky
PRÉMIUM

Originál kuřecí
párky 80%

VÝROBEK

Kuřecí maso z prsních řízků 41 %, voda, vepřové
maso 17 %, vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá
sůl, konzervant dusitan sodný, koření, extrakty
koření, stabilizátor trifosforečnan sodný,
antioxidant erythorban sodný, kouřové aroma,
dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman
sodný, vepřová bílkovina, želírující látky: guma
euchema, guma guar; česnek.
Kuřecí maso 80 %, vepřové sádlo, voda, jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, koření, hroznový cukr,
stabilizátor trifosforečnany, maltodextrin,
antioxidant kyselina erythorbová, extrakty koření,
česnek.
Max. obsah tuku 20 %.
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PÁRKOVINA

Kuřecí párečky
PIKANT

Kuřecí párky

Kuřecí pochoutkové
párky

Kuřecí dětské párky

Kuřecí maso strojně oddělené 28%, pitná voda,
kuřecí maso 25%, vepřové maso 16%, jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, vepřový tuk, koření,
hroznový cukr, stabilizátor trifosforečnany,
maltodextrin, antioxidant kyselina erythorbová,
kořenící extrakty, bramborová vláknina, jedlé
kolagenní střívko.
kuřecí strojně oddělené maso 58 %, voda, kuřecí
kůže, bramborový škrob, vepřové sádlo, jedlá sůl,
stabilizátory: trifosforečnany, guma guar; látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný,
antioxidant kyselina erythorbová, extrakty koření,
barvivo karmína, konzervant dusitan sodný.
Max. obsah tuku 30 %.
kuřecí strojně oddělené maso 58 %, voda, kuřecí
kůže, bramborový škrob, vepřové sádlo, jedlá sůl,
stabilizátory: trifosforečnany, guma guar; látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný,
antioxidant kyselina erythorbová, extrakty koření,
barvivo karmína, konzervant dusitan sodný.
Max. obsah tuku 30 %.
kuřecí
oddělené
maso 58
%, voda,
voda, kuřecí
kuřecí
Kuřecí strojně
maso strojně
oddělené
57%,
kůže, vepřové sádlo, sýr 4% (MLÉKO),
bramborový škrob, jedlá sůl, koření, hroznový cukr,
maltodextrin, antioxidant kyselina erythorbová,
kořenící extrakty, mořská sůl 0,3 %, směs vitaminů,
konzervant dusitan sodný.Kuřecí maso strojně
oddělené 57%, voda, kuřecí kůže, vepřové sádlo,

X
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výrobky z něj

Kuřecí párky se
sýrem

Kuřecí maso strojně oddělené 60 %, voda, sýr 7%
(MLÉKO), kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá
sůl, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar;
antioxidant kyselina erythorbová, konzervant
dusitan sodný, barvivo košenila, látka zvýrazňující
chuť a vůni glutaman sodný, extrakty koření.Kuřecí
maso
%, voda,
7%kuřecí
kuřecístrojně
strojněoddělené
oddělené60
maso
58 %,sýr
voda,

X

Kuřecí párky do
rohlíku CUTI, kuřecí kůže, bramborový škrob, vepřové sádlo, jedlá sůl,
stabilizátory: trifosforečnan sodný, guma guar; látka
párky CUTI
zvýrazňující chuť a vůni glutamát sodný,
antioxidant kyselina erythorbová, extrakty koření,
barvivo karmína, konzervant dusitan sodný.Max.
obsah tuku 30%.
Kuřecí strojně oddělené maso 59%, pitná voda,
Kuřecí párky
kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl,
Klausovky
stabilizátory: trifosforečnany, guma guar; směs
koření, extrakty koření, antioxidant kyselina Laskorbová, konzervant dusitan sodný.
Max. obsah tuku 30 %.
Kuřecí strojně
strojně oddělené
oddělené maso
maso 58
59%,
kuřecí
%, pitná
voda, voda,
kuřecí
Kuřecí párky
kůže, bramborový škrob, vepřové sádlo, jedlá sůl,
koktejlky
stabilizátory: trifosforečnany, guma guar; látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný,
antioxidant kyselina erythorbová, extrakty koření,
barvivo karmína, konzervant dusitan sodný.
Max. obsah tuku 30 %.
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PÁRKOVINA

Kuřecí párky PIPI

Kuřecí strojně oddělené maso 59%, pitná voda,
kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl,
stabilizátory: trifosforečnany, guma guar; směs
koření, extrakty koření, antioxidant kyselina Laskorbová, konzervant dusitan sodný.

