Platnost od 1. 5. 2014

OZNAČENÍ A SLOŽENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ
Uzené masné výrobky
1211

Anglická slanina

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, antioxidant: E301, zvýrazňovač
chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E415, konzervant: E250, hemoglobinový prášek.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 45 %. Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1236

Cikánská pečeně

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřová pečeně, pitná voda, sůl jedlá, hemoglobinový prášek, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452,
antioxidant: E301, E316, zesilovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, konzervant: E250, E508, modifikovaný
kukuřičný škrob: E1422.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 72 %. Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1249

Česnekový bok

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá, česnek (0, 8 %), extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, antioxidant:
E301, zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E415, konzervant: E250.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 44 %. Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1246

Moravské uzené

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřová kýta, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E316,
zesilovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, konzervant: E250, E508, modifikovaný škrob: E1422.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 67 %. Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

125501

Slanina Karpatská

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřový bok, syrové sádlo, pitná voda, sůl jedlá, česnek, extrakty koření, cukry, konzervant: E 250.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 40 %
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

Josef Filák, Horní Lideč 243; IČ: 12646199; DIČ: CZ510417035; tel.: 571 447 932 ; 571 447 632
e-mail: filak@filak-reznik.cz ; www.filak-reznik.cz

1

1210

Šunka od kosti

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřová kýta, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extrak.koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E316,
zesilovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, konzervant: E250, E508, modifikovaný škrob: E1422.
Obsah čistých svalových bílkovin min. 10 %.
Třída jakosti : Standardní.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 68 %. Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1256

Uzená hlava

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřová hlava, sůl jedlá, cukry, extr.koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E316, zesilovač chuti:
E621, zahušťovadlo: E407, E412, E415, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 7 dnů

1251

Uzené koleno

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové koleno, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extrakty koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301,
E316, zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, modifikovaný škrob: E1422, konzervant: E250, E508.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 7 dnů

1243

Uzená krkovice bez kosti

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřová krkovice, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301,
E316, zesilovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, konzervant: E250, E508, modifikovaný škrob: E1422.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 63 %.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1266

Uzená kýta s kostí

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřová kýta s kostí, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extr.koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301,
E316, zesilovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E412, E415, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 7 dnů

1241

Uzená pečeně bez kosti

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřová pečeně, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extrakty koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301,
E316, zesilovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, konzervant: E250, E508, modifikovaný škrob: E1422.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 67 %
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1255

Uzená slanina

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Syrové sádlo, sůl jedlá.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 14 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů
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1245

Uzená rolovaná plec

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřová plec, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extr.koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E316,
zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, modifikovaný škrob: E1422, konzervant: E250, E508.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 63 %
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1245

Uzená plec šály světlé, tmavé

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřová plec, pitná voda, sůl jedlá, hemoglob. prášek, cukry, extr. koření, stabilizátor: E450, E451, E452,
antioxidant: E301, E316, zesilovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, konzervant: E250, E508, modifikovaný
kukuřičný škrob: E1422.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 63 %
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1254

Uzená žebra

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřová žebra, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extrakty koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E316,
zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, modifikovaný škrob: E1422, konzervant: E250, E508.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 7 dnů

1273

Uzené koleno b. k.

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové koleno, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extrakty koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301,
E316, zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, modifikovaný škrob: E1422, konzervant: E250, E508.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 75 %
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1252

Uzené kosti

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové kosti, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extr.koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E316,
zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, modifikovaný kukuřičný škrob: E1422, konzervant: E250, E508.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 7 dnů

125201

Uzené křížové kosti

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové křížové kosti, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extrakty koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant:
E301, E316, zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, modifikovaný kukuřičný škrob: E1422, konzervant:
E250, E508.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 7 dnů
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1279

Uzené sele

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové sele, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extr.koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E316,
zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, konzervant: E250, E508.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 7 dnů

1257

Uzený hovězí jazyk

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Hovězí jazyk, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extrakty koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E316,
zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, konzervant: E250, E508, modifikovaný kukuřičný škrob: E1422.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 66 %
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

125001

Uzený bůček

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extr.koření, stabilizátor: E450, E451, antioxidant: E301, zvýrazňovač chuti:
E621, zahušťovadlo: E407, E415, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 7 dnů

1250

Uzený bok

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extr.koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E316,
zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, konzervant: E250, E508, modifikovaný škrob: E1422. Skladujte
při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování 40 %.
Spotřebujte do: 7 dnů
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Drobné masné výrobky
1109

Beskydská klobáska

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, strojně oddělené maso, syrové sádlo, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá,
extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E330, zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo:
E412, konzervant: E250, regulátor kyselosti: E270, E327, E334.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny – soja
Obsah masa v okamžiku zpracování: 64 %
Maximální obsah tuku: 35 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1118

Čabajské párečky

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, pitná voda, vepřové kůže, sůl jedlá, směs koření, cukry, extr.koření, stabilizátor: E450,
E451, E452, antioxidant: E316, zvýrazňovač chuti: E621, E635, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, zahušťovadlo:
E412, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C,
Obsah masa v okamžiku zpracování: 72 %
Maximální obsah tuku: 25 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1108

Ďábelský kabanos

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor:
E450, E451, E452, antioxidant: E300, E316, E330, zvýrazňovač chuti: E621, E635, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti:
E260, E270, E327, E334, konzervant: E250, E262.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja
Obsah masa v okamžiku zpracování: 66 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

111001

Filákova klobása

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, syrové sádlo, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452,
antioxidant: E315, E316, barvivo: E120, zahušťovadlo: E407a, modifikovaný škrob: E1422, zvýrazňovač chuti: E621, E635,
konzervant: E250, E508.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja
Obsah masa v okamžiku zpracování: 88 %
Maximální obsah tuku: 20 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

