
 

DROBNÉ MASNÉ VÝROBKY

Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

10570 Vídeňské párky bez "E" kg cca 1 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

15270 Chalupářská klobása kg cca 1 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

14870 Šunková klobása Speciál kg cca 1,2 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

12470 Koktejlové párky kg cca 0,75 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

10010 Telecí párky v přírod.střívku kg cca 0,46 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek,klasa

12510 Telecí párky ks 310 g OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek,klasa

12570 Telecí párky kg 1 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek,klasa

14970 Šunkové dvojhubky kg cca 1 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek, klasa

Telecí maso (min. 40%) a vepřové maso (min. 34%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory (di a trifosforečnany), antioxidant

(kyselina L-askorbová), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), konzervant (dusitan sodný), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný),

dextróza, koření, extrakty koření, barvivo (košenila), obal: kolagenní střevo. Obsah tuku do:  29%

Vepřové maso (min. 77%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření, cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), antioxidant

(askorban sodný), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), želírující látky (guma euchema a chlorid draselný), acetylovaný

modifikovaný škrob, aroma, barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný), obal: vepřové střevo.  Obsah tuku do:  25%

SLOŽENÍ VÝROBKŮ

Vepřové maso (min. 75%), pitná voda, jedlá sůl, bramborový škrob, dextróza, amarantová mouka, koření, extrakty koření, sušená třešňová

šťáva, obal: přírodní střevo. Obsah tuku do:  40%

Vepřové maso (min. 90%), pitná voda, jedlá sůl, koření, extrakty koření, cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), antioxidant (askorban

sodný), želírující látky (guma euchema, chlorid draselný), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), acetylovaný škrob, aroma, barvivo

(košenila), konzervant (dusitan sodný), obal: vepřové střevo. 

Obsah tuku do:  30 %

Vepřové maso (min. 81%), pitná voda, jedlá sůl, bramborový škrob, koření, dextróza, stabilizátory (di a trifosforečnany), antioxidant

(askorban sodný), konzervant (dusitan sodný), želírující látky (guma euchema, chlorid draselný), acetylovaný škrob, přírodní aroma, barvivo

(košenila), obal: vepřové střevo. Obsah tuku do:  20%

Vepřové a hovězí maso (min. 65%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory (di a trifosforečnany), antioxidant

(kyselina L-askorbová), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), konzervant (dusitan sodný), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný),

cukernaté látky, koření, extrakty koření, barvivo (košenila), obal: kolagenní střevo. Obsah tuku do:  30%

Telecí maso (min. 40%) a vepřové maso ( min. 34%), pitná voda, jedlá sůl, bramborový škrob, stabilizátory (di a trifosforečnany),

antioxidanty (kyselina L-askorbová), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), konzervant (dusitan sodný), látka zvýrazňující chuť a vůni

(glutaman sodný), dextróza, koření, extrakty koření, barvivo (košenila), obal: přírodní střevo. Obsah tuku do:  29%



Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

15370 Maďarská klobása kg cca 1 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

15410 Ostravská klobása ks 200g OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

15570 Ostravská klobása kg cca 1,2 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

12370 Holandké párky se sýrem kg cca 1,3 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C alergen

 - ano alergen Sýr

12070 Vídeňské párky kg cca 0,46 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

15070 Pološunkové kmínové klobásy kg cca 1 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

17570 Staroměstská klobása kg cca 2 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

12770 Beskydské cigáro kg cca 1 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

14470 Chodurův špekáček tradiční kg cca 1,2 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

Vepřové maso (min. 75%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, dextróza, koření, stabilizátory (di a trifosforečnany),

antioxidant (kyselina L-askorbová), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), konzervant (dusitan sodný), látka zvýrazňující chuť a vůni

(glutaman sodný), extrakty koření, barvivo (košenila) obal: kolagenní střevo. Obsah tuku do:  40%

Vepřové maso (min. 65%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, cukry, stabilizátory (di, trifosforečnany a

polyfosforečnany), antioxidanty (askorban sodný a kys. erythorbová), konzervant (dusitan sodný), želírující látky (guma euchema a chlorid

draselný), modifikovaný acetylovaný škrob, látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), aroma, barvivo (košenila), obal: vepřové střevo.

Obsah tuku do:  30%

Vepřové maso (min. 83 %), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření, cukry, stabilizátory (di-, tri- a

polyfosforečnany), antioxidant (kys. L-askorbová, kys. erythorbová), barvivo (paprikový extrakt a košenila), konzervant (dusitan sodný),

látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), obal: vepřové střevo. Obsah tuku: max. 30%

Vepřové maso (min. 54%), vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření, stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (kyselina L-askorbová), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), cukry, aroma, barvivo (košenila),

konzervant (dusitan sodný), obal: kolagenní střevo. Obsah tuku do:  40%

Vepřové a hovězí maso (min. 55%), vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, dextróza,

stabilizátor (trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), konzervant (dusitan sodný), obal: přírodní střevo.  Obsah tuku do:  40% 