Kuřecí pochoutkové
párky ORLICKÉ

kuřecí strojně oddělené maso 57 %, voda, kuřecí
kůže, bramborový škrob, vepřové sádlo, jedlá sůl,
stabilizátory: trifosforečnany, guma guar; látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný,
antioxidant kyselina erythorbová, extrakty koření,
barvivo karmína, konzervant dusitan sodný.
Max. obsah tuku 30 %.
Kuřecí maso strojně oddělené 70 %, voda, kuřecí
kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant
dusitan sodný, stabilizátory: trifosforečnany, guma
guar; hroznový cukr, koření, antioxidant kyselina
erythorbová, extrakty koření, barvivo košenila,
aroma

Kuřecí párky
STRIPTÝZKY
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Kuřecí párky silné

Kuřecí lahůdkové
párky

Krůtí párky

VÝROBEK

kuřecí strojně oddělené maso 70%, kuřecí kůže,
pitná voda,vepřový tuk,bramborový škrob,jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný,stabilizátory:
trifosforečnany,guma guar;antioxidant erythorban
sodný,látky zvýrazňující chuť a vůni: glutaman
sodný, E635;sušená zelenina,cukr,extrakty
koření,koření,barvivo košenila. Max. obsah tuku
30%.
Kuřecí strojně oddělené maso 59%, pitná voda,
kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl,
stabilizátory: trifosforečnany, guma guar; směs
koření, extrakty koření, antioxidant kyselina Laskorbová, konzervant dusitan sodný.
Krůtí maso strojně oddělené 31 %, kuřecí maso
strojně oddělené 28 %, voda, kuřecí kůže,
bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant dusitan
sodný, stabilizátory: trifosforečnany, guma guar;
antioxidant kyselina erythorbová, látka zvýrazňující
chuť a vůni glutaman sodný, extrakty koření,
barvivo košenila.
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HOT DOG speciál,
kuřecí párky HOT
DOG

kuřecí maso strojně oddělené 42 %, voda, kuřecí
kůže,bramborový škrob, edlá sůl,konzervant dusitan
sodný, zahušťovadla:modifikovaný škrob,guma
guar;látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman
sodný,dextróza,koření,extrakty koření,antioxidant
kyselina L askorbová,stabilizátory: trifosforečnany,
karagenan, xanthan.Max. obsah tuku 30 %.

Kuřecí párky MADE Kuřecí maso strojně oddělené 42 %, voda, kuřecí
kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant
dusitan sodný, zahušťovadla: modifikovaný škrob,
guma guar; látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman
sodný, dextróza, koření, extrakty koření,
antioxidant kyselina L-askorbová, stabilizátory:
trifosforečnany, karagenan, xanthan
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Kuřecí párky HAM

Kuřecí jemné párky
Vocílka

Kuřecí pochoutkové
párky do rohlíku

Kuřecí párky
pochoutkové Tesco

Kuřecí maso strojně oddělené 67 %, kuřecí kůže,
pitná voda, vepřový tuk, bramborový škrob, jedlá
sůl, konzervant dusitan sodný,
stabilizátory:trifosforečnan sodný, guma guar;
antioxidant erythorban sodný, látky zvýrazňující
chuť a vůni: glutaman sodný, E 635; sušená
zelenina, cukr, extrakty koření, barvivo karmína.
Kuřecí maso strojně oddělené 28%, pitná voda,
kuřecí maso 25%, vepřové maso 16%, jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, vepřový tuk, koření,
hroznový cukr, stabilizátor trifosforečnany,
maltodextrin, antioxidant kyselina erythorbová,
kořenící extrakty, bramborová vláknina, jedlé
kolagenní střívko.
Kuřecí strojně oddělené maso 59%, pitná voda,
kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl,
stabilizátory: trifosforečnany, guma guar; směs
koření, extrakty koření, antioxidant kyselina Laskorbová, konzervant dusitan sodný.
Max. obsah tuku 30 %.
Kuřecí strojně oddělené maso 59%, pitná voda,
kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl,
stabilizátory: trifosforečnany, guma guar; směs
koření, extrakty koření, antioxidant kyselina Laskorbová, konzervant dusitan sodný.
Max. obsah tuku 30 %.

Kuřecí libové párky - kuřecí maso strojně oddělené 42%,voda,kuřecí
kůže, bramborový škrob,jedlá sůl,koření,stabilizátor
Tesco
trifosforečnany, antioxidant E300,dextróza,látka
zvýrazňujícíchuť a vůni E621,
zahušťovadla:E412,E415,E1422,želírující látka
karagenan, konzervant E250. Obsah tuku max.30%.
Obsah jedlé soli max. 2,45%.
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KLOBÁSY

Originál kuřecí
šunková klobása

Kuřecí maso 50 %, vepřové maso 30 %, voda,
vepřový tuk, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný,
dextróza, stabilizátor trifosforečnany, látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný,
antioxidant erythorban sodný, zahušťovadlo guma
guar, extrakty koření, aroma, bramborový škrob,
česnek, vepřové střívko. Max obsah tuku 30 %.
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Kuřecí klobása se
sýrem

Kuřecí gril klobása
Šohaj

Grilovací klobása se
sýrem (debrecínská)

Grilovací klobása
HUBERTUS

VÝROBEK

Kuřecí maso 33%, voda, vepřové maso 22%, sýr
9% (MLÉKO), kuřecí maso strojně oddělené 3 %,
bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant dusitan
sodný, vepřový tuk, stabilizátor trifosforečnany,
želírující látka guma euchema, kuřecí bílkovina,
látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný,
glukóza, antioxidant erythorban sodný, extrakty
koření, paprikové floky, vepřové střívko
Kuřecí maso 40 %, vepřové maso 17 %, kuřecí
maso strojně oddělené 15 %, voda, kuřecí kůže,
bramborový škrob, česnek, stabilizátory:
monohydrogendifosforečnan sodný, trifosforečnan
sodný, guma guar; cukr, dextróza, kvasnicový
extrakt, cibule, jedlá sůl, směs koření, antioxidant
kyselina L-askorbová, aroma, vepřový tuk,
bramborová vláknina, vepřové střívko.
Max. obsah tuku 30 %.