111002

Filákova klobásečka

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, syrové sádlo, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452,
antioxidant: E315, E316, barvivo: E120, zahušťovadlo: E407a, modifikovaný škrob: E1422, zvýrazňovač chuti: E621, E635,
konzervant: E250, E508.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja
Obsah masa v okamžiku zpracování: 80 %
Maximální obsah tuku: 20 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů
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1125

Grilovací cigáro

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant:
E300, E301, E316, E330, regulátor kyselosti: E260, barvivo: E160c, konzervant: E250, E262, emulgátor: E472c,
modifikovaný škrob: E1422, zvýrazňovač chuti: E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja
Obsah masa v okamžiku zpracování: 68 %
Maximální obsah tuku: 20 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1111

Grilovací klobása

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, vepřové kůže, soja, škrob, sůl jedlá, hořčice, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450,
E451, E452, antioxidant: E300, E301, E316, E330, emulgátor: E472c, regulátor kyselosti: E260, E270, E327, E334,
modifikovaný škrob: E1422, barvivo: E160c, konzervant: E262, zahušťovadlo: E412, zvýrazňovač chuti: E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja, hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 68 %
Maximální obsah tuku: 20 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1115

Labužnická klobása

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, sůl jedlá, směs koření, extr.koření, cukry, hořčice, stabilizátor: E450, E451, E452,
antioxidant: E300, E301, E316, E330, regulátor kyselosti: E260, barvivo: E160c, konzervant: E250, E262, zvýrazňovač chuti:
E621, modifikovaný škrob: E1422, emulgátor: E472c.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C. Výrobek obsahuje alergeny – hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 85 %
Maximální obsah tuku: 25 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1107

Lahůdkové cigáro

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, pitná voda, vepřové kůže, syrové sádlo, mouka (lepek), soja, škrob, sůl jedlá, extrakty
koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E316, zvýrazňovač chuti: E621, E635, konzervant: E262,
E250, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, zahušťovadlo: E412, barvivo: E120.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – lepek, soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 44 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1120

Lidčanský kabanos

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, pitná voda, syrové sádlo, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry,
stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E330, konzervant: E250, E262, zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo:
E412, regulátor kyselosti: E270, E327, E334, hemoglobinový prášek.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny - soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 68 %
Maximální obsah tuku: 35 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů
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1108

Moravská klobása

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, strojně oddělené maso, pitná voda, mouka (lepek), soja, škrob, sůl jedlá,
extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E316, E300, regulátor kyselosti: E270, E327, E334, E330,
zvýrazňovač chuti: E621, E635, konzervant: E250, E262, zahušťovadlo: E412.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja, lepek.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 60 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1112

Mirošovská klobása

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, pitná voda, vepřové kůže, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, cukry,
stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E316, E315, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant: E250, E508, zahušťovadlo:
E407a.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Obsah masa: 70 %
Maximální obsah tuku: 20 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1110

Ostravská klobása

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, syrové sádlo, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant:
E315, E316, konzervant: E250, E508, barvivo: E120, zahušťovadlo: E407a, zvýrazňovač chuti: E621, E635, modifikovaný
škrob: E1422.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 88 %
Maximální obsah tuku: 20 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1138

Párky debrecínské

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, pitná voda, vepřové kůže, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry,
stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E316, zvýrazňovač chuti: E621, E635, barvivo: E120, zahušťovadlo: E412,
regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 60 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1104

Párky frankfurtské

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, pitná voda, strojně oddělené maso, vepřové kůže, škrob, mouka (lepek), soja, sůl jedlá,
extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E315, E330, zahušťovadlo: E412, zvýrazňovač
chuti: E621, konzervant: E250, E262, regulátor kyselosti: E270, E327, E334.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja, lepek.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 63 %
Maximální obsah tuku: 25 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1113

Párky havířské

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, pitná voda, vepřové kůže, mouka (lepek), soja, škrob, sůl jedlá, extrakty
koření, cukry, hemoglobinový prášek, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E316, E330, regulátor kyselosti:
E270, E327, E334, zahušťovadlo: E412, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant: E250, E262.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja, lepek.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 63 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů
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1105

Párky jemné

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, pitná voda, vepřové kůže, syrové sádlo, mouka (lepek), soja, škrob, sůl jedlá, extrakty
koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E316, zvýrazňovač chuti: E621, emulgátor: E471,
zahušťovadlo E412, konzervant: E250, E262, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – lepek, soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 50 %
Maximální obsah tuku: 25 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1106

Párky lahůdkové k loupání

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, pitná voda, vepřové kůže, syrové sádlo, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry,
stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E301, E316, zvýrazňovač chuti: E621, E635, emulgátor: E472c, barvivo
E160c, zahušťovadlo E412, konzervant: E250, E262, regulátor kyselosti: E260, E270, E327, E330, E334, škrob: E1422.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 51 %
Maximální obsah tuku: 25 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1103

Párky obyčejné

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, pitná voda, vepřové kůže, strojně oddělené maso, syrové sádlo, mouka (lepek), soja,
škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E316, E330, zvýrazňovač chuti:
E621, E635, konzervant: E250, E262, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E270, E327, E334.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – lepek, soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 45 %
Maximální obsah tuku: 25 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1114

Párky se sýrem

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, strojně oddělené maso, pitná voda, sýr - laktóza (10%), mouka (lepek),
soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, antioxidant: E300, E330, E315, regulátor kyselosti: E270, E327, E334,
konzervant: E250, E262, stabilizátor: E450, E451, E452, zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E412.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – lepek, laktóza, soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 46 %
Maximální obsah tuku: 25 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1126