Vepřové a hovězí maso (min. 81%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření, stabilizátor (trifosforečnany),

antioxidant (erythorban sodný), dextróza, konzervant (dusitan sodný), obal: vepřové střevo. Obsah tuku do:  45%

Vepřové maso (min. 64%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), antioxidant (askorban

sodný), konzervant (dusitan sodný), aroma, želírující látky (guma euchema a chlorid draselný), acetylovaný modifikovaný škrob, barvivo

(košenila, amoniak-sulfitový karamel), obal: vepřové střevo.  Obsah tuku do:  28%

Vepřové maso (min. 81%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), antioxidant (askorban

sodný), konzervant (dusitan sodný), aroma, želírující látky (guma euchema a chlorid draselný), acetylovaný modifikovaný škrob, barvivo

(košenila, amoniak-sulfitový karamel), obal: vepřové střevo. Obsah tuku do:  20%

Vepřové a hovězí maso (min. 73%), vepřové sádlo, pitná voda, SÝR (min. 8%), bramborový škrob, jedlá sůl, koření, dextróza, stabilizátory (di

a trifosforečnany), antioxidant (kyselina L-askorbová), regulátor kyselosti (kyselina citronová), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman

sodný), extrakty koření, barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný), obal: kolagenní střevo. Obsah tuku do:  40%



Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

14770 Uhlířský kabanos kg cca 1,2 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

12870 Olešnické párky kg cca 1,2 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

14010 Libové párky ks 1 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

12210 Vídeňské párky se sýrem ks 460 g OA 21 dní / 0 - 5 °C alergen

 - ano alergen Sýr

14270 Slovenský točený kg cca 1,2 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

14570 Kabanos kg cca 1,2 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

12110 Vídeňské párečky ks 260 g OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

13010 Dětské párky ks 220 g OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

14610 Papriková klobása ks 2 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

14611 Papriková klobása ks 1,5 kg OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek,klasa

Vepřové maso (min. 79%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, dextróza, konzervant (dusitan sodný), obal:

celofánové střívko. Vhodné pro děti starší 3 let. Obsah tuku do:  35%

Vepřové a hovězí maso (min. 68%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, cukry, směs koření, stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (kys. L-askorbová), konzervant (dusitan sodný), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), barviva

(paprikový extrakt a košenila), obal: vepřové střevo. Obsah tuku do:  45%

Vepřové maso (min. 55%), vepřová kůže, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, dextróza, koření, stabilizátory (di a trifosforečnany),

antioxidanty (kyselina L-askorbová), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), konzervant (dusitan sodný), zahušťovadlo (guma guar), látka

zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), extrakty koření, barvivo (košenila) obal: kolagenní střevo.Obsah tuku do:  35%

Vepřové a hovězí maso (min. 61%), vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, jedlá sůl, bramborový škrob, koření, stabilizátory (di a

trifosforečnany), dextróza, antioxidant (kyselina L-askorbová), konzervant (dusitan sodný), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), látka

zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), extrakty koření, obal: vepřové střevo. 

Obsah tuku do:  30%

Vepřové maso (min. 67%), vepřové sádlo, pitná voda, SÝR (min. 10%), bramborový škrob, jedlá sůl, dextróza, koření, stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (kyselina L-askorbová), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman

sodný), extrakty koření, barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný), obal: kolagenní střevo.Obsah tuku do:  40%

Vepřové a hovězí maso (min. 61%), vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, stabilizátory (di a

trifosforečnany), dextróza, antioxidant (kyselina L-askorbová), konzervant (dusitan sodný), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), látka

zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), extrakty koření, obal: přírodní střevo. Obsah tuku do: 30%

Vepřové a hovězí maso (min. 63%), vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, jedlá sůl, bramborový škrob, koření, stabilizátory (di a

trifosforečnany), dextróza, antioxidant (kyselina L-askorbová), konzervant (dusitan sodný), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), látka

zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), extrakty koření, obal: přírodní střevo. Obsah tuku do:  30%

Vepřové maso (min. 65%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, dextróza, koření, stabilizátory (di a trifosforečnany),

antioxidant (kyselina L-askorbová), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), konzervant (dusitan sodný), látka zvýrazňující chuť a vůni

(glutaman sodný), extrakty koření, barvivo (košenila), obal: kolagenní střevo. Obsah tuku do:  40%

Vepřové a hovězí maso (min.63%), vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření, stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), cukry, konzervant (dusitan sodný), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný),

barvivo (paprikový extrakt, amoniak-sulfitový karamel) obal: vepřové střevo. Obsah tuku do: 45%



Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

12410 Koktejlové párky ks 310 g OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

12610 Ostravské párky ks 310 g OA 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

MĚKKÉ SALÁMY

25021 Pivní salám 1/2 kg cca 1,25 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

25001 Pivní salám kg cca 2,5 kg VL 10 dní / 0 - 5°C bezlepek

25020 Pivní salám kg cca 2,5 kg VB 21 dní / 0 - 5°C bezlepek

25421 Beskydský turist 1/2 kg cca 1 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

25401 Beskydský turist kg cca 2,1 kg VL 10 dní / 0 - 5 °C bezlepek

20001 Šunkový salám   kg cca 2 kg VL 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