X

Kuřecí maso strojně oddělené 27 %, voda, vepřové
maso 20 %, kuřecí maso 17 %, sýr 9 % (MLÉKO),
jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, bramborový
škrob, stabilizátory: monohydorgendifosforečnan
sodný, trifosforečnan sodný, polyfosforečnan
sodný; směs koření, látka zvýrazňující chuť a vůni
glutaman sodný, antioxidant kyselina erythorbová,
glukóza, extrakty koření, vepřový tuk, bramborová
vláknina.
Kuřecí maso 40 %, vepřové maso 17 %, kuřecí
maso strojně oddělené 15 %, voda, kuřecí kůže,
bramborový škrob, česnek, stabilizátory:
monohydrogendifosforečnan sodný, trifosforečnan
sodný, guma guar; cukr, dextróza, kvasnicový
extrakt, cibule, jedlá sůl, směs koření, antioxidant
kyselina L-askorbová, aroma, vepřový tuk,
bramborová vláknina, vepřové střívko.
Max. obsah tuku 30 %.

SLOŽENÍ NA ETIKETĚ

X

Obiloviny
obsahující
lepek

korýši a
výrobky z
nich

vejce a
výrobky z
nich

ryby a
výrobky z
nich

jádra
podzemnice
olejné a
výrobky z
nich
SALÁMY

sojové boby a
mléko a
výrobky z
výrobky z něj
nich

celer a
výrobky z
nich

skoř. plody
(mandle,
lískové, vlašské,
kešu,
pekanové,
para ořechy,
pistácie,
makademie

hořčice a
výrobky z
nich

sezamová
semena

oxid siřičitý a
vlčí bob a
siřičitany
výrobky z něj

Lázeňský kuřecí
salám

Jihočeský kuřecí
salám

Kuřecí šunkový
zauzený salám

Kuřecí maso strojně oddělené 48 %, pitná voda,
kuřecí maso 18%, kuřecí kůže, bramborový škrob,
jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, stabilizátory:
trifosforečnany, guma guar, dextróza, směs koření,
antioxidanty: kyselina L-askorbová, erythorban
sodný, látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman
sodný, želírující látka guma euchema, maltodextrin
Kuřecí maso 45%, kuřecí maso strojně oddělené
27%, voda, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný,
stabilizátor trifosforečnany, látka zvýrazňující chuť
a vůni glutaman sodný, dextróza, antioxidanty:
kyselina erythorbová, erythorban sodný; želírující
látka guma euchema, koření, glukóza, maltodextrin.
Kuřecí maso 45%, kuřecí maso strojně oddělené
27%, voda, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný,
stabilizátor trifosforečnany, látka zvýrazňující chuť
a vůni glutaman sodný, dextróza, antioxidanty:
kyselina erythorbová, erythorban sodný; želírující
látka guma euchema, koření, glukóza, maltodextrin.

Kuřecí strojně oddělené maso 38 %, kuřecí maso 29
%, voda, kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, hroznový cukr,
stabilizátory: trifosforečnan sodný, guma guar; látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, koření,
antioxidanty: kyselina erythorbová, erythorban
sodný; želírující látka guma euchema, maltodextrin
kuřecí maso strojně oddělené 38%,kuřecí maso
Kuřecí salám
34%, voda,vepřové maso 2%, jedlá sůl, vepřový
tuk, směs koření, stabilizátor trifosforečnan
sodný,antioxidant kyselina erythorbová konzervant
E250, želírující látka E407a,látka zvýrazňující
chuťa vůni glutamát sodný. Max. obsah tuku 13%
Kuřecí maso strojně oddělené 68 %, voda, kuřecí
Drůbeží JUNIOR
kůže, vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, směs koření,
stabilizátory: trifosforečnany, guma guar; látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný,
antioxidant kyselina L-askorbová, dextróza,
extrakty koření.
Kuřecí maso strojně oddělené 50 %, vepřové sádlo,
Drůbeží
GOTHAJSKÝ salám pitná voda, kuřecí kůže, jedlá sůl, konzervant
dusitan sodný, bramborový škrob, stabilizátory:
trifosforečnany, polyfosforečnany, guma euchema,
guma guar; koření, dextróza, antioxidanty: kyselina
L-askorbová, askorban sodný; barvivo paprikový
extrakt, řepkový olej, česnek
Kuřecí šunkový
zauzený salám
Makro

VÝROBEK

SLOŽENÍ NA ETIKETĚ
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obsahující
lepek
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výrobky z
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výrobky z
nich

ryby a
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jádra
podzemnice
olejné a
výrobky z
nich
SALÁMY

