
SLOŽENÍ VÝROBKŮ DODÁVANÝCH NA BETU 

Skupina: masné výrobky trvanlivé fermentované 

Výrobek  Složení 
Obsah 

jedlé soli 
max.: 

Obsah 
tuku 
max.: 

Neobsahuje 
alergenní 

složky 
Je bez 
lepku 

CESARE                       

Na 100 g výrobku bylo použito 55 g vepřového masa, 45 g 

vepřového sádla, 30 g hovězího masa, jedlá sůl, 2% vlašských 

ořechů, extrakty a směs koření, dextróza, startovací kultura, 

červená řepa, rostlinná vláknina, konzervant E 250, antioxidant E 

316, barvivo E 120, aroma, látka zvýrazňující chuť a vůni E 635. 

4,2% 50% 

Obsahuje 

alergen - 

vlašské 

ořechy. 

ANO 

HERKULES  

Na 100 g výrobku bylo použito 55 g vepřového masa, 45 g 

vepřového sádla, 30 g hovězího masa, jedlá sůl, bramborový škrob, 

koření a extrakty koření, startovací kultura, cukr, dextróza, sušená 

zelenina (česnek), konzervant E 250, stabilizátory E 450, E 451, 

antioxidant E 300, barvivo E 120, regulátor kyselosti E 575, látka 

zvýrazňující chuť a vůni E 621 

4,2% 50% ANO ANO 

POLIČAN 

 

vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, dextróza, 

glukózový sirup, konzervant E 250, antioxidant E 316, sušená 

zelenina (česnek), extrakty koření, barvivo E 120, startovací 

kultura. 100 g výrobku bylo použito 106 g masa.  

4,2% 50% ANO ANO 

PAPRIKÁŠ 

 vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, koření, 

konzervant E 250, antioxidant E 300, cukr, dextróza, barvivo E 

160c, startovací kultura. Na 100 g výrobku bylo použito 99 g masa. 
4,2% 50% ANO ANO 

PERMONÍK 

 Na 100g výrobku bylo použito 98g vepřového masa, 31g 

vepřového sádla, 10g živočišné bílkoviny, jedlá sůl, aroma, 

konzervant E 250, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621, koření, 

glukózový sirup, dextróza, antioxidanty E 331, E 301, E 300, 

extrakty koření, startovací kultura, emulgátor E 471, stabilizátor E 

450, barvivo E 120. 

4,2% 50% ANO ANO 

POLICKÝ 

UHERÁK 

480g 

vepřové maso, vepřové sádlo, živočišná bílkovina, jedlá sůl, aroma,  

konzervant E 250, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621, koření, 

glukózový sirup, dextróza, antioxidanty E 331, E 301, E 300, 

extrakty koření, startovací kultura, emulgátor E 471, stabilizátor E 

450, barvivo E 120. Na 100 g výrobku bylo použito 108 g masa. 

4,2% 50% ANO ANO 

PARMEO 

vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, rostlinná 

vláknina, dlouhozrající sýr, dextróza, aroma, koření, červená řepa, 

konzervant E 250, antioxidant E 316, látka zvýrazňující chuť a vůni 

E 635, barvivo E 120, startovací kultura. Obsah jedlé soli max. 4,2 

%, obsah tuku max. 50 %. Na 100g výrobku bylo použito 110 g 

masa. 

4,2% 50% 

Obsahuje 

alergen: 

mléko a 

výrobky z 

něj 

ANO 

 

Výrobek - 

obchodní název 
Složení 

Obsah 

jedlé 

soli 

max.: 

Obsah 

tuku 

max.: 

Neobsahuje 

alergenní 

složky 

Je bez 

lepku 

VYSOČINA 

MAXI 

vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, vepřové kůže, jedlá sůl, 

koření, konzervant E 250, stabilizátor E 450, kypřící látka E 575, 

antioxidanty E 300, E 326, dextróza, škrob, česnek, barvivo E 120, 

zahušťovadlo E 415, emulgátor E 471. Obsah jedlé soli max. 3,2 %, 

obsah tuku max. 40 %. Na 100 g výrobku bylo použito 111g masa. 

3,2% 40% ANO ANO 

  