20120 Ondřejnický šunkový salám zauz.  kg cca 2 kg VL 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

25320 Vrchovina kg cca 1 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

21001 Lunch salám kg cca 2 kg VL 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

25220 Svačinkový salám kg cca 1,2 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

Vepřové maso (min. 60%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření, extrakty koření, stabilizátory (di a trifosforečnany),

antioxidanty (kyselina L-askorbová a erythorban sodný), zahušťovadlo (guma euchema), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný),

extrakty koření, konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do:  20%

Vepřové maso (min. 70%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření, extrakty koření, stabilizátory (di a trifosforečnany),

antioxidanty (kyselina L-askorbová a erythorban sodný), zahušťovadlo (guma euchema), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný),

extrakty koření, konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do:  20%

Vepřové maso (55%), vepřové sádlo, jedlá sůl (max. 3 %), koření, stabilizátor (trifosforečnany), antioxidanty (erythorban sodný), látky

zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný a 5´ribonukleotidy sodné), konzervant (dusitan sodný),  barvivo (košenila).  Obsah tuku do:  45%

Vepřové maso (min. 60%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl (max. 3%), cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), modifikovaný

acetylovaný škrob, želírující látky (guma euchema, chlorid draselný), antioxidant (askorban sodný), aroma, barvivo (košenila), maltodextrin,

konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do:  25%

Vepřové maso (min. 55%), vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, jedlá sůl, bramborový škrob, koření, extrakty koření, stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), sušená zelenina, konzervant (dusitan sodný), barvivo (košenila). Obsah tuku do:  30%

Vepřové a hovězí maso (min. 60%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, dextróza, koření, stabilizátory (di- a

trifosforečnany), antioxidant (kyselina L-askorbová), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), konzervant (dusitan sodný), látka zvýrazňující

chuť a vůni (glutaman sodný), extrakty koření, barvivo (košenila) obal: kolagenní střevo. Obsah tuku do:  40%

Vepřové maso (min. 81%), pitná voda, jedlá sůl, bramborový škrob, koření, dextróza, stabilizátory (di a trifosforečnany), antioxidant

(askorban sodný), konzervant (dusitan sodný), želírující látky (guma euchema, chlorid draselný), acetylovaný škrob, přírodní aroma, barvivo

(košenila), obal: kolagenní střevo.  Obsah tuku do:  20%

Vepřové a hovězí maso (min. 82%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, přírodní aroma,

stabilizátor (trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), cukr, barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do:  40%

Vepřové a hovězí maso (min. 81%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, přírodní aroma,

stabilizátor (trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do:  40%



Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

20705 Gothajský salám MINI ks 400g VL 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

20701 Gothajský salám kg cca 2 kg VL 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

20405 Junior MINI ks 400 g VL 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

20401 Junior kg cca 2 kg VL 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

21220 Krakovský salám kg cca 1,5 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

20220 Královský šunkový salám 1/2 kg cca 2,8 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

TRVANLIVÉ MASNÉ VÝROBKY

28270 Trvanlivá klobása s česnekem kg cca 1,2 kg OA 30 dní / 0 - 20 °C bezlepek

28007 Vysočina MINI kg cca 2x340g VL 30 dní / 0 - 20 °C bezlepek

28001 Vysočina kg cca 1 kg VL 30 dní / 0 - 20 °C bezlepek

28110 Mini salámky 220g ks 220 g OA 30 dní / 0 - 20 °C bezlepek, klasa

28170 Mini salámky kg cca 1 kg OA 30 dní / 0 - 20 °C bezlepek, klasa

Vepřové a hovězí maso (min.96%), vepřové sádlo, jedlá sůl (max. 3,5%), směs koření, stabilizátor (difosforečnany), dextróza, antioxidant

(erythorban sodný), sušená zelenina (česnek), látky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´ribonukleotidy sodné), extrakt koření,

barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný).Na výrobku se může objevit vystupující sůl, což je přirozený jev a není na závadu. Obsah tuku

max.:  50%. Obsah čistých svalových bílkovin:  min. 13%

Vepřové a hovězí maso (min. 85%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, přírodní aroma,

stabilizátor (trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), cukr, barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný), obal: kolagenní

střívko.Na výrobku se může objevit vystupující sůl, což je přirozený jev a není na závadu.Obsah tuku do:  50%

Vepřové a hovězí maso (min. 40%), vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření, stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (kyselina L-askorbová), konzervant (dusitan sodný), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), cukry,

aroma, barvivo (košenila, paprikový extrakt). Obsah tuku do:  40%

Vepřové maso (min. 40%), pitná voda, vepřová kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, stabilizátory (difosforečnany a

trifosforečnany), antioxidant (kyselina L-askorbová), cukry, barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný).    Obsah tuku do:  35%

Vepřové maso (min. 40%), pitná voda, vepřová kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, stabilizátory (difosforečnany a

trifosforečnany), antioxidant (kyselina L-askorbová), dextróza, barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný).    