Vodňanský kuřecí
salám

Šunkový salám
SPECIÁL

Kuřecí nářez

Výrobní salám

Kuřecí maso strojně oddělené 58%, vepřové maso
14%, voda, kuřecí srdce 10%, kuřecí kůže, jedlá
sůl, konzervant dusitan sodný, vepřový tuk,
stabilizátory: trifosforečnan sodný, guma guar;
koření, látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman
sodný, hroznový cukr, antioxidant kyselina
erythorbová, extrakty koření, želírující látka guma
euchema.
Kuřecí maso 65 %, pitná voda, kuřecí maso strojně
oddělené 12 %, bramborový škrob, jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, antioxidant erythorban
sodný, stabilizátor trifosforečnany.
Max. obsah tuku 13 %.
kuřecí maso 65%,voda,kuřecí maso strojně
oddělené 12%,bramborový škrob,jedlá
sůl,konzervant dusitan sodný, antioxidant
erythorban sodný,stabilizátor trifosforečnan
sodný.Max. obsah tuku 13%
Kuřecí maso strojně oddělené 44 %, voda, kuřecí
kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant
dusitan sodný, koření, stabilizátory: trifosforečnany,
guma guar; antioxidant erythorban sodný, dextróza.

Kuřecí maso strojně oddělené 48 %, kuřecí kůže,
voda, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant
dusitan sodný, rostlinná vláknina (hrachová,
citrusová), želírující látky: guma euchema, guma
guar; stabilizátor trifosforečnan sodný, látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, hroznový
cukr, antioxidant kyselina erythorbová, aroma.
Max. obsah tuku 25 %.
kuřecí maso strojně oddělené 38%,kuřecí maso
Kuřecí salám
34%, vepřové maso 2%,jedlá sůl,konzervant
ZIMBO
E250,koření,stabilizátory E450,E451,E452,
E508,antioxidanty E315,E316,želírující látka
E407a,látka zvýr.chuť a vůni E621,extrakty
koření,cukr,vepřový tuk.Bez lepku.Max. obsah tuku
13%.
Drůbeží točený salám Kuřecí maso strojně oddělené 43 %, pitná voda,
kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, stabilizátory:
trifosforečnany, guma guar; koření, dextróza, látky
zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, E 635;
antioxidant erythorban sodný, glukózový sirup,
sušená zelenina, česnek, extrakty koření, barvivo
karmíny. Max. obsah tuku 25 %. vepřové střívko
Výrobní salám
Procházka

sojové boby a
mléko a
výrobky z
výrobky z něj
nich

celer a
výrobky z
nich

skoř. plody
(mandle,
lískové, vlašské,
kešu,
pekanové,
para ořechy,
pistácie,

hořčice a
výrobky z
nich

sezamová
semena

oxid siřičitý a
vlčí bob a
siřičitany
výrobky z něj

Kuřecí PODKOVA

Kuřecí maso strojně oddělené 43 %, pitná voda,
kuřecí kůže, bramborový škrob, jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, stabilizátory:
trifosforečnany, guma guar; koření, dextróza, látky
zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, E 635;
antioxidant erythorban sodný, glukózový sirup,
sušená zelenina, česnek, extrakty koření, barvivo
karmíny. Max. obsah tuku 25 %. vepřové střívko

VÝROBEK

SLOŽENÍ NA ETIKETĚ

NÁDIVKA

voda, kuřecí maso strojně oddělené 21 %, rohlíková veka
(PŠENIČNÁ mouka, droždí, voda, jedlá sůl, řepkový
olej), kuřecí kůže, sušená VEJCE, sušené MLÉKO,
řepkový olej, jedlá sůl, česneková pasta, směs koření.
Výrobek obsahuje mléko, lepek a vejce.

Obiloviny
obsahující
lepek

korýši a
výrobky z
nich

vejce a
výrobky z
nich

ryby a
výrobky z
nich

jádra
podzemnice
olejné a
výrobky z
nich

sojové boby a
mléko a
výrobky z
výrobky z něj
nich

celer a
výrobky z
nich

skoř. plody
(mandle,
lískové, vlašské,
kešu,
pekanové,
para ořechy,
pistácie,
makademie

hořčice a
výrobky z
nich

SALÁMY

X

X

X

Kuřecí maso 34 %, kuřecí maso strojně oddělené 26
%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže,
dextróza, koření, regulátor kyselosti glukono-deltalakton, jedlá sůl, glukózový sirup, česnek, látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, extrakty
koření, vepřová bílkovina, kvasničný extrakt,
kouřové aroma, konzervant dusitan sodný,
bramborová vláknina, zahušťovadlo guma guar,
stabilizátor: difosforečnany, polyfosforečnany,
uhličitany sodné.
Max. obsah tuku 48 %. Max. obsah soli 3,5 %.
Kuřecí jemný salám s kuřecí maso strojně oddělené 49%, kuřecí maso
hořčičným semínkem 16%, pitná voda, kuřecí kůže, vepřový tuk,
bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant dusitan
CLEVER
sodný, stabilizátory: trifosforečnan sodný, citráty
sodné; koření, hroznový cukr, látka zvýrazňující
chuť a vůni glutamát sodný, antioxidant kyselina
erythorbová, zahušťovadla: guma guar,
karboxymethylcelulosa; aroma, HOŘČICE. Max.
obsah tuku 19 %.
kuřecí maso 70%, pitná voda, kuřecí kůže,
Kuřecí nářez 100g
bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant dusitan
CLEVER
sodný, dextróza, stabilizátor trifosforečnan sodný,
látka zvýrazňující chuť a vůni glutamát sodný, jedlá
sůl, antioxidant erythorban sodný, zahušťovadlo
guma guar, extrakty koření, aroma, pažitka. Max.
obsah tuku 11 %.
Drůbeží minisalám
HORAL