Párky telecí

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Telecí maso 37%, vepřové maso, pitná voda, vepřové kůže, škrob, sůl jedlá, extrakty koření (soja), cukry,
antioxidant: E300, E330, E315, regulátor kyselosti: E270, E327, E334, konzervant: E250, E262, stabilizátor: E450, E451,
E452, zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E412.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C. Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa: 63 %
Maximální obsah tuku: 25 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1127

Peklo

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, vepřové kůže, strojně oddělené maso, pitná voda, mouka (lepek), soja,
škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, chilli, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E301, E330, zahušťovadlo:
E412, regulátor kyselosti: E270, E327, E334, konzervant: E250, E262.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – lepek, soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 42 %
Maximální obsah tuku: 35 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.
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1116

Pikantní klobásy

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, pitná voda, vepřové kůže, mouka (lepek), soja, škrob, strojně oddělené
maso, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, chilli, hořčice, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E330, regulátor
kyselosti: E270, E327, E334, zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E412, konzervant: E250, E262.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja, lepek, hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 39 %.
Maximální obsah tuku: 40 %.
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1117

Pološunková klobása

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, hořčice, stabilizátor: E450, E451, E452,
antioxidant: E300, E301, E316, E330, konzervant: E262, E250, E508, modifikovaný škrob: E1422, zvýrazňovač chuti: E621,
zahušťovadlo: E407, E407a, E415.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja, hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 71 %
Maximální obsah tuku: 15 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1122

Polský kabanos

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, kůžová emulze, syrové sádlo, pitná voda, mouka (lepek), soja, škrob, sůl jedlá, extrakty
koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E330, E316, konzervant: E250, E262, zvýrazňovač chuti:
E621, E635, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E270, E327, E334.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C. Výrobek obsahuje alergeny – soja, lepek.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 59 %
Maximální obsah tuku: 35 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1123

Skautské cigáro

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, pitná voda, vepřové kůže, syrové sádlo, soja, sůl jedlá, extrakty koření, cukry,
stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E301, E316, zvýrazňovač chuti: E621, E635, konzervant: E262, E250,
regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, zahušťovadlo: E412, barvivo: E120.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 44 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1121

Slovenský točený

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, pitná voda, vepřové kůže, strojně oddělené maso, syrové sádlo, mouka (lepek), soja,
škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E316, E330, konzervant: E250,
E262, barvivo: E120, zvýrazňovač chuti: E621, E635, zahušťovadlo: E412, regulátor kyselosti: E270, E327, E334.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C. Výrobek obsahuje alergeny – soja, lepek.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 41 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1102

Špekáčky

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, pitná voda, vepřové kůže, mouka (lepek), soja, škrob, sůl jedlá, extrakty
koření, cukry, hořčice, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E330, E316, konzervant: E250, E262, zvýrazňovač
chuti: E621, E635, zahušťovadlo:E412, regulátor kyselosti:E270, E327, E334.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny lepek, soja, hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 42 %
Maximální obsah tuku: 35 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.
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1119

Šunkové párečky

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, vepřové kůže, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452,
zahušťovadlo: E407, E407a, E412, modifikovaný škrob: E1422, antioxidant: E316, barvivo: E120, konzervant: E250,
zvýrazňovač chuti: E621, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C,
Obsah masa v okamžiku zpracování: 57 %
Maximální obsah tuku: 20 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1101

Šunkový točený

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové, hovězí maso, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá , extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452,
antioxidant: E316, zahušťovadlo: E407a, E412, modifikovaný škrob: E1412, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334,
konzervant: E250, zvýrazňovač chuti: E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C. Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 67 %. Maximální obsah tuku: 15 %.
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1182

Táborský točený

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, koňské maso, vepřové kůže, pitná voda, syrové sádlo, mouka (lepek), soja, škrob, sůl
jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, emulgátor: E472c, modifikovaný škrob: E1422, antioxidant:
E300, E301, E316, E330, regulátor kyselosti: E260, E270, E327, E334, konzervant: E250, E262, barvivo: E120, E160c,
zahušťovadlo: E412, zvýrazňovač chuti: E621, E635.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja, lepek.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 34 %
Maximální obsah tuku: 20 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1134

Výběrové párky bez E

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C,
Obsah masa v okamžiku zpracování: 70 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Spotřebujte do: 21 dnů balený v ochranné atmosféře, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů
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Speciality
1277

Anglický bok

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá, hemoglobinový prášek, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452,
antioxidant: E301, E316, zesilovač chuti: E621, E635, barvivo E120, zahušťovadlo: E407, E407a, E466, E415, E412 ,
regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, E508, konzervant: E250, zesilovač chuti: E621 , modifikovaný škrob: E1422.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 46 %. Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1212

Bůčkový závin

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, syrové sádlo, pitná voda, soja, hořčice, mouka (lepek), škrob, sůl jedlá,
extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E316, E330 zesilovač chuti: E621, E635,
konzervant: E250, E262, regulátor kyselosti: E270, E327, E334, zahušťovadlo: E412.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja, lepek, hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 76 %.
Maximální obsah tuku: 50 %.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1236 Cikánská pečeně
Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřová pečeně, pitná voda, sůl jedlá, hemoglobinový prášek, extr.koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452,
antioxidant: E301, E316, zesilovač chuti: E621, konzervant: E250, E508, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, modifikovaný
škrob: E1422.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 72 %
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1240