Obsah tuku do:  35%

Vepřové maso, jedlá sůl, koření, extrakty koření, stabilizátor (trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), dextróza, přírodní aroma,

konzervant (dusitan sodný). 100g výrobku bylo vyrobeno ze 115g vepřového masa. Obsah tuku max.:    20%

Vepřové maso (min. 84%), pitná voda, jedlá sůl, bramborový škrob, modifikovaný škrob, koření, extrakty koření, kvasniční extrakty, kouřové

aroma, cukry, stabilizátory (trifosforečnany a guma euchema), antioxidant (erythorban sodný), konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do:

25 %

Vepřové maso (min. 94%), vepřové sádlo, bramborový škrob, jedlá sůl (max. 3,5%), česnek (min. 3%), koření, extrakty koření, látka

zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), dextróza, chuťové látky, stabilizátor (trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), aroma,

cukr, barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný), obal: vepřové střevo. 

Na výrobku se může objevit vystupující sůl, což je přirozený jev a není na závadu. Obsah tuku do:  60%

Vepřové a hovězí maso (min. 40%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření, stabilizátory (di a trifosforečnany),

antioxidant (kyselina L-askorbová), konzervant (dusitan sodný), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), cukry, aroma, barvivo

(košenila, paprikový extrakt). Obsah tuku do:  40%



Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

VAŘENÉ MASNÉ VÝROBKY A PAŠTIKY

50320 Šunková tlačenka kg  cca 1,4 kg VB 18 dní / 0 - 5°C bezlepek, klasa

50120 Ondřej. tlačenka v deníku kg cca 1,4 kg VB 10 dní / 0 - 5°C bezlepek

50201 Ondřejnická tlačenka lahůdková kg cca 3 kg VL 21 dní / 0 - 5°C bezlepek

55120 Chodurova pečená sekaná kg  cca 1 kg VB 21 dní / 0 - 5°C bezlepek

60605 Mandlová paštika bez "E" kg  cca 0,75 kg VL 21 dní / 0 - 5°C alergen

 - ano alergen Mandle

55020 Zabijačkový ovar s česnekem kg  cca 1,2 kg VB 16 dní / 0 - 5°C bezlepek

55220 Bavorská sekaná kg cca 1,7 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

50420 Beskydský sulc kg cca 1,1 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

60320 Srnčí hřbet čistý kg cca 1,1 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C alergen

 - ano alergen Mléko, Máslo

60201 Játrovka ks cca 1 kg VL 30 dní / 0 - 5°C bezlepek

53205 Jaternicový prejt ks 400g VL 21 dní / 0 - 5 °C alergen

53301 Jaternicový prejt - plast kg cca 1,2 kg VL 21 dní / 0 - 5 °C alergen

 - ano alergen Pšenice

Vepřové maso (min. 32%), vepřová játra (min. 10%), vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, strouhanka (PŠENICE), jedlá sůl, koření,

cibule. 

Strouhanka je vyrobena v podniku, ve kterém se zpracovávají: pšenice, mléko, vejce, sója, suché skořápkové plody, sezam a hořčice. Obsah

tuku do:  40%

Vepřové maso (min. 30%), vepřová játra, vepřové sádlo, pitná voda, MANDLE (min. 2,5%), jedlá sůl, dextróza, amarantová mouka, koření,

extrakty koření, sušená třešňová šťáva. Obsah tuku do:  35%

Vepřové maso (min. 60%), jedlá sůl, česnek, černý pepř.

Vepřové maso (min. 60%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory (trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný),

dextróza,  kvasniční extrakty, koření, extrakty koření, kouřové aroma, konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do:    30%

Vepřové maso (min. 55 %), pitná voda, vepřová kůže, jedlá sůl, ocet, mrkev, hrášek, koření, želatina. Obsah tuku do:  35%

Vepřová játra (min. 25%), vepřové maso (min. 16%), vepřové sádlo, vepřová kůže, MLÉKO, vepřový vývar, MÁSLO, bramborový škrob, jedlá

sůl, voda, kvasný ocet lihový, želatina, koření, extrakty koření, cukernaté látky, amarantová mouka, kvasničný extrakt, antioxidanty

(kyselina L-askorbová), konzervanty (dusitan sodný, octan sodný), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), aroma, barvivo (amoniak-

sulfitový karamel).Obsah tuku do:  35%

Vepřová játra (min. 22%), vepřové maso (min. 18%), vepřové sádlo, vepřová kůže, vepřový vývar, jedlá sůl, cukernaté látky, koření, rostlinný

olej, amarantová mouka, bramborový škrob, kvasničný extrakt, antioxidant (kyselina L-askorbová), konzervanty (dusitan sodný, octan

sodný), barvivo (košenila), aroma.Obsah tuku do:  40%

Vepřové maso (min. 65%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), ocet kvasný lihový, koření, extrakty koření, modifikovaný škrob, stabilizátory

(difosforečnany a trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), zahušťovadlo (guma euchema), konzervant (dusitan sodný), obal:

hovězí deník..Obsah tuku do:    20%

Vepřové maso (min. 39%), vepřová játra (7%), vepřové srdce, vepřová kůže, pitná voda, jedlá sůl, koření. Obal: hovězí deník. Obsah tuku do:

25%

Vepřové maso (min. 46%), vepřové srdce, vepřová kůže, pitná voda, jedlá sůl, koření. Obsah tuku do:  25%

Vepřové maso (min. 55%), pitná voda, bramborový škrob, cibule, jedlá sůl, dextróza, bylinky, koření a extrakty koření, stabilizátor

(difosforečnany), antioxidanty (askorban sodný a kys. L-askorbová), konzervant (dusitan sodný), látky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman

sodný, kyselina inosinová a kyselina guanylová). Obsah tuku do:    35%



Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

53010 Jaternice ks 300g VB 16 dní / 0 - 5 °C alergen

53070 Jaternice kg cca 0,9  kg OA 16 dní / 0 - 5 °C alergen

 - ano alergen Pšenice

53410 Kroupová jelítka ks 300g VB 16 dní / 0 - 5 °C alergen

53470 Kroupová jelítka kg cca 0,9  kg OA 16 dní / 0 - 5 °C alergen

 - ano alergen Ječné kroupy

53605 Jelítkový prejt ks 400g VL 21 dní / 0 - 5 °C alergen

53701 Jelítkový prejt - plast kg cca 2  kg VL 21 dní / 0 - 5 °C alergen

 - ano alergen Ječné kroupy

65005 Škvařené sádlo 500g ks 500 g K 90 dní / 0 - 5°C

60405 Šunková pěna ks 120 g VL 21 dní / 0 - 5 °C alergen

- ano alergen Mléčná

bílkovina

50005 Minitlačenka ks 150 g VL 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

60105 Játrovka ks 125g VL 30 dní / 0 - 5°C bezlepek

60505 Francouzská paštika ks 360 g VL 30 dní / 0 - 5°C bezlepek

UZENÁ MASA A SPECIALITY

Vepřové maso (min. 35%), vepřová játra (7%), vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda,  jedlá sůl, koření. Obsah tuku do:  25%

Vepřová játra (min. 22%), vepřové maso (min. 18%), vepřové sádlo, vepřová kůže, vepřový vývar, jedlá sůl, cukernaté látky, koření, rostlinný

olej, amarantová mouka, bramborový škrob, kvasničný extrakt, antioxidant (kyselina L-askorbová), konzervanty (dusitan sodný, octan

sodný), barvivo (košenila), aroma. Obsah tuku do:  40%

Vepřová játra (min. 22%), vepřové maso (min. 19%), vepřové sádlo, vepřová kůže, vepřový vývar, jedlá sůl, bramborový škrob, amarantová 

mouka, koření, extrakty koření, kvasničný extrakt, cukernaté látky, antioxidant (kyselina L-askorbová), konzervanty (dusitan sodný a octan 

sodný), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), aroma. Obsah tuku do:  35%

Vepřové maso (min. 32%), vepřová játra (min. 10%), vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, strouhanka (PŠENICE), jedlá sůl, koření,

cibule, obal: vepřové střevo.Strouhanka je vyrobena v podniku, ve kterém se zpracovávají: obiloviny, mléko, vejce, sója, suché skořápkové

plody, sezam a hořčice.

Obsah tuku do:  40%

Vepřové maso (min. 35%), vepřová krev, vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, JEČNÉ KROUPY (10%), jedlá sůl, koření, obal: vepřové

střevo.

Výrobek může obsahovat stopy: pšenice, mléka, vajec, sóji, suchých skořápkových plodů a sezamu a hořčice.

Obsah tuku do:  35%

Vepřové maso (min. 35%), vepřová krev, vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, JEČNÉ KROUPY (10%), jedlá sůl, koření, cibule.

Výrobek může obsahovat stopy pšenice, mléka, vajec, sóji, suchých skořápkových plodů, sezamu a hořčice.

Obsah tuku do:  35%

Složení: Vepřové sádlo, jedlá sůl.    

Vepřové maso (min. 26%), vepřové sádlo, voda, jedlá sůl, koření, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, zahušťovadlo (guma guar), konzervant (dusitan

sodný), antioxidant (kyselina L-askorbová), cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný), aroma, barvivo (košenila). Obsah tuku do:

40%



40020 Anglická slanina lisovaná  kg cca 1 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

44420 Uzená krkovice PREMIUM kg 0,75 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

40621 Chilli slanina kg 1,5 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

40120 Anglická slanina kg 1,5 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

40220 Chodurova slanina kg 1 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

44620 Kladenská pečeně kg 1,5 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

44520 Uzená rolovaná plec PREMIUM kg cca 0,9 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

48420 Iberijský špek (bez kůže) kg cca 1,2 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

48520 Iberijský špek kg cca 0,2 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

48320 Uzená slanina bez kůže kg cca 1 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

48401 Uzená žebra ( kotleta ) kg volně VL 5 dní / 0 - 5°C bezlepek

SUŠENÉ SPECIALITY

28320 Sušený špek kg 1 kg VB 30 dní / 0 - 5 °C bezlepek

28420 Sušená šunka- nejvyšší jakosti kg 1,5 kg VB 30 dní / 0 - 5 °C bezlepek

Vepřová žebírka, kuchyňská sůl (max.3,5%), česnek, stabilizátor barvy (dusitan sodný).