X

ŠUNKY

sezamová
semena

oxid siřičitý a
vlčí bob a
siřičitany
výrobky z něj

Kuřecí šunka z
prsních řízků
výběrová

Kuřecí maso 67 %, voda, stabilizátor
trifosforečnany, látka zvýrazňující chuť a vůni
glutaman sodný, antioxidant erythorban sodný,
želírující látka guma euchema, glukóza,
maltodextrin, koření, jedlá sůl, konzervant dusitan
sodný. Max. obsah tuku 3 %.

Kuřecí šunka z
prsních řízků
standard

Kuřecí maso 58%, voda, bramborový škrob, jedlá
sůl, konzervant dusitan sodný, stabilizátor
trifosforečnany, hroznový cukr, želírující látka
guma euchema, látka zvýrazňující chuť a vůni
glutaman sodný, antioxidant erythorban sodný,
aroma. Max. obsah tuku 3 %.
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Obiloviny
obsahující
lepek

korýši a
výrobky z
nich

vejce a
výrobky z
nich

ryby a
výrobky z
nich

jádra
podzemnice
olejné a
výrobky z
nich
ŠUNKY

Kuřecí maso 67 %, voda, stabilizátor
trifosforečnany, látka zvýrazňující chuť a vůni
glutaman sodný, antioxidant erythorban sodný,
želírující látka guma euchema, glukosa,
maltodextrin, koření, jedlá sůl, konzervant dusitan
sodný. Max. obsah tuku 3 %.
Kuřecí maso 63 %, voda, bramborový škrob, jedlá
Kuřecí šunka z
prsních a stehenních sůl, konzervant dusitan sodný, stabilizátor
trifosforečnany, hroznový cukr, želírující látka
řízků
guma euchema, látka zvýrazňující chuť a vůni
glutaman sodný, antioxidant erythorban sodný,
aroma.
Kuřecí maso 90 %, voda, jedlá sůl, konzervant
Kuřecí šunka 90%
dusitan sodný, stabilizátor trifosforečnany, látka
masa = Originál
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, dextróza,
kuřecí česká šunka
antioxidant erythorban sodný; želírující látka guma
euchema, maltodextrin, koření, bramborový škrob.
Max. obsah tuku 3 %.
90 %, voda,
jedlá
konzervant
Kuřecí maso (kuřecí
stehna
bezsůl,
kostí
a kůže) 80 %,
Originál šunka z
kuřecích stehenních voda, stabilizátor trifosforečnany, látka zvýrazňující
chuť a vůni glutaman sodný, dextróza, antioxidant
řízků 80%
erythorban sodný, želírující látka guma euchema,
(výběrová)
glukóza, maltodextrin, koření, jedlá sůl, konzervant
dusitan sodný. Max. obsah tuku 8 %.
Kuřecí šunka z
prsních řízků
zauzená výběrová

sojové boby a
mléko a
výrobky z
výrobky z něj
nich

celer a
výrobky z
nich

skoř. plody
(mandle,
lískové, vlašské,
kešu,
pekanové,
para ořechy,
pistácie,
makademie

hořčice a
výrobky z
nich

sezamová
semena

oxid siřičitý a
vlčí bob a
siřičitany
výrobky z něj

Kuřecí PIZZA šunka Kuřecí maso 51 %, voda, bramborový škrob, jedlá
sůl, konzervant dusitan sodný, stabilizátor
(standard)
trifosforečnan sodný, látka zvýrazňující chuť a vůni
glutaman sodný, antioxidant erythorban sodný,
kuřecí bílkovina, glukóza, kořeninový přípravek,
želírující látka guma euchema
Kuřecí maso 63 %, voda, bramborový škrob, jedlá
Kuřecí debrecínka
sůl, konzervant dusitan sodný, stabilizátor
trifosforečnany, hroznový cukr, želírující látka
guma euchema, látka zvýrazňující chuť a vůni
glutaman sodný, antioxidant erythorban sodný,
aroma, barviva annatto, košenila
Krůtí prsní řízky 38%, voda, kuřecí prsní řízky 20%,
Krůtí prsní šunka
bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant E250,
standard
stabilizátor E451, hroznový cukr, želírující látka
E407a, látka zvýrazňující chuť a vůni E621,
antioxidant E 316, aroma.
Max. obsah tuku 3 %.
Krůtí prsní řízky 38%,
47 %,voda,
voda,kuřecí
kuřecíprsní
prsnířízky
řízky20%,
20
Krůtí šunka
%, stabilizátor trifosforečnany, látka zvýrazňující
výběrová
chuť a vůni glutaman sodný, antioxidant erythorban
sodný, želírující látka guma euchema, glukóza,
maltodextrin, koření, jedlá sůl, konzervant dusitan
sodný.
kuřecí prsní řízky 90%, pitná voda, bramborový
Kuřecí šunka z
škrob, jedlá sůl, konzervant dusitan sodný,
prsních řízků 90%
dextróza, antioxidant erythorban sodný, kuřecí
100g CLEVER
bílkovina, extrakty koření. Max. obsah tuku 4 %.
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olejné a
výrobky z
nich
ŠUNKY

MIX ořez ze šunek

kuřecí maso 58%,voda,bramborový škrob,jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný,stabilizátor
trifosforečnany,hroznový cukr,želírující látka guma
euchema,látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman
sodný,antioxidant erythorban sodný,aroma.