Debrecínská pečeně

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřová pečeně, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301,
E316, konzervant: E250, E508, zvýrazňovač chuti: E621, regulátor kyselosti: E260, emulgátor: E472c, zahušťovadlo: E407,
E407a, E415, modifikovaný škrob: E1422, barvivo: E160c.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 67 %.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1269

Debrecínský bok

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá, paprika, extr.koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301,
E316, zvýrazňovač chuti: E621, barvivo: E160c, zahušťovadlo: E407a, E412, emulgátor: E472c, konzervant: E250,
modifikovaný škrob: E1422, regulátor kyselosti: E260, E270, E327, E330, E334.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 46 %
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1244

Drůbeží kapsa – Filák

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Drůbeží maso, vepřové maso, pitná voda, sůl jedlá, extr.koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant:
E316, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334 zahušťovadlo: E407, E412, barvivo: E120, modifikovaný škrob: E1422,
konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 68 %
Maximální obsah tuku: 20 %
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.
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1208

Drůbeží labužník

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Drůbeží maso, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant:
E316, E300, regulátor kyselosti: E262, E270, E327, E330, E334, zahušťovadlo: E407, barvivo: E120, zahušťovadlo: E407,
E412, modifikovaný škrob: E1422, konzervant:E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 67 %
Maximální obsah tuku: 7 %
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1205

Grilovací koleno

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové koleno, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extr.koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E316,
modifikovaný škrob: E1422, zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, konzervant: E250, E508.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 75 %. Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

120501

Grilovací koleno s kostí

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové koleno, pitná voda, sůl jedlá, cukry, extr.koření, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E316,
modifikovaný škrob: E1422, zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407, E407a, E415, konzervant: E250, E508.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 75 %. Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1231

Játrová cihla

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, vepřová játra (25 %), syrové sádlo, pitná voda, mouka (lepek), sůl jedlá, extrakty koření, cukry, vejce,
stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E315, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant: E250. Výrobek může obsahovat
stopy soji.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – vejce, lepek,
Obsah masa v okamžiku zpracování: 35 %
Maximální obsah tuku: 38 %.
Spotřebujte do: 5 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení ihned spotřebujte.

1139

Jemná sekaná

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, pitná voda, vepřové kůže, soja, škrob, mouka (lepek), hořčice, sůl jedlá, extrakty
koření, glukózový sirup, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E315, E300, E330, konzervant: E262, E250,
emulgátor: E472c, modifikovaný škrob: E1422, barvivo: E160c, regulátor kyselosti: E260, E270, E334, E327, zahušťovadlo:
E412, zvýrazňovač chuti: E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja, lepek, hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 39 %.
Maximální obsah tuku: 50 %.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1140

Jemná sekaná se sýrem

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, pitná voda, sýr - laktóza (12%), vepřové kůže, soja, škrob, mouka (lepek), hořčice, sůl
jedlá, extrakty koření, cukry, glukózový sirup, barvivo: E160c, emulgátor. E472c, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant:
E300, E301, E330, E315, modifikovaný škrob: E1422, regulátor kyselosti: E260, E270, E327, E334, konzervant: E250, E262,
zvýrazňovač chuti: E621, zahušťovadlo: E412
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – laktóza, lepek, soja, hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 50 %
Maximální obsah tuku: 35 %
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

Josef Filák, Horní Lideč 243; IČ: 12646199; DIČ: CZ510417035; tel.: 571 447 932 ; 571 447 632
e-mail: filak@filak-reznik.cz ; www.filak-reznik.cz

12

1206

Labužnický nářez

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, vepřové kůže, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451,
E452, antioxidant: E316, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, modifikovaný škrob: E1412, zahušťovadlo: E407a,
E412, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 65 %
Maximální obsah tuku: 15 %
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1293

Paštika s pečeným masem

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, syrové sádlo, vepřový lalok, vepřová játra, sůl jedlá, soja, lepek, extrakty koření (obsahuje hořčici),
cukry, mléko, pitná voda, antioxidant: E300, E301, E330, E331, emulgátor: E472c, zahušťovadlo: E407, E412, E415, regulátor
kyselosti: E575, zvýrazňovač chuti a vůní: E621, E635, konzervant: E250, glukózový sirup, mléčné bílkoviny (laktóza),
dextróza, sušená zelenina (celer), škrob.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – hořčice, laktóza, lepek, celer, soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 35 %.
Maximální obsah tuku: 45 %.
Spotřebujte do: 14 po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1291

Paštika zlatá

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, syrové sádlo, vepřová játra, sůl jedlá, extrakty koření (obsahuje hořčici), pitná voda, lepek, soja,
antioxidant: E300, E301, E330, E331, emulgátor: E472c, zahušťovadlo: E407, E412, E415, regulátor kyselosti: E575,
konzervant: E250, glukózový sirup, mléčné bílkoviny (laktóza), dextróza
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – hořčice, laktóza, lepek, soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 35 %.
Maximální obsah tuku: 45 %.
Spotřebujte do: 14 po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1292

Paštika zabijačková

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, vepřová játra, vepřový lalok, syrové sádlo, sůl jedlá, extrakty koření (obsahuje hořčici), cukry, pitná
voda, sušená zelenina (celer), škrob, lepek, soja, antioxidant: E300, E301, E330, E331, emulgátor: E472c, zahušťovadlo:
E407, E412, E415, regulátor kyselosti: E575, konzervant: E250, zvýrazňovač chuti a vůně: E621, E635, glukózový sirup,
mléčné bílkoviny (laktóza), dextróza.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – laktóza, hořčice, celer, lepek, soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 35 %
Maximální obsah tuku: 45 %
Spotřebujte do: 14 po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

3012

Pečený bok

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřový bok, sůl jedlá, směs koření, česnek, cibule, kmín.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 70 %
Spotřebujte do: 3 dnů.