Vepřový bok, jedlá sůl (max. 7 %), dextróza, koření, konzervant (dusitan sodný), antioxidant (erythorban sodný).

Vepřová kýta, jedlá sůl (max. 7,0%), dextróza, koření, antioxidant (erythorban sodný), konzervant (dusitan sodný). 

Vepřový bok (min. 80%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, extrakty koření, stabilizátory (trifosforečnany a guma

euchema), antioxidant (erythorban sodný), cukry, barvivo (amoniak-sulfitový karamel), konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do:   40 % 

Vepřový bok (min. 78%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), bramborový škrob, modifikovaný škrob, stabilizátory (trifosforečnany a guma

euchema), antioxidant (erythorban sodný), cukr, extrakty koření, konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do:   45 % 

Vepřové maso (min. 70%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, stabilizátory (di a trifosforečnany), antioxidant (erythorban

sodný), zahušťovadlo (guma euchema),  extrakty koření, konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do:   15 % 

Vepřové maso, pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, stabilizátory (di a trifosforečnany), zahušťovadlo (guma euchema),

antioxidant (erythorban sodný), extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).

Vepřové hřbetní sádlo, jedlá sůl (max. 3,5%). 

Vepřové hřbetní sádlo, jedlá sůl (max. 3%). 

Vepřový bok (min. 78%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), bramborový škrob, modifikovaný škrob, stabilizátory (trifosforečnany a guma

euchema), antioxidant (erythorban sodný), cukr, extrakty koření, konzervant (dusitan sodný), barvivo (amoniak-sulfitový karamel). Obsah

tuku do:   45 % 

Vepřové maso, pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, stabilizátory (di a trifosforečnany), zahušťovadlo (guma euchema),

antioxidant (erythorban sodný), extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).

Vepřový bok (min. 80%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, koření, extrakty koření, paprikové floky - aromatizované,

stabilizátory (trifosforečnany a guma euchema), antioxidant (erythorban sodný), cukry, konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do:   40 % 



Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

ŠUNKY

NEJVYŠŠÍ JAKOSTI

36320 Gurmánská šunka kg cca 1,8 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

36007 Dušená šunka Excelent MINI kg 2,2 kg VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

36001 Dušená šunka Excelent kg 4,4 kg VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

39101 Krůtí šunka Delikates kg 4,4 kg VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

VÝBĚROVÉ

33420 Medová šunka 1/2 kg cca 2,3 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek, klasa

33320 Moravská šunka kg cca 2,7 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

33820 Šunka od kosti 1/2 kg cca 1,5 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

39020 Královská krůtí šunka kg cca 2 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

33520 Korunní šunka kg cca 2,1 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

33001 Bohemia šunka kg 4,4 kg VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

Vepřová kýta (min. 87%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), med (1,5%), stabilizátory (trifosforečnany, guma euchema), antioxidant

(erythorban sodný), cukr, extrakty koření, konzervant (dusitan sodný), jedlá kolagenní folie. Obsah tuku do: 10%.Obsah čisté svalové

bílkoviny min.:  13%

Vepřová kýta (min. 87%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3 %), stabilizátory (trifosforečnany a guma euchema), antioxidant (erythorban sodný),

cukr,  extrakty koření, glukózový sirup, aroma, konzervant (dusitan sodný).Obsah čisté svalové bílkoviny min. 13%.Obsah tuku do:   8 %.

Vepřová kýta (min. 87%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), stabilizátory (trifosforečnany a guma euchema), antioxidant (erythorban sodný),

cukr, extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do:    15%. Obsah čisté svalové bílkoviny min.:  13%

Krůtí maso (min. 71%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3 %), cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), želírující látky (karagenan, chlorid

draselný), antioxidant (askorban sodný), aroma, zahušťovadla (xanthan a guma guar), konzervant (dusitan sodný).

Obsah čisté svalové bílkoviny min. 13%.Obsah tuku do:   5 %.

Vepřová kýta (min. 87%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3 %), stabilizátory (trifosforečnany a guma euchema), antioxidant (erythorban sodný),

cukr, extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah čisté svalové bílkoviny min. 13%.Obsah tuku do:   10 %.

Vepřová kýta (min. 95%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3 %), cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), želírující látky (guma euchema, chlorid

draselný), antioxidant (askorban sodný), aroma, glukózový sirup, konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do: 15%. Obsah čisté svalové

bílkoviny min.:  16%

Vepřová kýta (min. 93%), pitná voda, jedlá sůl, cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), antioxidant (askorban sodný), konzervant (dusitan

sodný), želírující látky (chlorid draselný a guma euchema), aroma. Obsah tuku do:    10%. Obsah čisté svalové bílkoviny min.:  16%

Krůtí maso (min. 88%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3 %), cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), želírující látky (karagenan a chlorid

draselný), antioxidant (askorban sodný), aroma, konzervant (dusitan sodný, octany sodné).Obsah čisté svalové bílkoviny min. 16 %.Obsah

tuku do:   5 %.