Drůbeží šunková
pěna

Kuřecí šunka 31% (kuřecí maso 66%, voda,
bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátor E451,
hroznový cukr, želírující látka E407a, látka
zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant E316,
aroma, konzervant E250), voda, vepřové sádlo,
vepřové maso 4 %, dextróza, tapiokový škrob,
zahušťovadlo E412, vepřová bílkovina, rostlinné
bílkoviny (hrachová, bramborová), byliny,
bambusová vláknina, jedlá sůl, látka zvýrazňující
chuť a vůni E621, antioxidant E 316, aroma,
kouřové aroma, sušená zelenina (česnek),
hemoglobin, barvivo E120, bramborový škrob, jedlá
sůl, konzervant E 250.

PAŠTIKY

sojové boby a
mléko a
výrobky z
výrobky z něj
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výrobky z něj

Kachní paštika

Drůbeží lahůdková
paštika

Kachní játra 33 %, drůbeží strojně oddělené maso
19 %, pitná voda, vepřové sádlo, drůbeží kůže, jedlá
sůl, dextróza, glukózový sirup, antioxidanty:
kyselina L-askorbová, kyselina citronová; látky
zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, guanylan
sodný, inosinan sodný; koření (CELER), extrakty
koření, emulgátory: E 471, E 472 b, cibule,
palmový olej, konzervant dusitan sodný. Max.
obsah tuku 40 %.

X

Kuřecí játra 37%, voda, kuřecí maso strojně
oddělené 16 %, vepřové sádlo, kuřecí kůže,
SOJOVÁ bílkovina, kuřecí bílkovina, glukózový
sirup, zahušťovadlo guma guar, emulgátory E472c,
E 433; jedlá sůl, koření, extrakty koření, aroma,
barvivo košenila, konzervant dusitan sodný.

X

SEKANÁ

Pečená sekaná

Bavorská sekaná hliníková miska a
VAK

VÝROBEK

Kuřecí maso strojně oddělené 54%, vepřové maso
16 %, voda, kuřecí kůže, strouhanka (PŠENIČNÁ
mouka, droždí, jedlá sůl, řepkový olej), jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, vepřový tuk, bramborový
škrob, česnek, cibule, směs koření, stabilizátory:
difosforečnany, trifosforečnany, guma guar; látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, dextróza,
extrakty koření, antioxidanty: erythorban sodný,
kyselina L-askorbová, vepřová bílkovina.
Max. obsah tuku 30 %.

X

Kuřecí maso strojně oddělené 61 %, voda, kuřecí
kůže, vepřové maso 9 %, bramborový škrob, jedlá
sůl, konzervant dusitan sodný, stabilizátory:
trifosforečnan sodný, guma guar, koření, extrakty
koření, dextróza, kvasničný extrakt, antioxidant
kyselina L-askorbová, barvivo košenila, vepřový
tuk. Max. obsah tuku 30 %.

SLOŽENÍ NA ETIKETĚ
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olejné a
výrobky z
nich
SEKANÁ

Drůbeží bavorská
sekaná- plastové
střevo

Kuřecí maso strojně oddělené 38 %, pitná voda,
kuřecí kůže, strouhanka (PŠENIČNÁ mouka, voda,
droždí, jedlá sůl, řepkový olej), vepřové maso 9 %,
jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, koření,
stabilizátory: trifosforečnany, guma guar; látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný,
antioxidant kyselina erythorbová, extrakty koření,
vepřový tuk
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Drůbeží sekaná
vařená

Drůbeží sekaná
zmrazená

Kuřecí maso strojně oddělené 38 %, pitná voda,
kuřecí kůže, strouhanka (PŠENIČNÁ mouka, voda,
droždí, jedlá sůl, řepkový olej), vepřové maso 9 %,
jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, koření,
stabilizátory: trifosforečnany, guma guar; látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný,
antioxidant kyselina erythorbová, extrakty koření,
vepřový tuk
Kuřecí strojně oddělené maso 39%, voda,
strouhanka (PŠENIČNÁ mouka, voda, droždí, jedlá
sůl, řepkový olej), kuřecí kůže, vepřové maso 9 %,
jedlá sůl, konzervant dusitan sodný, směs koření,
extrakty koření, stabilizátory: trifosforečnan sodný,
guma guar; antioxidant kyselina erythorbová, látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, vepřový
tuk.
Max. obsah tuku 20 %.