1247

Plněný bok

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, syrové sádlo, vepřové kůže, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451,
E452, antioxidant: E316,
regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, zahušťovadlo: E407a, E412, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 66 %.
Maximální obsah tuku: 25 %.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.
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1141

Sekaná s panenkou

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové, hovězí maso, vepřové kůže, syrové sádlo, pitná voda, mouka (lepek), vejce, sůl jedlá, extrakty koření,
cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, zahušťovadlo: E412, konzervant : E250,
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – lepek, vejce.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 56 %
Maximální obsah tuku: 25 %
Spotřebujete do: 10 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1204

Šunková kapsa v pepři

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, vepřové kůže, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451,
E452, antioxidant: E316, zvýrazňovač chuti: E621, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, zahušťovadlo: E407a, E412,
konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny - soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 59 %.
Maximální obsah tuku: 30 %.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1276

Valašský bok

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřový bok, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E316,
zesilovač chuti: E621, zahušťovadlo: E407a, E412, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, konzervant: E250.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 50 %
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.
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Vařené masné výrobky
1224

Jelita

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, syrové sádlo, pitná voda, sůl jedlá, směs koření, kroupy, krev sušená, cibule.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 40 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Spotřebujte do: 7 dnů vakuově balený, po rozbalení ihned spotřebujte.

1226

Jelitový prejt

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, syrové sádlo, pitná voda, sůl jedlá, směs koření, kroupy, krev sušená, cibule.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 40 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Spotřebujte do: 7 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení ihned spotřebujte

1223

Jitrnice

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, syrové sádlo, droby, pitná voda, sůl jedlá, směs koření.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 50 %
Maximální obsah tuku: 35 %
Spotřebujte do: 7 dnů vakuově balený, po rozbalení spotřebujte do 2 dnů.

1225

Jitrnicový prejt

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, syrové sádlo, pitná voda, sůl jedlá, směs koření, droby.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 50 %
Maximální obsah tuku: 35 %
Spotřebujte do: 7 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení ihned spotřebujte

3013

Ovar

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřový lalok, sůl jedlá, směs koření.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 70 %
Spotřebujte do: 7 dnů .

301302

Ovar česnekový

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřový lalok, sůl jedlá, směs koření, česnek, paprika.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 70 %
Spotřebujte do: 7 dnů

301301

Ovar paprikový

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřový lalok, sůl jedlá, směs koření, paprika.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 70 %
Spotřebujte do: 7 dnů
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3015

Ovarové koleno

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové koleno, sůl jedlá, směs koření.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 70 %
Spotřebujte do: 7 dnů .

1221

Tlačenka

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, syrové sádlo, želatina, pitná voda, vepřová srdce, sůl jedlá, extrakty koření.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 53 %.
Maximální obsah tuku: 20 %.
Spotřebujte do: 20 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení ihned spotřebujte

122102

Tlačenka speciál

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, syrové sádlo, želatina, vepřové srdce, pitná voda, sůl jedlá, směs koření.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 53 %
Maximální obsah tuku: 10 %
Spotřebujte do: 20 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení ihned spotřebujte.
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Měkké salámy
1200

Drůbeží šunka

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
šunka standartní
Složení: Drůbeží maso, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E316,
regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, barvivo: E120, zahušťovadlo: E407, E412, konzervant: E250, modifikovaný
škrob: E1422, E1412. Výrobek může obsahovat stopy soji.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 67 % Maximální obsah tuku: 7 % Obsah čistých svalových bílkovin min. 10 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1203

Dušené koleno

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, vepřové kůže, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451,
E452, antioxidant: E316, zahušťovadlo: E407a, E412, modifikovaný škrob: E1412, regulátor kyselosti: E270, E327, E330,
E334, konzervant: E250, zvýrazňovač chuti: E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 67 %
Maximální obsah tuku: 20 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1216

Filákova šunka

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
šunka nejvyšší kvality
Složení: Vepřové maso, pitná voda, sůl jedlá, kvasničný extrakt, cukry, extrakty koření, stabilizátor: E450, E451, antioxidant:
E316, zahušťovadlo: E407a, E410, konzervant: E250, zvýrazňovač chuti: E621, E635.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 75 % Maximální obsah tuku: 7 % Obsah čistých svalových bílkovin min. 16 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1208

Filákova šunka zauzená

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
šunka nejvyšší kvality
Složení: Vepřové maso, pitná voda, sůl jedlá , kvasničný extrakt, cukry, extrakty koření, stabilizátor: E450, E451, antioxidant:
E316, zahušťovadlo: E407a, E410, konzervant: E250, zvýrazňovač chuti: E621, E635.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 75 % Maximální obsah tuku: 7 % Obsah čistých svalových bílkovin min. 16 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1132

Gothajský salám

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, vepřové kůže, pitná voda, soja, škrob, mouka (lepek), sůl jedlá, extrakty
koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E301, E316, zvýrazňovač chuti: E621, E635, regulátor kyselosti:
E260, E270, E327, E330, E334, barvivo: E160c, emulgátor: E472c, konzervant: E262, E250, modifikovaný škrob: E1422,
zahušťovadlo: E412.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja, lepek.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 47 %
Maximální obsah tuku: 40 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů
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1131

Junior

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, pitná voda, soja, škrob, mouka (lepek), sůl jedlá, extrakty koření, cukry,
stabilizátor: E450, E451, E452, zahušťovadlo: E412, antioxidant: E300, E301, E315, E316, E330, regulátor kyselosti: E260,
E270, E327, E334, modifikovaný škrob: E1422, barvivo: E160c, konzervant: E250, E262, emulgátor: E472c, zesilovač chuti:
E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny – soja, lepek.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 42 %
Maximální obsah tuku: 20 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1135