33007 Bohemia šunka MINI kg 2,2 kg VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

33201 Dětská šunka kg 3,4 kg VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

STANDARDNÍ

30620 Zámecká šunka zauzená kg cca 2,2 kg VB 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

30101 Snídaňová dušená šunka kg 4,4 kg VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

30107 Snídaňová dušená šunka MINI kg 2,2 kg VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

30001 Beskydská šunka kg  3,2 kg VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

30520 Zauzená šunka kg cca 2,5 kg VL 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

30401 Dušená šunka kg cca 2,7 kg VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

30301 Česká šunka kg 3,5 kg VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

30307 Česká šunka MINI kg 2,2 kg VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

30205 Dušená šunka ks 500g VL 28 dní / 0 - 5 °C bezlepek

KRÁJENÉ ŠUNKY KALIBROVANÉ

Vepřová kýta (min. 65%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, zahušťovadlo (guma euchema), stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do: 15%.Obsah čisté svalové

bílkoviny min.:  10%

Vepřová kýta (min. 65%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, zahušťovadlo (guma euchema), stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do: 15%. Obsah čisté svalové

bílkoviny min.:  10%

Vepřová kýta (min. 84%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3 %), stabilizátory (trifosforečnany, guma euchema), antioxidant (erythorban sodný),

konzervant (dusitan sodný), cukr, extrakty koření.Obsah čisté svalové bílkoviny min. 13%.Obsah tuku do:   10 %.

Vepřová kýta (min. 68%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, zahušťovadlo (guma euchema), stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do: 15%. Obsah čisté svalové

bílkoviny min.:  10%

Vepřová kýta (min. 65%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, zahušťovadlo (guma euchema), stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do: 15%. Obsah čisté svalové

bílkoviny min.:  10%

Vepřová kýta (min. 65%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, zahušťovadlo (guma euchema), stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do: 15%Obsah čisté svalové

bílkoviny min.:  10%

Vepřová kýta (min. 67%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, zahušťovadlo (guma euchema), stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do: 15%. Obsah čisté svalové

bílkoviny min.:  10%

Vepřová kýta (min. 65%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, stabilizátory (di a trifosforečnany), zahušťovadlo (guma

euchema), antioxidant (erythorban sodný), extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do: 15%. Obsah čisté svalové bílkoviny

min.:  10%

Vepřová kýta (min. 84%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), stabilizátory (trifosforečnany a guma euchema), antioxidant (erythorban sodný),

cukr, extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah čisté svalové bílkoviny min. 13%.Obsah tuku do:   8 %.



39141 Krůtí šunka Delikates-nej.jak. ks 100 g OA-plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

39145 Krůtí šunka Delikates-nej.jak. ks 300 g OA-plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

36051 Dušená šunka Excelent - nej.jak. ks 100 g OA-shaved 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

36341 Gurmánská šunka- nej. Jak. ks 100 g OA-plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

33051 Bohemia šunka - výběrová ks 300 g OA-plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

33051 Bohemia šunka - výběrová ks 100 g OA-shaved 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

33052 Bohemia šunka - výběrová ks 150 g OA-shaved 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

38041 Kuřecí šunka - výběrová ks 100 g OA-plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

33341 Moravská šunka- výběrová ks 100 g OA-plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

30151 Snídaňová dušená šunka - stand. ks 100 g OA-shaved 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

30352 Česká šunka - standardní ks 150 g OA-shaved 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

KRÁJENÉ VÝROBKY KALIBROVANÉ

40041 Anglická slanina lisovaná pl. ks 100 g OA-plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

28041 Vysočina pl. ks 100 g OA-plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

Kuřecí maso (min. 78 %), pitná voda, jedlá sůl, cukry, stabilizátory (difosforečnany a trifosforečnany), želírující látky (karagenan, chlorid

draselný), antioxidant (askorban sodný), aroma, zahušťovadla (xanthan, guma guar), konzervant (dusitan sodný). Obsah čisté svalové

bílkoviny min. 13 %.Obsah tuku do:  7%

Vepřová kýta (min. 87%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3 %), stabilizátory (trifosforečnany a guma euchema), antioxidant (erythorban sodný),

cukr,  extrakty koření, glukózový sirup, aroma, konzervant (dusitan sodný).Obsah čisté svalové bílkoviny min. 13%.Obsah tuku do:   8 %.

Vepřová kýta (min. 65%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, zahušťovadlo (guma euchema), stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do: 15%. Obsah čisté svalové

bílkoviny min.:  10%

Vepřová kýta (min. 65%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, zahušťovadlo (guma euchema), stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do: 15%.Obsah čisté svalové

bílkoviny min.:  10%

Vepřový bok (min. 78%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), bramborový škrob, modifikovaný škrob, stabilizátory (trifosforečnany a guma

euchema), antioxidant (erythorban sodný), cukr, extrakty koření, konzervant (dusitan sodný), barvivo (amoniak-sulfitový karamel). Obsah

tuku do:   45 % 

Krůtí maso (min. 88%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3 %), cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), želírující látky (karagenan a chlorid

draselný), antioxidant (askorban sodný), aroma, konzervant (dusitan sodný, octany sodné).Obsah čisté svalové bílkoviny min. 16 %.Obsah

tuku do:   5 %.