X

X

MRAŽENÉ HAMBURGERY

Kuřecí hamburger
nesmažený

kuřecí maso strojně oddělené 73 %, pitná voda,
bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant dusitan
sodný, bramborová vláknina, stabilizátor
trifosforečnany, koření, extrakty koření, dextróza,
antioxidanty: kyselina erythorbová, erythorban
sodný, sušená zelenina (česnek). Max. obsah tuku
20 %

Švédské kuličky

kuřecí maso 34%, kuřecí maso strojně oddělené 16
%, pitná voda, bramborový škrob, cibule, dextróza,
bramborový granulát, jedlá sůl, kvasnicový extrakt,
koření, látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman
sodný, kuřecí kůže, vepřové sádlo, řepkový olej.
Max. obsah tuku 17 %.
Výrobek může obsahovat stopy lepku.
kuřecí maso strojně oddělené 67 %, pitná voda,
řepkový olej, bramborový škrob, jedlá sůl,
konzervant dusitan sodný, bramborová vláknina,
stabilizátor trifosforečnany, koření, extrakty koření,
dextróza, antioxidant kyselina erythorbová, sušená
zelenina (česnek). Výrobek může obsahovat stopy
lepku.
Max. obsah tuku 30 %.

SMAŽENÉ HAMBURGERY, NUGETY, FILETY, ŠVÉDSKÉ KULIČKY, SAFARI, MEDAILONKY

Kuřecí
HAMBURGER
smažený

VÝROBEK

SLOŽENÍ NA ETIKETĚ
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X
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SMAŽENÉ HAMBURGERY, NUGETY, FILETY, ŠVÉDSKÉ KULIČKY, SAFARI, MEDAILONKY

skoř. plody
(mandle,
lískové, vlašské,
kešu,
pekanové,
para ořechy,
pistácie,
makademie

hořčice a
výrobky z
nich
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Holandský řízek
smažený

Křupavé kuřecí
filety, smažené

Kuřecí karbanátky

Smažené kuřecí
medailonky

Kuřecí dětské
SAFARI

kuřecí maso 43 %, obalovací směs 22 %
(PŠENIČNÁ mouka, pitná voda, jedlá sůl, pekařské
droždí, extrakty koření, koření, řepkový olej,
modifikovaný bramborový škrob, dextróza), pitná
voda, kuřecí kůže, sýr 5 % (MLÉKO), SOJOVÁ
bílkovina, kuřecí maso strojně oddělené 3 %, jedlá
sůl, bramborový škrob, stabilizátor trifosforečnany,
hroznový cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni
glutaman sodný, koření, aroma, extrakty koření.
Max. obsah tuku 30 %.
kuřecí prsní řízky 60 %, obalovací směs 22 %
(PŠENIČNÁ mouka, pitná voda, jedlá sůl, koření,
pekařské droždí, kukuřičné lupínky, řepkový olej,
modifikovaný bramborový škrob, dextróza), pitná
voda, jedlá sůl, bramborový škrob, stabilizátor
trifosforečnany, želírující látka karagenan, látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, kuřecí
bílkovina, aroma, hroznový cukr, antioxidant
erythorban sodný, extrakty koření.
Max. obsah tuku 10 %
kuřecí maso 37 %, kuřecí maso strojně oddělené 17
%, voda, strouhanka (PŠENIČNÁ mouka, pitná
voda, droždí, jedlá sůl, řepkový olej), vepřové maso
8 %, kuřecí kůže, řepkový olej, koření, stabilizátor
trifosforečnany, meritosa, antioxidant erythorban
sodný, sušená zelenina, aroma, jedlá sůl, česnek,
cibule, vepřový tuk, pepř.
Max. obsah tuku 25 %
kuřecí maso jemně mleté 54 %, obalovací směs 27
% (PŠENIČNÁ mouka, pitná voda, jedlá sůl,
kvasnice, extrakty koření, koření, řepkový olej,
modifikovaný bramborový škrob, dextróza), pitná
voda, kuřecí kůže, kuřecí maso strojně oddělené 3
%, jedlá sůl, dextróza, kvasnicový extrakt, směs
koření, extrakty koření.
Max. obsah tuku 30 %.
kuřecí maso 54 %, obalovací směs 25 %
(PŠENIČNÁ mouka, pitná voda, jedlá sůl, pekařské
droždí, extrakty koření, koření, řepkový olej,
modifikovaný bramborový škrob, dextróza), pitná
voda, kuřecí kůže, kuřecí maso strojně oddělené
3%, mořská sůl 1,6 %, dextróza, kvasnicový
extrakt, jedlá sůl, extrakty koření, směs koření,
směs vitaminů.
Max. obsah tuku 25 %.
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X

X

X

X

VÝROBEK

SLOŽENÍ NA ETIKETĚ
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SMAŽENÉ HAMBURGERY, NUGETY, FILETY, ŠVÉDSKÉ KULIČKY, SAFARI, MEDAILONKY