Pološunkový salám

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové, hovězí maso, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452,
antioxidant: E316, zahušťovadlo: E407a, E412, modifikovaný škrob: E1412, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334,
konzervant: E250, zvýrazňovač chuti: E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 86 %. Maximální obsah tuku: 15 %.
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1202

Ramínko dušené

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant:
E316, zahušťovadlo: E407a, E412, modifikovaný škrob: E1412, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, konzervant:
E250, zvýrazňovač chuti: E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 67 %
Maximální obsah tuku: 15 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1570

Salám bez přísad

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, syrový lůj, strojně oddělené maso, vepřové kůže, pitná voda, soja, škrob,
sůl jedlá.
Výrobek může obsahovat stopy lepku.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 34 %
Maximální obsah tuku: 35 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 24 hodin.

1201

Šunka dušená

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
šunka standartní
Složení: Vepřové maso, pitná voda, vepřové kůže, soja, škrob, sůl jedlá , extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451,
E452, antioxidant: E316, zahušťovadlo: E407a, E412, modifikovaný škrob: E1412, regulátor kyselosti: E270, E327, E330,
E334, konzervant: E250, zvýrazňovač chuti: E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C. Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 68 % Maximální obsah tuku: 7 % Obsah čistých svalových bílkovin min. 10 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1234

Šunková pěna

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, vepřové kůže, syrové sádlo, pitná voda, sůl jedlá, hořčice, soja, mouka (lepek), extrakty koření
(laktóza, hořčice), cukry, konzervant: E250, barvivo: E100, E120 antioxidant: E301, emulgátor: E472c, zahušťovadlo: E412,
zvýrazňovač chuti: E621, E635.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – laktóza, lepek , soja, hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 25 %
Maximální obsah tuku: 40 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu
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1128

Šunkový salám

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant:
E316, zahušťovadlo: E407a, E412, modifikovaný škrob: E1412, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, konzervant:
E250, zvýrazňovač chuti: E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny - soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 67 %
Maximální obsah tuku: 15 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1137

Šunkový speciál

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, vepřové kůže, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451,
E452, antioxidant: E316, zahušťovadlo: E407a, E412, modifikovaný škrob: E1412, regulátor kyselosti: E270, E327, E330,
E334, konzervant: E250, zvýrazňovač chuti: E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 67 %
Maximální obsah tuku: 10 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1209

Šunkový zauzený

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, soja, škrob, vepřové kůže, sůl jedlá , extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451,
E452, antioxidant: E316, zahušťovadlo: E407a, E412, modifikovaný škrob: E1412, regulátor kyselosti: E270, E327, E330,
E334, konzervant: E250, zvýrazňovač chuti: E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C. Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 67 %
Maximální obsah tuku: 15 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1129

Toastový salám

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant:
E316, E300, zahušťovadlo: E407a, E412, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, konzervant: E250, E262, zvýrazňovač
chuti: E621, modifikovaný škrob: E1412.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 69 %. Maximální obsah tuku: 20 %.
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, 3 dnů po otevření obalu

1142

Výrobní salám

Masný výrobek tepelně opracovaný
Složení: Vepřové maso, vepřové kůže, syrové sádlo, pitná voda, soja, škrob, strojně oddělené maso, sůl jedlá, extrakty koření,
lepek, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E315, E300, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, barvivo E120,
zahušťovadlo: E407a, E412, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant: E250, E262.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – lepek, soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 28 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Spotřebujte do: 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.
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Polosuché salámy
1155

Dachsteiner

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, pitná voda, vepřové kůže, soja, škrob, sůl jedlá, hořčice, extrakty koření,
cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E315, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, zvýrazňovač chuti:
E621, zahušťovadlo: E412, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja, hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 78 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Maximální obsah soli: 3, 3 %
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1150

Holandský salám se sýrem

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové, hovězí maso, pitná voda, sýr - laktóza (20%), sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451,
barvivo: E120, antioxidant: E300, E301, E330, regulátor kyselosti: E331, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – laktóza.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 66%
Maximální obsah tuku: 20 %
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1133

Inovecký salám

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, syrové sádlo, strojně oddělené maso, pitná voda, soja, škrob, sůl jedlá,
extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E315, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334,
zahušťovadlo: E412, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah masa v okamžiku zpracování: 79 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Maximální obsah soli: 3, 3 %
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, 28 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1148

Rožnovský salám

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, pitná voda, vepřové kůže, soja, škrob, sůl jedlá, extrakty koření, cukry,
stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E315, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – soja.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 87 %
Maximální obsah tuku: 20 % Maximální obsah soli: 3, 3 %
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1145

Paprikový turistický salám

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, pitná voda, sůl jedlá, paprika, extrakty koření, cukry, hořčice,
stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E300, E315, E330, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant: E250, E262.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C Výrobek obsahuje alergeny – hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 65 %
Maximální obsah tuku: 40 %
Maximální obsah soli: 3, 3 %
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů
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1151

Sedlácký salám

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451,
E452, antioxidant: E315, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C,
Obsah masa v okamžiku zpracování: 78 %
Maximální obsah tuku: 40 % Maximální obsah soli: 3, 3 %
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1153

Turistický FILÁK

Masný výrobek tepelně pracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, pitná voda, sůl jedlá, hořčice, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450,
E451, E452, antioxidant: E300, E330, E315, regulátor kyselosti: E261, konzervant: E250, E262.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 73 %
Maximální obsah tuku: 35 %
Maximální obsah soli: 3, 3 %
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