Vepřová kýta (min. 93%), pitná voda, jedlá sůl, cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), antioxidant (askorban sodný), konzervant (dusitan

sodný), želírující látky (chlorid draselný a guma euchema), aroma. Obsah tuku do:    10%. Obsah čisté svalové bílkoviny min.:  16%

Vepřová kýta (min. 95%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3 %), cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), želírující látky (guma euchema, chlorid

draselný), antioxidant (askorban sodný), aroma, glukózový sirup, konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do: 15%. Obsah čisté svalové

bílkoviny min.:  16%

Vepřová kýta (min. 84%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), stabilizátory (trifosforečnany a guma euchema), antioxidant (erythorban sodný),

cukr, extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah čisté svalové bílkoviny min. 13%.Obsah tuku do:   8 %.



Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

25041 Pivní salám pl. ks 100 g OA-plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

25141 Polský salám se sýrem pl. ks 100 g OA-plátky 21 dní / 0 - 5 °C alergen

 - ano alergen Sýr

21241 Krakovský salám ks 100 g VB-plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

20141 Šunkový salám pl. ks 100 g OA-plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

20541 Junior pl. ks 100 g OA-plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

Vepřové a hovězí maso (min. 82%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, přírodní aroma,

stabilizátor (trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), cukr, barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do:  40%

Vepřové a hovězí maso (min. 67%), vepřové sádlo, SÝR (min. 8%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, přírodní

aroma, stabilizátor (trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), cukr, barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný).

Obsah tuku do:  35%

Vepřové maso, jedlá sůl, koření, extrakty koření, stabilizátor (trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), dextróza, přírodní aroma,

konzervant (dusitan sodný). 100g výrobku bylo vyrobeno ze 115g vepřového masa.Obsah tuku max.:    20%

Vepřové maso (min. 60%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření, extrakty koření, stabilizátory (di a trifosforečnany),

antioxidanty (kyselina L-askorbová a erythorban sodný), zahušťovadlo (guma euchema), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný),

extrakty koření, konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do:  20%

Vepřové maso (min. 40%), pitná voda, vepřová kůže, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, stabilizátory (difosforečnany a

trifosforečnany), antioxidant (kyselina L-askorbová), dextróza, barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný).    

Obsah tuku do:  35%

Vepřové a hovězí maso (min.96%), vepřové sádlo, jedlá sůl (max. 3,5%), směs koření, stabilizátor (difosforečnany), dextróza, antioxidant

(erythorban sodný), sušená zelenina (česnek), látky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´ribonukleotidy sodné), extrakt koření,

barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný).

Na výrobku se může objevit vystupující sůl, což je přirozený jev a není na závadu.Obsah tuku max.: 50%.Obsah čistých svalových bílkovin:

min. 13%.



Č.V. Název výrobku
Cenová 

jednotka
Hmotnost Typ balení Trvanlivost /teplota skladování Poznámky

GASTRO

20080 Šunkový salám   kg cca 1 kg OA - plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

25080 Pivní salám kg cca 1 kg OA - plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

21080 Lunch salám kg cca 1 kg OA - plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

25280 Svačinkový salám kg cca 1 kg OA - plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

30080 Beskydská šunka kg cca 1 kg OA - plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

25480 Beskydský turist kg cca 1 kg OA - plátky 21 dní / 0 - 5 °C bezlepek

Platnost k 21.11.2014. Aktuální složení je uvedeno na technické etiketě na obale.

Vepřová kýta (min. 65%), pitná voda, jedlá sůl (max. 3%), modifikovaný škrob, zahušťovadlo (guma euchema), stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), extrakty koření, konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do: 15%Obsah čisté svalové

bílkoviny min.:  10%

Vepřové a hovězí maso (min. 81%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, přírodní aroma,

stabilizátor (trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do:  40%

Vepřové maso (min. 60%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření, extrakty koření, stabilizátory (di a trifosforečnany),

antioxidanty (kyselina L-askorbová a erythorban sodný), zahušťovadlo (guma euchema), látka zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný),

extrakty koření, konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do:  20%

Vepřové a hovězí maso (min. 82%), vepřové sádlo, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, přírodní aroma,

stabilizátor (trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), cukr, barvivo (košenila), konzervant (dusitan sodný).Obsah tuku do:  40%

Vepřové maso (min. 60%), pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl (max. 3%), cukry, stabilizátory (di a trifosforečnany), modifikovaný

acetylovaný škrob, želírující látky (guma euchema, chlorid draselný), antioxidant (askorban sodný), aroma, barvivo (košenila), maltodextrin,

konzervant (dusitan sodný). Obsah tuku do:  25%

Vepřové maso (min. 55%), vepřové sádlo, vepřová kůže, pitná voda, jedlá sůl, bramborový škrob, koření, extrakty koření, stabilizátory (di a

trifosforečnany), antioxidant (erythorban sodný), sušená zelenina, konzervant (dusitan sodný), barvivo (košenila). Obsah tuku do:  30%






