Kuřecí nugety
smažené v sáčku

Kuřecí nugety v
krabičce

kuřecí maso 44 %, obalovací směs 25 %
(PŠENIČNÁ mouka, pitná voda, jedlá sůl, pekařské
droždí, extrakty koření, koření, řepkový olej,
modifikovaný bramborový škrob, dextróza), pitná
voda, kuřecí kůže, SOJOVÁ bílkovina, kuřecí maso
strojně oddělené 3 %, jedlá sůl, bramborový škrob,
stabilizátor: trifosforečnany, hroznový cukr, látka
zvýrazňující chuť a vůni: glutaman sodný, koření,
aroma, extrakty koření. Max. obsah tuku 30 %.
kuřecí maso 56 %, obalovací směs 25 %
(PŠENIČNÁ mouka, pitná voda, jedlá sůl, kvasnice,
extrakty koření, koření, řepkový olej, modifikovaný
bramborový škrob, dextróza), pitná voda, kuřecí
kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, dextróza, směs
koření, extrakty koření. Max. obsah tuku 30 %

Kuřecí stehna bez kosti a kůže 60 %, obalovací
Smažené kuřecí
stehenní řízky půlené směs 22 % (PŠENIČNÁ mouka, pitná voda, jedlá
sůl, koření, pekařské droždí, kukuřičné lupínky,
(steaky)
řepkový olej, modifikovaný bramborový škrob,
dextróza), pitná voda, jedlá sůl, bramborový škrob,
stabilizátor trifosforečnany, želírující látka
karagenan, látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman
sodný, kuřecí bílkovina, aroma, hroznový cukr,
antioxidant erythorban sodný, extrakty koření.
kuřecí prsní řízky 59 %, obalovací směs 21 %
Kuřecí řízečky
(PŠENIČNÁ mouka, pitná voda, jedlá sůl, koření,
PIKANT
pekařské droždí, kukuřičné lupínky, řepkový olej,
modifikovaný bramborový škrob, dextróza), voda,
bramborový škrob, jedlá sůl, antioxidant citronany
sodné, stabilizátor difosforečnany, látka
zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, chilli 0,5
%, pepř.
Max. obsah tuku 10 %.
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MASNÉ POLOTOVARY HLUBOCE ZMRAZENÉ
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Kuřecí masový
závitek

VÝROBEK

Kuřecí stehno bez kosti s kůží 74 %, kuřecí maso
strojně oddělené 12,5 %, voda, drůbeží salám 5 %
(kuřecí maso strojně oddělené 68 %, voda, kuřecí
kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant
dusitan sodný, směs koření, stabilizátory:
trifosforečnany, guma guar; látka zvýrazňující chuť
a vůni glutaman sodný, antioxidant kyselina Laskorbová, dextróza, extrakty koření), vepřový
špek, sterilované okurky (okurky, voda, ocet, cukr,
sůl, výtažky z koření), sterilovaná paprika (paprika
proužky, voda, ocet, cukr, sůl), jedlá sůl, sušená
cibule, pepř černý, hrachová vláknina, pšeničná
vláknina (bezlepková), bramborový škrob, psyllium.
Max. obsah tuku 20 %.
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MASNÉ POLOTOVARY HLUBOCE ZMRAZENÉ

Kuřecí závitek
plněný

Babiččiny játrové
knedlíčky

Kuřecí TO kostky

Kuřecí stehno bez kosti s kůží 72%, kuřecí šunka
14,5% (kuřecí maso 66%, voda, bramborový škrob,
sůl, konzervant E250,stabilizátor E451, hroznový
cukr, želírující látka E407a, látka zvýrazňující chuť
a vůni E621, antioxidant E316, aroma), uzený špek
6%, kuřecí párek 2,5 % (kuřecí maso strojně
oddělené 42%, voda, kuřecí kůže, sůl,konzervant
E250, bramborový škrob, bramborová vláknina,
koření, hroznový cukr, stabilizátory E 451, E412,
látka zvýrazňující chuť a vůni E621, antioxidant
E315), sůl, řepkový olej, směs koření, sušená
zelenina, látka zvýrazňující chuť a vůni E621, E
635, antioxidant E330, extrakty koření, aroma,
vláknina hrachová a pšeničná (bezlepková),
bramborový škrob, psyllium, paprikové floky
drůbeží játra 47%, strouhanka (PŠENIČNÁ mouka,
voda, droždí, jedlá sůl, řepkový olej), vepřové
sádlo, kuřecí kůže, voda, jedlá sůl, konzervant
dusitan sodný, sušená zelenina, byliny, glukózový
sirup, koření, aroma, stabilizátory: trifosforečnany,
guma guar. Max. obsah tuku 20 %.
Kuřecí prsní řízky 69 %, voda, olej, dextróza, stabilizátor
E 450, E 451, modifikovaný škrob, zahušťovadlo E
407a, E 410, antioxidant E 301, jedlá sůl.
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Kuřecí BBQ kostky

Kuřecí prsní řízky 67 %, voda, rostlinný olej, dextróza,
zvýrazňovač chuti E 621, E 635, jedlá sůl, sušená
VEJCE, barviva E 150c, E 160a, PŠENIČNÁ mouka,
koření, regulátor kyselosti E 330, zahušťovadla E 407a,
E 410, E 412, E 415, kvasnicový extrakt, maltodextrin,
extrakty koření, aroma, kouřové aroma, pastinák, pórek,
stabilizátory E 450, E 451, modifikovaný škrob,
antioxidant E 301.
Výrobek obsahuje lepek a vejce.

Zpracoval: Ing. Lenk Eidelpesová Ph.D., Ing. Markéta Langová
Vodňany, 31.10.2014
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