1154

Turistický salám

Masný výrobek tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, vepřové kůže, pitná voda, sůl jedlá, hořčice, extrakty koření, cukry,
stabilizátor: E450, E451, E452, antioxidant: E315, regulátor kyselosti: E270, E327, E330, E334, zvýrazňovač chuti: E621,
zahušťovadlo: E412, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny – hořčice.
Obsah masa v okamžiku zpracování: 78 %
Maximální obsah tuku: 30 %
Maximální obsah soli: 3, 3 %
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů

Trvanlivé tepelně opracované výrobky
1152

Vysočina

Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso, hovězí maso, syrové sádlo, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, cukry, stabilizátor: E450, E451,
E452, antioxidant: E315, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant: E250.
Skladujte při teplotě do plus 20°C, Obsah masa v okamžiku zpracování: 80 %.
Maximální obsah tuku: 35 %.
Maximální obsah soli: 3, 3 %.
Spotřebujte do: 28 dnů vakuově balený, 21 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.
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Aspikové výrobky
1213

Líčka v aspiku

Výrobek studené kuchyně
Složení: Vepřové maso, pitná voda, želatina, cibule, ocet, sůl jedlá, extrakt koření, zesilovač chuti: E621, dextróza.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Obsah pevného podílu: 60 %
Spotřebujte do: 14 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení ihned spotřebujte

1263

Ozdobný dort v aspiku

Výrobek studené kuchyně
Složení: Výrobní salám, pitná voda, aspikový prášek, zelenina, vejce, majonéza, sýr (laktóza), výrobek může obsahovat stopy
lepku
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 7 dnů

1262

Srnčí hřbet v aspiku

Výrobek studené kuchyně
Složení: Výrobní salám - vepřové maso, hovězí maso, vepřové kůže, syrové sádlo, pitná voda, aspikový prášek, zelenina,
vejce, majonéza, sýr (laktóza), výrobek může obsahovat stopy lepku
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 7 dnů

3014

Šunkový aspik

Výrobek studené kuchyně
Složení: Šunka dušená kulatá, labužnický nářez, pitná voda, aspikový prášek, zelenina, vejce, majonéza, sýr (laktóza),
výrobek může obsahovat stopy lepku
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 7 dnů

1264

Utopenci v aspiku

Výrobek studené kuchyně
Složení: Špekáčky (lepek, soja), želatina, dextróza, cibule, paprika, ocet, dextróza, zvýrazňovač chuti: E621.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Obsah pevného podílu: 60 %
Spotřebujte do: 14 dnů v neporušeném obalu, po rozbalení ihned spotřebujte
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Výrobky studené kuchyně
3001

Bramborový salát

Výrobek studené kuchyně
Složení: Brambory konzumní, cibule, hrášek, kapie, okurky, mrkev, hořčice, majonéza, vejce, cukr, sůl jedlá, směs koření
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů

3008

Bulharská pomazánka

Výrobek studené kuchyně
Složení:Plněný bok, cibule, lečo sterilované (celer), kečup, hořčice, česnek, cukr, sůl jedlá, směs koření, výrobek může
obsahovat stopy lepku a soji
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů

3020

Ďábelský salát

Výrobek studené kuchyně
Složení: Výrobní salám, cibule, kapie, hořčice, kečup, sůl jedlá, směs koření
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů

3028

Holandský salát

Výrobek studené kuchyně
Složení: Výrobní salám, kapie sterilovaná, kečup, sýr eidam (laktóza), majonéza (hořčice), vejce, sůl jedlá, směs koření, výrobek
může obsahovat stopy lepku a soji
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů

3019

Labužnický salát

Výrobek studené kuchyně
Složení: Výrobní salám, majonéza, cibule, kapie, hořčice, sůl jedlá, směs koření, výrobek může obsahovat stopy lepku a soji
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů

3029

Lahůdková pomazánka

Výrobek studené kuchyně
Složení: Výrobní salám, pomazánkové máslo (laktóza), rostlinný tuk, cibule konzumní, hořčice, vejce, sýr, majonéza, sůl
jedlá, směs koření, výrobek může obsahovat stopy lepku a soji
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů

3006

Masová pomazánka

Výrobek studené kuchyně
Složení: Pečené maso, pomazánkové máslo (laktóza), rostlinný tuk, cibule, česnek, hořčice, sůl jedlá, směs koření, výrobek
může obsahovat stopy lepku a soji
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů

3017

Pařížský salát

Výrobek studené kuchyně
Složení: Výrobní salám, majonéza (hořčice), okurky, cibule, hrášek, sůl jedlá, cukr, směs koření, výrobek může obsahovat
stopy lepku a soji
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů
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3009

Pikantní salát

Výrobek studené kuchyně
Složení: výrobní salám, zelí bílé sterilované, vejce, zakysaná smetana (laktóza), majonéza (hořčice), sůl jedlá, cukr moučka,
směs koření, výrobek může obsahovat stopy lepku a soji
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů

3003

Vajíčkový salát

Výrobek studené kuchyně
Složení: Vejce, majonéza, okurky, cibule, hořčice, sůl jedlá, cukr, směs koření
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů

3004

Vajíčková pomazánka se šunkou

Výrobek studené kuchyně
Složení: Šunkový salám, vejce, majonéza, cibule, hořčice, sůl jedlá, směs koření, výrobek může obsahovat stopy lepku a soji
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů

3010

Záhorácký salát

Výrobek studené kuchyně
Složení: výrobní salám, zelí bílé sterilované, vejce, zakysaná smetana (laktóza), majonéza (hořčice), sůl jedlá, cukr moučka,
směs koření, výrobek může obsahovat stopy lepku a soji
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů

3007

Zeleninová pomazánka

Výrobek studené kuchyně
Složení: Uzená krkovice, vejce, sýr eidam (laktóza), lečo sterïlované, hořčice, cibule konzumní, rostlinný tuk, sůl jedlá, směs
koření, výrobek může obsahovat stopy lepku a soji.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů

3025

Zelný salát s kukuřicí

Výrobek studené kuchyně
Složení: Zelí sterilované bílé, kukuřice, okurky, mrkev, sůl jedlá, cukr, směs koření
Skladujte při teplotě 1 až 5°C
Spotřebujte do: 3 dnů

3026

Zelný salát s křenem

Výrobek studené kuchyně
Složení: Zelí sterilované červené, červená řepa, majonéza (hořčice), křen, sůl jedlá, cukr, směs koření.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Pozor výrobek obsahuje alergeny!
Spotřebujte do: 3 dnů
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Sádlo
1290

Škvarková pomazánka

Výrobek studené kuchyně
Složení: Vepřové škvarky (80 %) a sádlo, sůl jedlá, aroma, extrakty koření, zvýrazňovač chuti: E621, maltodextrin. Výrobek
může obsahovat stopy lepku a soji.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Výrobek obsahuje alergeny - celer

Spotřebujte do: 60 dnů, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1284

Sádlo ochucené

Jedlý živočišný tuk
BEZ LEPKU
Složení: Syrové sádlo, sušená zelenina, sůl jedlá, aroma, extrakty koření, zvýrazňovač chuti: E621, E635.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Energetická hodnota: 3700 kJ / 100 g

Spotřebujte do: 90 dnů, po rozbalení spotřebujte do 10 dnů.

1282

Sádlo škvařené

Jedlý živočišný tuk
BEZ LEPKU
Složení: Syrové sádlo.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Energetická hodnota: 3700 kJ / 100 g

Spotřebujte do: 90 dnů, po rozbalení spotřebujte do 10 dnů.

1286

Sádlo se škvarky

Jedlý živočišný tuk
BEZ LEPKU
Složení: Syrové sádlo, škvarky (24 %), sůl jedlá.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Energetická hodnota: 3700 kJ / 100 g

Spotřebujte do: 90 dnů, po rozbalení spotřebujte do 10 dnů.

1289

Škvarky volné

Jedlý živočišný tuk
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové sádlo, sůl jedlá.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C, Energetická hodnota: 3700 kJ / 100 g

Spotřebujte do: 7 dnů.
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Výrobky ve skle
700102

Dršťkovka ve skle

Tepelně opracované hotové jídlo.
Složení: Pitná voda, hovězí dršťky, cibule, vepřové škvařené sádlo, masový vývar, pšeničná mouka (lepek), směs koření, sůl
jedlá, celer, hořčice, regulátor kyselosti: E262, modifikovaný škrob:E1422, zvýrazňovač chuti: E621. Minimální obsah
hovězích drštěk 30%.
Výrobek obsahuje alergeny – lepek, celer, hořčice
Skladujte při teplotě 1 až 5°C. Hmotnost 600 g (přípustná odchylka 6%).
Spotřebujte do: 6 měsíců, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

700702

Ovarovice ve skle

Tepelně opracované hotové jídlo.
Složení: Pitná voda, vepřová hlava, cibule, vepřové škvařené sádlo, masový vývar, česnek, hemoglobinový prášek, směs
koření, sůl jedlá, celer, hořčice, regulátor kyselosti: E262, modifikovaný škrob:E1422, zvýrazňovač chuti: E621.
Výrobek obsahuje alergeny – celer, hořčice
Skladujte při teplotě 1 až 5°C. Hmotnost 600 g (přípustná odchylka 6%).
Spotřebujte do: 6 měsíců, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

1300

Vepřové maso ve skle

Masný výrobek tepelně opracovaný.
BEZ LEPKU
Složení: Vepřové maso min. 70 %, syrové sádlo, pitná voda, sůl jedlá, extrakty koření, zvýrazňovač chuti: E621, konzervant:
E250.
Max. obsah tuku: 30 %.
Skladujte při teplotě 1 až 5°C. Hmotnost 700 g. Hmotnost pevné složky 500 g (přípustná odchylka 6%).
Spotřebujte do: 12 měsíců, po rozbalení spotřebujte do 3 dnů.

Josef Filák, Horní Lideč 243; IČ: 12646199; DIČ: CZ510417035; tel.: 571 447 932 ; 571 447 632
e-mail: filak@filak-reznik.cz ; www.filak-reznik.cz

26

Masné polotovary
2716

Marinovaná krkovička b. k.

Masný polotovar.
Určeno k tepelné úpravě.
Složení: vepřové maso, tuk rostlinný, směs koření, sůl jedlá, sušená zelenina (česnek, paprika, petrželová nať), lepek, celer,
hořčice, zvýrazňovač chuti: E621, E635, extrakty koření.
Výrobek může obsahovat alergeny – lepek, celer, hořčice
Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Spotřebujte do: 3 dnů.

2722

Marinovaná žebírka na gril

Masný polotovar.
Určeno k tepelné úpravě.
Složení: vepřové maso, tuk rostlinný, směs koření, sůl jedlá, sušená zelenina (česnek, paprika, petrželová nať), lepek, celer,
hořčice, zvýrazňovač chuti: E621, E635, extrakty koření.
Výrobek může obsahovat alergeny – lepek, celer, hořčice
Skladujte při teplotě 1 až 5°C.
Spotřebujte do: 3 dnů.
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